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Fast50 verenigt kruim  
van Belgische 
technologiespelers

Powerful connections
Technologiebedrijven uit diverse segmenten 
kunnen zich opnieuw inschrijven voor het Fast50 
programma. Net zoals de voorbije edities wordt 
een ranking opgesteld van 50 technologiebedrijven, 
die genomineerd worden op basis van hun 
groeipercentage over de laatste vijf jaar. Wel dienen 
de deelnemende bedrijven duidelijk over een eigen 
technologie te beschikken en moet hun hoofdactiviteit 
zich in België bevinden.

Hoewel uit de conjunctuurupdate van 
technologiefederatie Agoria blijkt dat de groei in de 
technologische industrie stagneert, deinzen bedrijven 
niet terug om zich in te schrijven. “De voorbije jaren 
zijn al heel wat mooie bedrijven de revue gepasseerd. 
Velen schrijven zich opnieuw in, wat aantoont dat het 
programma aan belang wint en erkenning geeft aan 
innovatieve groeibedrijven”, verduidelijkt Nikolaas. 
Via de Fast50 genieten de genomineerde bedrijven 
immers veel belangstelling van media en investeerders. 
Daarnaast biedt het programma toegang tot een uniek 
ondernemersnetwerk en wordt de merknaam van de 
deelnemers sterker. 

Rising Star: wie is meest beloftevolle starter? 
Bedrijven jonger dan vijf jaar dingen mee naar de 
Rising Star Award. Eerder dan te worden beoordeeld 
op omzetgroei, wordt vooral gelet op schaalbaarheid, 
innovatiekracht en omzetpotentieel. Een onafhankelijke 
jury beoordeelt de kandidaten op basis van een 
elevator pitch en hun business plan. Onder de Rising 
Star genomineerden wordt ten slotte ook de ‘Most 
Disruptive Innovator’ gelauwerd, die op basis van zijn 
product of dienst een verschuiving kan teweegbrengen 
in zijn markt.

Verkiezingsproces en criteria
In vergelijking met de voorbije jaren, zijn de 
selectiecriteria licht gewijzigd. Fast50 bedrijven 
moeten in 2009 een minimumomzet van 50.000 
EUR hebben en 1.000.000 EUR in 2013. Van de 
onderstaande vier categorieën die het technologische 
landschap weerspiegelen, wordt ook telkens een 
technologiebedrijf per segment bekroond: 

Ten slotte wordt de ‘Most Sustainable Growth 
Award’ uitgereikt aan de technologiespeler met de 
meest consistente groei. Kandidaten kunnen nog 
inschrijven tot 31 augustus. 

Zoals gebruikelijk worden de resultaten elk jaar 
bekendgemaakt in oktober tijdens de Award 
Ceremony, waarop alle genomineerde bedrijven zullen 
worden uitgenodigd.

Dit jaar wordt de Deloitte Technology Fast50 over een andere boeg gegooid. Het jaarlijks 
terugkerende programma voor snelgroeiende technologiebedrijven krijgt voor het eerst een 
Belgische variant. Een primeur, want de voorbije jaren richtten Deloitte België en Nederland 
zich via het overkoepelende Fast50 Benelux programma gezamenlijk tot technologiebedrijven 
uit beide regio’s. “Het geeft de Fast50 een nieuwe impuls, een unieke gelegenheid om 
technologiebedrijven met een exclusief Belgische stempel nog beter in de verf te zetten”, 
benadrukt Nikolaas Tahon, managing partner van Deloitte Accountancy. 
De focus op technologie en ondernemerschap blijft evenwel het leidmotief.
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