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Persbericht 
 
 
 
COMPUTERLAND trekt Filip Michiels aan als COO 
 
Alleur/Herstal, 12 februari 2021 
 
De Belgische IT-dienstverlener COMPUTERLAND, die sinds vorig jaar deel uitmaakt van de NRB Groep, 
heeft Filip Michiels aangesteld als Chief Operating Officer (COO). 
 
Filip Michiels (50) is sinds begin deze maand aan de slag bij COMPUTERLAND. Hij komt over van TUI, waar 
hij zeven jaar CIO (Chief Information Officer) was. Voordien werkte hij bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en 
Estée Lauder. Filip Michiels werd in 2019 door Data News uitgeroepen tot CIO of the Year. Hij behaalde 
een masterdiploma computerwetenschappen aan de Universiteit Gent, studeerde daarna 
bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen en IT-management aan de Vlerick Business School. 
 
Voor Filip Michiels biedt de overstap naar COMPUTERLAND een opportuniteit om de ruim vijfentwintig jaar 
ervaring die hij heeft opgedaan bij eindklanten in te zetten vanuit de positie van een IT-
dienstenleverancier. Bovendien kan hij zijn ondernemingszin en zijn ervaring in grote nationale en 
internationale bedrijven ten dienste stellen van de groei van COMPUTERLAND in de NRB Groep. 
 
Groter aanbod voor bredere markt 
COMPUTERLAND heeft kantoren in Alleur (Luik), Gosselies (Charleroi) en het Groothertogdom Luxemburg. 
Het bedrijf realiseert een omzet van 31 miljoen euro en stelt 250 mensen tewerk. 
 
COMPUTERLAND maakt sinds mei 2020 deel uit van de NRB Groep, een van de leidende ICT-groepen in 
België met meer dan 3.200 medewerkers en een verwachte omzet van 500 miljoen euro in 2021. 
COMPUTERLAND werd opgenomen in de NRB Groep om mee invulling te geven aan het strategisch 
groeiplan van de groep. Dat plan voorziet onder meer in het vervolledigen van het dienstenaanbod en de 
uitbreiding van de activiteiten naar een bredere markt. COMPUTERLAND verrijkt in dat opzicht de groep 
met zijn oplossingen en competenties rond het volledige Microsoft-gamma en zijn positie in de markt van 
de middelgrote bedrijven in België en Luxemburg. 
 
 
*** 
 
Noot voor de redactie: een professionele foto in hoge resolutie van Filip Michiels kan u downloaden via 
deze link. 
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Over COMPUTERLAND 
COMPUTERLAND realiseert een omzet van ruim 31 miljoen euro met een team van 250 gecertificeerde 
medewerkers. Sinds mei 2020 maakt COMPUTERLAND deel uit van de NRB Groep, een van de leidende 
ICT-groepen in België. 
COMPUTERLAND is een onestopshop IT-dienstverlener met een breed aanbod, voornamelijk voor 
middelgrote ondernemingen in België en het Groothertogdom Luxemburg. 
De missie van COMPUTERLAND is het vereenvoudigen van de IT van zijn klanten door hen te begeleiden bij 
hun digitale transformatie. De diensten van COMPUTERLAND zijn georganiseerd rond vier assen: Business 
Applications, Cloud & Infrastructure, Modern Workplace, Data & AI, ondersteund met support en beheer 
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 & Communication Manager 
COMPUTERLAND SA, Avenue de l’informatique, B-4432 Alleur 
T: +32 476 280 275 
E: spo@computerland.be 
 
 
Over de NRB Groep 
In 2019 realiseerde de NRB Groep een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro. Door overnames en 
strategische participaties in 2020 verwacht NRB in 2021 met zo’n 3.200 medewerkers een geconsolideerde 
omzet van ongeveer 500 miljoen euro te realiseren, waarmee het tot de top van de Belgische IT-bedrijven 
behoort. 
Als partner in de digitale transformatie van zijn klanten speelt NRB in op technologische innovaties en 
biedt het 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 zijn actief in 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 maken gebruik van de technologische 
infrastructuur en andere ondersteuning van de groep. 
 
In 2021 heeft NRB een erkenning als ‘Top Employer’ gekregen voor zijn innovatieve en solide hr-praktijken, 
en voor zijn inspanningen om een bevredigende en aangename werkomgeving te creëren voor zijn 
medewerkers. 
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Meer informatie op www.nrb.be 
 
Contact voor de pers: 
Daniel Eycken, directeur marketing en 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 
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