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50 snelst groeiende Belgische technologiebedrijven en 10
finalisten Rising Star bekendgemaakt
Met de Technology Fast 50 genomineerden en Rising Star finalisten onthult Deloitte de
belangrijkste spelers in de wereld van de start-ups en scale-ups in België.
Brussel, 5 oktober 2021 - Deloitte België publiceert vandaag de Technology Fast 50, de lijst van de
vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van België. Daarnaast maakt Deloitte ook de tien finalisten
bekend die gaan strijden voor de titel van Rising Star, een erkenning van veelbelovende bedrijven die minder
dan vier jaar actief zijn in de technologiesector. De prijs van de Technology Fast 50 gaat naar het snelst
groeiende technologiebedrijf in België op basis van de procentuele omzetgroei in de afgelopen vier jaar.
Deloitte zal de winnaar bekendmaken tijdens de prijsuitreiking op 25 november 2021. Klik hier voor de
volledige lijst genomineerden.

Het Fast 50 Business Form vindt plaats vóór de prijsuitreiking op 25 november. Het centrale thema is dit jaar
“corporate venturing” met academische inzichten en beste praktijken van Belgische scale-ups alsook Corporates.
Nieuw in het programma is dat de deelnemers ook de pitches van de 10 Rising Star finalisten kunnen bijwonen. Met
het Fast 50 Business Forum helpt Deloitte het netwerk van technologie-ondernemers uit te breiden door start-ups en
scale-ups in contact te brengen met de CEO's van grote bedrijven en familiebedrijven, investeerders en ondernemers.
Deloitte streeft ernaar om kruisbestuiving te stimuleren en technologische innovatie in het bruisende Belgische
ecosysteem van de scale-ups nog te bevorderen.
“De Belgische wereld van de start-ups en scale-ups ontwikkelt zich razendsnel. Een aantal van de meest innovatieve en
disruptieve bedrijven bevindt zich in de Technology Fast 50. Ze nemen nu het voortouw en zullen een pioniersrol blijven
spelen in de (nabije) toekomst,” zegt Sam Sluismans, Programme Leader van de Technology Fast 50 van
Deloitte.
Bijkomende prijscategorieën
Naast de prijs voor de snelste groei, zal ook een award uitgereikt worden aan één van de deelnemers van
de Fast 50 van 2021 die een gestage groei kende in de voorbije jaren, meer bepaald de prijs voor Meest
Duurzame Groei.
Bovendien wordt er voor elk van onderstaande categorieën ook een prijs uitgereikt:
1.
2.

Communications & Networking
Digital Commerce
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Electronic Devices, Hardware & Semiconductor
Enterprise Software
FinTech
Life Sciences & Health Care
Media & Entertainment
Mobility
Sustainability

Genomineerden voor Rising Star en Most Disruptive Innovator
Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn in de technologiesector worden in de schijnwerpers geplaatst in
de categorie Rising Star. Op 22 oktober hielden 69 Rising Star kandidaten een eerste pitch voor een jury
van sectordeskundigen van Deloitte. Deze 10 bedrijven schopten het tot de finale en worden uitgenodigd
voor een tweede pitch op 25 november:
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Arcsec - Tjorven Delabie – Leuven
Arcsec ontwikkelt buitengewoon nauwkeurige systemen voor positiebepaling en controle van kleine
ruimtesatelieten (CubeSats en SmallSats);
Bingli - Tom van de Putte – Antwerpen
Bingli is een chatbot aangedreven door AI (digitale anamnese) die empathie opnieuw een plaats
geeft bij doktersbezoeken;
BOSAQ – Jacob Bossaer – Zwijnaarde
Bosaq ontwikkelt innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor drinkwater die de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen halen.
cinvio – Luc De Clerck – Antwerpen
Cinvio biedt probleemloze betalingen in B2B-logistiek.
DESelect – Anthony Lamot – Antwerpen
Marketeers kunnen dankzij DESelect hun gegevens gemakkelijk beheren met gebruiksvriendelijke
oplossingen die voor de Salesforce Marketing Cloud ontwikkeld zijn.
myNEO - Cedric Bogaert – Gent
myNEO concentreert zich op onderzoek, ontwikkeling en optimalisering van de klinische
bruikbaarheid van gepersonaliseerde immunotherapie bij kanker.
Oncomfort – Mario Huyghe – Waver
Digital Sedation™ van Oncomfort neemt pijn en angst bij patiënten weg door klinische hypnose en
virtuele realiteit, zonder medicatie.
OTIV - Sam De Smet & Niels Van Damme – Gent
Autonome technologie maakt spoorvervoer in complexe omgevingen veiliger en efficiënter.
Tailpage – Michel De Baer - Sint-Niklaas
Tailpage is een software die effectief voor lokale posities vooraan in Google zorgt voor alle
sleutelwoorden van de klant, per locatie (stad, drop...) in een bepaalde doelregio.
TEO – Bien Vanderstappen – Kapellen
TEO biedt een pragmatische en autonome oplossing voor bedrijven om intern en extern talent in
kaart te brengen en te ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op www.fast50.be.
Duco Sickinghe, Managing Partner van Fortino Capital, is voorzitter van de jury voor Rising Star. De jury
bestaat uit vooraanstaande leden uit het bedrijfsleven:
Veroniek Collewaert - Professor of Entrepreneurship at the Vlerick Business School
Omar Mohout - Professor of Entrepreneurship at the Antwerp Management School, Partner and Head of
Digital at Nova Reperta
David Muyldermans – Founding Partner proUnity
Pascal Sabbe – COO RetailDetail
Ann Van Mele - Venture Acceleration Manager at Imec.istart
Heidi Rakels – Founder of GuardSquare

Duco Sickinghe, Managing Partner van Fortino Capital: “Er komen heel wat factoren kijken bij de
beslissing om een van deze bedrijven te kiezen als Rising Star van 2021. Een belangrijk element is of de
markt groot genoeg is zodat deze start-ups en scale-ups kunnen uitgroeien tot bedrijven van een zekere
omvang. Daarnaast kijken we ook naar het team. Geen enkele ondernemer kan een bedrijf op zijn eentje
doen groeien. Je hebt een goed evenwicht nodig in vaardigheden en persoonlijkheden om een duurzaam
bedrijf op te kunnen zetten. De laatste factor waar we aandacht aan besteden is of het bedrijf een duidelijke
visie op de toekomst heeft. We kijken echter net zoveel naar een goede uitvoering. Wanneer ik deze lijst
bekijk met al die interessante bedrijven, dan weet ik dat we in de jury verhitte discussies zullen voeren voor
we het eens worden over een winnaar.”
De prijs voor de Most Disruptive Innovator wordt uitgereikt aan de Rising Star genomineerde die het meest
revolutionaire concept of product ontwikkeld heeft binnen een bepaald segment van de technologiesector.
Kristof Cox, Programme Director van Technology Fast 50: “De finalisten van dit jaar hebben
aangetoond dat ze alle troeven in huis hebben om wereldwijde bedrijven te worden. Ze hebben een duidelijk
stappenplan in de aanloopfase waarin ze zich nu bevinden en velen onder hen houden ‘Purpose’ hoog in het
vaandel. Hun ambitie is geïnspireerd door ‘Purpose’ en daardoor kan hun bedrijf verder ontwikkelen en
bloeien.

De Belgische wedstrijd Technology Fast 50 van Deloitte wordt georganiseerd in samenwerking met Euronext,
Fortino Capital, Salesforce en Vlerick Business School.
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.

