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Deloitte Belgium stelt Rolf Driesen aan als volgende CEO 
Head of Consulting gaat Deloitte leiden vanaf 1 juni 2023 
 
Brussel, België – maandag 12 december 2022 
 
Deloitte Belgium, de grootste zakelijk dienstverlener in België, kondigt de benoeming aan van Rolf Driesen als nieuwe CEO, na de 
gebruikelijke rotatie bij Deloitte. Rolf neemt de rol over van huidig CEO Piet Vandendriessche vanaf 1 juni 2023. 
 
Om de vier jaar zitten de partners bij Deloitte samen om hun CEO voor de komende jaren te benoemen. Na een bevraging bij de 230 
Belgische partners werd Rolf Driesen aangesteld tot CEO, voor een vierjarig mandaat dat ingaat op 1 juni 2023. Momenteel leidt Rolf de 
consultingafdeling van Deloitte, goed voor ruim 1.850 van de 6.000 Deloitters in België.  
 
Nikolaas Tahon, Voorzitter van Deloitte Belgium: “Rolf Driesen heeft ruim 20 jaar ervaring in consulting en heeft bijgevolg de vinger aan 
de pols van de zakenwereld en de voortdurende veranderingen daarbinnen. Hij bevindt zich in een uitstekende positie om de rol van CEO 
op te nemen. Rolf en zijn managementteam zullen onze organisatie verder uitbouwen, onze leidende marktpositie bestendigen, alsook 
ons streven naar topkwaliteit en onze positie als cruciale en duurzame partner voor organisaties die geconfronteerd worden met de 
economische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag. 
 
Rolf Driesen neemt het over van Piet Vandendriessche, die twee opeenvolgende termijnen lang de functie van CEO bij Deloitte Belgium 
invulde. Onder het leiderschap van Piet Vandendriessche kende Deloitte Belgium een continue en duurzame groei, waarmee de 
organisatie haar onbetwiste leiderschap binnen de sector bestendigde. Tijdens zijn twee termijnen als CEO groeide de organisatie van 
3.100 mensen in 2016 tot 6.000 vandaag, met een omzet van 432 miljoen euro in 2016 tot 706 miljoen euro in het boekjaar 2022, dat 
afsloot op 31 mei 2022. Piet stuurde Deloitte Belgium naar een geïntegreerd model dat innovatieve en duurzame oplossingen biedt aan 
klanten. Hij liet de organisatie uitgroeien tot een succesvolle, purpose-gedreven organisatie met veel aandacht voor kwaliteit, diversiteit, 
inclusie en duurzaamheid.  De organisatie groeide daardoor uit tot een magneet voor talent, met 1.500 aanwervingen in het laatste 
boekjaar. 
 
Rolf Driesen: “Piet heeft een geweldige leiderschapsstijl, gedreven door transparante communicatie, positieve verandering en 
samenwerking. Hij ziet heel snel opportuniteiten en werkt op een waardengedreven manier naar doelstellingen toe, waarbij hij duidelijk 
aangeeft hoe belangrijk het is om onze waarden mee te nemen in elke beslissing die we nemen. Dat maakt van hem een sterke leider die 
ik zeer respecteer. Het is mijn plan om verder te bouwen op de sterke fundamenten die Piet en zijn team legden en  de organisatie verder 
te leiden naar een succesvolle, duurzame en mooie toekomst.” 
 
Ambities 
 
Rolf Driesen kwam in dienst bij Deloitte in 2002 en werd partner in 2006. In 2016 werd hij benoemd tot Managing Partner Consulting. De 
Belgische Consulting praktijk groeide van 107 miljoen euro omzet in 2016 tot meer dan 250 miljoen euro vandaag. Samen met zijn 
managementteam tilde Rolf bij Consulting de industriespecialisatie naar een hoger niveau. Hij versterkte de samenwerking met 

  

 



 

 

alliantiepartners, en bevorderde de multidisciplinaire samenwerking om op een geïntegreerde manier complexe uitdagingen van klanten 
aan te pakken. Hij creëerde een omgeving waarin mensen zeer snel kunnen leren en groeien, en maatschappelijke impact kunnen hebben 
door het werk voor klanten en via impactvolle initiatieven die vanuit het departement werden opgezet. 
 
