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50 snelst groeiende Belgische technologiebedrijven en 10 
Rising Star-finalisten bekendgemaakt   
 

Deloitte onthult topspelers in de Belgische start-up en scale-up wereld met de Technology Fast 50 

genomineerden en Rising Star finalisten. 

 

Brussel, 27 september 2022 - Deloitte België maakte vandaag zijn Technology Fast 50-genomineerden 

bekend, de lijst van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België. Deloitte noemde ook de 10 

finalisten voor zijn Rising Star-competitie, een erkenning voor veelbelovende bedrijven die minder dan vier 

jaar actief zijn in de technologiesector. De Technology Fast 50 award gaat naar het snelst groeiende 

technologiebedrijf in België in termen van omzetgroei over de afgelopen vier jaar. Deloitte maakt de 2022  

Fast 50 winnaar en de winnaars van de verschillende categorieën bekend tijdens de Fast 50 Awards 

Ceremony op 27 oktober 2022. Klik hier voor de volledige lijst van genomineerden.  

 

Tijdens de Fast 50 Awards Ceremony van dit jaar brengt Deloitte de belangrijkste spelers uit de Belgische 

tech-scene samen. Deloitte helpt de netwerken van technologische ondernemers uit te breiden door start-

ups en scale-ups in contact te brengen met CEO's van corporates en familiebedrijven, investeerders en 

ondernemers. Deloitte wil kruisbestuiving stimuleren en technologische innovatie in het bruisende Belgische 

scale-up ecosysteem verder aanmoedigen. 

 

"De Belgische start-up en scale-up scene is sterk en groeit. Het is een recordjaar voor Deloitte's Technology 

Fast 50-programma, want we zagen niet alleen een toename  van het aantal deelnemers voor de Fast 50-

competitie  en de Rising Start-preselectie, maar ze zijn ook actief in een breder scala aan domeinen. 

Verschillende van de meer dan 70 start-ups die deelnemen aan de Rising Star-competitie pakken enkele van 

de meest actuele uitdagingen aan en drukken hun stempel op duurzaamheid, mobiliteit, biowetenschappen 

en gezondheidszorg", aldus Kristof Cox, programmadirecteur Technology Fast 50. 

 

Extra prijscategorieën  

 

Naast de award voor de snelste groei ontvangt de 2022 Fast 50 deelnemer die de afgelopen jaren een 

continue groei heeft gerealiseerd een award voor Most Sustainable Growth. 

  

Ook wordt voor elk van de onderstaande categorieën één winnaar uitgereikt.  

 
1. Communications & Networking 

2. Digital Commerce 

3. Electronic Devices, Hardware & Semiconductor 

4. Enterprise Software 

5. FinTech 
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6. Life Sciences & Health Care 

7. Media & Entertainment 

8. Mobility 

9. Sustainability 

 

Genomineerden voor Rising Star en Most Disruptive Innovator   

Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn in de technologiesector komen aan bod in de categorie Rising 

Star. Op 21 september gaven 72 Rising Star kandidaten een eerste pitch voor een jury van Deloitte 

industrie-experts. Onderstaande 10 bedrijven haalden de finale en worden uitgenodigd om op 27 oktober 

een finale pitch te geven voor de externe Rising Star-jury: 

 
• Accurat.ai - Bart Muskala – Merelbeke 

Accurat is een location intelligence start-up, actief op het gebied van big data, geo, advertising, 

retail en consumentengedrag. 

 

• DEO.care – Jeroen Dille – Beringen 

Het innovatieve AI-gebaseerde dataplatform van DEO.care helpt ziekenhuizen bij het implementeren 

van best practices voor operationele uitmuntendheid en ondersteunt partners in de gezondheidszorg 

bij het benutten van value-based healthcare.  
 

• Henchman – Jorn Vanysacker & Gilles Mattelin - Destelbergen 

Henchman is een Microsoft Word plug-in die verbinding maakt met de database van een juridisch 

team en alle contractclausules en definities automatisch verwerkt. 

 

• Lopos  – Jen Rossey – Ghent 

Lopos gebruikt zijn LoposAlert software- en hardwareplatform om de veiligheid in magazijnen te 

verhogen 

.  
• myNEO – Cedric Bogaert & Bert Coessens - Ghent 

myNEO wil de digitale genetische tumortweeling van een patiënt gebruiken om volledig 

gepersonaliseerde immunotherapieën te ontwerpen en te ontwikkelen.  

