
 

 

 

 

Persbericht 

Herstal, 25 januari 2021 

 

 

NRB behaalt de Top Employer 2021-certificering in België en 

kondigt de aanwerving van een honderdtal extra medewerkers 

aan. 
 

 

Voor het eerst heeft NRB, een van de belangrijkste werkgevers in de Belgische IT-sector, 

de "Top Employer 2021"-certificering behaald. Deze certificering erkent dat de 

onderneming innovatieve en solide hr-praktijken hanteert en haar medewerkers een 

bevredigende en gezellige werkomgeving biedt. NRB is de eerste onderneming die deze 

certificering verkrijgt in de provincie Luik. 

 

 

De auditeurs van het Top Employers Institute hebben NRB nv de "Top Employer 2021"-certificering 

toegekend. Deze certificering wordt toegekend na een grondige analyse van alle hr-

managementpraktijken van het bedrijf en de manier waarop deze worden gecommuniceerd aan de 

medewerkers: talentmanagement, werkomgeving, rekrutering, opleiding, ontwikkeling van 

vaardigheden, welzijn op het werk enz.  

 

Deze erkenning benadrukt de inspanningen van NRB om haar medewerkers een werkomgeving te 

bieden waarin ze zich kunnen ontplooien, kunnen evolueren en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren 

in de open sfeer die het bedrijf kenmerkt. Daarnaast is de diversiteit van de business lines van NRB 

een onmiskenbare troef op het vlak van ontwikkelingsperspectief voor iedereen. 

 

"In een tijd waarin we gedwongen zijn om te telewerken, willen we mensen meer dan ooit centraal 

zetten, flexibel zijn en bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling en het welzijn van onze 

medewerkers. Meer dan ooit zijn het de vrouwen en mannen in de onderneming die het verschil 

maken", zegt Pascal Laffineur, Chief Executive Officer. "Ik wil al onze medewerkers bedanken voor het 

vertrouwen dat ze dagelijks in ons stellen; dat vertrouwen moedigt ons aan om onze hr-praktijken te 

blijven verbeteren. Als grote IT-werkgever zijn we bijzonder trots op deze certificering", vervolgt Anne 

Gemine, Chief Human Resources Officer. 

 

In 2020 hebben bijna 170 nieuwe medewerkers de onderneming vervoegd. NRB is nu al van plan om 

in de komende maanden ongeveer 100 nieuwe medewerkers aan te werven, in alle IT-functies, zowel 

voor ervaren als voor junior profielen. Deze laatsten krijgen specifieke begeleiding van collega's die 

expert zijn in hun vakgebied. Zo willen we de integratie en ontwikkeling binnen de teams bevorderen. 

 

  



 

 

Over NRB  

 

In 2019 realiseerde NRB Groep een geconsolideerd zakencijfer van 351 miljoen euro. Door overnames en 

strategische deelnemingen in 2020 zal NRB in 2021 met zo'n 3200 medewerkers een geconsolideerd zakencijfer 

van ongeveer 500 miljoen euro kunnen realiseren en daarmee tot de top van de Belgische IT-bedrijven behoren. 

 

Als partner in de digitale transformatie van haar klanten speelt NRB in op technologische innovaties en biedt hen 

de beste oplossingen, aangepast aan hun omgeving. Het uitgebreide aanbod van IT-diensten en -oplossingen is 

opgebouwd rond vier assen: consultancy, software, infrastructuur & hybride cloud en managed staffing. 

De klanten van NRB komen uit verschillende sectoren: de publieke en sociale sector, de energie- en nutssector, 

de financiële sector, de industrie en Europese en internationale instellingen. 

 

De filialen van NRB bieden sectorspecifieke oplossingen aan en profiteren tegelijkertijd van de technologische 

infrastructuur en andere ondersteuningen van de groep. 

 

 

www.nrb.be 

www.nrbcareers.com 

 

Contact voor de pers: 

Daniel Eycken, Directeur Marketing en Externe Communicatie 

NRB nv | Parc industriel des Hauts-Sarts | 2e avenue, 65 | 4040 Herstal 

Tel.: +32 4 249 70 45 - daniel.eycken@nrb.be 

 

 

 

Over Top Employers Institute 

 
Top Employers Institute is de wereldwijde autoriteit op het gebied van erkenning van uitmuntendheid in HR-

beleid. Wij helpen een dergelijk beleid te versnellen om de werkomgeving te verbeteren. Via het 

certificeringsprogramma van Top Employers Institute kunnen deelnemende bedrijven worden gevalideerd, 

gecertificeerd en erkend als employer of choice. Top Employers Institute werd 30 jaar geleden opgericht en 

certificeerde inmiddels meer dan 1600 organisaties in 120 landen / regio’s. Deze gecertificeerde Top Employers 

hebben een positieve impact op de levens van meer dan 7 miljoen medewerkers wereldwijd. 

 

Top Employers Institute. For a better world of work. 
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