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Deloitte België groeit 7,4 procent in boekjaar 2020  
Deloitte genereert een omzet van 607 miljoen euro, neemt 1.131 nieuwe medewerkers in dienst 

en toont veerkracht tijdens de COVID-19-pandemie. 

 

Brussel, 30 September, 2020 
Deloitte België versterkt zijn positie als marktleider. Tijdens de eerste drie kwartalen van het 

boekjaar 2020, afgesloten op 31 mei, heeft de professionele dienstverlener een sterke groei 
gerealiseerd in alle diensten en sectoren. Door de COVID-19-pandemie kende de organisatie een 
beperkte omzetvertraging in het vierde kwartaal. Maar Deloitte België toonde veerkracht en bleef 

zijn klanten ondersteunen, voor zijn medewerkers zorgen en maatschappelijk geëngageerd 
handelen. In totaal heeft Deloitte België in het afgelopen boekjaar (1 juni 2019 tot en met 31 mei 
2020) een omzet van 607 miljoen euro gerealiseerd: een stijging van 7,4 procent ten opzichte van 

vorig jaar. 
 

Het afgelopen boekjaar was een robuust jaar voor Deloitte België. In de eerste drie kwartalen boekte Deloitte 

een groei in alle diensten en sectoren. Door de uitbraak van de pandemie was er onvermijdelijk een lagere 

omzet in het vierde kwartaal. Dankzij een breed dienstenaanbod en met name een versnelde digitalisering 

kon de professionele dienstverlener de impact van de crisis beperken via lopende projecten en door in te 

spelen op de veranderende vraag van zijn klanten. 

 

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België: "We zijn tevreden met de resultaten die Deloitte het 

afgelopen boekjaar heeft behaald. Onze omzet heeft als gevolg van COVID-19 een beperkte terugval gekend, 

maar de eerste drie kwartalen hebben ons geholpen om een sterke algemene omzet te realiseren. Wat 

boekjaar 2021 betreft, verwachten we dat COVID-19 een impact zal hebben op de groei van onze 

bedrijfsresultaten. De langetermijneffecten op de onderneming zijn nog niet duidelijk aangezien de situatie 

nog steeds wijzigt.” 
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Consulting groeide met dubbele cijfers dankzij de toenemende vraag naar clouddiensten, klantgerichte 

digitale transformatie, diensten inzake SAP S/4-transformaties en SAP SuccessFactors op HR-gebied. Ook 

Risk Advisory groeide met dubbele cijfers. De afdeling ondersteunde de banksector bij uitdagingen die 

worden opgelegd door de reglementering in het kader van de strijd tegen de financiële criminaliteit, 

adviseerde de gezondheidssector bij de ontwikkeling van betrouwbare en conforme high-techoplossingen en 

ondersteunde het crisismanagement rond COVID-19. De afdeling Cyber Risk ondersteunde heel wat klanten 

bij digitale uitdagingen als gevolg van de toenemende dreigingen op de virtuele werkplek. Tax & Legal 

groeide door klanten te helpen met hun compliance-uitdagingen en de toegenomen complexiteit en 

verschuivingen in hun bedrijfsmodellen.  

 

Audit & Assurance kende een lichte omzetdaling door de reglementaire rotatie van auditopdrachten. Ook met 

teams die op afstand werkten, bleef de afdeling succesvolle en tijdige audits leveren. Accountancy ging zich 

sterker richten op advisering en bleef inzetten op de digitalisering en automatisering van boekhoudprocessen 

bij de klanten. Deloitte Private, dat zich toelegt op familiebedrijven, bleef zijn marktpositie verder 

versterken. Financial Advisory werd getroffen door de COVID-19 pandemie maar bleef klanten ondersteunen 

met strategieën inzake fusies en overnames, om hen te helpen sterker uit de crisis te komen.  

