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WARD VAN WANROOIJ: JONG, GEDREVEN EN AMBITIEUS

‘Trots op wat ik heb bereikt’
Tijdens zijn studie informatica volgde hij geen
enkel college. Gewoon, omdat daar geen tijd
voor was. Ward van Wanrooij (26) is namelijk al vanaf zijn achttiende keihard aan het
werk. Het begon met een simpel bedrijfje
voor webdesign en nu is Ward technisch directeur van Technocon, een onderneming met 45
werknemers en een van de snelst groeiende
ict-bedrijven van Nederland, aldus de Deloitte
Technology Fast 50. Een maand geleden studeerde de jonge topondernemer ook nog eens
cum laude af.
MAAIKE PLATVOET

‘Die tien voor mijn afstuderen was een heel aangename verassing’, vertelt Ward,
aan de vergadertafel in zijn
riante kantoor in Tiel. ‘Ik
zie het als een erkenning
dat ik wetenschappelijk
bezig was, heel fijn.’
Gemakkelijk had Ward het
namelijk niet. Al in het eerste jaar vond hij zijn studie
informatica ‘niet uitdagend
genoeg’. ‘Bovendien had ik
geen aansluiting bij mijn
studiegenoten. De studie
heeft een hoog nerd-gehalte – niet dat daar wat mis
mee is – maar veel mensen
zaten continu aan de computerspelletjes. Ik was meer
in de inhoudelijke kant van
de studie geïnteresseerd.’
Ward vond informatica ook
nog eens veel te gemakkelijk, hij deed het op z’n
sloffen. ‘Dus zocht ik de
uitdaging ergens anders.
Dat werd de oprichting van
een bedrijf voor webdesign,
samen met drie vrienden.’
Via dit bedrijf kwam Ward in
aanraking met de oprichters
van Technocon, die hem in
2002 als compagnon erbij
vroegen. Al snel werd hij
technisch directeur.
Zijn mobiel rinkelt. ‘Sorry,
dit moet even, ik leg het zo
uit.’ Na een paar minuten:
‘Vannacht zijn er vijf auto’s
bij een dealer gestolen.
Auto’s die waren uitgerust
met een blackbox, een

zogenaamde Retreever, van
Technocon. Hiermee kunnen we gestolen voertuigen
middels GPS/GSM opsporen.
De politie zit nu achter de
daders aan.’ Waarmee hij
direct inhaakt op de corebusiness van zijn bedrijf:
‘Dat is dit dus. Wij maken
een elektronisch kastje voor
een bepaald segment auto’s
zoals Volkswagen en Audi.
Deze worden ergens in de
auto geplaatst waardoor bij
diefstal het voertuig snel op
te sporen is. We doen ook
zaken met Ferrari, Maserati en Bentley, voor deze
merken verzorgen wij de
dienstverlening. Technocon
bezit zo’n beetje 40% van
de markt waar het gaat om
volgsystemen voor auto’s.
En dat is veel’, zegt hij.
Glimlacht: ‘Niet voor niets
staat Technocon te boek
als één van de vijftig snelst
groeiende ict-bedrijven in
Nederland. Daar ben ik heel
trots op. Sinds twee jaar
maakt dit bedrijf dan ook
winst.’
Terug naar zijn studietijd.
‘Ik was overdag aan het
werk bij Technocon, ’s
avonds en in de weekenden
werkte ik aan mijn studie.
Als ik een tentamen moest
maken, nam ik een halve
dag vrij.’ Vooral toen hij aan
zijn master begon, moest
hij flink in onderhandeling met zijn opleiding. Zo
schreef hij een brief aan de
examencommissie met het

Tip van Ward
‘Geef nooit op, hoe moeilijk het soms ook is. Als je
met een zesje genoegen neemt, ben je kansloos. En
als je niet bereid bent om ’s avonds te werken ook.’

verzoek of hij zijn eigen
vakkenpakket mocht samenstellen. Na veel overleg met
zijn begeleidend docent en
de mastercoördinator lukte
het Ward om zijn ‘eigen
master’ te creëren. ‘Wel
moest ik me vaak opnieuw
bewijzen. Veel docenten
snapten het niet. Als ik
vertelde wat ik deed, vonden ze dat niet relevant
en toonden geen begrip.’
Desondanks presteerde de
jonge ondernemer het om
drie papers gepubliceerd te
krijgen. De meeste studenten zijn al opgelucht als dat
met ééntje lukt.
‘Aan een studentenleven
had ik geen behoefte’, zegt
Ward stellig. ‘Ik rook niet,
drink niet. Dus wat moet ik
dan in de kroeg? Bovendien
erger ik me vreselijk aan
studenten die een enorme
studieschuld opbouwen
door hun studententijd
voornamelijk aan het bier
door te brengen. Ga werken
voor je geld, denk ik dan.
Net zoals die Snippe-tweeling, vorig jaar volop in het
nieuws bij het televisieprogramma Beauty & the
Nerd. Doe normaal, zeg. Ga
gewoon studeren ofzo.’
Weer rinkelt zijn mobiel.
‘Ja? Ah, mooi!’ Even later:
‘Ze zijn voor die diefstal een
verdachte op het spoor. Dit
is wel even spannend voor
ons, hoor.’
Toen hij nog in zijn
bachelorfase zat, kocht
Ward zijn eerste huis. ‘Dat
kon toen al, ja.’ Op de parkeerplaats van Technocon
staat nu zijn laatste aanwinst te blinken: een spiksplinternieuwe Audi A5. En
dat op je zesentwintigste.
‘Ik ben wel een beetje kapitalistisch ingesteld’, bekent
hij eerlijk. ‘Maar dat wil niet
zeggen dat ik ook zo mijn
bedrijf run. Technocon is
behoorlijk sociaal. Zo hebben we hier ook iemand met
een verstandelijke handicap
in dienst en een vijftigplusser, die het niet lukte om
ergens anders een baan te
krijgen.’ Als hij naar zijn
eigen toekomst kijkt, weet
hij in ieder geval dat hij
op z’n vijftigste niet meer
aan het werk zal zijn. ‘Mijn
ambitie is nu om internationale aansluiting voor dit
bedrijf te vinden en over
een paar jaar Technocon te
verlaten. Ik zal daarna op
zoek gaan naar een nieuwe
uitdaging. In ieder geval
ben ik trots op wat we hier
bereikt hebben. We zijn nu
bezig met de oprichting van
een vestiging in België. Ik
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zie terug waar ik al die jaren
in heb geïnvesteerd.’
Al dat harde werken (‘ik heb
nog vijftig vakantiedagen
staan’) eiste wel zijn tol.
Op zijn tweeëntwintigste
belandde Ward met zware
buikklachten in het ziekenhuis. Hij bleek ernstige
maagzweren te hebben.
‘Volgens de doktoren was

dat uniek bij zo’n jong
iemand. En ja, natuurlijk
komt dat door de stress en
het harde werken. Uiteindelijk was ik drie maanden
uit de roulatie. Ik slik nog
steeds medicijnen en moet
regelmatig op controle. Of
ik dit als een waarschuwing zag? Huh, nee. Op de
een of andere manier kan

ik gewoon geen gas terug
nemen. Het woord opgeven
komt niet in mijn vocabulaire voor.’
Na afloop van het interview
belt Ward nog even het laatste nieuws door: ‘De politie
heeft vlakbij Zaandam een
verdachte klem gereden. Een
hele straat is daar afgezet.
Goed hè?’

