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Deloitte België sluit boekjaar 2019 af met 11% omzetgroei 

en meer dan 1100 aanwervingen. 
 

Bij de professionele dienstverlener heeft 1 op 5 aangeworven pas afgestudeerden een STEM-profiel 

 

 

Brussel, België – 10 september 2019 

 

Professionele dienstverlener Deloitte België realiseerde voor het boekjaar 2019 (1 juni 2018 tot 31 mei 2019) 

een omzet van 565 miljoen euro. Dit betekent een toename met 11%, wat Deloittes positie als marktleider 

bevestigt. De dienstverleningen in Consulting en Tax & Legal zijn goed voor een dubbelcijferige groei.  

 

Met name voor Consulting was de groei 

consistent dubbelcijferig voor de 

verschillende industrieën waarin Deloitte 

actief is, met uitgesproken groeicijfers in de 

Publieke sector, Consumer sector, Energie en 

Industriële sector. Ook vanuit de Life 

Sciences sector bleef de vraag constant. 

 

Deloitte België heeft die groei onder meer te 

danken aan de grensoverschrijdende 

samenwerking met andere Europese landen 

binnen Deloitte Noord- en Zuid-Europa 

(NSE). Maar ook de lokale markt van de 

familiale ondernemingen blijft voor de 

organisatie een belangrijke groeipool, met een groei van meer dan 10%, verspreid over de activiteiten binnen 

de verschillende departementen van de organisatie. Deloitte is actief in die markt onder de merknaam Deloitte 

Private.  

 

Alle industrieën en sectoren gaan door een digitale transformatie. Deloitte begeleidt hen daarin, zowel 

functioneel (SAP en Salesforce) als strategisch.  

 

Voor Tax & Legal is de groei te danken aan de transformatiestrategie die drie jaar geleden gestart is, waarbij 

de focus ligt op investeringen in procesoptimalisatie, nieuwe technologie en vaardigheden van de toekomst. 

Veranderingen in de regelgeving en de impact ervan op klanten van Deloitte hebben ook bijgedragen tot een 

positieve groei voor de Tax & Legal-adviespraktijk. De organisatie heeft gedetailleerde businessplannen 
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ontwikkeld voor al de Tax & Legal-afdelingen en hebben in die context ook 3 partners aangenomen (Tax 

Management Consulting, EU Regulatory and Competition Law).  

 
Binnen Risk Advisory groeit de afdeling cyberbeveiliging, die meer dan 100 werknemers telt, dankzij een nauwe 

samenwerking met het expertisecentrum (cyber intelligence center) in Madrid. Verder droeg de ondersteuning 

van klanten in de strategische transformatie en incidentbeheer ook bij aan deze groei. 

Wereldwijd behaalde Deloitte een omzet van 46.2 miljard dollar in het boekjaar 2019, wat een stijging van 
9,4% betekent. Deloitte blijft daarmee wereldwijd de grootste speler in de professionele dienstensector. 

 

1 op 5 van de aangeworven pas afgestudeerden heeft STEM-profiel 

Momenteel werken er 4.400 mensen bij Deloitte België. Om zijn continue groei te ondersteunen, wierf de 

professionele dienstverlener 1106 nieuwe medewerkers aan, een kleine honderd meer dan vorig jaar.  

De versnellende digitalisering, toenemende regulering en globalisering zijn de trends die de groei van 

Deloitte België aanvuren. Door onder meer het groeiend belang van innovaties en nieuwe technologieën nam 

het aantal nieuwe, zogenaamde STEM-profielen een hoge vlucht. In 2019 had 1 op 5 van de aangeworven 

schoolverlaters een ingenieurs-, informaticus-, wiskundig, wetenschappelijk of technologisch profiel. Drie jaar 

geleden was dit nog slechts 1 op 10. 

 

Het juiste talent heeft niet enkel de juiste technische competenties nodig, ook soft skills en gedeelde waarden 

worden steeds meer van cruciaal belang. In een gedigitaliseerde werkomgeving zijn het immers persoonlijk 

contact, collegialiteit, integriteit en openheid die het verschil maken. “We zijn en blijven een bedrijf van en 

voor mensen. De menselijke interpretatie van de gegevens blijft essentieel in onze functies. Onze toekomstige 

collega’s zoeken we niet alleen op basis van hun achtergrond en competenties, maar ook op basis van de 

waarden die zij gemeenschappelijk hebben met de organisatie. Bij Deloitte België werken verschillende métiers 

en erg uiteenlopende competentieprofielen. De waarden van de organisatie is wat we gemeenschappelijk 

hebben over onze verschillen heen; zij vormen het DNA van de organisatie”, aldus Piet Vandendriessche, 

CEO van Deloitte België. 

