
 
 
 
 

08.45 Registratie en koffie 

09.45 Opening en welkom 
Wilfred Scholman, Country Leader the Netherlands, Oracle en Art Rooijakkers, Presentator en dagvoorzitter 

10.00 De wereld verandert exponentieel 
Yuri van Geest, Oprichter Singularity University Nederland en co-auteur Exponentiële organisaties 

10.25 Outpace Change: Benefit from Human-Machine Collaboration |  
Juergen Lindner | Global SVP SaaS Product Marketing Oracle [ENG] 

10.55 Future Systems, Living Systems | Armand Malais, Managing Director Accenture | Main Sponsor 

Thriving future systems have three characteristics. Are your systems boundaryless? Are your systems adaptable? Are your systems radically human? There is a need for a new approach to build and manage 
systems. It is through Living Systems. 

11.15  Hoe Arcadis succesvol transformeert en innoveert 
 Gerard Spans, CIO Arcadis 

11.40 Afsluiting ochtendprogramma 

11.45 Lunch | Inspiration Lounge 

TRACK 1: Future Ready Finance TRACK 2: Future Ready Finance TRACK 3: Future Ready Operations TRACK 4: Future Ready Workforce PARTNER INSPIRATION LOUNGE - DEMO 
ARENA 

12.30 Klantcase Group S. Onze migratie 
van de Oracle E-business suite naar 
de Oracle ERP Cloud 
Robert De Beuckelaer, CFO,  
Group S 

Robert zal vanuit zijn positie als CFO 
toelichten wat de aanleiding was voor 
deze migratie en in welke mate Groep 
S verbetering ervaart met het 
moderne Cloud platform. 
Daarnaast neemt hij jullie mee in de 
gebruiksmogelijkheden die hem in 
zijn dagelijkse werkzaamheden 
ondersteunen.

Wat ervaart een klant als hij van SAP 
naar Oracle migreert?  
Hoor uit eerste hand de ervaringen van 
een ex-SAP klant. 

BREXIT – de ultieme supply chain 
disruptie!  
Eric van den Born, Sr. Director Business 
Development, Inspirage 

Er zijn velerlei soorten van disrupties die 
invloed hebben op supply chains, zoals 
stakingen, branden, klanten die failliet 
gaan, natuurrampen, etc. De ultieme 
disruptie die ons wacht is Brexit. We 
weten dat het komt, maar zijn we klaar 
voor de impact? In deze sessie leert u 
over drie bedrijven die ieder een 
verschillende voorbereiding hebben 
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 

(ERP) Klanten 'over de vloer' bij Art 
Rooijakkers. Art zal het Oracle 
klantenpanel leiden waar de uitdagingen in 
de cloud uitvoerig wordt besproken.  

Oracle klanten delen hun ervaringen, 
waaronder PWC, VTTI en KWF. 

Oracle Modern Business Summit



 

 TRACK 1: Future Ready Finance TRACK 2: Future Ready Finance TRACK 3: Future Ready Operations TRACK 4: Future Ready Workforce PARTNER INSPIRATION LOUNGE - DEMO 
ARENA 

13.15 Perspectives & Insights into how 
City of Dubai has become a Leader 
in Digital Transformation 

Stephane Niango, Managing Partner, 
Arqitek 
[ENG] 

It is no secret that Dubai is at the 
forefront of digital transformation 
while many parts of the world are 
barely scratching the surface in the 
Digital Era. This session will provide 
insight into how Dubai has 
transformed itself into a model smart 
city, revolutionising the way 
government services are delivered by 
launching over 1000 smart services 
in less than three years. Dubai 
envisions a city where all its 
resources are optimised for 
maximum efficiency, where services 
are integrated seamlessly and create 
the most enriched life and business 
experience possible for all. Learn 
from Arqitek, a specialist in business 
transformation from Dubai, how they 
have been a trailblazing pioneer in 
realizing the digital dreams of this 
exciting city. 

Klantencase KPMG. Hoe is het leven in 
de ERP cloud?  
Kim Vanoppré, ERP Manager, KPMG 
Central Services. 

