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Deloitte plant recordaanwerving van 1.500 nieuwe 
werknemers 
 

Deloitte groeit tijdens boekjaar 2021 met bijna 5% naarmate Belgische economie herstelt 

 

Brussel, 29 september 2021 – Deloitte Belgium noteerde tijdens het boekjaar 2021 een sterke groei 

met een omzetgroei van 4,7%. Hiermee bevestigt Deloitte zijn positie als marktleider in België. De 

professionele dienstverlener slaagde er het afgelopen jaar in om de inkomsten voor alle 

bedrijfsactiviteiten te verhogen, waarbij de diensten Consulting en Financial Advisory de sterkste 

groei verwezenlijkten. De organisatie wil haar groeitraject voortzetten tijdens het volgende 

boekjaar en plant tussen juni 2021 en mei 2022 1.500 nieuwe medewerkers aan te werven, het 

hoogste aantal ooit.  

 

Deloitte Belgium registreerde tijdens het boekjaar 2021 (van 1 juni 2020 tot 31 mei 2021) een totale omzet 

van €635 miljoen. Dit is een stijging van 4,7% ten opzichte van de €607 miljoen in 2020. Ondanks de onzekere 

economische context en de aanhoudende impact van de coronacrisis in het najaar van 2020 en de eerste 

maanden van 2021, slaagde de professionele dienstverlener erin om een solide groei te realiseren in al zijn 

activiteiten en diensten. Opmerkelijk is dat de groeicijfers van 2021 een vervolg zijn op de reeds spectaculaire 

groei van 7,4% tijdens het boekjaar 2020, wat erop wijst dat Deloitte erin slaagt de coronacrisis het hoofd te 

bieden. 

 

Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium: “Het voorbije jaar werden onze werknemers, klanten, 

partners en de samenleving als geheel geconfronteerd met de ergste gezondheids- en economische crisis in 

decennia. Als ik nu terugblik, ben ik enthousiast en dankbaar dat wij dankzij onze gedeelde veerkracht en 

teaminspanning in staat waren om ons samen door deze moeilijke periode te slaan. Nu we stilaan de 

onzekerheid van de voorbije 18 maanden achter ons laten, wordt het tijd om vooruit te blikken met hernieuwd 

optimisme en gezonde ambitie. Daarom plannen we een recordaanwerving van 1.500 nieuwe collega’s, die 

mee zullen bijdragen aan het maatschappelijk geëngageerd werk van Deloitte. Samen bouwen we zo mee aan 

het snel en duurzaam herstel van België na de coronacrisis.” 

 

1.500 nieuwe werknemers 

 

Op 31 mei, de afsluitdatum van het boekjaar, had Deloitte in België 4.646 werknemers in dienst. Dat aantal is 

ondertussen gestegen tot 5.116. Het team van Deloitte is ook bijzonder divers en vertegenwoordigt 72 

verschillende nationaliteiten. Tijdens het volgende boekjaar plant Deloitte de aanwerving van meer dan 1.500 

collega’s om zijn teams in alle diensten te versterken. Dit is het hoogste aanwervingsdoel in de geschiedenis 

van Deloitte Belgium. Tijdens het boekjaar 2021 wierf Deloitte 1.065 nieuwe collega’s aan, wat betekent dat 

  

 

mailto:ibox@deloitte.com


 

 

het nieuwe aanwervingsdoel 44% hoger ligt dan vorig boekjaar. Gemiddeld wierf Deloitte jaarlijks 1.015 

nieuwe collega’s aan tussen 2016 en 2020. 

 

Rekening houdend met het personeelsverloop raamt Deloitte dat het totale aantal werknemers met ten minste 

8% zal stijgen tegen eind mei 2022 (het einde van het volgende boekjaar).  

 

De nieuwe aanwervingsplannen van Deloitte onthullen ook een focus op specifieke profielen, met name 

schoolverlaters en seniors met een achtergrond in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Voor het boekjaar 2022 plant Deloitte de aanwerving van 380 STEM-profielen of 25% van het totale 

rekruteringsdoel. Tijdens het boekjaar 2020 vertegenwoordigden STEM-profielen ‘slechts’ 17,6% van alle 

nieuwe aanwervingen door Deloitte. In 2021 was dit aandeel al gestegen tot 23% en die stijging zet zich nu 

dus voort. 

