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Profiel

Rolf Driesen wordt vanaf 1 juni 2023 Chief Executive Officer
van Deloitte Belgium. In die hoedanigheid zal Rolf het
Executive Committee voorzitten en aansturen en de
strategische richting van de organisatie uitzetten. Hij wordt
ook lid van de Deloitte North & South Europe (NSE)
Executieve.

Rolf begon zijn carrière bij Arthur Andersen in 1998, na eerdere
ervaringen als wetenschappelijk onderzoeker aan de Vlerick
Business School en als business controller in een industrieel
bedrijf. Na de integratie met Andersen sloot Rolf in 2002 bij
Deloitte aan. Hij werd er partner in juni 2006.

In de loop van zijn carrière adviseerde Rolf klanten in verschillende
sectoren over hun bedrijfstransformatie binnen een internationale
context. Rolfs focus op organisatieontwerp, shared services,
outsourcing en off-shoring, procesverbetering en technologische
integratie gaven hem de juiste expertise om klanten te helpen
duurzame verandering te realiseren.

Na verschillende leidinggevende functies binnen de Belgische
organisatie werd Rolf in 2016 Managing Partner van Consulting. In
die hoedanigheid werd hij ook lid van de Belgische Executive
Committee en de Deloitte NSE Consulting Executieve. Sinds 2016
groeide de Belgische Consulting tak tot meer dan 1.850 mensen,
verdeeld over 5 portfolio’s. Als een van de grootste Consulting
praktijken in België speelt de Belgische Consulting afdeling een
sleutelrol in Deloitte NSE, mede dankzij haar talrijke Centres of
Excellence (SAP, SalesForce, Pricing, Document Management,
Learning). Samen met zijn leiderschapsteam tilde Rolf bij
Consulting de expertise van de diverse sectoren naar een hoger
niveau. Hij versterkte de samenwerking met alliantiepartners en
bevorderde multidisciplinaire samenwerking om op een
geïntegreerde manier complexe uitdagingen van klanten aan te
pakken. Hij creëerde een omgeving waar 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 worden opgezet.

Tijdens zijn universitaire studies verbleef Rolf een tijdlang in
Frankrijk en de VS. Hij is een voorstander van internationale
ervaring en leren over - en van - andere landen en culturen. Rolf is
getrouwd en heeft een dochter.

Rolf is een fervent fietser. Hij was een van de oprichters van een
tweejaarlijkse Belgische partnerfietstocht die bewustzijn creëert en
fondsen werft voor diverse goede doelen.

Motto

Doen wat het beste is voor onze cliënten, ons 
team en de organisatie, altijd gedreven door 
onze kernwaarden.

Persoonlijke gegevens

www.deloitte.com/be

linkedin.com/in/rolfdriesen

Heusden-Zolder (B)

Geboren 1971

Interesses

Fietsen

Architectuur

Tijd doorbrengen met familie

Opleiding 

Universiteit Hasselt
Masterdiploma Handelsingenieur (1994)

Vlerick Business School
Master in Finance (1995)

IMD Lausanne
Leadership programma (2006)

Experiences

Deloitte Belgium, 
Managing Partner
Consulting
2016-Heden

Deloitte Belgium, 
Talent Partner
Consulting
2010-2016

Deloitte Belgium,
Partner Consulting
2006-Heden

Deloitte Belgium, 
Human Capital Leader
2005-2010

Deloitte Belgium, 
Senior Manager
Consulting
2002-2006

Arthur Andersen, 
Manager
1998-2002

Air Products & Chemicals,
Controller
1996 – 1998

Vlerick Business School, 
Wetenschappelijk
onderzoeker
1995-1996


