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Deloitte onthult 50 snelst
groeiende technologiebedrijven in België
Derde jaarlijkse lijst van Technology Fast 50- en Rising Star-bedrijven getuigt van de bloeiende
start-upcultuur in België
Brussel, 27 oktober 2016. Deloitte België publiceert vandaag zijn Technology Fast 50, de lijst van de
vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in België. Daarnaast maakt Deloitte de tien finalisten bekend die
wedijveren voor de titel van Rising Star, voorbehouden voor het meest veelbelovende bedrijf dat minder dan
vier jaar actief is in de technologiesector. De Technology Fast 50-award gaat naar het snelst groeiende
technologiebedrijf in België op basis van het aandeel groei in de omzet van de afgelopen vier jaar. Deloitte
maakt de winnaar bekend tijdens de Awards Ceremony in Brussel op 16 november 2016.
Openbare en privébedrijven met hoofdkantoor in België die een technologie gerelateerd product of service
ontwikkelen en die de afgelopen vier jaar een aanzienlijke omzetgroei noteerden, werden uitgenodigd om
zich in te schrijven voor de wedstrijd en zo kans te maken op een nominatie als een van de 50 snelst
groeiende technologiebedrijven van het land. Klik hier voor de volledige lijst van genomineerden.
“Het aantal toonaangevende Belgische bedrijven is verbazingwekkend. Innovatie of een sterk partnerschap
tussen 2 of 3 oprichters zijn vaak de drijvende kracht.", vertelt Nikolaas Tahon, Managing Partner
Accountancy.
Bijkomende awardcategorieën
Behalve de prijs voor snelst groeiend bedrijf reikt Deloitte ook een award uit voor Most Sustainable Growth.
Deze winnaar selecteert Deloitte op basis van de huidige en vorige Technology 50-lijst. Er wordt een winnaar
aangeduid in elk van onderstaande categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hardware
Software
Communications
Media
Life Sciences
Clean Technology
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Rising Star- en Disruptive Innovator-genomineerden
Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn in de technologiesector worden in de spotlight geplaatst in de
Rising Star-categorie. Op 20 oktober stelden alle Rising Star-kandidaten zich voor aan een interne Deloittejury. De tien meest inspirerende bedrijven mogen zich nog eens aan een pitch wagen op 16 november.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thomas Goubau – AproPLAN
Olivier Tilleuil – EyeSee
Heidi Rakels – GuardSquare
Tim Clauwaert – Intuo
David Martens – Predicube
Joris Van Der Gucht – Silverfin
Jean Beka – SmartNodes
Steven Tielemans – THEOplayer
Wouter Uten – UgenTec
Filip Geuens – XenomatiX

Voor meer info ga naar www.fast50.be.
Dit jaar bestaat de jury uit voorzitter Duco Sickinghe, CEO Fortino en voormalig CEO van Telenet, en
vooraanstaande vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld:

Dries Buytaert – Oprichter van Drupal en Project Lead, medeoprichter en CTO van Acquia
Veroniek Collewaert - Professor Entrepreneurship aan de Vlerick Business School
Fred Destin - General Partner bij Accel
Luc De Mey - Oprichter en voormalig CEO van Cmosis
Thomas Leysen – Voorzitter van de raad van bestuur van KBC
Omar Mohout - Professor Entrepreneurship aan de Antwerp Management School
Christian Reinaudo - President & CEO van Agfa-Gevaert
Rik Vandenberghe - CEO van ING België
Duco Sickinghe, CEO Fortino: “We kijken naar heel veel factoren van de start-up. Het begint echter allemaal
bij de mensen. We kijken naar de kwaliteiten die ze bieden op vlak van marketing en engineering, maar
houden zeker ook leiderschapskwaliteiten in het oog. Uiteindelijk vragen we ons ook af hoe het staat met
hun bedrijfscultuur. Welke sfeer leeft er binnen het bedrijf, en straalt men de juiste attitude uit? Dat zijn
enkele elementen die we belangrijk vinden.”
De award voor Most Disruptive Innovator gaat naar de Rising Star-genomineerde die het revolutionairste
concept of product ontwikkelde binnen een bepaald technologiesegment.
Nikolaas Tahon: “Dit jaar is de kwaliteit van the Rising Star-kandidaten zeer indrukwekkend. Onze huidige
selectie heeft veel potentieel en speelt mee op wereldniveau. We mogen trots zijn op deze Belgische
disruptieve bedrijven.”
De 2016 Belgian Deloitte Technology Fast 50-verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met ING,
NetSuite, Euronext, Fortino Capital en De Standaard.
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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 onderdeel 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 member firms, 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
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