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Presentaties

Arlette van Wissen

Koen Weijland

Ruud Veltenaar

Invloed van de Robot op de mens: wat accepeteer je van een robot? 
Tijdens de presentatie gaat Arlette in op hoe mensen en computers 
als een team kunnen samenwerken, en wat de moeilijkheden en 
mogelijkheden hiervan zijn. Naast robots zullen ook interacties met 
intelligente en virtuele agentsystemen de revue passeren. We zullen 
onderwerpen bespreken als: hoe reageren mensen op het werken 
met avatars en robots? Moeten computers zich hetzelfde gedragen als 
mensen of juist niet? Zijn zelflerende computers handig in teams?

Koen Weijland (gamer), beste en bekendste FIFA speler is de nieuwe 
aanvoerder van de wereldranglijst in FIFA 16. Koen is één van de eerste 
betrokken geweest bij de bekendmaking van FIFA 2017 en weet al wat 
niet te missen tips en tricks.

In zijn masterclass legt hij uit hoe hij dit is geworden en natuurlijk laat hij 
zien wat hij kan.

Technologische Revolutie en de impact op ons leven en werk.  
“Shift Happens 2031: trends met impact”. Ruud Veltenaar is filosoof, 
trendwatcher, spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar aan de 
London Business School en sociaal bewogen investeerder.  Hij is een talent 
in het vertalen van trends en ontwikkelingen naar de impact ons leven en 
werk. Als geen ander weet Ruud dat het creëren van een perspectief rijke 
toekomst meer vereist dan motivatie en hard werken. Om de toekomst 
zelf te creëren heb je relevante informatie, heldere inzichten en effectief 
leiderschap nodig.

Omschrijving

11.30 – 12.00 uur

12.15 – 12.45 uur

13.00 – 13.30 uur

Tijd

Plenaire zaal, 
begane grond

Plenaire zaal, 
begane grond

Plenaire zaal, 
begane grond

Locatie

Gerard Klomp & 
Jasper Hupkens

“We kennen allemaal wel hoe hacking wordt gepresenteerd in de films 
& series van Hollywood. Maar wat is waarheid en wat is totale fictie?  
Vanaf Wi-Fi netwerken tot Phishing, alles komt voorbij …” Gerard 
Klomp, Capgemini: Information Security Specialist | Penetration Tester 
Jasper Hupkens, Capgemini: Security and Investigations  

14.00 – 14.30  uur Plenaire zaal, 
begane grond
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15-minute sprekers

Henk Vermeulen

Pieter Hörchner

Managing Consultant, Capgemini. Als je net nieuw binnen bent bij 
Capgemini is het soms even zoeken naar een project waar je kan 
beginnen. Geen probleem! Je kan terecht bij de Collaboration Zone 
(CoZone). De CoZone is dé plek om kennis te maken met de nieuwste 
technieken en software. Virtual Reality, 3D printing, drones:  Henk is 
King of the CoZone en kan je hier alles én meer over vertellen.

The one minute app challenge.

De uitdaging: bouw je eigen app in 1 minuut (en deel het met de wereld 
in 30 seconden). Pieter legt op een inspirerende en voor iedereen 
te begrijpen manier uit hoe je met behulp van zijn eigen gebouwde 
software een app in één minuut kunt bouwen.

Omschrijving

11.15 – 11.30 uur

11.40 – 11.55 uur

12.30 – 12. 45 uur

Tijd

1ste verdieping, 
linker dome

1ste verdieping, 
linker dome

Locatie

Marietta Binnendijk- 
Pluut & Klaske van  
der Veen

Coordinator AdvantageYou, Trainer Project Management and Intercultural 
Communication, Capgemini .

Kennis delen is bij Capgemini belangrijker dan kennis bezitten en 
daarom bestaat binnen Capgemini het AdvantageYou Programma. Een 
leerprogramma van, voor en door collega’s. Een leerprogramma dat geen 
drempels kent: deel je kennis in de vorm van een training, workshop, 
break-out sessie of event, bij AdvantageYou doen we het allemaal!

12.05 – 12.20 uur

12.55 – 13.10 uur

1ste verdieping, 
linker dome
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15-minute sprekers

Jasper Koeleman

Christiaan Tick

Sales Executive - Industry 4.0 we can connect everything…  and 
then what?

De fysieke wereld en de digitale wereld mengen met elkaar. ‘Things’ 
worden steeds intelligenter, we kunnen vrijwel alles met elkaar 
verbinden; drones, sensoren, 2D, 3D enzovoort. Hoe zorg je ervoor dat 
je hiermee daadwerkelijk toegevoegde waarde gaat leveren? En wat 
kun jij hiermee?

IT gaat over mensen

Je ziet tegenwoordig dat het ontwikkel technisch gezien steeds 
makkelijker gaat. Neem cloud omgevingen als AWS, Bluemix en 
Azure. Neem platforms als Mendix of ons eigen DevOn. Neem 
ontwikkelmethodes als Agile en DevOps. De opties zijn legio. Maar wat 
gaat de eindgebruiker de meeste waarde opleveren. Wat is het beste 
samenspel tussen mens en machine? Hoe ga je het beste resultaat 
neerzetten?

14.10 – 14.25 uur

14.35 – 14.50 uur

1ste verdieping, 
linker dome

1ste verdieping, 
linker dome
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Leonor Diepenbach Senior Engagement Manager SAP at CAPGEMINI.com

Not just IT projects! Het geheim van succesvolle projecten. Samen met 
onze klanten en medewerkers  maken we het verschil  om uitdagende, 
complexe en innovatieve projecten succesvol te maken in een steeds 
sneller veranderende wereld.

