Editoriaal

Ondernemers,
we hebben u nodig
Beste ondernemer,
Verwarrende tijden. Economie op drift, veel jong
talent, fiscale ommezwaai, (rechts)onzekerheid,
Europa ontvangt Nobelprijs voor Vrede, innovatie
top of mind, na de gezondheidsindex de witte index,
ondernemingen halen succesvol kapitaal op, er zijn
ook nog (nieuwe) zekerheden …
Het verschil maken, daar gaat het over. Ook in deze
Dialoog. Ook voor ons, Deloitte Fiduciaire. Meer dan
ooit gaan wij geheel onze eigen weg, gebaseerd op
expertise op maat en beproefde toegevoegde waarde
voor u, onze ondernemende klant. Om u maximaal
focus en vertrouwen te bieden om te ondernemen.
De recente industriële schokgolven die door ons land
gaan, tonen heel expliciet aan hoe groot de behoefte
is aan endogeen ondernemerschap, aan productie met
vakmanschap en dus toegevoegde waarde, aan de
integratie van technologische kennis en marktvisie, van
brains en hands … Het ontbreekt België gelukkig niet
aan stimulerende initiatieven rond ondernemerschap,
gaande van Bryo (Voka), Leuven Inc en Gent BC tot
Nest’Up van Creative Wallonia. Wij zijn er keer op keer
gedreven partners van.
Dat wij nog steeds succesvol nieuwe bedrijven
kunnen lanceren is overvloedig bewezen. Ons land is
bovendien een ideaal laboratorium voor de rest van de
wereld, waar je als ondernemer de nodige technische
competenties van goed opgeleide jonge mensen
kan vinden, en België als uniek marktlaboratorium
functioneert. Bedrijven die het in België waarmaken,
hebben meestal bewezen dat ze meer aankunnen.
Of België als ideaal rolmodel fungeert voor internationaal ondernemerschap en bloei door groei.
Dit bewijst ook het succes van ons Deloitte Fast 50
programma, waarin wij succesvolle technologische
innovators bekronen.

Wij vinden het bij Deloitte Fiduciaire onze taak
om ambitieus entrepreneurship sterk te stimuleren.
Anno 2012 hebben we vooral nood om drie
kernelementen accuraat met elkaar te matchen:
vermogende families, briljante koppen én
ondernemende durvers. Het samenbrengen van
deze gouden driehoek in een professionele smart
combination – en waarom niet mét fiscale incentive
zoals begin jaren 80 – lijkt ons dé noodzakelijke
voorwaarde om de welvaart in dit land ook in
de toekomst te garanderen.
De tijd dat een ondernemer een bedrijf kon opstarten
vanuit zijn kelder of van op zijn zolderkamer, lijkt
goed en wel voorbij. In de globale wereld komt het
er steeds meer op aan om snel en accuraat deze drie
noodzakelijke parameters samen te brengen.
Hier willen wij een sleutelrol innemen, dankzij onze
expertise én ons wijdvertakt netwerk onder ondernemers
en financiële en universitaire wereld. Net zoals vroeger
de Nobelprijzen bijna steevast toegekend werden
aan individuen, is er in het laatste decennium een
fundamentele kentering merkbaar: niet langer individuen
gaan met de meeste prijzen lopen, maar veel meer
teams, die elkaar versterken. Die samen ondernemen.
Zo zien wij ook onze rol als Deloitte Fiduciaire:
vermogende families, innovators en ondernemers
stimuleren en begeleiden in hun expansie, zelfs
doorbraak. Want één bedrijfsleider (laat staan
één consultant!), kan nooit alle vaardigheden en
wijsheden in zijn/haar persoon verenigen. Meer zelfs:
gezien de complexe wereld waarin we leven, vragen
ondernemers, op zoek naar beproefde oplossingen,
meer en meer naar een totaalaanpak op maat.
Dat is de win-win oplossing waar Deloitte Fiduciaire
voor staat. Meer dan ooit in 2013 !
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