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Deloitte Private, Econopolis en Solvay Brussels School of
Economics & Management bundelen hun krachten voor de
lancering van een nieuw programma dat sterk presterende
Belgische bedrijven erkent
Brussel – 21 september 2017
Deloitte Private, Econopolis en Solvay Brussels School of Economics & Management lanceerden
vandaag het programma ‘Belgium’s Best Managed Companies’ om Belgische, familiale
ondernemingen die op het hoogste niveau presteren te coachen en te bekronen. De ‘Best
Managed Companies’ benoeming wil uitgroeien tot een internationaal label van kwaliteit en
uitmuntendheid. Het programma werd meer dan 20 jaar geleden in Canada gelanceerd en werd
sindsdien ook al uitgerold in Chili, Ierland, Mexico en Nederland.
Nikolaas Tahon, Deloitte Private leader, licht toe: “Dit is niet het zoveelste awardsprogramma. Dankzij een
streng en onafhankelijk proces worden de deelnemende bedrijven beoordeeld op basis van een bewezen
globaal kader. Binnen dat kader worden de leidinggevende kwaliteiten en praktijken beoordeeld op het vlak
van strategie, capaciteiten, inzet en financiële resultaten. Wij hebben Solvay Brussels School of Economics &
Management en Econopolis als partners gekozen om een objectieve evaluatie te garanderen en het
programma en de deelnemers toegevoegde waarde te bieden vanuit een academisch en economisch
perspectief.”
Kwalificatiecriteria
Bedrijven die voor het programma willen inschrijven moeten een omzet hebben van meer dan € 10 miljoen,
minstens 5 jaar actief zijn, meer dan 25 voltijdse werknemers in dienst hebben, een meerderheidsbelang (>
60%) hebben dat in handen is van een Belgische inwoner, natuurlijke persoon of rechtspersoon, hun
hoofdkantoor of belangrijkste beslissingscentrum in België hebben en volledig in orde zijn vanuit juridisch,
fiscaal en ethisch oogpunt.
Deelname in fasen
De deelname verloopt in twee fasen. In een eerste fase, die wordt afgesloten op 31 oktober, wordt
via een online vragenlijst nagegaan of het bedrijf in aanmerking komt. Begin november worden de
kandidaten die kans maken op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor fase twee, die een grondige
doorlichting van het bedrijf omvat, toegespitst op de vier pijlers van het programma: strategie,
capaciteiten, inzet, financiële resultaten. Een onafhankelijke jury zal de verschillende bedrijven
beoordelen op basis van de algemene criteria van het ‘Best Managed Companies’ kader. Alle
kandidaten mogen het succes van hun onderneming komen vieren op het Symposium en Gala in
maart 2018.

Voordelen als Best Managed Company
Bedrijven die worden erkend als Best Managed Company kunnen rekenen op meer
naambekendheid, verhogen hun kans om talent aan te trekken en voeren hun leidinggevende team
naar het hoogste niveau van maturiteit en uitmuntendheid. “De Belgische bedrijven zullen de
voordelen van de onderscheiding snel ondervinden. Van het verkrijgen van inzicht in de beste
managementpraktijken tijdens de deelnameprocedure tot het exclusief gebruik mogen maken van
de benoeming ‘Belgium’s Best Managed Companies’ – bedrijven die deelnemen aan dit unieke
programma zullen er alleen maar sterker uitkomen,” aldus Geert Wellens, CEO Econopolis.
“De intrinsieke waarde van dit programma ligt in de kans die wordt geboden om deel uit te maken
van een leiderschapsnetwerk op hoog niveau. Een netwerk bestaande uit Belgische bedrijfsleiders
maar ook vooraanstaande coaches en academici die in staat zijn om de meest veelbelovende
leiderschapspraktijken te herkennen, analyseren en verspreiden. Deelnemen aan zo’n bijeenkomst
van pioniersgeesten op het gebied van leiderschap is een voorrecht – de voordelen ervan reiken
veel verder dan de jaarlijkse programma-inhoud", besluit Prof. Manuel Hensmans, Professor
Strategisch Management aan de Solvay Business School of Economics & Management.
Over Best Managed Companies
Het Belgische Best Managed Companies-programma is een initiatief van Deloitte Private, Econopolis en
Solvay Brussels School of Economics & Management. Deloitte Private werd eerder dit jaar gelanceerd in
België en verleent zijn diensten aan heel wat succesvolle familiebedrijven en ondernemers in België.
Best Managed Companies werd in 1993 gelanceerd in Canada. Het is al die tijd met succes blijven lopen in
dat land en groeide er uit tot het belangrijkste business awardsprogramma. Naast Canada werd het
programma ook geïntroduceerd in Ierland, Nederland, Chili en Mexico. Belangrijke markten zoals Australië,
Frankrijk, Italië, het VK, de VS en China hebben plannen om het programma binnenkort eveneens uit te
rollen. Mettertijd zal het programma een wereldomvattende dimensie verwerven en Best Managed
Companies samenbrengen over de grenzen heen om een internationale samenwerking op de particuliere
markt te bevorderen.
Voor meer informatie over het programma en om deel te nemen aan het programma, kunnen bedrijven een
kijkje nemen op www.bestmanaged.be
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Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele
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met beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch
aparte en zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde
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