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proUnity wint zevende editie van Deloittes Technology Fast 
50 met een recordgroei van 82.677,34% 
In Schelle gevestigd ontwikkelaar van een etisch hacking- en bugbounty platform, Intigriti 

verkozen als Rising Star 

 

 

Brussel – 26 november 2020 

proUnity eindigde bovenaan in Deloittes 2020 Technology Fast 50, de lijst met de vijftig snelst groeiende 

technologiebedrijven in België. In de voorbije vier jaar liet het in Brussel gevestigde proUnity een 

indrukwekkende groei van 82.677,34% in zijn verkoop optekenen. Intigriti werd uitgeroepen tot Rising Star 

van dit jaar. De winnaars van de Fast 50 en Rising Star werden in de bloemetjes gezet tijdens de virtuele 

awarduitreiking die plaatsvond na de inspirerende keynotes in de namiddag van het virtuele Fast 50-

evenement, hét netwerkingevent op het vlak van innovatie en technologie voor de  disruptieve community in 

België. 

 

proUnity winnaar van Deloittes Technology Fast 50 en Softwarecategorie  

Met een groei van 82.677,34% in zijn verkoop in de voorbije vier jaar bekleedde proUnity niet alleen de 

eerste plaats in de algemene Fast 50-rangschikking, maar sleepte het bedrijf ook de award voor snelste groei 

in de Softwarecategorie in de wacht. proUnity brengt recruiters, freelancers en dienstverleners samen op één 

centraal platform zodat de beste talenten de juiste projecten kunnen vinden en bedrijven efficiënt de juiste 

specialist in huis kunnen halen. 

 
David Mulydermans, CEO van proUnity: “Wat we doen, doen we niet voor de erkenning, maar we zijn 

uiteraard enorm dankbaar voor deze bekroning in de Deloitte Technology Fast 50. Het richt de schijnwerpers 

op wat we doen en het geeft ons nog meer mogelijkheden om deze prachtige, uitzonderlijke reis verder te 

zetten!” 

Het bedrijf dat tweede eindigde met een groei van 2.992,94%, is het in Antwerpen gevestigde Byteflies, dat 

Rising Star was in 2018. Het Brusselse URBANTZ werd derde met een groei van 2.204,47%. Eyesee uit Gent 

won de award voor ‘Meest Duurzame Groei’, die wordt uitgereikt aan de Fast 50-deelnemer die in de laatste 

4 voorgaande jaren hoog gerangschikt was in de lijst. 

 

  

 

 



 

 

Sam Sluismans, Managing Partner Deloitte Accountancy en Programme Leader Deloittes 

Technology Fast 50: “Opnieuw zien we een enorme groei van een Belgische scale-up onderneming. Om 

een extreme groei te realiseren is het belangrijk om een oplossing te bieden aan globale uitdagingen. 

ProUnity, de winnaar van de Deloittes 2020 Technology Fast 50, verbetert de connectie tussen freelancers en 

bedrijven, in een tijd waar de war for talent inderdaad een enorme uitdaging blijft die vele organisaties treft 

wereldwijd.  

Awardcategorieën per sector  

Deloitte’s Technology Fast 50 bekroont ook de snelst groeiende bedrijven in acht verschillende sectoren. 

Naast de Softwarecategorie, die werd gewonnen door proUnity, werden er awards uitgereikt aan de snelste 

groeier in de Biotechnologische/Farmaceutische sector, Energietechnologie, Communicatie/Netwerking, 

Digitale content/Media/Entertainment, Elektronische apparaten/Hardware/Halfgeleiders, Medische 

instrumenten en Fintech. 

• Medische instrumenten: Byteflies, Antwerpen – groei van 2.992,94%  

• Digitale content/Media/Entertainment: Hello Customer, Gent – groei van 1.601,97%  

• Fintech: Silverfin, Gent – groei van 676,46%  

• Elektronische apparaten/Hardware/Halfgeleiders: Granutools, Awans – groei van 506,03%  

• Energietechnologie: ENSEK Benelux, Beringen – groei van 500,45%  

• Communicatie/Netwerking: Pozyx, Gent – groei van 369,53% 

• Biotechnologische/Farmaceutische sector: OncoDNA, Gosselies – groei van 183,76%  

 

Ethical hacking and bug bounty platform developer Intigriti is the Rising Star  

De Rising Star 2020 werd geselecteerd uit de tien meest veelbelovende bedrijven die minder dan vier jaar 

als onderneming actief waren. Een onafhankelijke jury, voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO van Fortino, 

beoordeelde de investor pitch van elk bedrijf op basis van de opschaalbaarheid van zijn bedrijfsconcept, het 

algehele marktpotentieel, de kwaliteit van het management en de disruptieve kracht van zijn innovatie. De 

Rising Star-winnaar is Intigriti, een bedrijf dat een platform voor ethisch hacking- en bugbounty platform 

heeft ontwikkeld.  

