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Time
09:00

Registratie

10:00

Opening, Art Rooijakkers + Oracle Country Leader: Wilfred Scholman, Oracle

10:10

Keynote 1: Futurist: Yuri van Geest

10:35

Keynote 2: Accenture Keynote

10:55

Keynote 3: Outpace Change: Benefit from Human-Machine Collaboration, Juergen Lindner, SVP Oracle Product Marketing

11:15

Keynote 4: Klantencase: Arcadis, Gerard Spans, CIO

11:40

Pauze – Lunch | Inspiratie Partner Lounge
TRACK 1: Future Ready Finance

TRACK 2: Future Ready Finance

12:30

Klantencase VTTI
Sprekers: VTTI & Profource

Hoe kunt u een continue close
bereiken (Workshop)

BREXIT – de ultieme supply chain
disruptie!
Er is reden voor een hoop optimisme in Eric van den Born, Sr. Director Business
finance. Accenture voorspelt dat tegen Development, Inspirage
2020 de productiviteit van finance twee
Er zijn velerlei soorten van disrupties die
tot drie keer zal toenemen en
bedrijfskosten zal dalen met maximaal invloed hebben op supply chains, zoals
stakingen, branden, klanten die failliet
40%. Hoe kan een continue close
proces aanzienlijke waarde leveren aan gaan, natuurrampen, etc. De ultieme
de organisatie, managementinformatie disruptive die ons wacht is Brexit. We
weten dat het komt, maar zijn we klaar
eerder beschikbaar stellen en tijd
vrijmaken voor de financeteam en CFO voor de impact? In deze sessie leert u
om meer strategisch bij te dragen aan over drie bedrijven die ieder een
verschillende voorbereiding hebben
de business.
getroffen.

Leading the Social Enterprise. Reinvent
with a Human Focus. 2019 Global Human
Capital Trends Report
Bastiaan Karlas, Director HR
Transformation – HR Strategy & Service
Delivery, Deloitte Consulting

13:15

Top 5 cases voor nieuwe
technologiën in finance

Hoe Operational Finance onzichtbaar
wordt – Shared Services 4.0
Jules Smeets, EMEA Strategy Director
ERP, Oracle

Transformeer de Workforce voor de
toekomst

Leer hoe je relatie met je team,
stakeholders, supply chain en
klanten kunnen profiteren van het
combineren van Blockchain, IoT,
AI/ML en andere innovaties zoals
Transaction Matching, Track and
Trace, Product Provenance en de
optimalisatie van de
manufacturingoperatie.

TRACK 3: Future Ready Operations

Klantcase: Hoe Mazda Oracle TMS
Cloud Transportation Management
deploy
Kris van Vossel, Logistics Innovation
Manager PS&L at Mazda Motor Belux

TRACK 4: Future Ready Workforce

De workforce transformeert zich met de
snelheid van het licht. Bent u er klaar
voor? Nu de transformatie van een
manufacturing naar een service economie
momentum krijgt, is human capital de
meest strategische asset aan het worden.
Ontdek in deze sessie deze transformatie
en leer hoe de technologie die je gebruikt
dit kan versterken.

14:00

14:30

Pauze – Lunch | Inspiratie Partner Lounge
TRACK 1: Future Ready Finance

TRACK 2: Future Ready Finance

TRACK 3: Future Ready Operations

TRACK 4: Future Ready Workforce

Klantencase Inlumi

Predictive Maintenance (+Demo in
IoT)

Connected Enterprise Planning: de
waarde van het linken van strategische,
financiële en sales & operationele
planning

Upskilling, Reskilling en meer. Hoe drijft
u Business Agility
Vijf manieren om de workforce van de
toekomst te creëren. (Workshop)

Waarom is planning en forecasting zo
uitdagend? Volgens Ventana Research,
hebben bedrijven die planningsprocessen
hebben geïntegreerd, meer accurate
plannen. Hoe kunt u succesvol de
planning afstemmen binnen het hele
bedrijf en sneller en effectiever reageren
op veranderingen door het ontwikkelen
van agile forecasts voor alle afdelingen?
15:15

Klantencase

Klantencase

16:00

Keynote 5: Illusionist: Victor Mids

16:30

Netwerkborrel | Inspiratie Partner Lounge

Industry 5.0 - Het nieuwe paradigma.

Heeft u tools tot uw beschikking om uw
talentenpool op de juiste posities in te
zetten volgens uw business en
talentenstrategie? Neem deel aan deze
interactieve discussie en praat mee over
de ins and outs van strategische workforce
planning en maak een actieplan om uw
talent nieuwe vaardigheden te leren voor
de behoeften van morgen, vandaag!

Oracle HCM Cloud Mobile Challenge
Industry 5.0 is het nieuwe paradigma voor Oscar Lausegger, HCM Strategy Director
Benelux, Oracle
Manufacturing. Met dank aan nieuwe
technologiën als AI, IoT, augmented
In deze hands-on workshop neem je zelf
reality, digital twin en advanced
met je mobiele telefoon deel aan de
collaborative robotic, mens en machine
demonstratie van Oracle's HR applicaties
kunnen op hun best samenwerken. Met
dank aan de nieuwste machines, kunnen in de cloud. Ervaar de functionaliteiten
zelf als een echte gebruiker en u wilt nooit
mensen ze laten werken aan zwaardere
meer een demonstratie waar een
taken en zelf concentreren op taken die
echte waarde toevoegen. Met Industry 5.0 consultant het scenario volledig in eigen
hand houdt. Ervaar het zelf en ga de
kunnen we een nieuwe Renaissance
mobile challenge met ons aan!
teweeg brengen!

