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Deloitte Belgium lanceert het Innovation Fund ter 
ondersteuning van 3 Belgische start-ups in 2017 
Nieuw innovatie-initiatief vult bestaand programma aan 

 

Brussel, 29 juni 2017 

Deloitte Belgium lanceert het Innovation Fund en onderstreept daarmee het engagement van de firma om 

innovatie te bevorderen. Dit doet ze door jonge ondernemingen in de technologiesector te empoweren in 

verschillende fases van hun ontwikkeling. In de volatiele wereldwijde markt van vandaag kan innovatie vaak 

het verschil maken voor bedrijven die echte kampioenen willen worden. Met het Innovation Fund bouwt 

Deloitte verder op reeds bestaande, complementaire innovatie-initiatieven zoals het Booster-programma en 

Deloitte’s Technology Fast 50 en plant het een bijkomende investering in 3 veelbelovende start-ups in 2017. 

 

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte Belgium: “Deloitte’s Technology Fast 50, het Booster-programma en het 

Innovation Fund bevestigen het engagement van Deloitte om de Belgische economie te stimuleren door 

innovatie, nieuwe businessmodellen en disruptieve technologieën te promoten. Deze programma’s steunen 

Belgische ondernemingen in verschillende fasen van hun levenscyclus, van start-up tot scale-up, tot 

maturiteit.” 

 

Het Deloitte Innovation Fund wordt gelanceerd op 29 juni 2017  

Deloitte Belgium gaat investeren in nieuwe bedrijven en ondernemerschap door start-ups de kans te geven 

hun activiteiten verder te ontwikkelen dankzij kapitaalinjecties en zal zo de Belgische economie een steuntje 

in de rug geven.  Het zijn start-ups die actief zijn in informatietechnologie, analytics, digital en cyber, maar 

ook interne Deloitte spin-offs. Ze zullen samenwerkingsakkoorden afsluiten met Deloitte om gezamenlijk de 

markt te bewerken en hun product of service te ontwikkelen. 

 

De organisaties waarin wordt geïnvesteerd, worden zorgvuldig geselecteerd en hebben bewezen dat ze 

disruptie als strategisch voordeel kunnen inzetten. Guido Vandervorst, Innovation Leader, Deloitte Belgium: 

“Er werd een aanzienlijk investeringsbedrag vastgelegd dat in de komende 3-5 jaar moet worden gebruikt 

om een win-win situatie te creëren: door te investeren in innovatie creëren we nieuwe markten en nieuwe 

manieren om diensten te verlenen.”  

 

Het Deloitte Innovation Fund zal gebruikmaken van de bestaande incubator- en acceleratorprogramma’s van 

Deloitte en met hen samenwerken om innovatie in België te bevorderen. Voor meer informatie over het 

programma, kunnen bedrijven terecht op www.deloitte.com/be/innovation-fund. 
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Een belangrijk initiatief om de gemeenschap van Belgische start-ups te ondersteunen 

Deloitte Belgium richt het Innovation Fund op naast andere initiatieven die de Belgische gemeenschap van 

startende bedrijven een duw in de rug moeten geven. Zo vormt Deloitte’s Technology Fast 50 een jaarlijkse 

rangschikking van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België op basis van hun omzetgroei in de 

voorbije vier jaar. Via dit programma moedigt Deloitte ondernemende, snel groeiende technologiebedrijven 

aan en promoot ze door hun resultaten te bekronen, ze toegang te geven tot het unieke Fast 50-netwerk van 

zeer succesvolle ondernemers en de deur te openen naar nieuwe kansen, samenwerkingsverbanden en 

partnerships. 

 

In 2016 waren er 57% meer inschrijvingen voor het Fast 50-programma dan het voorgaande jaar. Niet 

minder dan 72 bedrijven trachtten de begeerde titel van Rising Star te veroveren en België was een van de 

10 best vertegenwoordigde landen in de Technology Fast 500 (EMEA-regio) met 22 bedrijven in de 

rangschikking.  

 

Nikolaas Tahon, Programme Leader Deloitte’s Technology Fast 50, Deloitte Belgium: “Deloitte’s Technology 

Fast 50 is de jaarlijkse rangschikking van de snelst groeiende Belgische technologiebedrijven en een van de 

meest opwindende initiatieven van Deloitte. Het biedt de winnaars een unieke kans om hun zichtbaarheid te 

verhogen en contacten te leggen met nieuwe investeerders, leveranciers, partners en getalenteerde 

werknemers.” 

 

Het evenement vindt plaats op 14 november in The Egg in Brussel. Voor meer informatie of om zich voor de 

verkiezing in te schrijven, kunnen bedrijven terecht op www.fast50.be  

 

Naast de Technology Fast 50 zal Deloitte zijn Booster Programme 2.0 vanaf juni openstellen voor jonge 

bedrijven. Na de succesvolle eerste editie zullen geselecteerde jonge technologiebedrijven, actief in analyse, 

digitalisering, cyber security en oplossingen rond het Internet of Things, 50 dagen gratis ondersteuning 

vanwege Deloitte krijgen, naast toegang tot het uitgebreide Deloitte-netwerk en begeleiding van Deloitte-

executives. 

 

Met zijn toegang tot wereldwijde netwerken is Deloitte Belgium uniek gepositioneerd om scale-ups met veel 

potentieel naar het volgende niveau te brengen. 

 

“Het Booster-programma brengt Belgische scale-ups in de technologiesector naar de Champions League,” 

zegt Guido Vandervorst. “Deloitte helpt hen hun strategie en businessmodel te ontwikkelen, hun netwerk uit 

te breiden en hun technologie in de markt te valideren.” 
Voor meer informatie of om zich voor het programma in te schrijven, kunnen bedrijven terecht op 
www.deloitte.com/be/booster-programme2  

 
### 

 

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 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 
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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. 
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