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Deloitte’s Technology Fast 50 winnaars spreken over 
uitdagingen voor start-ups en scale-ups tijdens rondetafel 
met Zijne Majesteit Koning Filip  
Start-up en scale-up inzichten gedeeld in Koninklijk Paleis te Brussel  
 
Brussel – 9 januari 2019 
 
De winnaars van de Deloitte’s Technology Fast 50 werden vandaag ontvangen op het Koninklijk Paleis te 
Brussel om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, voorgezeten door Zijne Majesteit Koning Filip. Elk 
bedrijf kreeg de gelegenheid om zijn ervaringen te delen met betrekking tot het opstarten en uitbouwen van 
een succesvol technologiebedrijf in België en in het buitenland. Ze wisselden waardevolle inzichten uit over 
de technologische domeinen die ze vertegenwoordigen, zoals artificiële (extended) intelligentie, het Internet 
of Things, duurzame energie/innovatie en cyberveiligheid en het bouwen van partnerships en eco-systemen 
tussen de academische, industriële en technologie wereld.    
  
Groot respect en steun vanwege ZM de Koning 
De winnaars van Deloitte’s Technology Fast 50-awards van 2018 stelden hun bedrijf voor aan ZM de Koning. 
Ze gaven toelichting over hun projecten en activiteiten in opkomende technologische domeinen en schetsten 
de opportuniteiten en uitdagingen. Daarnaast deelden ze ook bezorgdheden over de verdere uitbouw van 
hun organisatie binnen een globale context.  In het bijzonder kwam de talent agenda sterk aan bod, 
aangezien kennis en competentie de voornaamste drijver van groei zijn. Het aantrekken van de juiste 
talenten binnen en naar België vormt zeker één van de grootste uitdagingen van snel groeiende technologie 
bedrijven.  
 
ZM Koning Filip gaf blijk van grote belangstelling en respect voor hun traject en voor de vernieuwende 
technologische vakgebieden die ze vertegenwoordigen. De aangeboorde thema’s variëerden onder meer van 
artificiële (extended) intelligentie tot duurzame productie en nieuwe materialen, kostenbeheersing in de 
medische zorgsector dankzij innovatie, beveliging van big data en financiële transacties tegen 
cyberaanvallen, en het brede palet van duurzaamheid in energie, samenwerking tussen academische en 
bedrijfswereld en het opbouwen van toegang tot technologische kennis voor iedereen.  
 
Deuren openen voor nieuwe opportuniteiten  
Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private, belichtte het belang van groeibedrijven in België: ‘Wij 
beschouwen het binnen Deloitte als onze kernopdracht om een relevant netwerk te creëren van succesvolle 

  

 



 

 

technologiebedrijven en dit netwerk open te stellen naar de internationale en familiale bedrijfswereld in 
België.  Dit netwerk versterkt zichzelf door de vele interacties tussen de technologiebedrijven onderling, 
alsook door de specifieke groeibegeleiding die Deloitte voorziet voor tal van deze bedrijven. De erkenning die 
ZM de Koning aan dit ecosysteem geeft, versterkt onze ambitie om vanuit België hard te blijven investeren in 
de globale relevantie van onze snelgroeiende technologische bedrijven’.  
 
De Deloitte’s Technology Fast 50 competitie werd in 2013 geïntroduceerd in België en wil snelgroeiende 
technologiebedrijven – en in het bijzonder de winnaars - ondersteuning en erkenning bieden. Het programma 
helpt hen ook bij het aantrekken van klanten, prospects en leveranciers, naast financiële investeerders, 
businesspartners en bijkomende talenten, in binnen- en buitenland. 
 
Hier vindt u meer informatie over de winnaars: 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/technology/articles/guardsquare-wins-fifth-edition-of-deloittes-
technology-fast-50-.html 
 
 

### 
 

Deloitte’s Technology Fast 50 

Deloittes Technology Fast 50 is één van de meest prominente technologieprogramma’s in België. Het 
programma wil innovatie en ondernemerschap in de kijker plaatsen en vormt een erkenning van de 50 snelst 
groeiende technologiebedrijven in België. De rangschikking is gebaseerd op hun omzetgroei over de voorbije 
vier jaar. Er zijn negen awards in de Fast 50-categorie: Fast 50-winnaar, Most Sustainable Growth en een 
award voor de winnaar in elke sector. 

De Rising Star-categorie beloont bedrijven die minder dan vier jaar actief zijn en kijkt eerder naar 
omzetpotentieel dan naar omzetgroei. Er zijn twee awards in deze categorie: Most Disruptive Innovator en 
Rising Star. 

Meer informatie is terug te vinden op www.fast50.be.  

Deloitte in België 

  
Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial 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 2018 werd een 
omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 
 
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 
dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 
landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 286.000 professionals in alle werelddelen. Voor 
het boekjaar 2018 bedroeg de omzet meer dan 43.2 miljard US dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap 
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 
beschrijving van de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms. 
 


