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Snelst groeiende Belgische bedrijf uit de
Deloitte Technology Fast50 luidt de bel op de beurs in Brussel
Snelgroeiende technologiebedrijven in de Benelux focussen op extra aanwervingen
Brussel, 16 februari 2011 – Vandaag opende het Belgische onderzoeksbureau iVOX de Brusselse
beurs tijdens een officiële Opening Bell Ceremony. Deze jonge onderneming eindigde in oktober
2010 als eerste Belgische bedrijf in de Deloitte Technology Fast50, de jaarlijks terugkerende
verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland en België. Het feit dat
iVOX de eer heeft om de Brusselse beurs te openen, geeft aan dat Deloitte Fast50 - groeiers een
steeds belangrijkere rol spelen in de Belgische economie. Meer nog, volgens een rondvraag van
Deloitte Fiduciaire bij de deelnemers van de Benelux Technology Fast50, wensen deze bedrijven
extra personeel aan te werven om hun groeiplannen te bestendigen.
Luc Van Coppenolle, TMT Partner Deloitte Audit, is trots: “Dat iVOX vandaag de eer krijgt om de beurs
te openen, is een heel positief signaal voor de situatie van technologiebedrijven in België. Het is een
echte opsteker dat de Deloitte Technology Fast50 campagne haar steentje bijdraagt om dergelijke
bedrijven naar succes te stuwen.”
Deloitte Fiduciaire organiseerde midden 2010 een rondvraag bij de deelnemers van de Benelux
Technology Fast50 campagne om te peilen naar de korte termijn behoeften van deze bedrijven in het
huidige ondernemers- en technologieklimaat. De snelgroeiende bedrijven hebben, ondanks de negatieve
trend in het economische milieu, in 2009 een gemiddelde omzetgroei kunnen realiseren van 25,5%. De
nood aan personeel is echter hoog, en deze bedrijven claimen op korte termijn hun groei te bestendigen
door extra aanwervingen. Er wordt gemiddeld 10% extra personeel aangeworven.
iVOX eindigde in 2010 als eerste Belgische bedrijf op de elfde plaats van de Deloitte Technology Fast50,
en dit met een groeipercentage van 1325%. De andere Belgische bedrijven die voorkwamen in de
rangschikking waren Voxbone (19de plaats, groeipercentage van 980%), Galapagos NV (25ste plaats,
groeipercentage van 843%) , Nascom (44ste plaats, groeipercentage van 554%) en CORETEC
Engineering (47ste plaats, groeipercentage van 481%). Steven Deketelaere, Managing partner iVOX
Tools: “De concentrische innovatie heeft ons een dominante positie opgeleverd in onze markt. Dit werd
bevestigd door de Fast50 award”.
Bij de meest recente verkiezing van de Deloitte Technology Fast50 werd het Belgische Movetis, een
onderneming uit Turnhout die zich specialiseert in geneesmiddelen voor maag- en darmstoornissen, de
winnaar van de Rising Star Award. Deze Rising Star wedstrijd werd speciaal ontwikkeld voor bedrijven
die nog niet langer dan vijf jaar actief zijn. Bij deze Belgische start-ups valt op dat zij gemiddeld 38%
meer personeel zullen aanwerven op korte termijn.

Deloitte Technology Fast50 in 2011
Ook dit jaar zal de Deloitte Technology Fast50 plaatsvinden. De inschrijvingen voor de Benelux
bedrijven zullen in april 2011 starten. Luc Van Coppenolle: “Deze verkiezing speelt een steeds
belangrijkere rol bij Deloitte; het is voor ons dé manier om deze vaak unieke technologiebedrijven in de
schijnwerpers te plaatsen en hen de aandacht te geven die ze verdienen. We kijken alvast uit naar de
kandidaturen van 2011, en zijn ervan overtuigd dat er ook dit jaar enkele heel erg interessante cases de
revue zullen passeren”.

###
Over de Deloitte Technology Fast50
De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in
Nederland en België. De selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar (2006 - 2010).
De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de publieke en private sector en omvatten alle technologie segmenten waaronder
software, internet, biotech/medische apparatuur, computers/randapparatuur, halfgeleiders, communicatiemiddelen/netwerken,
media/entertainment en greentech. Kijk voor meer informatie over de Technology Fast50 en de Rising Star verkiezing op
www.fast50.eu. GIMV & Euronext zijn partners van de Deloitte Technology Fast50.
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