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BENELUX

Tien heel snelle groeiers
Tien Belgische bedrijven zijn genomineerd voor de nieuwe editie van Fast5O
Benelux een jaarlijkse ranglijst van de snelst groeiende technologiebedrijven De
Belgische delegatie is erg verscheiden van een gameontwikkelaar en een 3D prin
tingspecialist tot een bouwer van offshore installaties stunfockedey
e voorbije jaren was de
ICT sector steevast aan

het feest in de Fast50
een internationaal ini
tiatiefvan het zakelijk
adviesbureau Deloitte dat de snelst
groeiende technologiebedrijven per
regio bekroont Ook in de Benelux
voerden internet en telecombedrij
ven telkens de ranglijst aan In 2012
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sleepte de Nederlandse webshop Bel

simpel de eerste plaats in de wacht

In vijfjaar tijd was het bedrijf met
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16 155 procent gegroeid Procentuele

omzetgroei is het belangrijkste crite
riumvoor de Fast50 Daarnaast moe

A

Vl
i

J

a

m

ten de kandidaten minstens vijfjaar

bestaan een minimumomzet halen

en een eigen technologie vermarkten
Dit jaar komen de Belgische kan
didaten uit erg uiteenlopende secto
ren er zitten niet alleen softwarebe
drijven tussen maar ook ontwikke
laars van games en domotica een 3D
printingspecialist en een bouwer van
offshore installaties Op donderdag
avond 10 oktober wordt de rang
schikking voor de Benelux bekend
gemaakt op een gala evenement in
Eindhoven Daar wordt ook de win
naar van de Rising Start uitgeroepen
De Belgische deelnemers in die neven
competitie voor beloftevolle starters
zijn dit jaar Limecraft NGData en
Oxypoint We stellen de tien gese
lecteerde bedrijven voor de Fast50
voor
De definitieve ranking wordt donderdag
avond bekendgemaakt op www trends be
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DAGELIJKSE LEIDING Klaas Arnout en
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Basalte uit Merelbeke ontwikkelt en
produceert multifunctionele en geavan
ceerde designschakelaars voor domota
systemen Voordien had ik een zaak die
domoticasystemen
installeerde Ik was
met tevreden over de producten waarmee
ik moest werken vertelt medebedrijfslei
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Volledig van nul af een domoticasysteem

ontwerpt sensoren voor camera s Rond

der Klaas Arnout Daardoor kreeg ik het
idee een eigen productlijn te ontwikkelen

opzetten is erg complex Daarom hebben

andere telecomoplossingen Het heeft

hI ongeveer duizend klanten waaronder
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cialiseerd in private datanetwerken en
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grote organisaties zoals Katoennatie en de
KU Leuven Detelecomsector verandert

pog a tjjd razendsne en er zjjn erg vee

spelers actief verklaart Mare Destrée die
w Vapaf het b jn hebben we
ingezet op een all informule tegen een
vaste prijs waar ook internationale
gesprekken naar mobiele nummers bij zijn
inbegrepen
Dat maakt het verschil bij
ui
al zijn hele carrière in de telecombranche

H
FISHING CACTUS

OMZET 2O12 1 7 milinpn

de eeuwwisseling had het al een technolo

AANTAL WERKNEMERS 71

we ons geconcentreerd op één onderdeel

giestart up een spin off van het onder

OPGERICHT IN 2008

kan communiceren met andere systemen

het leerproces daardoor eigenlijk al achter

DAGELIJKSE LEIDING Bruno Urbam

dat wel via een internationale standaard
Daardoor kunnen we het gemakkelijk

integreren wat leidde tot een snelle groei
BELIGHTED
OMZET 2012 1 miljoen euro

zoekscentrum imec Voor Cmosis was

de rug vertelt operationeel directeur Lou

Hermans die samen met Luc De Mey en

technisch directeur Guy Meynants in het
managementteam zetelt Door die

ervaring kon ons bedrijf een vliegende
start nemen We ontwerpen eigenlijk

AANTAL WERKNEMERS 10

gespecialiseerde computerchips bestemd

DAGELIJKSE LEIDING Nicolas Jacobeus

en industriële machines

OPGERICHT IN 2008
en Julien Camilini

Belighted ontwikkelt web en mobiele

applicaties op de maat van de klant vooral

om bedrijfsprocessen te beheren Het

voor camera s in geavanceerde medische
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FlshlnS Cactus ult BerSen ontwlkkelt

games voor consoles desktops en
mobiele toestellen Voor Ubisoft en

fdere bekefnde Ultg verfs mfkte het
BerSense softwarebedrijf onder meer
WS
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DESTINY

OMZET 2012 4 4 miljoen euro

KnK

relatieve zwakte van de oplossingen die op

Destiny is een onafhankelijke telecomope

rator voor de zakelijke markt die is gespe
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wij een beter systeem kunnen aanbieden
Dat s nu n volle on wekeling Het wordt
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eind d t jaar uitgerold bij de eerste groep
an en

