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Frédéric Deboudt wordt de nieuwe CEO van Groupe Trigone Informatique 
 
Parijs, 1 april 2021 - Frédéric Deboudt volgt Denis Burtin op als Chief Executive Officer 
van Groupe Trigone Informatique, het in Parijs gevestigde dienstenbedrijf dat 
gespecialiseerd is in het beheer en onderhoud van mainframe- en andere IT-systemen. 
 
Groupe Trigone Informatique is in oktober vorig jaar toegetreden tot de NRB Groep, een van de 
toonaangevende IT-dienstverleners in België. Frédéric Deboudt, de nieuwe CEO, vervangt Denis 
Burtin die in 1982 de Groupe Trigone Informatique oprichtte. Hij vervoegt Trigone om de ontwikkeling 
van het bedrijf in Frankrijk voort te zetten. 
 
Trigone had in 2019 een omzet van 5 miljoen euro en heeft momenteel 70 mensen in dienst die 
specifieke technische vaardigheden hebben in IBM Z en gedistribueerde systemen. Trigone biedt een 
breed scala aan systeembeheerdiensten, zowel op afstand als op locatie. Activiteiten in verband met 
mainframes zijn goed voor 60% van zijn omzet. Het bedrijf biedt ook consultancydiensten aan en 
heeft een aanzienlijke expertise ontwikkeld in systeemmigraties. 
 
De nieuwe CEO, Frédéric Deboudt, heeft een master in toegepaste computerwetenschappen van de 
Université Paris XI-Orsay, een postgraduaat in bedrijfscomputerwetenschappen van de Université 
Paris IX-Dauphine en een MBA (Cambridge). Hij heeft 35 jaar ervaring in de IT-industrie, opgedaan bij 
bedrijven als IBM, Capgemini, CGI en Fujitsu. Hij heeft een uitgebreide kennis van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), zowel op het gebied van infrastructuur als ontwikkeling, en een 
sterke ervaring op het gebied van verkoop, product- en dienstenontwikkeling, personeelsbeheer en 
leiderschap. 
 
Denis Burtin, de huidige CEO, zal bij Trigone aanblijven als interim-manager. Hij zal belast zijn met 
het vergemakkelijken van de integratie van Frédéric Deboudt en het overdragen van zijn kennis en 
deskundigheid. 
 
“Ik wil Denis Burtin bedanken voor zijn betrokkenheid bij zijn nieuwe functie en ik wens Frédéric veel 
succes bij zijn missie om Trigone binnen de NRB Groep te ontwikkelen”, aldus Pascal Laffineur, CEO 
van de NRB Groep. “Dankzij Trigone is ons gezamenlijke mainframe-competentiecentrum uniek 
geworden met meer dan 350 mainframespecialisten, die in staat zijn de mainframe-activiteiten van 
grote openbare, financiële of industriële groepen in Frankrijk, België en Luxemburg te ondersteunen. 
Samen willen Trigone en NRB Group aanjagers zijn van de digitale transformatie van private en 
publieke organisaties, als een sterke partner die een betrouwbaar lokaal alternatief biedt voor de 
internationale concurrentie.” 
 
 
 
---- 
 
Noot voor de redactie: foto’s van Frédéric Deboudt, Denis Burtin, Pascal Laffineur en de kantoren 
van Trigone kunnen via deze link worden gedownload. 
 
 

https://we.tl/t-PbmpuoWCz7


Over de NRB Groep: 
Met een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro in 2019 en 3200 werknemers is de NRB Groep 
een van de belangrijkste Belgische spelers in de ICT-sector. 
NRB positioneert zich als de ICT-partner die haar klanten ondersteunt bij hun digitale transformatie. 
Voortbouwend op de technologische evolutie en innovatie wil NRB hun de beste oplossingen bieden 
die beschikbaar zijn, aangepast aan hun omgeving. 
In dit kader biedt NRB een breed scala aan IT-diensten die zijn gestructureerd rond vier assen: 
consultancy, software, infrastructuur & hybride cloud, en managed staffing. 
NRB richt zich op een breed scala van sectoren: de publieke en sociale sector, de energie- en 
nutssector, de financiële sector en de industrie. Een team is toegewijd aan Europese en internationale 
instellingen en bedrijven. 
Alle dochterondernemingen van de NRB Groep bieden sectorspecifieke oplossingen en profiteren 
daarbij van de omvang, ICT-infrastructuur en andere ondersteuning van de groep. 
 
In 2021 ontvangt NRB het certificaat “Top Employer”, een erkenning voor haar innovatieve en solide 
HR-praktijken en haar zorg om haar medewerkers een bevredigende en vriendelijke werkomgeving te 
bieden. 
 
Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be 
 
Contact: 
Daniel Eycken, directeur marketing en externe communicatie 
NRB N.V., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2eme Avenue 65, B-4040 Herstal 
T: +32 4 249 70 45 
E: daniel.eycken@nrb.be 
 
 
Over de Groupe Trigone Informatique: 
Groupe Trigone Informatique werd opgericht in 1982 en maakt sinds oktober 2020 deel uit van de 
NRB Group. Trigone is een servicebedrijf dat zich richt op de IT-productiebusiness. Het staat in voor 
de continuïteit van productieoplossingen met diensten op afstand, het volledige beheer van systemen 
en het beheer van IT-productie. Trigone is een bedrijf met een technische roeping dat georganiseerd 
is rond een strategie van operational excellence. Deze filosofie komt tot uiting in elk van haar diensten 
en begeleidt de investeringen en de interne organisatie van het bedrijf. 
Trigone is sinds haar oprichting actief op IBM-mainframes en blijft in deze omgevingen aanwezig door 
de actoren van morgen op te leiden in alle beroepen van de IT-productie en door haar klanten te 
begeleiden in hun technologische evoluties. 
 
Contact: 
Denis Burtin, Transition Manager van de Groupe Trigone Informatique 
Groupe Trigone Informatique, Rue Chanzy 35, 75011 Parijs, Frankrijk 
T: +33 6 22 04 86 60 
E: burtin@trigone.fr 
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