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NRB en Computerland bundelen hun krachten 

 

Herstal, 27 mei 2020 

 

Computerland en NRB, beide Belgische ICT-dienstverleners, hebben besloten hun krachten te 

bundelen. Het doel: hun dienstenaanbod uitbreiden om beter tegemoet te komen aan de behoeften 

van hun klanten en aan de eisen van de digitale transformatie. De noodzaak van deze transformatie 

is ongetwijfeld versneld door de coronaviruscrisis en zal een sleutelelement zijn in het economisch 

herstel na de crisis. De twee bedrijven willen samen een Belgische ICT-groep creëren, die ten dienste 

staat van de publieke organisaties en privébedrijven, en die de kritische massa en de expertise heeft 

om de internationale concurrentie aan te kunnen. 

 

Computerland is een ICT-dienstverlener met hoofdkantoor in Alleur in de regio Luik en met kantoren 

in Gosselies en in het G.H. Luxemburg. Het bedrijf realiseert een omzet van 31 miljoen euro en stelt 

meer dan 200 mensen tewerk. Computerland richt zich vooral op de middelgrote bedrijven in België 

en Luxemburg, waaraan het geïntegreerde oplossingen van Microsoft aanbiedt. 

"De beslissing om toenadering te zoeken tot NRB komt niet als een verrassing. NRB was al een van 

onze drie grootste klanten. We zijn gewend om samen te werken, hetzij op een ad hoc basis om 

experten te leveren voor specifieke projecten, hetzij om samen in consortia op grote contracten te 

werken. Toetreding tot de NRB Groep creëert grote kansen voor Computerland en haar medewerkers", 

legt Quentin Poncelet, CEO van Computerland, uit. 

Pascal Laffineur, CEO van de NRB Group, verduidelijkt de bredere strategie achter deze beslissing: 

"Digitale transformatie is een strategische kwestie voor het concurrentievermogen van de bedrijven 

in ons land, de efficiëntie van onze openbare diensten en de prestaties van onze gezondheidszorg en 

sociale diensten. Het versneld doorvoeren van deze digitalisering vereist echter een scala aan 

vaardigheden en een ecosysteem van partners die, afgezien van NRB, alleen de grote internationale 

spelers in de IT-sector kunnen bieden. Wij willen onze bedrijven en openbare diensten een "made in 

Belgium" alternatief bieden. Vandaag zetten we een belangrijke stap door onze krachten te bundelen 

met een bestaande erkende speler om ons dienstenaanbod te vervolledigen en onze diensten uit te 

breiden naar alle marktsegmenten, met inbegrip van de middelgrote ondernemingen die een 

belangrijke motor van de Belgische economie zijn". 

NRB wordt meerderheidsaandeelhouder van Computerland. Computerland blijft een aparte 

juridische entiteit binnen de NRB Groep. Er is ook geen verandering in het management van het 

bedrijf, aangezien Quentin Poncelet zijn verantwoordelijkheden als CEO zal behouden. De 

organisatie, de locatie en de missie blijven ongewijzigd.  

 

-----  



Noot voor de redactie: hoge resolutie foto's van Pascal Laffineur en Quentin Poncelet kunnen via 

deze link gedownload worden. 

 

Over de NRB Groep: 

Met een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro in 2019 en meer dan 2.200 medewerkers 

behoort de NRB Groep vandaag tot de top 3 van de ICT-sector in België. 

De missie van NRB is het leveren van optimale, end-to-end IT-oplossingen en -diensten in een nauwe, 

langetermijnsamenwerking met zijn klanten uit de publieke en private sector, om de technologische, 

economische en maatschappelijke digitale transformatie te vereenvoudigen. 

Binnen die context biedt NRB een compleet pakket aan ICT-diensten aan, in vier domeinen: 

consultancy, software, infrastructuur- & clouddiensten en managed staffing. 

NRB richt zich op de belangrijkste sectoren van ons land - de publieke en sociale sector, de energie- 

en nutsbedrijven, de financiële sector en de industrie - en heeft een gespecialiseerd team dat zich 

focust op de Europese en internationale instellingen en bedrijven. 

De dochterondernemingen van de NRB Groep bieden sectorspecifieke oplossingen aan die kunnen 

genieten van de schaalgrootte, de ICT-infrastructuur en andere ondersteuning van de groep. Xperthis 

biedt gespecialiseerde IT-oplossingen aan de gezondheidssector. Cevi, Logins en Civadis bieden ICT-

producten en -diensten aan voor de lokale publieke sector. 

Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be. 

 

Contact: 

Daniel Eycken, Directeur Marketing en Externe Communicatie 

NRB N.V., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, B-4040 Herstal 

T : +32 4 249 70 45 

E: daniel.eycken@nrb.be 

 

Over Computerland  

COMPUTERLAND staat vandaag voor een omzet van meer dan 31 miljoen euro en een team van 

meer dan 200 gecertificeerde medewerkers.  

COMPUTERLAND is een "one-stop-shop" IT-dienstverlener die een breed scala aan diensten 

aanbiedt, voornamelijk voor middelgrote ondernemingen in België en het Groothertogdom 

Luxemburg.  

De missie van COMPUTERLAND is het vereenvoudigen van de IT van haar klanten door hen te 

begeleiden bij hun digitale transformatie. De diensten van COMPUTERLAND zijn georganiseerd rond 

4 assen: Business Applications, Cloud & Infra, Modern Workplace, Data & AI, die ook gepaard gaan 

met support en governance volgens de behoeften van elke klant. Internationaal erkende partners 



zoals Microsoft, HP, ... staan garant voor de nieuwste technologieën en voor de duurzaamheid van 

de geïmplementeerde oplossingen.  

Meer informatie op www.computerland.be 

 

Contact:  

Stéphanie Poncelet, Marketing & Communicatie Manager 

Computerland SA, informatielaan, B-4432 Alleur  

T : +32 476 280 275 

E : spo@computerland.be 