OMZET 2012 12 3 miljoen euro
AANTAL WERKNEMERS 59
OPGERICHT IN 2007

DAGELIJKSE LEIDING Luc De Mey
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aantal blijft groeien

zegt Bruno Urbain

Dit jaar werken we aan tien projecten

ANS È tegelijk Daar hebben we mankracht voor
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Het team achter het Antwerpse Cmosis
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Frankrijk het populairste gratis game voor
deiPad en iPhone was Het personeels
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Shift dat al werd gespeeld door 16 miljoen
mensen en Paf LeChien dat in 2011 in
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Belighted heeft al veel ervaring opgedaan

de markt zijn zijn we ervan overtuigd dat
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AANTAL WERKNEMERS 28

zegt Nicolas Jacobeus Gezien de
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door projecten voor klanten uit te werken
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werkt nu aan een eigen oplossing en zoekt DAGELIJKSE LEIDING Mare Destrée
daarvoor partners en investeerders
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OPGERICHT 2005

bewerken in web en andere toepassin

DAGELIJKSE LEIDING Luc Vandenbulcke

gen Het is vrije software vrij te gebruiken

g

De dochter van de waterbouwgroep
DEME staat voor de tweede keer in de

generator in hun niet vrije software willen
integreren moeten wel een commerciële

g
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en aan te passen Klanten die de pdf

ranglijst van de Fast50 GeoSea bouwt

licentie nemen

Wsk
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In België liep het voor

boorplatformen en offshorewindturbines

geen meter Een Amerikaanse vriend

De Trends Gazellen Ambassadeur

raadde ons in 2009 aan in de Verenigde
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Staten een dochterbedrijf op te richten

m

Daarna zijn we beginnen te groeien

vertelt Bruno Lowagie Met de internatio
nale inkomsten erbij bedraagt de omzet
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van 1549 procent in vijf jaar Ook in het

afgelopen jaar groeide OpenERP sterk

H DAGELIJKSE LEIDING Peter Mercehs en
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Jonas Van Vaerenbergh
B

Het Leuvense LayerWise is gespeciali
seerd in het 3D printen van metalen
voorwerpen Dat maatwerk is een goede

het eerste windpark voor de Belgische

manier om de duurdere productieme

kust Daarmee is in België de kous nog niet

Dat project moet eind dit jaar zijn
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in Groot Brittannië liggen in het verschiet
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OMZET 2012 1 6 miljoen euro
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AANTAL WERKNEMERS 10

verleent OpenERP advies of verzorgt het

de hosting van het pakket voor klanten

mi joen gebruikers in 110 landen OpenERP
heeft vijf buitenlandse vestigingen onder
meer in de Verenigde Staten en India

B f
H OPENWAY EUROPE
flHH Hfl fl OMZET 2012 13 miljoen euro

afgerond Grote projecten in Duitsland en

ITCYT SOFTWARE GROUP

door het succes van zijngelijknamige
platform om bedrijfsprocessen te beheren
Het is vrije software maar tegen betaling

vooral kmo s De software heeft al 2

bouwde afgelopen zomer de laatste van
de 54 windturbines op de Thorntonbank

af want GeoSea installeert ook de 72
windturbines voor het Northwind project

j

miljoen euro
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y MMFHlW OPGERICHT IN 2008
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AANTAL WERKNEMERS 60
OPGERICHT IN 2001

T DAGELIJKSE LEIDING Wim Pardon
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OPGERICHT IN 2008

Openway Europe een onderdeel van de

gelijknamige internationale groep is

specialist in software en in diensten voor

elektronische betalingen De lokale

afdeling behoorde ook vorig jaar al tot de

DAGELIJKSE LEIDING Ingeborg Willaert

thode op te vangen Die activiteiten zijn

Fast50 Hun klanten zitten vooral in de

en Bruno Lowagie

niet zo belangrijk bij LayerWise zegt
medebedrijfsleider Jonas Van
Vaerenbergh 90 procent van onze omzet
komt uit serieproductie waarbij we tot
50 000 stuks per jaar maken We

financiële sector Die had het de voorbije
jaren erg asti maar toch kon Openway
groeien als kool De crisis was een
meevaller zegt Pardon Daardoor con
centreren banken zich weer op hun kern

Met de software van iText kunnen
gebruikers pdf documenten aanmaken of
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V gebruikendaarvoormachinesen
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OPENERP

OMZET2012 6 4 miljoen euro
AANTAL WERKNEMERS 70
OPGERICHT IN 2005

DAGELIJKSE LEIDING Fabien Pinckaers

H OpenERP uit Brussel was vorig jaar het
H hoogst gerangschikte Belgische bedrijf in
H de Fast 50 Benelux met een omzetgroei

activiteiten waaronder elektronisch

betalen Vaak werden die transacties nog

verwerkt door oude mainframes Nu ruilen
ze die in voor moderne serverparken wat
ons vee nieuwe projecten oplevert
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ontwikkeld Daardoor is het een uniek
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technologie die we zelf hebben
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