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13.30 u.   Ontvangst   

    

14.00 u.   Extreme customer centricity in a networked world  
 Keynote | Rik Vera | Nexxworks  

 

    

15.00 u.   Customer centricity bij ons, vandaag en in de toekomst | Panelgesprek 
 Jeroen De Wit – CEO Teamleader | Pascale Van Damme –  Managing director Dell EMC 
 Fredrik Rosseel – CEO Docbyte 

    

15.30 u.   Pauze & netwerking  

    

16.00 u.   Pick 2! 
 
  Data science, seeing the forest through the trees 
  Workshop 1 | Geert Verstraeten | Python Predictions  

 
 
Conversational customer experience 
Workshop 3 | Bram Van Oost | Poppr  

    

    Stop selling, start storytelling 
  Workshop 2 | Sven De Coninck |  Chase Creative  
  

Rondetafelgesprekken 
Experten 

    

18.00 u.   Embracing the chaos  
 Keynote | Karel Demeester | Callebaut Collective  

 

    

18.45 u.   Receptie – netwerking 
 Business dates by Conversation Starter  
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Keynote 1 | Rik Vera | Nexxworks 

Extreme customer centricity in a networked world 

In zijn keynote helpt Rik Vera organisaties te begrijpen hoe 'The New Normal' - waarin 

‘digitaal’ de nieuwe norm is geworden - onze werkomgeving heeft getransformeerd in een 

gebonden netwerk. 

Rik Vera legt uit hoe deze tendens het gedrag van klanten en de snelheid van de markt heeft 

veranderd en hoe bedrijven zelf een netwerk moeten worden als ze willen overleven. Maar 

bovenal laat hij zien hoe bedrijven de klant voorop moeten stellen als ze succesvol willen zijn. 

Niet alleen als een mooie slogan, maar als een rationeel programma van drastische 

veranderingen, waarbij processen en procedures opnieuw moeten worden bedacht: een 

programma waarin digitaal een sleutelrol speelt om klanten te geven wat ze willen op een 

warme en menselijke manier.  

 

Rik is een gerenommeerd thought-leader, wereldwijd keynote 

speaker, veelgeprezen auteur en vertrouwd adviseur op het gebied 

van extreme klantgerichtheid, disruptie, verandering van 

bedrijfsmodel, verkoop, marketing en het maken van bedrijven die 

klaar zijn voor de day after tomorrow. 

Na jarenlange ervaring op C-level te hebben verzameld in verkoop- 

en marketing gerelateerde functies, inspireert Rik Vera nu bedrijven 

om klantgerichte strategieën te ontwikkelen die geschikt zijn voor 

een verbonden wereld. Rik heeft meer dan 350 keynote-sessies over de hele wereld gegeven, in 

meer dan 15 landen, verdeeld over 3 continenten, aan internationale pioniers als Assa Abloy, 

Cisco, Volvo, Swedbank, Telia, Baloise, Mastercard, Mundipharma, Sogeti en Microsoft. 

In 2015 richtte hij samen met zijn businesspartners Peter Hinssen en Steven Van Belleghem 

Nexxworks op, dat bedrijven inspireert om radicaal te innoveren en zo relevant te blijven in de 

Day After Tomorrow. 

 

   

  

https://rikvera.com/
https://www.linkedin.com/in/rikvera/
https://twitter.com/rikvera


Keynote 2 | Karel Demeester | Callebaut Collective 

Embracing the chaos 

De digitalisering die aan een razend tempo onze omgeving beïnvloedt, zorgt voor toenemende 

complexiteit en chaos. Dit leidt bij veel bedrijven tot paniekreacties. Ook op dit event zal u 

geïnspireerd worden door tal van voorbeelden maar nu is het zaak een strategie uit te bouwen 

om hiermee aan de slag te gaan. Het komt er op neer om die chaos te omarmen, gedeeltelijk ook 

zijn gang te laten gaan maar vooral daarin de relevante opportuniteiten te gaan bepalen en te 

prioriteren… Karel Demeester ligt uit hoe u dit concreet kan aanpakken voor uw bedrijf aan de 

hand van een aantal tools en voorbeelden.  