 

De sectoren Financial Services en Government & Public Services groeiden met dubbele cijfers in het boekjaar 

2020. COVID-19 had een impact op sectoren als Consumer en Energy, Resources & Industrials. Er was 

minder werk in deze sectoren door de strenge maatregelen om het virus in te dammen, met onder meer de 

sluiting van winkels en productiebedrijven tijdens de lockdown en de reisbeperkingen. Door hun sleutelrol in 

de crisis zagen onder meer de Life Sciences & Health Care en de sector Government & Public Services hun 

omzet stijgen.  

 

Wereldwijd genereerde Deloitte in het boekjaar 2020 een omzet van 47,6 miljard dollar, wat neerkomt op 

een stijging van 5,5 procent. Daarmee is Deloitte nog steeds ‘s werelds belangrijkste speler in de 

professionele dienstverlening. 

 

Blijvend investeren in medewerkers en hun welzijn 

 

Op 31 mei, de afsluitingsdatum van het boekjaar, telde Deloitte België 4.466 medewerkers. Momenteel heeft 

het bedrijf 4.577 medewerkers. In het afgelopen boekjaar heeft Deloitte België 1.131 nieuwe medewerkers 

aangeworven om verder te kunnen groeien. Door de versnelde digitalisering en het toenemende belang van 

innovatie en nieuwe technologieën blijft het noodzakelijk om mensen aan te werven met een technisch, 

informatica-, wiskundig, wetenschappelijk of technologisch profiel. In het boekjaar 2020 bestond 17,6 

procent van de aanwervingen uit STEM-profielen. 

 

Het bedrijf blijft investeren in zijn medewerkers en hun carrière, wat heeft geleid tot een aanzienlijk aantal 

promoties. Om blijvend in te zetten op permanente vorming is een breed scala aan virtuele opleidingen 

gelanceerd. Ook het prestatiemanagementproces is uitgevoerd. Het totale aantal promoties (1.021) lag 

hoger dan de voorgaande jaren. 

 

Omwille van COVID-19 moesten voor de medewerkers snelle en doeltreffende maatregelen worden 

genomen. Er waren geen directe ontslagen en geen tijdelijke werkloosheid, zodat de geboden steun ten 

goede kwam aan bedrijven in grotere moeilijkheden. Om de veiligheid van de werknemers te waarborgen, 

stapte Deloitte over naar de nieuwe realiteit van volledig telewerk. Dat proces verliep snel en vlot aangezien 

de nodige infrastructuur en een flexibel thuiswerkbeleid al bestonden. Er kwamen ook nieuwe initiatieven, 

zoals het Summer Flex Leave-programma, dat werknemers de nodige flexibiliteit bood om voor familie en 

vrienden te zorgen of te genieten van een langere vakantie tijdens de rustigere zomermaanden. Deloitte 

veranderde ook zijn interne welzijnsprogramma Energise@Deloitte in Energise@home, dat medewerkers 

onder meer aanmoedigt om tijdens de lockdown en het afstandswerken actief te blijven, een gezonde 

levenstijl te behouden en verbonden te blijven met elkaar. 

 



 

 

Tijdens de landelijke lockdown door COVID-19 sloot Deloitte zijn 12 Belgische kantoren. Alle kantoren 

werden heropend na de versoepeling van de COVID-19-beperkingen. Daarbij zijn alle noodzakelijke 

voorzorgsmaatregelen genomen om de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als klanten te 

waarborgen.  

 

"We zijn in de eerste plaats een “people business”. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat onze mensen 

gezond en veilig blijven en de kans krijgen om te groeien. We hebben maatregelen genomen om in deze 

uitzonderlijke tijden iedereen aan boord te houden en te blijven investeren in onze mensen. Nu ons 

dagelijkse leven grondig is veranderd, willen we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt om 

zowel professioneel als persoonlijk te kunnen groeien. Momenteel evalueren we 'nieuwe manieren van 

werken' en de evolutie ervan, waarbij we ons richten op het belang en het welzijn van onze mensen", zegt 

Piet Vandendriessche, CEO Deloitte België. 