“Met het aanhoudende conflict in Oekraïne, energie-uitdagingen op korte en lange termijn en een inflatoire omgeving waarvan het nog 
altijd afwachten is wat de impact zal zijn, worden we allemaal geconfronteerd met onzekere omstandigheden. Als bedrijf dat alle 
segmenten van de Belgische markt bedient, van privé familiebedrijven, over grote internationale organisaties tot en met de overheid, 
hebben wij diep inzicht in wat er voor onze verschillende klanten echt toe doet. Meer dan de helft van onze activiteiten is gereglementeerd 
– denk maar aan audit, accountancy en tax. We spelen dus een belangrijke rol als marktleider en hanteren hoge normen in onze volledige 
professionele dienstverlening. Ik bouw op mijn eerdere ervaring als adviseur voor corporate klanten bij complexe bedrijfstransformaties, 
en ik beschouw het als mijn rol om, samen met al mijn collega-partners en meer dan 6.000 getalenteerde medewerkers, Deloitte Belgium, 
dat een belangrijke plaats inneemt binnen het internationale Deloitte netwerk, verder te ontwikkelen als een purpose-gedreven, 
hoogkwalitatieve, klantgerichte en duurzame organisatie voor onze klanten, onze mensen en voor onze samenleving in het algemeen,” 
aldus Rolf Driesen. 
 
Overdracht 
 
Rolf neemt de rol van CEO-elect op vanaf nu tot de officiële start van zijn mandaat op 1 juni 2023. Piet blijft tot 31 mei 2023 aan het hoofd 
van de organisatie staan. Hij zal de plannen voor 2023 verder uitvoeren en staat garant voor een vlotte overdracht naar het nieuwe 
leiderschap. 
 
Over zijn opvolger zegt Piet Vandendriessche: “Rolf is een uitzonderlijke leider en ik ben trots en dankbaar dat ik de stok aan hem mag 
doorgeven. We hebben vele jaren nauw samengewerkt en ik weet dat hij uitstekend werk zal verrichten als onze nieuwe leider.” 
 
Biografie 
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Over Deloitte Belgium  
 
Deloitte heeft meer dan 6000 medewerkers en 11 kantoren in België en is daarmee de grootste organisatie van het land op het gebied 
van audits, accounting, juridisch en fiscaal advies, consultancy, financieel advies en risicoadvies. 
 
Met zijn diensten helpt de organisatie zowel de grootste nationale en internationale bedrijven als kmo's, overheden en non-
profitorganisaties vooruit. Deloitte Belgium is een onafhankelijke en autonome organisatie die aangesloten is bij Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited.  In het boekjaar 2022 behaalde de organisatie een omzet van € 706 miljoen. 
 
Deloitte Belgium BV is de Belgische dochteronderneming van Deloitte NSE LLP, een bedrijf dat aangesloten is bij Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited en dat bij de professionele diensten en adviezen die het verstrekt steevast op de hoogste kwaliteit mikt. De diensten 
zijn gebaseerd op een wereldwijde strategie die meer dan 150 landen bestrijkt. Daarvoor kunnen ze rekenen op de expertise van 
415.000 professionals op alle continenten. Voor het boekjaar 2022 bedroeg de omzet meer dan $ 59,3 miljard.  
 
Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, een of meer verbonden venootschappen, of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een 
Britse ‘private limited liability company’ (‘DTTL’). DTTL en alle aangesloten ondernemingen zijn juridisch afzonderlijke en onafhankelijke 
entiteiten. DTTL (ook wel 'Deloitte Global') levert geen diensten aan klanten. Surf naar http://www.deloitte.com/about voor een 
uitgebreidere beschrijving van de juridische structuur van DTTL en de aangesloten ondernemingen. 
 


