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Deloitte Belgium blijft investeren in innovatie en talent
Deloitte maakt een omzetstijging van drie procent in fiscaal jaar 2014 1 bekend en
kondigt de aanwerving van 585 nieuwe medewerkers in fiscaal jaar 20152 aan.
Brussel, 21 oktober 2014 – Deloitte Belgium maakt een omzetstijging van drie procent tot 370
miljoen euro bekend voor het fiscaal jaar 2014 en bevestigt hiermee haar marktleiderschap.
“Duurzame groei is cruciaal voor het succes van ons model. Daarom investeren we voortdurend
in onze mensen en in onze innovatieprogramma’s. Tevens laten onze lokale verankering en
sectorexpertise toe om bedrijven professioneel advies te bieden binnen hun specifieke sector
en regio”, stelt CEO Rik Vanpeteghem.
Deloitte draagt innovatie hoog in het vaandel en bouwt verder op een lange traditie van initiatieven die
innovatie en ondernemerschap bevorderen. “De Deloitte Foundation, de Deloitte University en Deloitte
Fast50 zijn hierbij slechts een greep uit de brede waaier van onze initiatieven,” aldus Rik Vanpeteghem,
CEO van Deloitte Belgium.
Deloitte Innovation Centre
De lancering van het Deloitte Innovation Centre eerder dit jaar in Leuven benadrukt Deloitte’s
aanhoudend engagement om mee te bouwen aan een sterke Belgische economie en maatschappij. Het
ultieme doel van dit centrum is immers om de Belgische economie te stimuleren door innovatie en
ondernemerschap te ondersteunen. De firma richt zich hierbij op het begeleiden van jonge bedrijven uit
de technologiesector, actief in analytics, digitale oplossingen, cyberbeveiliging en mobiliteit. Op 20
oktober lanceerde Deloitte zijn Innovation Centre ook in het Franstalige landsgedeelte, in Louvain-laNeuve.
Talent en groei gaan hand in hand
Ook op het vlak van talent speelt innovatie een steeds grotere rol. Deloitte investeert continu in de
opleiding en ontwikkeling van zijn medewerkers om zo de groei van de firma verder vorm te geven. In
het fiscaal jaar 2014 volgden wereldwijd 63.000 medewerkers van 81 verschillende nationaliteiten
opleidings -en coachingsprogramma’s in de drie Deloitte universiteiten. Naast de al gevestigde Deloitte
universiteiten in de Verenigde Staten (DU) en India (DU India in Hyderabad), lanceerde de organisatie
eind 2013 met succes de Deloitte University EMEA in Brussel. Wereldwijd nam het aantal werknemers
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Het fiscaal jaar 2014 verwijst voor Deloitte naar de periode tussen 1 juni 2013 en 31 mei 2014.

² Het fiscaal jaar 2015 verwijst voor Deloitte naar de periode tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015.

in het fiscaal jaar 2014 met 3,7% toe tot 210.400. In België stelt de firma 2900 mensen te werk. In het
komende fiscaal jaar plant de firma 585 aanwervingen, waarvan ongeveer de helft starters.
Op het einde van het fiscaal jaar 2014 maakte Deloitte ook de benoeming van negen nieuwe partners
bekend. Zij staan garant voor de kwalitatieve dienstverlening aan onze cliënten. De nieuwe partners
van Deloitte zijn: Joris Bulens (AERS); Hans Govaert (Accountancy); Omer Saka (LSHC); Hilde van de
Velde (Consulting); Diederiek van der Sijpe (AERS), Franky Hillen (Accountancy); Sam Sluismans
(AERS & Accountancy); Jan Goemaere (Accountancy) en Charles Carlier (Tax & Legal).

Groei dankzij het stellen van de juiste prioriteiten en schaalgrootte…
Deloitte’s positieve resultaten zijn grotendeels te danken aan de diepe expertise die de firma zowel op
lokaal als op internationaal vlak aan zijn cliënten biedt. Dit soort expertise kan alleen maar verworven
worden dankzij de juiste prioriteiten en schaalgrootte.
De firma blijft bovendien investeren in het uitbreiden van zijn expertise. De recente toetreding van Luc
Beirens – voormalig hoofd van de Computer Crime Unit van de Federale Politie – tot het Deloitte Cyber
leadership team, is hier een perfect voorbeeld van. Een andere illustratie is de overname van Vision,
een expert inzake talentontwikkeling voor bedrijven. Deloitte integreerde de 33 bestaande consultants
van Vision in zijn bestaande structuur en biedt zo een volledig pakket aan HR-, opleidings- en
management-diensten aan. Deloitte diversifieert zich echter ook binnen andere domeinen. Zo speelt de
firma verder in op de digitale evolutie, geopolitieke veranderingen en de economische realiteit en biedt
ze een reeks innovatieve diensten aan met betrekking tot data analytics, cybercriminaliteit en digitale
oplossingen.
Rik Vanpeteghem: “Duurzame groei is cruciaal voor het succes van ons model, omdat het ons toelaat
te investeren in wat voor ons belangrijk is: onze mensen, operational excellence en innovatie waarvan
onze cliënten en de firma beter van worden.”

Dankzij lokale expertise…
“Naast technische expertise is specifieke knowhow binnen elke sector vandaag cruciaal. Willen
bedrijven de economische uitdagingen van morgen aangaan, dan hebben ze nood aan adviseurs die
zowel de wereldwijde als lokale dynamiek van elke professionele omgeving begrijpen”, aldus Rik
Vanpeteghem, CEO van Deloitte Belgium.
Mede dankzij haar sectorspecifieke kennis en advies boekte de firma een aantal bijzondere successen
in sectoren die belangrijk zijn voor de Belgische economie. Binnen de farmaceutische sector werd een
omzetstijging van 36 procent gerealiseerd en in de vastgoedsector noteerde Deloitte een stijging van
17 procent.
En dankzij lokale verankering
Deloitte dankt haar positieve resultaat ook aan de lokale verankering van de firma en de focus op kmo’s.
België telt bijna één miljoen actieve kmo’s, waardoor ze essentieel zijn voor de economie. “Via onze
regionale kantoren kunnen we onze internationale expertise en innovatieve diensten perfect vertalen
naar de noden van Belgische kmo’s”, zegt Rik Vanpeteghem.
Deloitte wereldwijd
Ook op globaal niveau realiseert Deloitte een omzetstijging van 6,5 procent in het fiscaal jaar 2014. De
Deloitte memberfirms in de Verenigde staten, Latijns-Amerika en Brazilië deden het voortreffelijk en
tekenden een gezamenlijke omzetgroei op van 7,5 procent. Maar ook Deloitte EMEA en Deloitte Asia

Pacific presteerden goed het voorbije jaar en zagen hun omzet groeien met respectievelijk 5,8 en 4,9
procent.

###
Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2900 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het
gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als
naar kmo’s, de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en
zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het
boekjaar 2014 werd een omzet gerealiseerd van 370 miljoen euro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, 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 210.400 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2014 bedroeg
de omzet meer dan 34.2 miljard US dollar.
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die
elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een
meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en
haar memberfirms.

