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50 snelst groeiende Belgische technologiebedrijven en 10 
Rising Star finalisten bekend  
Met de Technology Fast 50- en Rising Star-finalisten onthult Deloitte topspelers binnen de 

Belgische start-up en scaleup wereld. 

 

Brussel, 29 oktober 2020 -  Deloitte België publiceert vandaag de Technology Fast 50, de lijst van de 

vijftig snelst groeiende technologiebedrijven van  België. Daarnaast maakt Deloitte ook de tien finalisten 

bekend die wedijveren voor de titel van Rising Star, het meest veelbelovende bedrijf dat minder dan vier jaar 

actief is in de technologiesector. De Technology Fast 50-award gaat naar het snelst groeiende 

technologiebedrijf in België op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vier jaar. Deloitte 

maakt de winnaar bekend op 26 november 2020. Klik hier voor de volledige lijst van genomineerden. 

 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking op 26 november vindt het virtuele Fast 50 Business Forum plaats. 

Keynote spreker Rich Diviney - Retired Navy SEAL / Author and Speaker on Leadership and Optimal 

Performance - zal waardevolle inzichten delen omtrent ‘Agility and flexibility in times of crises’. Tijdens de 

virtuele matchmaking, die zal plaatsvinden gedurende het Business Forum, zal Deloitte de netwerken van 

technologieondernemers stimuleren door start-ups samen te brengen met corporates, familiebedrijven, 

investeerders en ondernemers. Met deze ‘matchmaking’ wil Deloitte dus kruisbestuivingen stimuleren en de 

technologische innovatie hier in België nog sterker aanmoedigen. 

 
“De Technology Fast 50 ranking bewijst dat ook dit jaar het scale-up ecosysteem in België in volle expansie 

is. We zien dat vooral B2B technologiebedrijven heel sterk zijn in België en hun kans grijpen om te 

internationaliseren.” vertelt Sam Sluismans, Programme Leader Deloitte's Technology Fast 50. 

Bijkomende award categorieën 

Behalve de prijs voor snelst groeiend bedrijf reikt Deloitte ook een award uit voor Most Sustainable Growth. 

Deze winnaar selecteert Deloitte op basis van een continue groei in de huidige en vorige Technology Fast 50 

ranking.  

Daarnaast wordt er ook een winnaar aangeduid in elk van onderstaande categorieën: 

1. Biotechnology/Pharmaceutical 

2. Energy tech 

3. Communications/Networking 

4. Digital content/Media/Entertainment 

  

 

http://www.fast50.be/
https://www.linkedin.com/in/richdiviney/


 

 

5. Electronic devices/Hardware/Semiconductor 

6. Medical devices 

7. Software 

8. Fintech 

 

Rising Star- en Most Disruptive Innovator-genomineerden  

Bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn in de technologiesector worden in de spotlight geplaatst in de 

Rising Star-categorie. Op 13 oktober stelden alle 71 Rising Star-kandidaten zich voor aan een jury van 

Deloitte industrie experten. Onderstaande 10 bedrijven konden het meest overtuigen en mogen zich aan een 

pitch voor de externe jury wagen op 26 november.  

• Blendr, Niko Nelissen – Ghent 

• Epic Blue,  Michael Ilsbroux – Leuven  

• Epilog, Gregor Strobbe – Ghent  

• Inmanta, Stefan Walraven – Leuven 

• Intigriti, Stijn Jans – Schelle 

• Smart Ends (BrighterBins), Noman Ahmed – Ghent 

• TechWolf, Andreas De Neve, Jeroen Van Hautte & Mikaël Wornoo  – Gentbrugge 

• ThreeFold Tech, Kristof de Spiegeleer – Lochristi 

• ValCUN, Jonas Galle – Oostakker 

• WeGroup, Arvid De Coster – Ghent 
 

Voor meer info ga naar www.fast50.be.  

De Rising Star jury wordt voorgezeten door Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital. Verder bestaat ze uit 

volgende vooraanstaande vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld: 

Omar Mohout - Professor in Entrepreneurship at the Antwerp Management School  

Veroniek Collewaert - Professor in Entrepreneurship at the Vlerick Business School  

François Moonen, CEO Elysia 

Fabien Pinckaers, CEO Odoo 

 

Duco Sickinghe, CEO Fortino Capital: "De meest succesvolle start-ups hebben hun ‘productmarket fit’ 

uitstekend ingeschat en toegepast. Een goed doordacht product, een zorgvuldig geselecteerd 

klantensegment zorgt voor een snelle adoptie en dus aanzienlijk lagere kapitaalvereisten. Groei is goed, 

groei met efficiënt gebruik van kapitaal is beter! " 

De award voor Most Disruptive Innovator gaat naar de Rising Star-genomineerde die het revolutionairste 

concept of product ontwikkelde binnen een bepaald technologiesegment.  

 
De 2020 Belgian Deloitte Technology Fast 50-competitie wordt georganiseerd in samenwerking met Fortino 

Capital, Vlerick Business School en Euronext. 

### 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 

http://www.blendr.io/
http://www.epic.blue/
https://epilog.care/
http://www.inmanta.com/
http://www.intigriti.com/
http://www.brighterbins.com/
http://www.techwolf.be/
http://www.threefold.tech/
http://www.valcun.be/
http://www.wegroup.be/
http://www.fast50.be/


 

 

 

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 CVBA 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. 

 

http://www.deloitte.com/about

