
MiCRONOS

Waarom MiCRONOS?

Infinite expertise. One community

MiCRONOS is het ecosysteem van de 

Microsoft competenties binnen De Cronos 

Groep en op die manier de ideale 

springplank voor bedrijven die de Microsoft 

clouds als het hart van hun digitalisering en 

duurzame innovatie beschouwen.

Onze community bundelt 50 competence centers uit De Cronos Groep die Microsoft als 

grootste gemene deler hebben. Daarnaast gaan meer dan 1200 Microsoft-experten hands-

on te werk met uitgesproken ervaring in alle Microsoft workloads en clouds. Dat maakt ons 

in België de uitgesproken marktleider met unieke competenties en oplossingen voor de 

bouw van jouw future proof onderneming.



Wat maakt ons als grootste Microsoft partner in de Belux verder zo uniek?

Er zijn maar weinig organisaties van deze omvang die zo’n waaier aan services en 

competenties aanbieden. Met een sterke verankering in het Belgische landschap en steeds 

van topkwaliteit. Die combinatie is van grote waarde.



- Carl Vanden Eynde, partner manager, Microsoft Belux.
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Duurzame innovatie binnen één community
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Digitaal Ecosysteem
Een sterk web aan vakkennis en technologisch knowhow

Met doorgedreven expertise in de Microsoft clouds en markten bieden we een sterk web 

aan vakkennis en technologische knowhow. Daarbij werkt onze community als een 

digital ecosystem waarin het geheel sterker is dan de som van de delen.
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Hoe denk je over toepassingen gericht op samenwerking?

Maak je tijd om je SaaS-aanbod op een meer professionele manier te 

ontwikkelen?

Hoe denk je over ISV-toepassingen gebaseerd op Microsoft technologie?

Hoe benut je jouw data ter ondersteuning van je digitale transformatie?

Wat is je cyber security strategie en zet je deze in als basis voor jouw digitale 

strategie?

Hoe denk je over cloud-native toepassingen en prioriteiten stellen in het werk 

van je developers?

Welke van je huidige toepassingen zijn (te) verouderd en welke migreer je naar 

de cloud?



Microsoft competence centers

Kracht van verbinding

Partner of everything

De Cronos Groep bestaat uit verschillende onafhankelijke competence centers 

met hun eigen expertises in Microsoft technologieën. De sterke focus van alle 

teams hierop is wat ons een unieke en doorgedreven expertise geeft.

Onze kracht schuilt in het verbinden van talloze competence centers, onze 

adviserende rol daarin en het uitbouwen van een strategische relatie met 

Microsoft. Deze relatie biedt ons de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen op 

Microsoft, ten voordele van onze klanten en maakt het mogelijk om betrokken te 

worden in unieke Microsoft programma’s in de Belux en binnen Microsoft Corp.

Als Microsoft partner bouwen we duurzame relaties op met onze klanten door de 

Microsoft technologie kwalitatief te implementeren. Die technologieën gaan zeer 

breed, waardoor er bijzonder weinig partners in België in staat zijn deze end-to-end 

aan te bieden als unieke partner. Dit combineren onze competence centers met een 

sterke expertise en unieke oplossingen, onder andere vanuit de Microsoft 

Marketplace.

Microsoft is met haar ‘best of platform’ omnipresent in de markt en biedt unieke en 

geïntegreerde cloud technologieën ter ondersteuning van de verdere digitalisering 

van onze klanten.  Dit sluit perfect aan bij de drang naar innovatie van de 

verschillende competence centers binnen onze community. We zijn uitgesproken 

early adopters, waardoor we nieuwe technologieën snel opnemen in een incubator 

model.

Toekomstgericht
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MiCRONOS Cloud Academy

Wat is MiCA

een hybride opleidingscentrum 

dat zich toelegt op: 

Microsoft Azure Essentials & more


cloud computing, data & application modernization



Microsoft Power Platform Essentials & more


low-code software development



Microsoft 365 Essentials & more


veilig en productief samenwerken

In samenwerking met De Cronos Groep richtten we een nieuw virtueel trainingscentrum 

op dat de komende twee jaar meer dan 1000 IT’ers wil skillen, reskillen of upskillen naar de 

Microsoft clouds. Met MiCA (MiCRONOS Cloud Academy) bieden we een antwoord op de 

sterk groeiende vraag naar cloud expertise. MiCA werd oorspronkelijk opgericht voor onze 

competence centers, maar door de grote vraag hebben we deze nu ook ter beschikking 

gesteld van onze klanten, die ook voor een shift naar de Cloud staan.



