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NRB NV behaalt ISO27001 certificatie 

Herstal, 10 juni 2016 - ICT-dienstenleverancier NRB is sinds vandaag gecertificeerd volgens de 
ISO27001 norm, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

Na een succesvolle doorlichting door LRQA Lloyd's Register Quality Assurance, de internationaal 
erkende certificatie-organisatie, mag NRB de ISO27001 certificatie in zijn vaandel schrijven. ISO27001 
is een geheel van richtlijnen voor het opzetten van een consistent en proactief systeem voor de 
beveiliging van de bedrijfsinformatie. 

“Voor NRB, als provider van ICT- outsourcingsdiensten, die ook instaat voor het beheer van de 
systemen, de toepassingen en de gegevens van zijn klanten kan de betekenis van dit kwaliteitslabel 
niet onderschat worden”, onderstreept Emmanuelle Lhermitte, director quality & risk management 
bij NRB.. “Data, informatie en kennis, zijn zowel voor NRB en voor de klanten van NRB, en bij extensie 
voor alle bedrijven en organisaties die actief zijn in de kenniseconomie, de echte basis van hun 
waardecreatie. De bescherming van die waardevolle gegevens zijn dan ook topprioriteit geworden, 
zeker in deze tijden waar cybercriminaliteit elke dag het nieuws haalt met nieuwe technieken in het 
domein van hacking, social engineering, ransom- en andere malware. Deze formele certificering is 
het bewijs dat wij bij NRB beschikken over de juiste infrastructuur, processen en competenties om 
een robuust systeem voor de beveiliging van bedrijfsinformatie op te zetten, niet alleen intern maar 
ook voor onze klanten”. 

Met deze ISO27001 certificatie geeft NRB inderdaad het goede voorbeeld. NRB is nu zelf 
gecertificeerd maar biedt daarenboven ook via zijn consultingafdeling aan om andere bedrijven en 
publieke organisaties te begeleiden naar diezelfde certificatie. NRB heeft in dat kader een 
partnership opgezet met de PECB (Professional Evaluation and Certification Board) en zijn 
dienstenaanbod verrijkt met ISRM of Information Security and Risk Management Trainings. Philippe 
Wanson, lid van de ISRM practice en PECB gecertificeerd trainer richt sessies in waarin ‘trainer’-
kandidaten opgeleid kunnen worden om hun organisatie te begeleiden bij het opzetten van hun 
informatiebeveiligingssysteem. (zie www.nrb.be/nl/iso27001-opleiding).  

NRB vernieuwde trouwens recentelijk - als een van de eerste binnen zijn sector - zijn ISO9001 
certificatie volgens de nieuwe 2015 versie van de norm. ISO9001 focust voornamelijk op het 
kwaliteitsbeheersysteem van de organisatie. 

 

Over NRB: 

Met een totaal zakencijfer van ruim 300 miljoen euro en meer dan 2000 medewerkers behoort de 
NRB Groep vandaag tot de top-drie in de Belgische ICT-sector. 

NRB helpt zijn klanten de ICT-troeven te benutten om hun processen te optimaliseren en te 
versnellen, om te innoveren en om hun business te laten groeien en te veranderen met het oog op 
een nauwere aansluiting bij de nieuwe digitale realiteit. 

In deze context biedt NRB een compleet gamma van diensten aan rond vier assen: consultancy, 
software, infrastructuur en managed staffing. 

http://www.nrb.be/nl/iso27001-opleiding


Het eerste domein omvat business, IT en cybersecurity consultancy. 

De softwarediensten omvatten naast de ontwikkeling van oplossingen op maat (in COBOL, PL1, Java, 
.Net…) door teams in België en in een nearshore centrum in Athene, ook de customisatie van 
packages (ERP, ECM, SCADA…) van grote softwarevendors (SAP, Microsoft, IBM, Cisco, Software 
AG…). Deze teams staan ook in voor de implementatie, de integratie en het onderhoud van deze 
softwareoplossingen. 

NRB’s infrastructuur- en operationele beheersdiensten omvatten housing en hosting van mainframe 
en gedistribueerde systemen, diensten die ook beschikbaar zijn in een cloudmodus (IaaS en PaaS). 
NRB maakt hiervoor gebruik van een niveau Tier3+ infrastructuur verdeeld over twee geo-resiliënte 
sites in België. 

Tot slot biedt NRB managed staffing-diensten aan die erop gericht zijn om de beste profielen aan de 
beste prijs ter beschikking te stellen van de klanten in functie van hun noden. 

Samen met Trasys, dat in 2005 werd overgenomen en volledig geïntegreerd wordt binnen NRB tegen 
2017,  richt NRB zich tot de belangrijkste sectoren van ons land: de publieke en sociale sector, de 
nutsbedrijven, banken en verzekeringen, de industrie en de Europese en internationale instellingen. 

De andere ondernemingen waar NRB meerderheidsaandeelhouder van is, bieden gespecialiseerde 
sectorspecifieke oplossingen aan, in combinatie met de (schaal)voordelen en de ICT-infrastructuur 
die de Groep biedt. Xperthis bevat de specialisten in informaticaoplossingen voor de 
gezondheidssector. Cevi en Logins in Vlaanderen, Civadis in Brussel en Wallonië zijn gespecialiseerd 
in IT-producten en -diensten voor lokale overheidsdiensten. Afelio tot slot werd in 2013 in Luik 
opgestart als filiaal van de NRB Groep en is gespecialiseerd in professionele mobiele en 
webtoepassingen. 
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