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Persbericht 

 

 

TOBANIA EN SOPRA STERIA BUNDELEN KRACHTEN 
 

De nieuwe samenwerking creëert een leider op de Belgische digitale markt, met een uitgebreide 

dienstenportefeuille en een grotere capaciteit. 

 

Donderdag 17 november 2022 

 

De Belgische IT-dienstverlener Tobania en Europees technologieleider Sopra Steria bundelen krachten. 

Deze samenwerking heeft tot doel een uitgebreider aanbod van diensten en oplossingen voor klanten, 

aantrekkelijke carrièremogelijkheden voor de medewerkers, en een breder ecosysteem van 

hoogwaardige samenwerkingen aan te bieden 

.  

Tobania en Sopra Steria, een gemeenschappelijk DNA 

De twee bedrijven zijn een ideale match, met vergelijkbare missies en waarden. Tobania en Sopra Steria 

delen een ondernemersgeest en het belang van klant- en mensgerichtheid. Ze hechten waarde aan 

klantnabijheid, hoogwaardige relaties en een pragmatische en ambitieuze benadering van zakendoen. 

 

Een magneet voor talent 

De uitgebreide activiteiten- en klantenportefeuille van de nieuwe onderneming zal een echte stimulans 

zijn voor aanwervingen in heel België. Vanuit HR-perspectief zal de groep haar consultants zowel lokale 

als internationale carrièremogelijkheden kunnen bieden. Bovendien zal de samenwerking een 

versnelling van de leer- en opleidingsprogramma's mogelijk maken via een aangepaste academie. 

 

Een nieuwe leider op de Belgische informatie- en technologiemarkt 

De groep kan zijn dekking van de Belgische markt (Nederlands- en Franstalig gebied) uitbreiden en zijn 

marktaandeel verdubbelen om een leidende marktspeler te worden (met een geconsolideerde omzet 

van ongeveer 225 miljoen euro en meer dan 2.000 consultants in 2022).  

 

Tobania en Sopra Steria zullen hun aanwezigheid in hun respectievelijke sectoren aanzienlijk versterken. 

De versnelling in de financiële dienstensector zal de groep doen uitgroeien tot marktleider met end-to-

end referenties. Het zal zijn activiteiten met Europese en internationale instellingen en met de Belgische 

openbare sector blijven uitbreiden en zijn knowhow verrijken. Ten slotte zal de groep nog sterker staan 

om de sectoren gezondheidszorg, industrie, detailhandel, media, telco en energie. 

 

Een complementaire dienstenportefeuille 

Dankzij deze combinatie zal de groep een belangrijke plaats kunnen innemen in de consultancysector 

en een belangrijke speler worden in verschillende domeinen. Software-ontwikkeling, testen en 

ondersteuning blijven belangrijk en kunnen door de capaciteit van de groep worden versterkt. Ook data, 

cybersecurity, cloud en SAP-expertise zullen worden versterkt. 

 

Naast diepgaande technologische expertise, brengen beide partijen aanzienlijke kennis bij elkaar, van 

de industrie en de bedrijfsdomeinen, en zijn ze gedreven door innovatie. Samen zullen Sopra Steria en 

Tobania ernaar streven hun klanten en eindgebruikers uitmuntendheid te bieden terwijl ze hun digitale 

transformatie stimuleren. 

 

Een veelbelovende toekomst  

De samenwerking belooft veel goeds voor de toekomst. Of het nu gaat om diensten, geografische 

klantenportefeuille of de bedrijfscultuur, ze vormen een perfect duo.  

 

Samen kunnen Sopra Steria en Tobania het grootste en meest transformerende Information & 

Technology services bedrijf in België vormen. Het nieuwe verenigde bedrijf zal nog sterker zijn en wil een 

leider worden in België, voor klanten, partners en consultants. 

 

In de komende weken zullen beide bedrijven hun samenwerking verder analyseren om de nodige 

goedkeuringen van de mededingingsautoriteiten te verkrijgen. Lode Peeters (CEO van Tobania) en 

Michel Lorgeré (CEO van Sopra Steria Benelux) zetten zich persoonlijk in voor een succesvolle integratie.  
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Perscontacten 

Investeerdersrelaties Sopra Steria 

Olivier Psaume 

olivier.psaume@soprasteria.com 

 

CEO Tobania 

Lode Peeters 

lode.peeters@tobania.be 

 

CEO Sopra Steria Benelux 

Michel Lorgeré 

michel.lorgere@soprasteria.com 

 

 

Over Sopra Steria  

Sopra Steria, een Europese technologieleider die wordt erkend voor zijn consulting, digitale diensten en softwareontwikkeling, helpt zijn 

klanten hun digitale transformatie te stimuleren om tastbare en duurzame voordelen te verkrijgen. Het biedt end-to-end oplossingen 

om grote bedrijven en organisaties concurrerender te maken door diepgaande kennis van een groot aantal bedrijfssectoren en 

innovatieve technologieën te combineren met een volledig collaboratieve aanpak. Sopra Steria plaatst mensen in het hart van alles 

wat het doet en zet zich in om optimaal gebruik te maken van digitale technologie om een positieve toekomst voor zijn klanten op te 

bouwen. Met 47.000 werknemers in bijna 30 landen genereerde de groep in 2021 een omzet van 4,7 miljard euro. 

 

Over Tobania  

Als vertrouwde Business en Technology Consulting partner helpt Tobania zijn klanten bij het valoriseren van hun business, data en 

technologie in de snel veranderende wereld van vandaag. Het bedrijf begeleidt zijn klanten bij bedrijfs- en datagedreven digitale 

transformaties en stelt hen in staat zich aan te passen aan deze snel veranderende industrie. 

Tobania biedt end-to-end oplossingen in design-, build- en run-fases. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Strombeek-Bever, 

nabij Brussel. Samen met de inzet van meer dan 1.100 "Tobians" genereert de onderneming meer dan 110 miljoen euro omzet. 
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