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Deloitte neemt Vision over, een gespecialiseerde aanbieder van digitale en blended  

learningdiensten voor bedrijven. 

De overname versterkt de expertise in opleidingen, leiderschapsontwikkeling en talent management van de 

Human Capital practice van Deloitte. 

Brussel, 3 februari 2014 – Deloitte kondigt vandaag de integratie aan van Vision, de expert in digitale en 

blended learningdiensten, in de Human Capital practice van Deloitte Consulting. Deze overname is een 

bewijs van de aanhoudende groei van Deloitte Consulting en breidt haar aanbod in het domein Human Capital 

uit. Dankzij de integratie van het team van 33 consultants van Vision en haar unieke dienstenaanbod kunnen de 

klanten voortaan samenwerken met één aanbieder van HR-, opleidings- en talent managementdiensten om hun 

uitdagingen in dit domein aan te pakken.  

Vision biedt sinds 1999 opleidings-, ontwikkelings- en communicatiediensten en oplossingen aan voor 

middelgrote en grote ondernemingen in verschillende sectoren. Met een omzet van 3.7 miljoen euro in 2013 is 

Vision leider in de Belgische markt. Het bedrijf bestaat uit drie business units: Learning, Documentation en 

Communication. www.vision.be 

“Wij geloven in het verrijken van mensen. Deze overname zal ons in staat stellen om onze diensten aan onze 

klanten uit te breiden en zal onze medewerkers meer mogelijkheden geven om hun kennis in het domein Human 

Capital te verdiepen en uit te breiden en tegelijk een breder lokaal en internationaal cliënteel aan te spreken. 

Samen versterken Deloitte en Vision hun posities als full service provider in het domein Human Capital,” zegt 

Wim Peeters, Managing Partner van Vision. 

Het team van Vision blijft focussen op de waaier van diensten in de opleidingssector onder de naam ‘Vision by 

Deloitte’.  

Deze integratie sluit perfect aan bij de strategie van Deloitte en verstevigt de leiderspositie van Deloitte in de 

Human Capital markt.  

 

Koen Vandaele, Managing Partner bij Deloitte Consulting, verklaart: “De overname van Vision is een 

belangrijke stap in de uitbreiding van ons aanbod op het vlak van opleidingen-, leiderschapsontwikkeling en 

talent management en biedt een antwoord op de groeiende vraag in de markt.  



 

 

Met Vision verwerft Deloitte een uitstekend team van medewerkers met specifieke expertise en oplossingen. 

Dankzij deze overname kunnen we het lokale en internationale aanbod voor onze klanten verder vervolledigen.” 

 

### 

 

Over Deloitte 

Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren leider in België op het gebied van professionele 

dienstverlening in consulting, audit, accounting, belasting- en financieel advies. Onze dienstverlening richt zich 

zowel naar grote nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en non-profit 

organisaties. Voor het boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro. 

  

Deloitte België is een member firm van de internationale groep Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een 

organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele 

dienstverlening en advies.  

 

We focussen op dienstverlening aan de klanten via een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Onze 

member firms (en hun dochterondernemingen) hebben toegang tot de expertise van meer dan 200.000 

professionals wereldwijd en bieden professionele diensten aan in verschillende domeinen, waaronder consulting, 

audit, accounting, belasting- en financieel advies. Onze member firms hebben meer dan de helft van de grootste 

ondernemingen in de wereld tot klant, evenals grote nationale ondernemingen, publieke instellingen en 

succesvolle, snel groeiende wereldwijde ondernemingen. In 2013 bedroeg de omzet van DTTL 32,40 miljard 

USD.  