“Als grote ICT-groep vinden we het dan ook onze taak om te investeren in de opleiding van 

technologie-experts, zoals we dat samen met Microsoft ook al deden met de AI School. Vandaag 

merken we dat er nood is aan expertise in Cloud computing. Met onze nieuwe Cloud Academy 

anticiperen we bovendien ook op een stijgende vraag wanneer straks het nieuwe, Belgische Azure-

datacenter van Microsoft opengaat” Dirk Deroost, co-CEO, De Cronos Groep.

Wat maakt MiCA zo uniek en volledig op maat van haar deelnemers? 


Via een chatbot ervaren de participanten een geautomatiseerde onboarding die hen op 

gang zet. Daarna krijgen ze kwalitatieve digitale content ter beschikking, geselecteerd door 

onze Microsoft MVP’s en coaches.



Die experts zorgen op hun beurt voor ondersteuning door de deelnemers van kortbij op te 

volgen en te coachen. Daarnaast kunnen de studenten aan de hand van oefenmateriaal hun 

vooruitgang toetsen op het MiCA platform. Het hele traject wordt ondersteund door een 

LMS, ofwel Learning Management System.
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From Experts to IP
Een uitgebreide waaier aan expertise en unieke oplossingen

Binnen ons ecosysteem kunnen klanten terecht 

voor een zeer uitgebreide waaier aan expertise en 

unieke oplossingen. Dit gaat van consultancy tot 

het starten van integrale cloud trajecten zoals het 

bouwen van een Cloud Center of Excellence, 

cloud journeys, het volledige beheer van hun 

cloudomgeving dankzij ons Microsoft Expert 

MSP Certificaat (Managed Services Provider) of 

nieuwe cloud native oplossingen. 

Daarnaast maakt het data centricity idee van het Microsoft platform dat er ook veel data 

wordt gecreëerd. Zo bieden we in het kader van uw digitale transformatie uitgesproken 

ervaring en referenties in nieuwere domeinen zoals artificiële intelligentie, Internet of 

Things, Digital Twins, Edge Computing, enzovoort. Waarbij de Microsoft clouds steeds als 

fundament gelden.

De Cronos Groep zet sterk in op innovatie. In een cloud-based wereld, zien we hen steeds als 

koploper. Ze zijn één van de sterkste partners op datacenter migration, application 

modernization en data-centric oplossingen met Azure. Ze zijn steeds een early-adopter van 

onze nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie of edge computing.



- Didier Ongena, general manager, Microsoft Belux.

Sterk vertegenwoordigd vanuit onze


MiCRONOS Competence Centers

Microsoft Marketplace

Cloud Governance workshops

Chatbot-as-a-Service

Hybrid cloud management & monitoring

App in a week

... ...

Thola online event platform

Security workshops & assessments

Use Adoption Assessment

Throw us your data challenge
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Het is de ambitie van MiCRONOS om meer dan 50 teams beter te laten samenwerken en 

joint solutions aan onze klanten aan te bieden. Hoe? 



Dat illustreren we graag aan de hand van volgend voorbeeld:

Een groot (inter)nationaal bedrijf met een aantal 

duizend medewerkers besluit om hun business naar 

een (nieuwe) cloud omgeving te migreren. Dat 

betekent niet enkel de export van mails en 

documenten, maar ook strategie omtrent security, 

automatische workflows, financiën en data. Waar deze 

verschillende zuilen vroeger vaak aparte IT-structuren 

binnen eenzelfde bedrijf hadden, vereist een cloud 

first strategie nieuwe fundamenten, maar even goed 

een nieuwe filosofie van de IT en business afdelingen.

