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Deloitte news release: Deloitte mikt op versnelde groei met 
bijkomende investering van €200 miljoen door de 
oprichting van Noordwest-Europese firma 

• Investering focust op klanten, talent en groeimogelijkheden. 
• Geïntegreerde firma zal omzet van 5 miljard euro genereren met 28.000 partners en 

medewerkers. 
 
Diegem, België – 4 oktober 2016 
Deloitte maakt vandaag bekend dat haar Belgische, Deense, Nederlands, Finse, IJslandse, Noorse, Zweedse, 
Zwitserse en Britse memberfirms zullen samensmelten tot Deloitte North West Europe. Voor die omschakeling 
investeert Deloitte de komende drie jaar 200 miljoen euro extra in haar competenties in de regio. Dankzij deze 
investeringen kan Deloitte haar wereldwijde klanten een nog meer geïntegreerde en internationale 
dienstverlening bieden, innovatie verder stimuleren en de beste ontwikkelingskansen bieden aan haar mensen. 
Lokale markten en familiebedrijven blijven belangrijke pijlers voor succes: elke geografische entiteit zal haar 
lokale markt blijven bedienen en ontwikkelen. Deloitte North West Europe is vanaf 1 juni 2017 actief, zal 
28.000 medewerkers tellen en een jaarlijkse omzet van 5 miljard euro genereren. 
 
Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium, is trots op deze fusie: “Deze nauwe pan-Europese 
samenwerking biedt Deloitte Belgium de kans om haar groei verder te zetten. We worden nu al erkend als één 
van de meest vooraanstaande memberfirms in het Deloitte netwerk, met een sterke dienstverlening in onze 
lokale markt én verschillende 'centres of excellence'. Als voortrekkers willen we positieve veranderingen op 
gang trekken, gericht op langetermijnsucces." 
 
Vandendriessche wijst ook op de voordelen voor de getalenteerde Belgische werknemers. “Belgisch talent krijgt 
zo de kans om het buitenland te veroveren. Internationale mobiliteit is een trend die alsmaar belangrijker 
wordt, en die Deloitte North West ondersteunt. De eengemaakte North West Europe-firma zorgt nog meer dan 
vroeger voor een naadloze toegang tot internationale experts in een hele waaier van industrieën en domeinen, 
wat onze innovatieve dienstverlening aan klanten verder versterkt. Tegelijk houden we onze dagelijkse manier 
van werken intact, onze Belgische professionals en dienstverlening ondergaan geen gedaanteverandering.” 
Deloitte North West Europe draagt ook bij aan bestaande projecten en doelstellingen van Deloitte. “Bij Deloitte 
vinden we culturele diversiteit erg belangrijk, en dit project draagt daartoe bij. Bovendien zal Deloitte North 
West Europe ons helpen onze ambitie waar te maken om tegen 2020 in België 4000 werknemers in dienst te 
hebben”, besluit Vandendriessche. 
 
David Sproul, CEO van Deloitte UK en CEO-elect van Deloitte North West Europe, vertelt: “Dit is een gedurfde 
zet die de groeiambities van ons bedrijf illustreert. Europa is voor Deloitte al de snelst groeiende regio. We zijn 

  

 



 

 

ervan overtuigd dat we door deze markten te combineren het groeipotentieel van Deloitte regionaal en 
internationaal nog kunnen versterken én dat we ook de groei van onze klanten zullen kunnen stimuleren.” 
 
“Deloitte North West Europe zal de diepgaande vakkennis van toonaangevende memberfirms combineren. 
Dankzij onze investeringen zullen we beter kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten die steeds 
internationaler opereren in deze geglobaliseerde wereld. Bovendien zullen we onze medewerkers interessante 
carrièremogelijkheden kunnen bieden, wat ons helpt toptalent uit de hele regio aan te trekken, te laten groeien 
en te behouden.” 
 
Punit Renjen, CEO van Deloitte Global: “Onze strategie bestaat erin klanten diensten aan te bieden als één 
geïntegreerde internationale organisatie. Nu breiden we onze capaciteiten, expertise en inzichten uit, én 
kunnen we dankzij de schaalvergroting sneller investeren in diverse soorten innovatie die de activiteiten van 
onze klanten sterk veranderen en voortstuwen.” 
 
Deloitte North West Europe zal ongeveer 20% van alle inkomsten binnen het internationale netwerk van 
Deloitte genereren. 
 
Op wereldvlak heeft Deloitte meer dan 244.400 professionals in memberfirms die hun diensten verlenen op 
het gebied van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services in meer 
dan 150 landen. Voor het boekjaar 2016 bedroeg de omzet meer dan 35,2 miljard US dollar. 
 
Deloitte in België 
Deloitte 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 2016 werd een 
omzet gerealiseerd van 432 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 member firms. 
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