 

Diversiteit blijft een prioriteit 

 

In het boekjaar 2020 heeft Deloitte elf nieuwe partners aangesteld: Roeland Baeten (Risk Advisory), Lieven 

Comeyne (Consulting), Sara De Mulder (Risk Advisory), Els D'hauwer (Accountancy), Kelly Dorekens 

(Consulting), Tim Paridaens (Consulting), Toon Peeters (Financial Advisory), Sarah Philips (Risk Advisory), 

Valentin Toubeau (Financial Advisory), Pieter-Jan Van Durme (Audit & Assurance) en Bart Verdickt (Deloitte 

Legal, voorheen Laga).  

 

"Dit jaar zijn 4 van onze 11 nieuwe partners vrouwen, waardoor het percentage vrouwelijke partners is 

gestegen tot 16 procent. We liggen op schema om ons doel te bereiken van 30 procent vrouwelijke partners 

in 2030 – een doelstelling die onze inzet voor diversiteit beklemtoont. We streven naar diverse teams, in de 

breedste zin van het woord. Een goed evenwicht – niet alleen tussen geslacht, etniciteit en seksuele 

geaardheid, maar ook academische achtergrond en persoonlijkheid – leidt tot betere besluitvorming en 

prestaties, en nieuwe ideeën. Momenteel werken 63 nationaliteiten bij Deloitte België. Vierenveertig procent 

van onze medewerkers zijn vrouwen en 56 procent mannen", aldus Piet Vandendriessche. 

 

Maatschappelijk geëngageerd handelen 

 

Het maatschappelijk geëngageerd streven van Deloitte Belgium om een waardevolle impact te hebben voor 

zijn medewerkers, klanten en de maatschappij maakt integraal deel uit van zijn DNA en kernactiviteiten. 

Door de COVID-19-pandemie is de klemtoon nog meer op dat doel gaan liggen.  

 

In lijn daarmee heeft de organisatie meer dan 700.000 euro geschonken aan goede doelen en heeft het heel 

wat nieuwe initiatieven geïntroduceerd voor gemeenschappen die door de pandemie zijn getroffen, 

waaronder Virtual Hugs en donaties van laptops aan DigitalForYouth. Deloitte lanceerde Virtual Hugs in april, 

samen met langetermijnpartner Close the Gap en de VUB, zodat ouderen in woonzorgcentra en patiënten in 

ziekenhuizen in contact kunnen blijven met hun familie en vrienden wanneer fysiek bezoek niet mogelijk is. 

Tot nu toe zijn er meer dan 4.000 tablets en smartphones gedoneerd aan woonzorgcentra en ziekenhuizen. 

Virtual Hugs is intussen uitgebreid naar mensen met een handicap, zodat ook zij tijdens deze crisis niet 

eenzaam hoeven te zijn. In het licht van de groeiende digitale kloof door COVID-19 heeft Deloitte België ook 

1.000 pc's geschonken aan DigitalForYouth, die zullen worden verspreid onder kansarme studenten in 

Wallonië en Brussel. 

 

Het afgelopen boekjaar is Deloitte zich blijven richten op verantwoorde klimaatkeuzes via diverse 

duurzaamheids- en mobiliteitsinitiatieven, zoals de introductie van meer elektrische voertuigen in het 

wagenpark en een mobiliteitsprogramma dat erop gericht is om het gemiddelde aantal kilometers per auto te 

doen dalen. Door al die initiatieven is het bedrijf goed op weg om zijn doelstelling te bereiken en zelfs te 

overtreffen, om de CO2-uitstoot van het wagenpark tegen 2021 met 25 procent te verminderen (exclusief de 

impact van COVID-19). Deloitte heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 een netto nul uitstoot te 

bereiken.  

 



 

 

 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk 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 2020 werd een 

omzet gerealiseerd van 607 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE 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 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2020 

bedroeg de omzet meer dan 47,6 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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