Klantcase: Hoe Mazda Oracle TMS 
Cloud Transportation Management 
deployt 

Kris van Vossel, Logistics Innovation 
Manager PS&L at Mazda Motor Belux 

Achter iedere order van onderdelen 
schuilt een klant. Om de klantenervaring 
zo aangenaam mogelijk te maken werd 
er op zoek gegaan naar een efficiënte 
transportation management oplossing 
die transparantie en zichtbaarheid kon 
geven op de logistieke flow van order tot 
dealer levering. Met Oracle 
Transportation Management werd een 
platform gevonden dat Mazda’s volledige 
supply chain beheert in één systeem en 
manueel werk uitschakelt o.a. door 
automatische transport boekingen en 
self-billing.  

Klantencase: Transformeer de Workforce 
voor de toekomst 

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.  

 

(CX) demo 

14.00 Pauze | Inspiration Lounge  

 TRACK 1: Future Ready Finance TRACK 2: Future Ready Finance TRACK 3: Future Ready Operations TRACK 4: Future Ready Workforce PARTNER INSPIRATION LOUNGE - DEMO 
ARENA 

14.30 Klantencase VTTI - FIT voor de 
toekomst - Finance in transitie 
Jennifer Feuerstacke-Sudarmono 
VTTI - Risk Management & 
Compliance manager 

Hosted by Profource - Ramon Vilt 
Tijdens deze sessie vertellen Jennifer 
en Ramon over de scope, de 

Hoe Operational Finance onzichtbaar 
wordt – Shared Services 4.0 
Jules Smeets, Oracle 

Shared Services zijn altijd op zoek naar 
verbeteringen. Uitgaande van het huidige 
technologische landschap wordt vaak 
gewerkt met additionele technologie die 
transactionele processen moet 

Hoe zet je strategie om in actie met 
geïntegreerde business planning?   
Hans van der Drift, Involvation & Ludwig 
Avonts, Oracle 
 
Uit onderzoek van MIT Sloan School of 
Management blijkt dat een schrikbarend 
hoog percentage werknemers de 
strategische prioriteiten van hun bedrijf 

Leer hoe Stolt Nielsen’s HR & IT samen in 
partnerschap zich ontwikkelden naar 
Digital HR en het continue 
optimalisatieproces wordt versneld 
Michel Bresser, Global Manager Corporate 
Applications, Stolt Nielsen 
 
In deze sessie leer je hoe Stolt Nielsen, een 
wereldwijd opererend logistiek bedrijf van 

(ERP) Een reis naar de toekomst van 
ondernemen 
Yvette Bossmann en Jouke de Groot, 
Oracle 

[ENG]We nodigen u uit om in vogelvlucht 
de toekomst van bedrijfsvoering te ervaren. 
Door middel van een korte demonstratie 
van de Oracle Cloud Applicaties zullen wij 



learnings en de post go live van VTTI 
van Cloud ERP. 

automatiseren, RPA en in toenemende 
mate ook AI en ML. Toch zijn deze 
projecten binnen Shared Services niet 
altijd een succes en blijkt het opschalen 
ook moeilijker dan gedacht. 

niet kent. En als ze die al kennen, dan 
weet maar een heel klein deel hoe zij die 
kunnen vertalen naar beslissingen in hun 
eigen rol.  

Integrated Business Planning (IBP) kan 
hier een belangrijke bijdrage leveren. Het 
invoeren van IBP wordt in veel gevallen 
echter enorm onderschat en vraagt een 
professionelere aanpak van inhoud en 
vooral verandermanagement dan vaak 
gedacht. Daarnaast zijn er pas in de 
afgelopen jaren IT-oplossingen op de 
markt gekomen die IBP echt goed 
kunnen ondersteunen.  

In deze sessie leert u hoe Involvation een 
eigen IBP verandermanagement-aanpak 
heeft ontwikkeld die leidt tot succesvolle 
implementaties. Parallel hieraan biedt 
Oracle state-of-the-art Cloud  
toepassingen voor dit waardevolle 
business-proces, waarmee de kans op 
succes sterk wordt vergroot. 

bulkvloeistoffen met een focus op 
terminals, tankers, tank containers en gas, 
hun IT en HR strategie combineerden met 
verbazingwekkende resultaten tot gevolg 
op zowel de business als de IT-afdeling 
zelf. Michel Bresser, Global Business 
Application Manager Corporate Functions, 
zal uitleggen wat de upgrade van Oracle 
eBusiness Suite HR naar Oracle HCM Cloud 
zoal in hield en waarom dit slechts het 
begin van de reis is.  

tonen hoe een slagvaardige, intelligente en 
innovatieve onderneming in het huidige 
economische klimaat kan uitblinken. 