 

Deloitte bleef ook investeren in zijn de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van zijn personeel. Tussen mei 

2020 en juni 2021 lanceerde de firma een welzijnscharter en bood het de werknemers drie vrijdagnamiddagen 

vrijaf als dank voor het harde werk tijdens de coronacrisis. Tijdens het boekjaar 2020 promoveerde Deloitte 

ook meer dan 1.100 collega’s of 24% van het volledige team. De organisatie benoemde 20 nieuwe partners, 

onder wie 30% vrouwen. De volgende werknemers van Deloitte promoveerden het afgelopen jaar tot partner: 

Philippe Artois, Bruno Peelaers, Tom Renders, Jan Van Looveren, Wesley Bille, Michele Gabriël, Maarten 

Moreels, Kevin Overdulve, Mira Sallamo, Frederik Van Holle, Stijn Van Hoof, Agné Vezbergiené, Sebastiaan 

Preckler, Wim Hermans, Wivine Massaut, Hans Vandewijer, Dries Bertrand, Sabine Boone, Timothy Bruneel en 

Annelies Stragier. Het aandeel van vrouwelijke partners stijgt hiermee naar 17 procent, waarmee Deloitte op 

koers is om tegen 2030 de doelstelling van 30 procent vrouwelijke partners te behalen. De organisatie blijft 

ook inzetten op diversiteit.  

 

Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium: “Deloitte biedt zijn medewerkers traditioneel een 

werkomgeving die focust op welzijn en persoonlijke ontwikkeling. We geloven dat deze pijlers een belangrijke 

rol spelen in het aantrekken van nieuw talent. Wij verwachten dat ons totale personeelsbestand met ten minste 

8% zal groeien tijdens het volgende boekjaar en we verruimen ook onze scope voor nieuwkomers. Het 

belangrijkste voor ons is dat nieuwe collega’s een klik hebben met de cultuur en de waarden van Deloitte. 

Hoewel we specifieke groepen willen aantrekken zoals STEM-profielen, wierven we de afgelopen maanden ook 

professionals aan met bijvoorbeeld een achtergrond in geschiedenis of musicologie. Dankzij onze diverse 

opleidings- en coachingprogramma’s zijn wij ervan overtuigd dat iedereen met een oprechte interesse voor 

adviesverlening een schitterende toekomst kan hebben bij Deloitte.” 

 
Koolstofneutraal tegen 2030 

Deloitte heeft de ambitie om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn en bleef zich ook in 2020 en 2021 inspannen 

om dit doel te bereiken. Sinds de aankondiging van een gericht mobiliteitsplan in 2017 slaagde Deloitte erin 

om zowel zijn CO2-uitstoot als het totale aantal afgelegde kilometers van zijn personeel met meer dan 30% 

te reduceren. De voorbije maanden kondigde Deloitte een samenwerking aan met de mobiliteitsapp Skipr, 

evenals de aankoop van 140 extra MINI Electrics om zijn personeel een ruime waaier van flexibele en duurzame 

mobiliteitsopties aan te bieden.  

Stabiele groei in alle diensten 

 
De nieuwe aanwervingsdoelen van Deloitte moeten de groei tijdens de komende boekjaren verder 

ondersteunen. Tussen juni 2020 en mei 2021 registreerde de organisatie een stabiele groei in al zijn diensten.  

Deloitte Consulting realiseerde een bijna tweecijferige groei in een jaar dat overheerst werd door de pandemie 

en meerdere lockdowns. De inkomsten uit Consulting gingen boven de drempel van €200 miljoen, 5 jaar nadat 

de kaap van de €100 miljoen werd gerond. De groei van Consulting werd gedreven door een toenemende 

vraag naar digitalisering onder klanten, de versnelde transformatie van organisaties richting de cloud en een 



 

 

stijgend aandeel van internationaal ondersteunde engagementen buiten België. Deloitte nam ook Aptys 

Consulting over, waardoor het zijn leiderspositie op de SAP-markt verder kon versterken.  

