
INFORMATICA 

Springsteen-fan aan top IT-hedrijfSogeti 
Energieke Nederlander Hans van Waayenburg is meer ondernemer dan programmeur 

Frits Conijn 
Amsterdam 

B
innenkort bezoekt Hans van 
Waayenburg voor de 201ste 
keer een concert van Bruce 
Springsteen. Niet alleen om
dat hij gTaag luistert naar • 
de muziek van deze Ameri

kaanse zanger, maar ook vanwege diens 
energieke uitstraling. 'Springsteen is 64 
jaar, maar speelt bij wijze van spreken 
nog twee voetbalwedstrijden per avond', 
zegt Van Waayenburg via de telefoon 
vanaf Schiphol waar hij wacht op het 
vliegtuig naar India. 'Ongelooflijk!' 

De 57-jarige Van Waayenburg is 
gisteren benoemd tot wereldwijde be
stuursvoorzittervan de Franse IT-dienst
verlener Sogeti, een zelfstandige dochter 
van Capgemini met meer dan 20.000 
werknemers. Hij is een ondernemer die 
met veel energie de juiste medewerkers 
koppelt aan de vragen van de klanten en 
speurt naar nieuwe trends in de markt. 
Anders dan vroeger komt hij door de 
gTote drukte zelf niet meer toe aan pro-
gTammeren. Ook zijn leeftijd speelt daar
bij een rol; toen hij meer dan dertig jaar 
geleden begon in de informatica had een 
computer minder mogelijkheden dan 
een smartphone tegenwoordig heeft en 
het valt niet mee alle technische ontwik
kelingen bij te houden. 

'Energie is het kernwoord bij Van 
Waayenburg', zegt zijn voormalige assis
tente Els Reinders. 'Hij is erg aanwezig, 
op kantoor loopt hij altijd rond en maakt 
met iedereen een praatje.' Op die ma
nier onderhoudt Van Waayenburg het 
contact met zijn medewerkers en weet 
hij wat er speelt in het bedrijf en in de 
sector. 'Hij is een man van de hoofdlij
nen', aldus Reinders. 'Als de kwesties erg 
technisch worden, weet hij wie hij moet 
benaderen voor de antwoorden.' 

Voor Jack Buckens, eeo van verzeke
ringsmaatschappij Interpolis, is Van 
Waayenburg vooral een gedreven en 
eerlijke zakenman. 'Eindjaren negentig 
was er in verband met de miUennium-
problematiekgeen automatiseerder 
meer te krijgen. Met als gevolg dat de 
uurtarieven gigantisch opliepen. Hans 
liet mij weten geen misbruik te maken 
van de situatie en normale bedragen in 
rekening te blijven brengen.' In ruil werd 
afgesproken dat InterpoUs ook in minde
re tij den gebruik zou blijven maken van 
de diensten van Van Waayenburg. 'Dan 
hebje een klant voor het leven.' 

De keerzijde van de gedrevenheid is 
dat medewerkers soms een beetje ner
veus worden van Van Waayenburg. 'Zijn 
ongeduld is wel wat minder geworden', 
zegt Reinders. 'Toen zijn verantwoorde
lijkheden toenamen, heeft hij geleerd 
ruimte te geven aan anderen.' Maar dat 
neemt niet weg dat op het kantoor af 
en toe een zucht van verlichting klinkt 
wanneer Van Waayenburg rustig op zijn 
eigen kamer zit. 

Van Waayenburg werd geboren in 
Eindhoven, waar zijn inmiddels overle
den vader een van de grondleggers was 
van Philips Medical Systems, het huidige 
Healthcare. Na zijn studie bedrijfs
kunde aan de Technische Universiteit 

Hans van Waayenburg laat uitsluitend hotels boeken met een eigen fitnessruimte. FOTO: SVEN VAN DER VLUGT 

Gedreven 
'Hij ïs erg aanwezig en 
maakt met iedereen 
een praatje' 
Keerzijde 
';ï:;ms^ivc.rdende 
^ mdewerkers een 
beetje zenuwachtig 
van Van Waayenburg' 

Eindhoven begon Van Waayenburg in 
1981 bij Volmac. Beginjaren negentig 
werd Volmac gekocht door het Franse 
Capgemini en de drie dochters van Vol
mac werden omgedoopt in Sogeti. Daar 
werd Van Waayenburg achtereenvolgens 
benoemd tot directeur Nederland, tot 
eerstverantwoordelijke voor de wereld
wijde activiteiten op het gebied van het 
testen van software en in 2012 tot coo 
vandehelegToep. 

In zijn nieuwe functie van bestuurs
voorzitter moet hij nog meer uren door
brengen in het vliegtuig dan vroeger. 
Daardoor krijgt Van Waayenburg, die 

getrouwd is en een zoon en een dochter 
heeft, minder tijd voor het fokken van 
paarden en het ontwerpen en bouwen 
van huizen, zijn hobby's. 

Vroeger hield Van Waayenburg zijn 
energie op peil met volleybal en rugby, 
tegenwoordig kan hij deze activiteiten 
niet meer uitoefenen door zijn druldce 
reisschema en door zijn leeftijd. Dus laat 
hij uitsluitend hotels boeken met een 
fitnessruimte. Daar hangt hij niet aan de 
gewichten, maar is hij wel meerdere ke
ren perweek te vinden op de loopband. 
Want bij Van Waayenburg moet voor 
alles de energie blijven stromen. 