Kortom we zullen laten zien hoe Oracle 
ondernemingen helpt: 

* Met een toekomstvaste oplossing 

* Door een gebruikers ervaring die alle 
verwachtingen overtreft 

*Slagvaardiger te woren door een 
versimpeling van de IT infrastructuur 

 

15.15 The voice of the cloud 
Gerrit Haan, Oracle 

Deze sessie gaat over de innovaties 
in de cloud op het gebied van 
ERP/EPM/SCM. Ervaar hoe digitale 
assistenten (chatbots/voice 
assistant) helpen om het leven 
makkelijker te maken. Gerrit laat in 
deze sessie zien dat het allemaal 
mogelijk is. 

Klantencase AkzoNobel:  
Transformatie is onmogelijk zonder 
Tax te overwegen  
Joost Paardekoper & Bart Janssen  
 
Een belangrijk onderdeel in uw 
organisatie is de tax functie. Tax raakt de 
gehele organisatie. Iedere transactie leidt 
tot een indirecte (e.g. BTW) of directe 
(e.g. VPB) belastinglast. Het betreft de 
mensen in uw organisatie die zich onder 
andere bezig houden met het indienen 
van de aangifte BTW, het opstellen van 
de belastingpositie in de jaarrekening, 
het indienen van de aangifte VPB en het 
opstellen van de juiste interne 
verrekenprijzen. Tax heeft echter nog 
nooit zo onder een vergrootglas gelegen. 
Niet alleen uw organisatie ondergaat een 
Transformatie. Iedere belastingautoriteit 
in de wereld houdt zich bezig met 
digitale transformatie. Hierdoor wordt 

  Oracle HCM Cloud Mobile Challenge 
Oscar Lausegger, HCM Strategy Director 
Benelux, Oracle  
Lennaert Dorlas, Oracle 
 
In deze hands-on workshop neem je zelf 
met je mobiele telefoon deel aan de 
demonstratie van Oracle's HR applicaties in 
de cloud.  Ervaar de functionaliteiten zelf 
als een echte gebruiker en u wilt nooit 
meer een demonstratie waar een 
consultant het scenario volledig in eigen 
hand houdt. Ervaar het zelf en ga de 
mobile challenge met ons aan!    

15.15 – 15.35   

(ERP) Een volgende stap in het 
ontsluiten van EPM gegevens 
Stephane Bourdon, Oracle 

[ENG]Oracle helpt bij het hoger leggen van 
de lat voor rapportage en analyse en het 
ontsluiten van EPM gegevens. Een business 
user can zelf talloze analyses visueel 
maken. Het is tevens mogelijk informatie te 
ontsluiten met behulp van innovatieve 
functies zoals natural language processing, 
waarbij het dus niet langer nodig is zelf te 
leren hoe je een rapport bouwt.  

15.40 - 16.00 (ERP) Oracle Mobile 
Challenge - maak kennis met Oracle 
Cloud 
Dennis Reniers, Oracle 

In de Mobile Challenge krijgt u de 
gelegenheid kennis te maken met Oracle 
Cloud door zelf ‘aan de knoppen’ te gaan 
zitten. Pak een iPad, navigeer door de 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

iedere multinational vaker 
geconfronteerd met nieuwe regelgeving, 
waarbij men steeds frequenter, met meer 
informatie en op verschillende wijzen 
moet rapporteren aan de 
belastingautoriteiten. 

Cloud, beantwoord vragen en maak kans 
op een leuke prijs. Dennis Reniers maakt 
het allemaal mogelijk. 

16.00 MINDF*CK | Victor Mids, Illusionist bekend van tv  

16.45 Drinks, DJ & netwerken | Inspiration Lounge  


