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Koning Filip bezoekt Deloitte en praat er met jonge starters 
over hun drijfveren en verwachtingen  

 

Brussel – 12 oktober 2017 
Koning Filip bezocht vandaag Deloitte Belgium in Gateway, het gebouw aan Brussels Airport waar het 

dienstverleningsbedrijf eerder dit jaar introk. Hij werd er ontvangen door Piet Vandendriessche, CEO van 

Deloitte Belgium. Koning Filip ontmoette er 21 jonge medewerkers en ging met hen in gesprek over hun 

drijfveren en verwachtingen. Deloitte wierf in het voorbije jaar 900 mensen aan en voorziet evenveel nieuwe 

aanwervingen in het huidige jaar. Het bedrijf stelt 3883 medewerkers te werk in ons land.  

 

Het bezoek van Koning Filip vond plaats in het kader van zijn bezoek aan Brussels Airport, waar het 

strategisch plan Forum 2040 aan hem werd voorgesteld.  

Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium, is opgetogen over dit hoog bezoek: “Het is voor onze 

organisatie een grote eer om de Koning te mogen ontvangen. Koning Filip moedigt het ontwikkelen van jong 

talent aan – hij geeft daar een belangrijk signaal mee. Willen we klaar zijn voor de uitdagingen van de 

toekomst, dan is het cruciaal om jonge starters alle mogelijkheden te geven om hun talenten te 

ontwikkelen.” 

Kennis en ondernemerschap 

De Koning ontmoette bij Deloitte Belgium 21 jonge medewerkers van het bedrijf met maximum 3 jaar 

werkervaring. In een aantal workshops leerde hij er meer over hun drijfveren, en wat hen aantrekt in het 

professionele dienstverleningsbedrijf. Er werd onder meer dieper ingegaan op hoe jonge mensen hun werk 

zin kunnen geven door hun sterktes en talenten te ontwikkelen - één van de pijlers van het HR-beleid van 

Deloitte.  

Een andere workshop had als onderwerp hoe Deloitte een inclusieve en flexibele omgeving creëert waar 

ruimte is voor werkethos én -plezier. Daarnaast kwamen ook de (internationale) groeikansen binnen het 

bedrijf aan bod: in het afgelopen jaar zijn 700 medewerkers van Deloitte doorgestroomd naar nieuwe 

functies. 

Piet Vandendriessche: “We willen bij Deloitte een transparante, dynamische omgeving creëren die ruimte 

schept voor persoonlijke en professionele groei. Medewerkers moeten de opportuniteit krijgen om hun kennis 

te verdiepen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en hun ondernemerscompetenties te ontwikkelen in een 

ondersteunende, gevarieerde context. We geloven dat de diversiteit van een team evenveel doorweegt als de 

individuele competenties van de teamleden.“ 
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Op zoek naar 900 medewerkers 

Deloitte Belgium is een werkgever van formaat in ons land. Het bedrijf stelt ruim 3883 mensen te werk. Het 

afgelopen boekjaar wierf het bedrijf 900 nieuwe medewerkers aan en daarenboven voorziet het evenveel 

nieuwe aanwervingen in het huidige jaar. Tussen juni en begin oktober, een piekperiode voor net 

afgestudeerde starters, gingen meer dan 550 nieuwe medewerkers van start. Tegen 2020 wil Deloitte de 

kaap van de 4300 medewerkers bereiken.  

Piet Vandendriessche:  “Deze stevige rekruteringscijfers gaan terug op ons succes in de markt. Deloitte 

speelt in op algemene markttrends zoals digitalisering, internationalisering, en de steeds complexere 

regelgeving. Dat we hiermee succesvol zijn, betekent dat we op zoek gaan naar het juiste talent om onze 

groei mogelijk te maken.” 

 

 

Deloitte in België  

 

Deloitte is met meer dan 3.800 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 non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2017 werd een 

omzet gerealiseerd van 480 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited 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 263.900 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2017 bedroeg de omzet meer dan 38.8 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. 
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