 

 
 
De dienst Financial Advisory liet de sterkste groei optekenen binnen Deloitte, met een tweecijferige (+16,1%) 

omzetstijging tegenover het boekjaar 2020. Deloitte versterkte zijn positie als toonaangevende corporate 

finance firma, met een specifieke focus op small- en mid-cap transacties. Deloitte Transaction Services droeg 

bij tot een aantal van de belangrijkste transacties in België, waarbij vendor due diligence en carve-outs 

belangrijke groeimotoren waren in het boekjaar 2021. 

Accountancy wist sterke groei neer te zetten binnen International Accounting en Tax Services en ook de 

adviesverlening van de dienst bleef het afgelopen fiscaal jaar verder groeien. De dienst stond de afgelopen 

maanden klanten bij in het digitaliseren en automatiseren van hun boekhoud- en complianceprocessen. 

Ondanks de impact van verplichte auditroulatie waardoor Deloitte een groot aantal auditmandaten moest 

afstaan, wist de dienst Audit & Assurance een stabiele inkomstengroei te realiseren (+0,1%). Naast het 

binnenhalen van nieuwe auditmandaten in het segment private ondernemingen, versnelde de ontwikkeling van 

verzekeringsoplossingen, wat de impact van de roulatie compenseerde.    

De dienst Risk Advisory realiseerde een stabiele groei (+2,7%), mede dankzij het werk van de Cyber Risk en 

Crisis Management teams. Ook de groei van het specifieke duurzaamheidsteam van Risk Advisory droeg bij 

tot groei van de visie. Dat team levert oplossingen om klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te 

behalen en staat organisaties bij in hun omslag naar schone energie.  

Tax & Legal noteerde een groei van 3% en investeerde actief in nieuwe diensten, ondanks de impact van de 

pandemie. Zoals verwacht had de terugval in professionele reizen een significante impact op diensten rond 

mobiliteit en immigratie, maar dit werd in zekere mate vervangen door advies rond telewerkbeleid. Meer 

traditionele adviesdiensten in indirecte en directe belasting blijven ook gegeerd nadat en terwijl klanten hun 



 

 

fiscale functies toekomstbestendig maken. Deloitte stond klanten bij in het beheer van hun fiscale en financiële 

processen of in het verbeteren van hun belastinggerelateerde data en ERP-oplossingen. 

Deloitte Private, dat diensten verleent aan ondernemers, familiebedrijven en private ondernemingen 

vergrootte zijn voetafdruk op de Belgische markt tijdens het boekjaar 2021. Deloitte Private werkt voor een 

brede klantenwaaier – gaande van startups tot gevestigde familiebedrijven – en biedt adviesverlening op maat 

van de organisatie. De dienst staat ook in nauw en persoonlijk contact met haar klanten. Deze benadering 

bleek bijzonder waardevol op een moment dat bedrijven wereldwijd werden getroffen door de pandemie en de 

economische crisis.   

Individuele sectorgroei schommelt nog steeds door pandemie 

De groei van de verschillende sectoren waarin Deloitte actief is, verschilt sterk naargelang de impact van de 

pandemie op individuele sectoren. Met een tweecijferige groei voor Life Sciences & Healthcare (+26%) en 

Government & Public Services (+23%) zijn dit de sterkst groeiende sectoren tijdens het boekjaar 2021 van 

Deloitte. De sectoren Financial Services en Technologie, Media en Telecom ondervinden nog steeds de impact 

van COVID-19, terwijl de sectoren Consumer en Energy, Resources & Industrials stabiel blijven ondanks de 

pandemie. Dankzij een veelbelovende pijplijn hebben alle sectordiensten van Deloitte vertrouwen in het 

volgende boekjaar. 

 

Wereldwijd boekte Deloitte een totale omzet van US$50,2 miljard, een stijging van 5,5%. 

 

 

 



 

 

Deloitte in België 

Deloitte is met meer dan 5.100 medewerkers en 11 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 2021 werd een 

omzet gerealiseerd van 635 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium BV 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 345.000 professionals in alle werelddelen. 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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