
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 
entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves 
four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, 
insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an 
impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte 
Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or 
your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person 
who relies on this communication.

© April 2016. For information, contact Deloitte Fiduciaire. 
Designed and produced by the Creative Studio at Deloitte, Belgium.

facebook.com/deloittefiduciaire @deloittefidu linkedin.com/company/deloitte-fiduciaire 

Na een maandenlange voorbereiding heeft de Gentse afdeling van 
Deloitte haar intrek genomen in een gloednieuw kantoorgebouw op 
The Loop. “We hebben getracht om een werkomgeving te creëren 
die inspireert en stimuleert. Wanneer je hier rondloopt, voel je dat 
er veel aandacht is besteed aan kwaliteit en optimalisatie van de 
comfortwaarden”, poneert Nikolaas Tahon, Managing Partner van 
Deloitte Accountancy.

Mobiliteit, duurzaamheid en ‘new ways of working’
Er werd niet alleen breed ingezet op duurzaamheid en zeer laag 
energieverbruik, maar ook de manier van samenwerken wordt 
geactualiseerd. "Onze collega’s krijgen geen vaste werkplek meer en 
we opteren voor een volledige ‘clean desk policy’. Een oase aan licht 
in combinatie met het gebruik van moderne materialen staan garant 
voor een optimaal werkklimaat dat elk individu ten goede komt.” Door 
de gunstige ligging aan het kruispunt van de E40 en de E17, een vlotte 
tramverbinding en de nabijheid van het treinstation Gent-Sint-Pieters, 
biedt The Loop bovendien een breed aanbod aan mobiliteitsoplossingen. 
Ten slotte wordt er ook ingespeeld op de actuele digitale tijdsgeest. 
“Wij willen onze collega’s aanmoedigen om de papierberg drastisch te 
verlagen en de volledige omschakeling naar digitaal te maken. Binnen 
afzienbare tijd willen we de dossierkasten hier volledig zien verdwijnen”, 
voegt Tahon hier nog aan toe. 

Historische kans
Deloitte Accountancy ziet in het nieuwe kantoor dan ook een historische 
kans om nog beter in te spelen op de uitdagingen van de Oost-Vlaamse 
kmo-bedrijfsleider. “Na omzwervingen over de voorbije twintig jaar in en 
rond de Gentse regio, hebben we onze dienstverlening stevig weten te 
verankeren in de Oost-Vlaamse kmo-markt. The Loop is het resultaat van 
het jarenlange vertrouwen dat we samen met onze klanten en collega’s 
hebben opgebouwd.” 

The Ghent office  
on the move! 
Deloitte kiest voor 
innovatie, ook in de 
werkomgeving
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