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De NRB Groep en De Cronos Groep richten een joint venture op voor de 
verkoop van Salesforce-oplossingen

Herstal/Kontich, 8 juni 2021

De NRB Groep en De Cronos Groep, beide vooraanstaande Belgische ICT-dienstverleners, hebben 
een joint venture opgericht voor de verkoop en ondersteuning van Salesforce-oplossingen. 
Salesforce is een ecosysteem van cloudsoftware voor klantenrelatiebeheer (CRM). De nieuwe 
onderneming heet Together Services nv. Ze is voor 50% in handen van NRB nv en de andere 50% is 
gelijk verdeeld tussen twee bedrijven van De Cronos Groep, namelijk Oeco Group nv en Xplore 
Group. Olivier Lallemand wordt de Chief Executive Officer van Together Services nv, naast zijn 
huidige job als CEO van Afelio, de specialist in softwareontwikkeling op maat binnen de NRB 
Groep.

Salesforce is een geïntegreerd CRM-platform dat alle bedrijfsafdelingen – waaronder marketing, 
sales, commerce en service – een uniek en gedeeld beeld geeft van elke klant. Het portfolio van 
Together Services zal alle Salesforce-modules omvatten, zoals Sales, Service, Marketing, MuleSoft en 
Tableau. Er zullen ongeveer 15 mensen van de NRB Groep en De Cronos Groep in dienst worden 
genomen. Verwacht wordt dat in het eerste jaar nog eens 10 medewerkers zullen worden 
aangetrokken en dat in dat jaar een omzet van ongeveer 2 miljoen euro zal worden gegenereerd. 
Together Services zal gevestigd zijn in het centrum van Luik.

De NRB Groep beschikt al sinds 2020 over een Salesforce competence centre, dat hoofdzakelijk twee 
grote klanten van NRB bedient: de verzekeraar Ethias en het waterdistributiebedrijf CILE. Dit 
competence centre bestond uit medewerkers van Afelio en NRB die nauw samenwerkten met De 
Cronos Groep als technologiepartner voor Salesforce. De Cronos Groep werkt sinds 2009 met 
Salesforce en telt meer dan 300 Salesforce-consultants.

“Met de oprichting van de joint venture Together Services nv onderbouwen we in feite de 
samenwerking tussen de NRB Groep en De Cronos Groep”, bevestigt Olivier Lallemand, CEO van de 
nieuwe onderneming. “Wij brengen de specifieke troeven van beide organisaties samen: de kennis 
en ervaring met Salesforce van de Cronos-medewerkers en de expertise van NRB, niet alleen in 
specifieke sectoren zoals de publieke & sociale sector, de financiële sector, nutsbedrijven en de 
industrie, maar ook op gebieden zoals digitale transformatie, cloudbeheer en migraties, en uiteraard 
infrastructuurbeheer.”

“Bovendien strekt de actieradius van Cronos zich voornamelijk uit over Vlaanderen, terwijl die van 
NRB zich vooral in het Franstalige deel van het land bevindt. Together Services zal, naast een 
implementatieteam, ook een eigen verkoopteam inzetten. Dit laatste zal nauw samenwerken met de 
verkoopteams van de NRB Groep voor Wallonië, Brussel, het Groothertogdom Luxemburg en 
Frankrijk (Franstalige klanten) enerzijds en van De Cronos Groep voor Nederlandstalige klanten 
anderzijds. Dankzij het netwerk van beide bedrijven zullen we in staat zijn om meer dan 10.000 
(potentiële) klanten te bereiken.”

“De markt voor de Salesforce-producten groeit sterk en vraagt om een sterk team dat exclusief met 
hun producten kan werken”, legt Dirk Deroost, beherend bestuurder van De Cronos Groep uit. “We 
wilden onze marktpositie voor alle Salesforce-oplossingen versterken en tegelijkertijd 
tegemoetkomen aan de exclusiviteitsbehoefte van de markt en Salesforce. Samen zullen we een 
toegewijd en gespecialiseerd team vormen, met een uitgesproken agile cultuur en dat bestaat uit 



lokale resources die in staat zijn om op één lijn te komen en nauw samen te werken met de klant om 
hem te helpen zijn klanten- en partnerrelaties te optimaliseren.”

---

Noot voor de redactie: foto’s van Dirk Deroost en Olivier Lallemand, en het logo van Together 
Services kunnen via deze link worden gedownload.
---

Over de NRB Groep:
Met een geconsolideerde omzet van 413 miljoen euro in 2020 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 zijn klanten ondersteunt bij hun digitale transformatie. 
Voortbouwend op de technologische evolutie en innovatie wil NRB hun de beste oplossingen bieden, 
aangepast aan hun omgeving.
In dit kader biedt NRB een breed spectrum aan IT-diensten, gebaseerd op 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 zijn innovatieve en solide 
HR-praktijken en zijn zorg om zijn medewerkers een aangename en vriendelijke werkomgeving te 
bieden.

Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be

Over De Cronos Groep:
Wij zijn een Belgische groep met een innovatief netwerk en een oprechte focus op het 
ondernemerschap. Bij De Cronos Groep kom je in contact met de allernieuwste technologieën. De 
divisiebedrijven zijn voorlopers in het introduceren en gebruiken van nieuwe en innovatieve 
technologieën. We testen, sturen bij en lanceren prototypes in de markt.

Met meer dan 7000 medewerkers die sterk staan in ICT, marketing en communicatie groeit De Cronos
Groep al meer dan een kwarteeuw op een duurzame manier.

Meer informatie is beschikbaar op https://cronos-groep.be
----

Contact:
Daniel Eycken, Director of Marketing and External Communication
NRB S.A., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2eme Avenue 65, B-4040 Herstal
T: +32 4 249 70 45
E: daniel.eycken@nrb.be

Arnaud Nullens
T: +32 498 57 07 94
E: arnaud.nullens@togetherservices.be
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