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WIE
Xavier Warnier (51)

IS
Commercieel directeur bij 
Datacenter United

WAS
Xavier Warnier heeft meer 
dan vijftien jaar ervaring in 
de IT-sector, waarvan enke-
le jaren in de datacenterin-
dustrie. Hij was van 2008 
tot 2013 projectmanager bij 
Popsy Software in Waals-
Bra bant. Daarna volgde een 
korte periode als business 
development manager bij 
BPSO. De volgende passage 
was bij Sage, een aanbieder 
van bedrijfssoftware, waar-
na hij aan de slag ging als 
businessunitmanager en 
verkoopchef bij Ecoburotic 
(2015-2018). 
Zijn recentste opdracht 
was bij LCL, een van de 
 grote aanbieders van IT- 
en computerdiensten en 
-infrastructuur. Bij Data-
center United wordt hij lid 
van het managementteam 

en zal hij de commerciële 
strategie mee bepalen.

WIL
“Een rol als commercieel 
directeur in de IT vind ik 
bijzonder”, zegt Xavier 
 Warnier. “De sector veran-
dert erg snel. Digitalisering 
en technologie evolueren in 
een  recordtempo. Bij Data-
center United en DC Star is 
het mijn opdracht om sa-
men met de collega’s onze 
datacenters uit te breiden, 
onze lokale verankering nog 
te versterken en onze status 
van operationele excellentie 
te blijven bewaken. Zo 
 kunnen wij onze klanten en 
partners duurzame oplos-
singen blijven aanbieden.” 
De aanstelling van Warnier 
is de volgende stap in de 
uitbouw van Datacenter 
United als lokale partner 
met een internationaal 
 aanbod. “De volgende jaren 
zullen heel wat bedrijven de 
overstap maken van hun ei-
gen naar een professioneel 
commercieel datacenter”, 
zegt Warnier. “Die evolutie 
is niet meer te stoppen. 
Zij moeten een  beroep 
 kunnen doen op een lokaal 
verankerd bedrijf dat hun 
gateway to the cloud duur-
zaam en veilig maakt. Met 
ons aanbod in netwerken, 
connectiviteit en lokale 
 aan wezigheid denken we 
dat  Datacenter United de 
 geschikte partner is.”

VRĲ E TĲ D
Gastronomie, reizen. z A . M .

WIE
Patrick Van Impe (56)

IS
Managing partner bij HLB 
Belgium, lid van het uit-
voerend comité van HLB 
International en lid van 
de raad van bestuur van 
 Voka Antwerpen-Waasland. 
Daarnaast is hij docent aan 
de KU Leuven.

WORDT
Voorzitter van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren 
(IBR), waar hij al in de Sta-
gecommissie, de Commissie 
van Toezicht, de raad van 
bestuur en het uitvoerend 
comité zat.

WIL
“Bedrijfsrevisoren spelen 
een cruciale rol in de eco-
nomie”, zegt Patrick Van 
Impe. “Ze controleren 74 
procent van het bruto bin-
nenlands product en zorgen 
daarmee voor vertrouwen. 
Ondernemingen, stake-
holders en bij uitbreiding de 

hele samenleving hebben 
baat bij ons werk. De gerin-
ge zichtbaarheid van het 
auditberoep staat niet in lijn 
met die belangrijke maat-
schappelijke rol. We moeten 
proactief durven te commu-
niceren, uit onze comfort-
zone en bescheidenheid 
 treden en heldere, kritische 
standpunten formuleren in 
de debatten die tot onze 
 expertise behoren.”
“Het promoten van de aan-
trekkelijkheid van het be-
roep blijft een permanent 
aandachtspunt”, gaat Van 
Impe door. “We moeten de 
perceptie ombuigen. In de 
war for talent moeten we 
aantonen dat we aan ver-
schillende veelgevraagde 
job vereisten bij jonge afge-
studeerden voldoen: een 
baan met zingeving en bete-
kenis, heel veel diversiteit 
aan opdrachten en cliënten, 
vaak in een internationale 
context.”
“Tegen 2026 zullen meer 
dan 2.500 ondernemingen 
moeten rapporteren over 
hun duurzaamheidsaan-
pak”, zegt Van Impe. 
 “Europa heeft de auditors in 
poleposition geplaatst om 
die duurzaamheidsrappor-
ten te certificeren. In 2024 
zal nieuwe Belgische wet-
geving daarover uitsluitsel 
bieden. Wij zijn uitstekend 
geplaatst om ook die nieu-
we opdracht aan te pakken.”

VRĲ E TĲ D
Reizen, film, een leuk diner 
onder vrienden, golf. z KC
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‘Bedrijven willen lokaal 
verankerde datacenters’

‘Bedrijfsrevisoren spelen een 
cruciale rol in de economie’

3  N OV E M B E R  2 0 2 2   W W W.T R E N D S . B E

Mediargus met docroom pdf