Karel Demeester heeft meer dan 15 jaar ervaring in sales en 

marketing. Hij bouwde mee aan merken als Danone en Coca-Cola op 

lokaal en internationaal niveau. Karel heeft een grote expertise in het 

bouwen van een digitale strategie en organisatie om waarde te 

creëren tijdens de customer journey. Met kleppers als Jan Callebaut 

en Sarah Steenhaut (UGent) richtte hij zeer recent Callebaut 

Collective op, een samenwerkingsverband die verschillende 

expertises van het steeds complexere marketingvak onder één koepel 

aanbiedt. Over digitale transformatie is hij een vaak gevraagd 

gastspreker, onder andere op de Vlerick Business School, Gondola en RetailDetail.  

 

   

 

Workshop 1 | Geert Verstraeten | Python Predictions 

Data science, seeing the forest through the trees  

Data science, machine learning, artificiële intelligentie. Iedereen praat erover. De hype van dit 

domein zorgt voor een toevloed van start-ups, trendwatchers en opiniemakers. Maar wat is 

data science nu echt? In deze sessie verduidelijken de essentiële toepassingen in dit domein 

aan de hand van concrete use cases gericht op het verhogen van customer centricity. We 

bespreken ook de noodzakelijke voorwaarden voor een organisatie om succesvol te zijn in 

dergelijke trajecten.  

Geert Verstraeten behaalde in 2005 zijn Ph.D. in predictive analytics 

en heeft al meer dan tien jaar ervaring in diverse sectoren zoals 

retail, telecom en banking. Vandaag focust hij voornamelijk op het 

leiden van  Data Science teams, en het maken van de brug tussen de 

organisatie en het Data Science team. Zijn ambitie is om analisten en 

managers te begeleiden in het succesvol toepassen van data science 

en predictive analytics.  

 

   
 

  

https://callebautcollective.com/
https://www.linkedin.com/in/demeester/
https://twitter.com/karel_demeester
http://pythonpredictions.com/
https://www.linkedin.com/in/geertverstraeten/
https://twitter.com/pythongeert


Workshop 2 | Sven De Coninck | Chase Creative 

Stop selling, start storytelling - let the customer take part in your story!  

Het bereik en de impact van online verhalen (tekst, social media, video, …) blijft stijgen. Vele 

ondernemers weten dat online een waardevol verkoopkanaal is geworden. Maar al te vaak 

wordt hierbij een eenvoudige regel uit het oog verloren: de béste verkoper is een tevreden 

klant. Die wil maar al te graag uw brand experience delen, zowel offline als online. Tijdens deze 

talk worden concrete tips gegeven over hoe digital storytelling uw sales op een veel 

natuurlijker manier kan laten verlopen. Enerzijds doordat uw marketing en sales deel kunnen 

uitmaken van een groter verhaal: een verhaal dat uw klanten bindt in een grote brand 

community en hen inzet als ambassadeur van uw bedrijf. Anderzijds doordat uw verhaal wordt 

doorverteld in andere online communities en daar op een ontspannen manier nieuwe klanten 

aanspreekt. 

Sven De Coninck versterkt al 15 jaar mediatalent. Met Chase richtte 

hij een community van online verhalenvertellers op. Als directeur 

van REC. zorgt hij voor het goed verloop van twee digital 

storytelling postgraduaten in Gent. Hij is altijd enthousiast om 

nieuwe projecten aan te vatten en is sinds kort co-founder van Chase 

Creative, een social media agency voor cutting-edge 

belevingsmerken.  

 

   

 

Workshop 3 | Bram Van Oost | Poppr 

Conversational customer experience 

Communiceren met je klant kan en móet via ontelbare kanalen, op exact het juiste moment en 

via het juiste medium. Er zijn de klassiekers als de telefoon, email, een formulier, maar 

ondertussen is er ook VR, AR als zeer krachtige storytellers en verschillende sales tools. 

Chatbots, dashboards, web en mobile apps of de WhatsApps, Messengers en WeChats kan je 

gebruiken voor te converseren zónder te praten. Via drukknoppen, sensoren, API’s, data of 

gerichte voorspellingen kan je weten wat de klant wil op het moment dat hij het wil, en zelf nog 

ervoor. 

Bram Van Oost staat in voor de marketing en business development 

van Poppr, gespecialiseerd in VR en andere technologieën mét 

toegevoegde waarde. Daarnaast is Bram vooral ondernemer en deed 

hij al projecten voor kleppers als Uber, FAB, VRT, De Persgroep en 

vele andere. Hij is een ondernemer, storyteller en een strategisch 

denker met een technologische mindset.  

