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Brussel, 7 mei 2021 

Voor het vierde jaar op rij erkent het Best Managed Companies-programma private bedrijven voor 

hun uitmuntende ondernemerschap. Deelnemers aan dit programma worden geëvalueerd aan de 

hand van een wereldwijd beproefd framework : een heldere langetermijnstrategie, sterke 

competenties, hoge betrokkenheid en solide financiële resultaten. Dit jaar werden 24 Belgische 

private bedrijven geselecteerd door de onafhankelijke jury, waarvan er zes het Gold-label 

verkregen: CE+T Group, EASI, E.D.&A., LVD Group, Vanbreda Risk & Benefits, en Vandersanden 

Group. Het Gold-label beloont de Best Managed Companies die de erkenning vier opeenvolgende 

jaren met succes hebben behouden. 

 

Bruno Peelaers, Best Managed Companies Programme Director: "Na een uitdagend jaar voor veel 

bedrijven is het belangrijker dan ooit om het leiderschap van deze private bedrijven te erkennen. Het vereist 

veerkracht en wendbaarheid en dit zijn precies de waarden die door het Best Managed Companies 

programma worden erkend, ondersteund en gestimuleerd. Best Managed Companies weten als geen ander 

uitdagingen om te buigen in opportuniteiten. Ze hebben een optimistische en heldere visie op de toekomst 

en hebben een sterk engagement tegenover duurzaam ondernemen. Deze troeven stellen hen in staat de 

wereld van morgen te omarmen en hun sterke punten uit te spelen. Via het programma willen we bedrijven 

helpen sterker te worden en de economische groei in België te ondersteunen." 

 

Sinds 2018 gaan Deloitte Private en Econopolis, bijgestaan door KU Leuven sinds 2019, op zoek naar sterk 

presterende bedrijven in het Belgische ondernemerslandschap. Tijdens het hele proces van het programma 

worden de bedrijven begeleid door een Deloitte Private Best Managed Companies coach. De coaches toetsen 

strategie, operationele en financiële processen aan het Best Managed Companies internationaal framework. 

Bedrijven kunnen jaar na jaar blijven deelnemen aan het proces. Het programma breidt dit jaar verder uit 

door bedrijven te erkennen die vier opeenvolgende jaren met succes het label van Best Managed Companies 

hebben behouden. 

 

Nikolaas Tahon, Chairman Deloitte Belgium and Best Managed Companies Lead: "Elk jaar zijn we 

verrast door de openheid van deze ondernemers om een gesprek aan te gaan over hun sterktes en 

uitdagingen. Tijdens de pandemie zien we de wendbaarheid waarmee deze bedrijven zich aanpassen aan de 

onvoorziene omstandigheden en hun uitdagingen omzetten in een competitief voordeel."  
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De onafhankelijke jury beoordeelt de managementcapaciteiten van de deelnemers aan de hand van de  

pijlers van het Best Managed Companies-framework. De externe jury staat onder leiding van Françoise 

Chombar, CEO Melexis, en wordt bijgestaan door vijf leden uit de academische wereld en het bedrijfsleven: 

Koenraad Debackere, Professor KU Leuven en Chairman KBC Group, Geert Noels, CEO en Chief Economist 

Econopolis, Rik Jacob, voormalig CEO Ardo, Rik Vera, Chairman and founding partner Nexxworks, en Yves 

Noël, voormalig CEO NMC.  

 

24 bedrijven erkend als Best Managed Company waarvan zes het Gold label ontvangen  

 

De vijf laureaten van dit jaar -  Aertssen Group, Belgian Pork Group, Elneo, Locinox en VK Architects & 

Engineers -  voegen zich bij de groep van 19 Best Managed Companies die het label hebben behouden.  

 

In 2018 ontvingen CE+T Group, EASI, E.D.&A., LVD Group, Vanbreda Risk & Benefits en Vandersanden 

Group voor het eerst het Best Managed Company label. Ze dragen nu het Gold-label als erkenning voor het 

behouden van het Best Managed Company label voor vier opeenvolgende jaren. Easyfairs, EXKi, Golazo, 

Soudal Group en Thomas & Piron behaalden de Best Managed Companies erkenning in 2019. In 2020 volgen 

Provan, Quality by Design, Sack Zelfbouw, Saey, Stadsbader, Vandenbussche, Vanheede Environment Group 

en Zuidnatie. 

 

 

Antwerpen (6) Aertssen Group, E.D.&A., Quality by Design, 

Soudal Group, Vanbreda Risk & Benefits, 

Zuidnatie 

Brussel (2) Easyfairs, EXKi 

Oost-Vlaanderen (3) Vandenbussche, VK Architects & Engineers, Sack 

Zelfbouw 

West-Vlaanderen (6) Belgian Pork Group, Locinox, LVD Group, Saey, 

Stadsbader, Vanheede Environment Group,  

Limburg (3) Provan, Golazo, Vandersanden Group 

Waals-Brabant (1) EASI 

Luik (2) CE+T Group, Elneo 

Luxemburg (1) Thomas & Piron 

 

 

Over Best Managed Companies 
In 2017 lanceerde Deloitte Private het programma Belgium Best Managed Companies in samenwerking met 
Econopolis. Het programma wil voorzien in begeleiding en erkenning van sterk presterende Belgische 
privébedrijven. 
 
Het wereldwijd beproefde framework wordt gehanteerd om hun leidinggevende kwaliteiten en praktijken te 
evalueren op het gebied van strategie, talent, gedrevenheid en financiële prestaties. Bedrijven die wensen 
deel te nemen aan het programma, moeten een omzet hebben van meer dan €10 miljoen. Ze moeten 
minstens 5 jaar bestaan, met meer dan 25 voltijdse werknemers en een meerderheidsbelang (> 60%) in 
handen van een Belgische ingezetene, natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het hoofdkantoor van het 
bedrijf of zijn grootste beleidscentrum moet eveneens gevestigd zijn in België. De bedrijven moeten zich ook 

houden aan alle wetten, fiscale regels en ethische voorschriften. 
 
Het is de bedoeling dat het label 'Best Managed Companies' een internationaal label wordt dat staat voor 
kwaliteit en uitmuntendheid. Het programma werd 28 jaar geleden ontwikkeld in Canada en werd reeds 
doorgevoerd in 35 landen. 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.500 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 2020 werd een 

omzet gerealiseerd van 607 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 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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