 

• Nine Engineering – Roy Jeunen & Frederik Keysers – Ghent 

Nine Engineering ontwikkelde de volgende generatie toegangscontrole die gebruik maakt van 

gezichtsherkenning, smartphone scanning of QR-codes. 

 

• Penbox – Emile Fyon – Brussel 
Met Penbox kunnen bedrijven informatie en documenten van hun klanten verzamelen, waardoor het 

aantal uitgewisselde e-mails vermindert en de klantervaring verbetert. 

 
• Relu – Holger Willems – Leuven 

Relu maakt tandheelkundige behandelingen en diagnoses sneller en beter door geavanceerde 

algoritmen te creëren. 

 

• Skipr – Aurélie Gillieaux – Brussel 

Skipr is een MaaS start-up die digitale 'deur-tot-deur' plannings- en boekingstools aanbiedt om 

woon-werkverkeer en andere verplaatsingen te vereenvoudigen.  

 

• Venly – Tim Dierckxsens- Willebroek 

Venly is een aanbieder van blockchaintechnologie met meer dan twee miljoen eindgebruikers.  

 

"De Rising Star competitie draait om ondernemerschap. Elke deelnemer aan de preselectie heeft de passie 

en het vermogen om zijn dromen te verwezenlijken. We kijken welke van deze beloftevolle Belgische 

techbedrijven het hoogste potentieel hebben om de komende jaren een impact te maken", aldus Sam 

Sluismans, Programme Leader Deloitte's Technology Fast 50. 

https://www.accurat.ai/
http://www.deo.care/
https://henchman.io/
https://www.lopos.be/
http://www.myneo.me/
http://www.nineengineering.com/
https://www.penbox.io/
https://relu.eu/
https://www.skipr.co/
https://venly.io/


 

 

 

De Rising Star-jury wordt voorgezeten door Duco Sickinghe, Managing Partner van Fortino Capital. De 

jury bestaat uit vooraanstaande leden uit het bedrijfsleven: 

 

Veroniek Collewaert - Professor Ondernemerschap aan de Vlerick Business School  

Tom Maes - Managing Partner bij o2o  (2021 Fast 50 Winnaar) 

Heidi Rakels - Oprichter van GuardSquare (2018 Fast 50 Winnaar) 

Benoît van den Hove - Hoofd notering België/Luxemburg bij Euronext 

Ann Van Mele - Venture Acceleration Manager bij Imec.istart 

 

De Most Disruptive Innovator award wordt uitgereikt aan de genomineerde Rising Star die het meest 

revolutionaire concept of product heeft ontwikkeld binnen een specifiek technologiesegment.  

 

De 2022 Belgian Deloitte Technology Fast 50 wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met Euronext, 

Fortino Capital, Salesforce en Vlerick Business School. 

  

Ga voor meer informatie naar www.fast50.be.  

 

*** 

 

Deloitte in België  

  

Deloitte is een toonaangevende audit- en adviespraktijk in België en biedt diensten op gebied van audit, 

accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory services. 

 

In België heeft Deloitte meer dan 5.100 werknemers verspreid over 11 locaties. Onze dienstverlening richt 

zich zowel op de grootste nationale en internationale ondernemingen als op kmo’s, de publieke sector en 

non-profit organisaties. Voor het boekjaar 2020 werd een omzet gerealiseerd van €637 miljoen. 

 

Deloitte Belgium BV is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited. Deloitte richt zich op een dienstverlening gebaseerd op een wereldwijde strategie 

voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 345.000 professionals in alle 

werelddelen. De member firms(inclusief hun affiliates) zijn actief in verschillende professionele gebieden 

waaronder audit, tax, consulting en financiële adviesdiensten. Onze member firms bedienen meer dan de 

helft van 's werelds grootste ondernemingen, evenals grote nationale ondernemingen, publieke instellingen 

en succesvolle, snelgroeiende mondiale ondernemingen. Voor het boekjaar 2021 bedroeg de omzet meer dan 

50.2 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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