Stijn Jans, CEO van Intigriti: “We zijn ongelooflijk trots om deze titel te ontvangen. Het bevestigt onze 

overtuiging dat meer dan ooit het publiek gesterkt door technologie de wereld veiliger kan maken. Het is niet 

alleen een geweldige erkenning voor ons team, dat alles heeft gegeven in de afgelopen jaren en dat zal 

blijven doen, maar ook voor de meer dan 20 000 ethische hackers die ons vergezellen op onze missie en met 

ons geloven in duurzame beveiliging voor iedereen. We willen onze klanten bedanken die al een groot 

vertrouwen hebben in onze manier van werken, en we kijken ernaar uit om met hen een nog grotere impact 

te creëeren voor hun beveiliging in de toekomst!”.  

Epic Blue, een bedrijf dat een workforce solution heeft ontwikkeld om de veiligheid en prestaties van digital-

savvy werknemers te verbeteren, werd uitgeroepen tot Most Disruptive Innovator. Deze award beloont de 

Rising Star-kandidaat die het meest revolutionaire concept of product heeft ontwikkeld binnen een specifiek 

technologiesegment. 

Michael Ilsbroux, CEO van Epic Blue : “De award voor Most Disruptive Innovator is een fantastische 

erkenning door de jury van experts voor het sterke scale-up potentieel van Epic Blue. Het is een bevestiging 

dat we op een keerpunt gekomen zijn in onze expansie dankzij ons harde werk van de afgelopen drie jaar. 

Samen met onze partners, kijken we ernaar uit om onze weg naar globaal succes verder te zetten.”  

Fast 50-event 

Gezien de ongekende omstandigheden verliep het geslaagde Fast 50-event dit jaar virtueel. Het unieke 

netwerkingevent voor innovatie en technologie, dat de Belgische disruptieve gemeenschap samenbrengt, gaf 

de Fast 50-kandidaten, Rising Stars, bedrijven en investeerders de gelegenheid tot het leggen van 

contacten. Ze konden uit een livedebat met Benoît van den Hove, hoofd van Listing Belgium bij Euronext, en 



 

 

Hans Leybaert, CEO van Unifiedpost Group, ook leren hoe ze de overstap kunnen maken van de Fast 50 naar 

de kapitaalmarkten. 

In het namiddagprogramma was ook plaats voor een keynote speech van Rich Diviney, gepensioneerd Navy 

SEAL, auteur en spreker over leiderschap en optimaal presteren, die zijn kennis over wendbaarheid en 

flexibiliteit in tijdens van crisis deelde. Vlerick Business School-professor Veroniek Collewaert presenteerde 

het Rising Star Monitor 2020-rapport ‘Financieringsbeslissingen van scale-ups’ dat een dynamisch overzicht 

biedt van de praktijken die scale-ups hanteren. Fabien Pinckaers, CEO Odoo, hield een inspirerende lezing 

over belangrijke factoren die groei stimuleren.  

“Uiteraard zijn de awards en de viering van de verwezenlijkingen van de Fast 50-deelnemers belangrijk, 

maar Deloitte’s Technology Fast 50 is veel meer dan louter een competitie,” vertelde Sluismans. “Onze 

ambitie is een hele gemeenschap uit te bouwen, vooral in deze ongewone tijden. Daarom zijn we verheugd 

dat meer dan 300 technologiebedrijven, Fast 50-partners en vertegenwoordigers uit de wereld van innovatie, 

technologie en investeringen het virtuele event bijwoonden om contacten te leggen en zich te laten 

inspireren.”  

De Belgische Technology Fast 50-competitie van Deloitte in 2020 werd georganiseerd in samenwerking met 

Fortino Capital, Euronext, Salesforce en Vlerick Business School. Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.fast50.be.  
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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 330.000 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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