Naast het aantrekken van nieuw talent, zet Deloitte sterk in op opleiding van haar medewerkers. Iedere 

medewerker geniet gemiddeld van 52 uur formele opleiding. Jonge starters krijgen zelfs een opleiding van 

150 uur, bijna 4 werkweken. Daarnaast biedt de organisatie voor alle medewerkers een steile leercurve, met 

groeiopportuniteiten in elk project en in diverse sectoren. De organisatie biedt bovendien groeikansen in de 

internationale omgeving van het Deloitte netwerk. Deloitte België is ook lokaal sterk verankerd, met 12 

lokale kantoren.  

 

In fiscaal jaar 2019 werden 950 medewerkers gepromoveerd, en 9 nieuwe partners benoemd: Anne-Line 

Servaes (Accountancy), Ben Vandeweyer (Audit & Assurance), Charlotte Degadt (Tax & Legal), Frédéric 

Verheyen (Consulting), Koen Magnus (Risk Advisory), Sabri Mzah (Consulting), Jan Pattyn (Tax & Legal), 

Frederiek Van Tornout (Consulting), Petra Verschueren (Tax & Legal). 

 

Stijging naar 13% vrouwelijke partners 

Met zijn doelstelling van 30% vrouwelijke partners tegen 2030 toont Deloitte België zijn sterke engagement 

voor diversiteit. “Dat het aandeel vrouwelijke partners naar 13% is gestegen is voor ons een positief signaal 

om te blijven werken aan onze ambitie om de representativiteit meer dan te verdubbelen tegen 2030”, volgens 

Piet Vandendriessche. “Diverse teams in de breedste zin van het woord, zoals in gender, etniciteit, seksuele 

geaardheid, maar ook academische achtergrond en persoonlijkheid, leiden tot betere prestaties en nieuwe 

ideeën. Diversiteit verbetert het besluitvormingsproces, trekt toptalent aan, en maakt de onderneming 

klantgerichter.” 



 

 

Naast het gebrek aan diversiteit binnen het leiderschap staan bedrijven volgens de CEO van Deloitte voor de 

uitdaging om vrouwelijke STEM-profielen aan te werven uit een beperkte pool. “De vraag naar STEM-profielen 

neemt toe, maar uit de statistieken blijkt dat minder dan 30% van de pas afgestudeerden vrouwen zijn. Wij 

kijken ook naar de overheid die een actievere rol kan spelen om meisjes aan te sporen om in hun studies te 

kiezen voor exacte wetenschappen”, meent Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België.  

Bijna de helft van de medewerkers koos voor duurzame mobiliteitsoplossing 

In het kader van de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2021 met 25% te reduceren, lanceerde Deloitte in 

juni vorig jaar een mobiliteitsplan waarmee het zijn 4.400 werknemers wil stimuleren het aantal gereden 

kilometers te verminderen met 10%.  

“Als organisatie wilden we mee schrijven aan een positief mobiliteitsverhaal voor België door een reeks 

drempelverlagende oplossingen uit te werken. Met het multimodaal mobiliteitsplan dat combinaties van o.m. 

openbaar vervoer, carpooling en elektrische wagen stimuleert, wilden we onze medewerkers sensibiliseren tot 

een geïnformeerde keuze, aangepast aan hun individuele noden. Ik ben blij dat vandaag al een kleine helft, 

49%, van onze mensen deze uitdaging aangaat”, zegt Piet Vandendriessche. 

Deloitte België benadrukt dat minder autorijden ook zal bijdragen tot een vermindering van de files. Deloittes 

Global City Mobility Index toonde aan dat de Belg gemiddeld meer dan een werkweek per jaar verliest in de 

file. De verkeersellende leidt ten slotte ook tot een economisch verlies van naar schatting 4 tot 8 miljard euro 

per jaar. 

Deloitte North South Europe: tweede grootste ledenfirma in het Deloitte-netwerk 

Sinds juni dit jaar breidde Deloitte België ook zijn grensoverschrijdende samenwerking uit: de vestigingen 

Deloitte Noord-West Europa (NWE) en Deloitte Central Mediterranean (DCM) verenigden zich in Deloitte Noord- 

en Zuid-Europa (NSE). “Onze stap om Deloitte Noord- en Zuid-Europa te creëren, versterkt ons engagement 

op dit vlak. Zo kunnen we onze klanten beter bedienen, onze mensen meer kansen bieden en een diepgaandere 

impact hebben op de maatschappij,” benadrukt Piet Vandendriessche. 

Deloitte NSE brengt meer dan 45.000 mensen in 13 landen samen (België, Verenigd Koninkrijk, Nederland, 

Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Ijsland, Italië, Griekenland en Malta). 

 

*** 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van audit, accounting, 

juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector 

en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2019 werd een omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op 

een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in alle 

werelddelen. Voor het boekjaar 2019 bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK (“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch 

aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel “Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek 

http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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