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Deloitte maakt genomineerden Rising Star 2015 bekend 
Stijging van het aantal inzendingen bevestigt de sterke start-upcultuur 

 
Brussel, 5 november, 2015 – Deloitte Belgium maakte vandaag de namen bekend van de 10 jonge 
technologiebedrijven die genomineerd zijn voor de Rising Star award 2015. De Rising Star-selectie maakt deel 
uit van de Deloitte Technology Fast 50 en is bestemd voor veelbelovende bedrijven die minder dan vijf jaar 
actief zijn in de technologiesector. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Fast 50 award-ceremonie die 
plaatsvindt op 18 november 2015 in Brussel.  
 
Meer dan 55 bedrijven die een brede waaier van B2B- en B2C-diensten aanbieden die vaak inspelen op een zeer 
herkenbare behoefte in de markt, namen deel aan de competitie. De inschrijvingen concentreren zich vooral rond 
de steden Gent (34%), Brussel (31%) en Antwerpen (12%). Alle bedrijven werden uitgenodigd om op 29 
oktober een pitch te brengen voor een interne Deloitte jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van Fortino 
en voormalig CEO van Telenet. Na deliberatie selecteerde de jury 10 Rising Star-genomineerden. Klik hier om 
de volledige lijst van de genomineerden te bekijken. 
 
Deze jonge, veelbelovende bedrijven zullen opnieuw een pitch brengen op 18 november, vlak voor de Fast 50 
award-ceremonie. Een onafhankelijke jury zal hen beoordelen op basis van hun groeipotentieel, disruptief 
innovatiegehalte, professionaliteit van hun team en de schaalbaarheid van hun concept. De jury wordt opnieuw 
voorgezeten door Duco Sickinghe, en bestaat verder uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit de 
bedrijfswereld: 
 

Duco Sickinghe CEO Fortino 
Veroniek Collewaert Associate Professor Vlerick Business School 
Luc De Mey CEO Cmosis 
Wim De Waele CEO Eggsplore 
Olivier Chapelle CEO Recticel 
Grégoire Dallemagne CEO EDF Luminus 
Rik Vandenberghe CEO ING België 

 
Nikolaas Tahon, Managing Partner Accountancy: “Dit jaar noteerden we een aanzienlijke stijging van het 
aantal inzendingen, 55 tegenover 38 vorig jaar,voor de Rising Star award. Dat is het bewijs van een sterke en 
groeiende start-upcultuur in België. Deze jonge, veelbelovende bedrijven zijn een belangrijke troef voor de 
Belgische economie en we zetten hun realisaties dan ook graag in de kijker. We kijken er naar uit om hun 
ontwikkeling te volgen en hen nog meer succes te zien boeken.”  
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Most Disruptive Innovator 
Naast de Rising Star zal de onafhankelijke jury ook de winnaar van de Most Disruptive Innovator award 
selecteren. Die award wordt uitgereikt aan de Rising Star-genomineerde die een revolutionair concept of product 
heeft ontwikkeld in een specifiek technologiesegment.  
 
In 2014, de eerste volledig Belgische editie, won Smappee de Rising Star award en The Insiders de prijs voor 
Most Disruptive Innovator. 
 
De Deloitte’s 2015 Technology Fast 50-verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met ING, Euronext, 
Fortino en De Standaard. 
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Over Deloitte 
Deloitte is met meer dan 3000 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 L 
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