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Ulrich Penzkofer, CEO van de NRB Groep, verlaat het bedrijf 

 

Herstal, 29 april 2016 – Na 4 jaar aan het hoofd van de NRB Groep beschouwt Ulrich Penzkofer zijn 

opdracht om het bedrijf om te vormen tot een van de leidende ICT-spelers in België als volbracht 

en beslist hij het bedrijf te verlaten. 

 

Op 1 februari 2012 vervoegde Ulrich Penzkofer NRB om op 1 maart 2012 zijn functie als voorzitter 

van het directiecomité op te nemen. In de vier jaar dat hij in functie was, heeft hij het bedrijf 

ingrijpend gewijzigd, zowel naar interne organisatie, management- en kwaliteitssystemen als op het 

gebied van marktpositionering en dienstenaanbod. De externe groei die reeds was ingezet door zijn 

voorganger Guy Uerlings werd verdergezet met vier overnames, met als belangrijkste de acquisitie 

van de Trasys Groep in oktober 2015. Het integratieprogramma van Trasys met NRB is lopende. 

 

Vandaag behoort de NRB Groep tot de top-drie van de Belgische ICT-dienstverleners, met een omzet 

van meer dan 300 miljoen euro en meer dan 2000 werknemers. Zoals ook het jaarverslag dat net 

werd gepubliceerd aangeeft, zijn de resultaten van de NRB Groep en zijn filialen zeer positief. 

 

Ulrich Penzkofer stelt het zelf als volgt: “Ik ben zeer tevreden over het werk dat ik bij NRB heb 

kunnen doen. De resultaten spreken voor zich en mijns inziens heeft NRB opnieuw een sterk 

toekomstperspectief. Mijn opdracht als ‘turnaroundmanager’ zit er dan ook op. Het was trouwens 

nooit de bedoeling dat ik dit bedrijf zou blijven leiden op de lange termijn. Alle elementen zijn er nu 

om NRB nog sterker en competitiever te maken waardoor het alle kansen krijgt om succesvol te zijn 

in de bijzonder competitieve IT-sector. Ik wil in de eerste plaats alle medewerkers van NRB bedanken 

voor al het harde werk en de constructieve sfeer. Ook de klanten uiteraard die mij het vertrouwen 

hebben gegeven en die in het project NRB geloven. En tot slot bedank ik de aandeelhouders en de 

heer Thiry in het bijzonder die mij deze opdracht hebben toevertrouwd.” 

 

“Ulrich Penzkofer heeft een bijzondere job gedaan in omstandigheden die niet altijd eenvoudig 

waren”, bevestigt Bernard Thiry, CEO van het moederbedrijf Ethias en voorzitter van de Raad van 

Bestuur van NRB. “Hij is erin geslaagd ingrijpende structurele veranderingen door te voeren in het 

servicemodel van NRB om tegemoet te komen aan de nieuwe digitale realiteit. Wij denken dat NRB 

dankzij hem klaar is om haar klanten – zoals ook Ethias – te begeleiden doorheen hun digitale 

transformatie. Ik wens Ulrich alle succes in het vervolg van zijn professionele carrière.” 

 

Ulrich Penzkofer vertrekt op 31/08/2016 bij NRB. 

 

*** 

http://www.nrb.be/nl/download/file/fid/1881


 

Noot aan de redactie: een foto van Ulrich Penzkofer kunt u hier downloaden. 

 

 

Over NRB: 
Met een totale omzet 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. 
Het eerste domein omvat business, IT en cybersecurity consultancy. 
De softwarediensten omvatten ontwikkeling van oplossingen op maat (COBOL, PL1, Java, .Net…) door 
teams in België en in een nearshore centrum in Athene. Vervolgens staat NRB in voor de integratie, 
het applicatieonderhoud en de implementatie van packages (ERP, ECM, SCADA…) van grote 
softwarebedrijven (SAP, Microsoft, IBM, Cisco, Software AG…). 
NRB’s infrastructuur- en operationele beheersdiensten omvatten housing, hosting van mainframe en 
gedistribueerde systemen, die ook beschikbaar zijn in de cloud. 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. 
NRB en Trasys richten zich tot de belangrijkste sectoren van ons land: banken en verzekeringen, de 
publieke en sociale sector, de nutsbedrijven, 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. De Xperthis Group 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 mobiele en webtoepassingen. 
 
Contact: 
Daniel Eycken, director marketing & innovation, daniel.eycken@nrb.be, 0475 69 34 10 
 
 
Over Ulrich Penzkofer: 
Ulrich Penzkofer, geboren in 1959, is een master in de Politieke Wetenschappen van de universiteit 
van München. Nadien vulde hij dit aan met een 'executive training' aan het INSEAD in Frankrijk. Na 
een eerste periode bij de Hypo Bank in München werkte hij in New York tussen 1988 en 1996, om 
vervolgens, in 1996, aan de slag te gaan bij Siemens Business Services, de dochteronderneming van 
de Siemens-groep gespecialiseerd in IT-diensten. Hij werkte er achtereenvolgens als Vice President 

Business Development, Regional Operations Manager EMEA (Europe, Middle East & Africa), en – 
tussen oktober 2006 en de overname door Atos – als CEO van Siemens IT Solutions & Services België 
en Luxemburg. Voor deze laatste organisatie realiseerde hij een indrukwekkend herstel, zowel op 
financieel als organisatorisch vlak. In maart 2012 startte Ulrich als CEO van de NRB Groep. 

 

https://we.tl/mm0j6rMAXp
mailto:daniel.eycken@nrb.be

