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Deloitte opent nieuw kantoor in zakenwijk The Loop in Gent  
Modern ontwerp, open inrichting en vlotte bereikbaarheid staan symbool  

voor de nieuwe manier van werken 

Gent, 28 april 2016 – Deloitte opende gisteren een nieuwe vestiging in kantoordistrict The 
Loop in Gent. De gloednieuwe kantoren kenmerken zich door een open inrichting, een 
optimale lichtinval, duurzame materialen en een uitstekende bereikbaarheid. Het nieuwe 
gebouw staat symbool voor een nieuwe manier van werken, met nog meer flexibiliteit inzake 
thuiswerken en verplaatsingen. De nabijheid van trein-, tram- en busverbindingen zal de 
mobiliteit van Deloitte en haar medewerkers verder optimaliseren.  

In het ontwerp van het nieuwe kantoor werd veel aandacht besteed aan het welzijn van de 
werknemers. Zo wordt teamwork gestimuleerd dankzij de open inrichting van het nieuwe kantoor en 
werd gekozen om de vaste plaatsen te vervangen door “flex desks”. De open en heldere ruimtes en 
het gebruik van moderne materialen zorgen ervoor dat de werknemers kunnen werken onder 
optimale werkomstandigheden.  

Ook de keuze van de vestiging in de nieuwe zakenwijk Gent The Loop is niet toevallig en ligt volledig 
in lijn met de strategie van Deloitte. Dankzij het nabijgelegen station, een tram- en busverbinding en 
de ligging tussen de E40 en de E17, is het gebouw erg gemakkelijk te bereiken. 

De nieuwe vestiging van Deloitte in Gent The Loop telt zes verdiepingen, beslaat een totale 
oppervlakte van 7400 m² en zal ongeveer 250 medewerkers huisvesten. Deloitte zal vanuit dit kantoor 
de volgende diensten aanbieden: Accountancy, Audit, Consulting en Tax. 
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Over Deloitte 
Deloitte België is met meer dan 3.200 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 2015 werd een omzet 
gerealiseerd van 390 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 225.000 
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2015 bedroeg de omzet meer dan 35.2 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.
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