13.20 – 13.35 uur 1ste verdieping, 
linker dome

Yvonne Kolen Innovation Consultant, Applied Innovation Exchange, Capgemini 
Yvonne bewijst dat je binnen Capgemini je eigen rol kan creëren en 
weet stiekem al dat wat ze nu doet eigenlijk wel het allerleukste is. Ze 
haakt in op het verhaal van Arlette en brengt dat naar de praktijk. Op 
welke technische ontwikkelingen (sluit: verwijderen) haakt Capgemini 
aan en hoe inspireren en helpen wij onze klanten met behulp van 
techniek, zoals bijvoorbeeld door het inzetten van onze robots Pepper 
en Nano?

13.45 – 14.00 uur 1ste verdieping, 
linker dome

Omschrijving Tijd Locatie



Fun

Walk-in bioscoop  
in een dome

Augmented Reality 
Tour (AR)

DJ Jasper Dukers

Ervaar in vijf minuten de wereld van Capgemini en laat je inspireren 
door de mooie succesverhalen die zijn voortgekomen uit onze 
projecten. Luister naar wat klanten over ons zeggen en hoor van 
medewerkers hoe een dag bij Capgemini eruit ziet of wat hun werk 
betekent voor het bedrijf. 

Benieuwd naar wat voor bijzondere mensen er werken bij Capgemini? 
We hebben vijf professionals voor je gezocht met een bijzonder hobby 
en/of verhaal. Download de gratis Layar app en doe mee aan de AR 
tour door het scannen van de posters die door het gebouw hangen. 
Lukt het jou ze alle vijf te vinden?

Jasper Dukers is accountmanager van AkzoNobel voor Capgemini 
en in zijn vrije tijd mixt hij graag een plaatje als DJ. Al eerder draaide 
Jasper de sterren van de hemel in het voorprogramma van DJ Quintino 
in de kelder van Capgemini en vandaag zal hij samen met een topper 
van een saxofonist live de muziek verzorgen.

Omschrijving

Doorlopend

11.00 – 15.00 uur

Doorlopend

Doorlopend

11.00 – 15.00 uur

Tijd

1ste verdieping, 
rechter dome

1ste verdieping

Locatie

Koen Weijland Koen Weijland (gamer), beste en bekendste FIFA speler is de 
nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst in FIFA 16. Hij laat met 
zijn koppositie maar liefst 1,5 miljoen spelers van over de hele 
wereld achter zich. Denk jij dat je dit beter kan? Ga de challange 
aan en game 12 minuten tegen deze kampioen!

12.45 – 15.00 uur

12 minuten per game.

 12.45 – 13.00 uur 
 13.00 – 13.15 uur 
 13.15 – 13.30 uur 
 13.45 – 14.00 uur 
 14.00 – 14.15 uur 
 14.15 – 14.30 uur 
 14.30 – 14.45 uur 
 14.45 – 15.00 uur

1ste verdieping, 
linker dome
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Fun

Pepper Wist je dat Capgemini als eerste in Nederland de robot Pepper in huis 
had? Pepper wordt inmiddels beschouwd als één van onze collega’s. 
Maak kennis met Pepper, ga zelfs met hem op de foto en stuur hem 
naar je e-mail adres als herinnering aan deze dag!

Omschrijving

Doorlopend

Tijd

Begane 
grond, in het 
vergadercentrum

Locatie

Games

Henk Arnoldus

Klanten

All you can train

Deze retro Atari en flipperkasten hebben het helemaal. Laat je inner 
geek los en ga de strijd aan voor de nieuwe high score!

What the f#ck?!’ Dat is precies het gevoel waarmee Henk Arnoldus 
je achterlaat. “Hoge amusementswaarde in combinatie met tot de 
verbeelding sprekende magische wonderen maken van hem een 
topper.” Mindf#ck van hoog niveau!

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties 
en veranderingsprocessen van zijn klanten. Om je dit te laten zien 
brengen we acht klanten naar je toe! Loop langs de opstellingen en laat 
je meenemen in onze wereld van dienstverlening.

Ontwikkeling is bij ons key! Daarom kan je als medewerker van 
Capgemini gebruik maken van het All You Can train concept zodat 
je al IT professional je jezelf onbeperkt kan blijven ontwikkelen. Meer 
hierover weten? Loop langs op de eerste verdieping!

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

1ste verdieping, 
rechter dome

Loopt rond

1ste verdieping

1ste verdieping
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Speeddaten
Human Resource (HR)

Young Professional

Management Team

Recruitment

Developer

Architect

Business analist

Test Consultant

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

Tijd Tijd

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

1ste verdieping

Locatie Locatie
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Speeddaten Food

Functioneel  
Consultant

Koffie corner
De lekkerste koffie met een 
assortiment aan koeken.

Smoothie kraam
Verse smoothies en jus d’orange

Viskar
Broodjes haring en zalm

Pizza
Verse houtoven pizza

12.10 – 12.20 uur
12.30 – 12.40 uur
12.50 – 13.00 uur
13.30 – 13.40 uur
13.50 – 14.00 uur
14.10 – 14.20 uur
14.30 – 14.40 uur
14.50 – 15.00 uur

Doorlopend
11.00 – 15.00 uur

Doorlopend
11.00 – 15.00 uur

Doorlopend
12.00 – 15.00 uur

11.30 – 15.00 uur

Tijd Tijd

1ste verdieping Begane grond

1ste verdieping

1ste verdieping

Buiten voor  
de deur

Locatie Locatie

8

the way we do it


