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Deloitte huldigt nieuwe hoofdzetel Gateway in aan de luchthaven 
CEO Deloitte Belgium: “Focus op duurzaamheid en Stilthouse van Arne Quinze maakt van Gateway een 
inspirerende werkplek” 
 
 
Zaventem, 19 mei 2017 
Gateway, de nieuwe hoofdzetel van Deloitte Belgium, werd gisterenavond officieel ingehuldigd door CEO Piet 
Vandendriessche. De locatie van het nieuwe kantoor op de luchthaven past in een strategie van groei en 
toenemende internationalisering bij Deloitte. Dankzij Gateway kan het bedrijf bovendien efficiënter werken, 
haar ecologische voetafdruk verkleinen en haar mobiliteitsbeleid verduurzamen. Blikvanger bij de opening 
was Stilthouse, een werk van Arne Quinze, dat voortaan in de lobby van het nieuwe gebouw prijkt. 
 
Met Gateway zet Deloitte Belgium de stap naar meer internationalisering. Zo komt er sinds de integratie met 
de activiteiten in andere markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland en de 
Scandinavische landen almaar meer internationaal werk de kant van Deloitte Belgium uit. De internationale 
uitwisseling wordt nu ook fysiek vergemakkelijkt: vanuit Gateway ben je in enkele minuten in de vertrekhal 
van de luchthaven. 
 
Tegelijk blijft de locatie van het nieuwe gebouw ook binnen België heel centraal voor zowel klanten als 
medewerkers. “Gateway is méér dan zomaar een gebouw aan de luchthaven,” aldus CEO Piet 
Vandendriessche. “Het toont de internationale groei en ambitie van Deloitte, maar ook de openheid en het 

engagement om in te zetten op duurzame keuzes.” 
 
Van 4 gebouwen naar 1 
Gateway vormt immers een forse stap naar een kleinere ecologische voetafdruk voor Deloitte: om te 
beginnen verhuist het bedrijf van haar 4 voormalige gebouwen naar 1 centrale hoofdzetel. Mede daardoor 
ligt het CO² verbruik van het nieuwe kantoor maar liefst 40% lager. 
 
Dankzij haar ligging bij de luchthaven is het nieuwe gebouw uitstekend ontsloten via het openbaar vervoer. 
Zo zijn er rechtstreekse treinen naar Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent en rijden er dagelijks meer dan 
600 bussen af en aan. Bovendien vormde de verhuis voor Deloitte de aanleiding om nieuwe oplossingen uit 
te werken voor de mobiliteit van haar medewerkers, zoals de carpoolapp Commuty of de Go2Work-app, 
ontwikkeld door en voor Deloitte, die de snelste manier om naar Gateway te komen toont. Deloitte lanceerde 
begin februari ook een mobiliteitscampagne voor haar medewerkers, waarbij er naast de bedrijfswagen 
verschillende mobiliteitsformules aangeboden worden, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Verder is het 
kantoor voorzien van fietsparkings, laadstations voor e-cars, en pool-wagens.  
 
Oplossingen voor morgen 

  

 



 

 

Moderne mobiliteit is een prioriteit voor CEO Piet Vandendriessche: “Het is een economische en 
maatschappelijke noodzaak. Wij stellen 3.500 mensen te werk en nemen onze verantwoordelijkheid om mee 
na te denken en mee te werken aan de mobiliteit van morgen. Gateway past perfect in onze visie op 
mobiliteit.” 
 
Daarnaast stimuleert Gateway door de organisatie en inrichting van het gebouw samenwerking. Het 
Innovation Lab is zo’n samenwerkingsruimte waar Deloitters klanten kunnen uitnodigen om de digitale 
oplossingen van morgen uit te werken. Tenslotte zal er in het nieuwe gebouw ook veel aandacht zijn voor 
welzijn op het werk, dankzij de ergonomische bureaus en fitness-ruimte met zicht op de toekomende en 
vertrekkende vliegtuigen.  
 
Kunst op het werk 
Bij de opening gisteren bleek dé blikvanger het indrukwekkende kunstwerk Stilthouse te zijn, waar 
kunstenaar Arne Quinze de laatste weken aan werkte. Piet Vandendriessche: “Kunst vertrekt vanuit een 
engagement, net als wij ons engagement in de maatschappij willen opnemen. We herkennen ons in de 
thema’s waarrond Arne Quinze werkt: dialoog, duurzaamheid, diversiteit. Bovendien zorgt het voor een 
inspirerend kader voor onze medewerkers, klanten en bezoekers.”  
 
Arne Quinze is bekend van zijn creaties in de openbare ruimte van o.a. Brussel, Bergen en Oostende 
waarmee hij de aandacht van toevallige voorbijgangers wil trekken. Met zijn werk wil hij bovendien ook 
kunst meer in het straatbeeld krijgen: “Ik plaats kunst op plekken waar veel mensen komen. Zo komen 
mensen opnieuw samen, en treden ze in dialoog. Daarnaast vraag ik met mijn werk ook meer aandacht voor 
natuurbehoud en het gebruik van de diversiteit van de natuur in het ontwerpen van onze steden.” 
 
Technische informatie over het gebouw 

• Architecten: Jaspers-Eyers Architects 
• Oppervlakte: 34.000 m² (zonder parking & archiefverdieping). Gateway is één van de grootste 

gebouwen dat in de laatste 5 jaar voor de Belgische privé-markt werd ontwikkeld. 
• Energieprestaties: Deloitte koos voor de BREEAM certifiëring, met het oog op een ‚Excellent‘ 

certificaat, dat ten laatste eind september verwacht wordt. BREEAM is een internationale standaard 
voor het inschatten van de duurzaamheid van masterplanningprojecten, infrastructuur en gebouwen. 
Bepalende factoren daarbij zijn o.a. het terugdringen van koolstofemissies, duurzaam design, 
ecologische waarde, enz. 

• Speciale techniek: De ‚free-chilling‘ techniek gebruikt de buitentemperatuur om het Gateway gebouw 
binnenin te koelen. Dankzij deze techniek kan er verschillende maanden per jaar bespaard worden 
op mechanische koeling. Zo kan men bijvoorbeeld de koude buitentemperatuur gebruiken om de 
temperatuur te regelen van ingesloten vergaderruimtes op het moment dat ze intensief gebruikt 
worden. 

 
 
### 
 
Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 3.500 medewerkers en 11 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 
244,400 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2016 bedroeg de omzet meer dan 36.8 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. 
 
 ### 
 
Fotomateriaal 
Meer foto’s in hoge resolutie en video’s zijn te vinden op: http://deloitte.smartimage.com/deloitte-belgium---
gateway 
 
Voor de video waarin Arne Quinze Stilthouse becommentarieert, klik hier: 
http://players.brightcove.net/1066292288001/B1LtyCNIl_default/index.html?videoId=5401695398001 
 
Voor de Stilthouse timelapse video, klik hier: 
https://bcove.video/2pXmdRc 
 
 
 


