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De Belgische ICT-dienstverlener NRB en zijn partner Prodata Systems bundelen hun krachten. Deze 
samenwerking stelt Prodata Systems in staat een versterkte portefeuille aan te bieden aan een 
grotere groep klanten, terwijl de NRB Groep beroep kan doen op de specifieke competenties van 
Prodata Systems in het domein van netwerken, cybersecurity en datacenterbeheer. 
 
Prodata Systems is gevestigd in Zaventem. Haar omzet is het laatste jaar met 25% gegroeid tot 26 
miljoen euro. 
 
Prodata Systems is gespecialiseerd in het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van ICT-
oplossingen op maat, voor netwerken, datacenterbeheer en cybersecurity. Het is actief in zowel de 
privésector als de overheid. Klanten zijn onder meer de federale politie, het ministerie van Defensie, 
de NMBS, Brussels Airport, de CHIREC-ziekenhuizen, AG Insurance en P&V. 
 
“We zijn bovendien marktleider in de digitalisering van operatiezalen van ziekenhuizen”, zegt CEO 
Bart Carbonez van Prodata Systems. Enkele klanten op dat gebied zijn AZ Herentals, het Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis Aalst, de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen, CHU Dinant- Godinne en het CHwapi-
ziekenhuis in Doornik. 
 
Complementariteit 
“De samenwerking met Prodata Systems past perfect in ons industrieel plan”, zegt Pascal Laffineur, 
Chief Executive Officer van de NRB Groep. “Het doel is ons dienstenaanbod en klantenbestand uit te 
breiden en onze geografische dekking te vergroten. De combinatie van NRB en Prodata Systems 
schept kansen voor hen, voor onze groep en voor ons beider klanten. Er is veel vraag vanuit de markt 
naar de competenties van Prodata Systems in cybersecurity, netwerktechnologieën en het beheer 
van datacenters. Daarnaast passen Prodata Systems en Xperthis goed bij elkaar. Xperthis is ons filiaal 
dat ICT-oplossingen aanbiedt aan de sector van de gezondheidszorg en Prodata is expert op het 
gebied van digitale operatiezalen.” 
 
“Wij van onze kant vullen het dienstenaanbod van Prodata Systems aan met moderne infrastructuur, 
zoals onze datacenters, en onze expertise op gebieden zoals hybride cloud- en mainframediensten en 
softwareontwikkeling op maat”, stelt Pascal Laffineur. “Dankzij Prodata Systems kan de groep met 
een uitgebreider aanbod verder blijven groeien in heel het land, en in een volgende stap ook in onze 
buurlanden.” 
 
Bart Carbonez, die de CEO van Prodata Systems blijft, beaamt de complementariteit met NRB. “Ons 
beider klanten kunnen vanaf nu een beroep doen op uitgebreidere diensten en expertise. We willen 
graag onze schouders zetten onder de ambitie van de NRB Groep om de belangrijkste partner te 
worden voor de digitalisering van bedrijven en de publieke sector in België en daarbuiten.” 
 
*** 
Noot aan de redactie: foto’s in hoge resolutie van Pascal Laffineur, Bart Carbonez en vestigingen van 
NRB en Prodata Systems kan u downloaden via deze link. 
 
 

https://we.tl/t-8pQGRjCZHn


Over de NRB Groep: 
Met een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro in 2019 en meer dan 2.600 medewerkers is de NRB 
Groep een van de belangrijkste Belgische spelers in de ICT-sector, met een Europese roeping. 
De missie van NRB is het leveren van optimale, end-to-end IT-oplossingen en -diensten in een nauwe 
langetermijnsamenwerking met haar 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 van 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 en Infohos bieden 
gespecialiseerde IT-oplossingen aan de gezondheidszorg. Cevi, Logins en Civadis bieden ICT-producten en -
diensten aan voor de lokale publieke sector. Computerland, tot slot, richt vooral op de middelgrote bedrijven 
met een geheel van Microsoft gebaseerde producten en diensten. 
Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be. 
 
Contact: 
Daniel Eycken, Directeur Marketing & Externe Communicatie 
NRB nv, Parc Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, B-4040 Herstal 
T: +32 4 249 70 45 
E: daniel.eycken@nrb.be 
 
 
Over Prodata Systems 
Prodata Systems is een gerenommeerde IT-integrator in België met een mensgerichte aanpak, die al decennia 
lang complexe en bedrijfskritische omgevingen beheert. Samen met de beste partners garandeert de 
organisatie continuïteit en veiligheid van haar klanten hun IT-infrastructuur en -systemen. Met de expertise in 
‘tailormade’ en ‘turn-key’ ICT-oplossingen krijgt het Prodata-team vertrouwen van zowel de Belgische overheid 
als gerenommeerde organisaties om de beste future-proof oplossingen te definiëren. 
Meer informatie is beschikbaar op www.prodata-systems.be 
 
Contact: 
Bart Carbonez, Chief Executive Officer 
Prodata Systems BE, Leuvensesteenweg 540 bus 3, B-1930 Zaventem 
T: +32 2 722 13 11 
E: marketing@prodata-systems.be 
 
 
Contact voor journalisten: 
Quadrant Communications 
Bart Inslegers 
Marie Popelinkaai 3 bus 1, B-9050 Gent 
T: +32 9 210 53 58 
M: +32 472 480 186 
E: bart@quadrantcommunications.be 
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