Ons ecosysteem biedt de unieke mogelijkheid om vanuit één service een volledig custom 

end-to-end oplossing aan te bieden. Zo brengen we HR-medewerkers en projectmanagers 

samen met oog op de user adoption, zorgen cloud architecten en engineers voor de 

volledige cloud infrastructuur én leveren we de technische knowhow om die te ontwikkelen 

en te implementeren. Dat brengt op zijn beurt ruimte met zich mee om verder naar nieuwe 

innovaties te kijken en relaties op lange termijn aan te gaan.

De Cronos Groep kan verder bouwen op een lange en sterke traditie in de overheidssector. 

Met de enorme expertise van al haar competence centers heeft de groep een unieke positie 

in de digitale transformatie die momenteel volop aan de gang is 



- Marijke Schroos, public sector lead, Microsoft BeLux.



Om in te zetten op skilling, duurzaamheid en welzijn van onze medewerkers, en om 

initiatieven die dit ondersteunen te laten samenvloeien met de kern van onze business 

hebben we vanuit De Cronos Groep de Microsoft Partner Pledge ondertekend. Deze 

belofte wil dit tewerkstellen en bestaat uit een aantal punten die we als community ten 

stelligste onderschrijven:

Microsoft verwacht van haar partners aandacht te besteden aan alle initiatieven 

met betrekking tot digital skilling. Daarbij moet elke kans gegrepen worden om 

deze initiatieven zowel bij medewerkers als klanten te promoten. Door middel van 

MiCA dragen we deze doelstelling ambitieus en doelgericht uit.

Microsoft verwacht dat AI (artificial intelligence) ethisch wordt ontwikkeld met 

aandacht voor eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid en ethiek. Onze vele 

data bedrijven onderschrijven dit.

Microsoft verwacht dat AI (artificial intelligence) ethisch wordt ontwikkeld met 

aandacht voor eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid en ethiek. Onze vele 

data bedrijven onderschrijven dit.

Microsoft verwacht dat AI (artificial intelligence) ethisch wordt ontwikkeld met 

aandacht voor eerlijkheid, verantwoordelijkheid, duidelijkheid en ethiek. Onze vele 

data bedrijven onderschrijven dit.

Ambassadeur zijn voor de Microsoft Belux's Digital Skills initiatieven

AI ethisch bouwen en uitdragen

Focus op een diverse en inclusieve werkplek

Aandacht voor duurzaamheid en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk

Partner Pledge
Klanten volledig ondersteunen in de Microsoft technologie

De ambitie van MiCRONOS, onze community en 

Microsoft zelf is om te groeien en klanten daarbij 

volledig in de Microsoft technologie te faciliteren, 

ondersteunen en ontzorgen. In die doelstelling is 

het cruciaal dat elke evolutie duurzaam is. Dat wil 

zeggen, gericht op: het welzijn van werknemers, 

duurzaamheid, inclusie en milieu. Door te groeien 

zonder oog voor deze maatstaven schiet je volledig 

naast je doel. 
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Alles op een rijtje

Als onderdeel van De Cronos Groep, geloven we sterk in de kracht van ondernemen en 

innovatie. Ons digitale ecosysteem van verschillende competence centers bundelt 

onmetelijke expertise en hands-on mentaliteit. Zo zorgen we er samen voor dat je bedrijf 

performant en relevant blijft in het digitale tijdperk.



Als trusted advisor en partner of everything focussen we op de continue verbetering van alle 

technologische facetten van je organisatie en ondersteunen we je in het creëren van nieuwe 

digitale business concepten. Daarbij zetten we door middel van MiCA actief in op het 

skillen, reskillen en upskillen van getalenteerde IT’ers naar de Microsoft clouds. 



We geloven daarom in een duurzame business-as-a-service-aanpak. We bieden 

ondersteuning bij het bouwen en vertalen van digitale strategieën naar concrete 

oplossingen, de creatie van een adaptieve digitale organisatie en de ontzorging in het 

beheer van digitale processen. Dit doen we op een duurzame en ethische manier geënt op 

diversiteit en inclusiviteit van de workforce en het bewust omspringen met onze 

ecologische voetafdruk. 


a Cronos Microsoft Community

MiCRONOS


info@micronos.be


www.micronos.be

Meer info of praten over een samenwerking?

Neem contact met ons op en we bekijken samen wat MiCRONOS 

voor jouw bedrijf kan betekenen.

https://www.linkedin.com/company/micronosbe