 

 

   

  

http://chase.be/
https://www.linkedin.com/in/sven-de-coninck-a18a451/
https://twitter.com/ChaseCreativeBE
https://www.poppr.be/
https://www.linkedin.com/in/bramvanoost/
https://twitter.com/karel_demeester


Rondetafelgesprekken | Experten 

Bij rondetafelgesprekken sluit je aan bij experten in hun domein. Per tijdslot kunt u aansluiten 

bij maximum twee experten. Luister naar hun verhaal, stel uw brandende vragen en krijg 

heldere antwoorden. 

Volgende experten hosten een tafel: 

Leslie Cottenjé | Hello Customer 

Leslie is oprichtster en CEO van Hello Customer, gepassioneerd door klantbeleving en  

technologie. Leslie begon haar carrière bij Vlerick Business School, richtte niet lang daarna 

haar eerste bedrijf op, het digital agency Pureplexity. Vanuit de nood die ze voelde in projecten 

dat bedrijven te weinig voeling met hun klanten hadden, ontstond Hello Customer, een 

technologiebedrijf die de perceptie van klanten meetbaar maakt en permanent zichtbaar in de 

bedrijven. Met behulp van AI wordt open tekst geanalyseerd.  

Waarover gaan we in gesprek? 

 

 Een cultuur van klantgerichtheid creëren, omgaan met klantenfeedback, change management, 

klantbeleving verbeteren en innoveren voor de klant en met de klant. 

 

   

Maarten Verschuere | Clever 

Maarten Verschuere is oprichter en CEO van Clever, Belgisch marktleider in chatbot 

ontwikkeling. Maarten is data scientist van opleiding en startte zijn carrière als analytisch 

marketing consultant in Londen, Parijs en Cincinnati voor multinationals als Tesco, Carrefour 

en P&G. Na zijn internationale carrière kwam Maarten met zijn gezin terug naar België en 

richtte Clever op.  Ze bouwen concrete AI-toepassingen en chatbots die de online 

communicatie tussen bedrijven en hun klanten optimaliseert op een intelligente manier. Ze 

mogen bedrijven zoals Colruyt, De Persgroep en Thomas Cook tot hun klanten rekenen. 

Waarover gaan we in gesprek? 

Hoe kan je voor jouw bedrijf  Artificiële Intelligentie inzetten voor customer centricity in 

online communicatie. De klant krijgt snelle en duidelijke antwoorden via het kanaal naar zijn 

keuze, waardoor de druk op de customer service verlaagt. Een duidelijke win-win voor klant en 

bedrijf.    

 

   

  

https://www.linkedin.com/in/lesliecottenje/
https://www.hellocustomer.com/nl/
https://www.linkedin.com/in/maarten-verschuere-8132293/
https://www.clever.be/
https://www.hellocustomer.com/nl/
https://www.linkedin.com/in/lesliecottenje/
https://twitter.com/Hello_Customer
https://www.clever.be/
https://www.linkedin.com/in/maarten-verschuere-8132293/
https://twitter.com/CleverAIbots


Bart Van Hecke | Continuous 

Bart Van Hecke sloeg in zijn professionele carrière al snel het User Experience-pad in. Of het 

nu gaat over een ontwerp van een eenvoudige website, complexe businessapplicatie of 

vernieuwende augmented reality toepassing: als UX-expert fungeert Bart steeds als advocaat 

van de gebruiker. 

Waarover gaan we in gesprek? 

De klant van morgen ondergaat niet meer, maar ervaart. De manier waarop die 

klantenervaring tot stand komt, bepaalt het succes van je relatie met je klant en is dus 

onlosmakelijk verbonden met het succes van je bedrijf. 

Veel, zo niet alles, draait daarbij om de juiste technologiekeuze. Toepassingen zoals augmented 

en virtual reality zijn de exponenten van deze veranderende digitale wereld, waarbij je jouw 

klant bedient met de juiste informatie, binnen de correcte context en op het gepaste moment. 

Na de muisklik en de touch komen we toe aan een nieuw hoofdstuk: de natural user interface, 

waarbij het scala aan touchpoints veel rijker is. 

Hoe verleid je jouw klant? En hoe passen deze nieuwe technologieën in je value model? .   

 

   

Stijn Wijndaele | Jeewi 

Stijn Wijndaele begon zijn carrière bij Nomadesk waarna hij de overstap maakte naar 

Cloudfounders, een private cloud-oplossing voor KMO’s. Na 10 jaar deel uit te maken van de 

tech-opstartscène, nam hij de stap naar de zakelijke kant en startte een businessunit voor ACA-

IT, waar hij mobiele oplossingen plaatste voor zakelijke klanten zoals Eandis en de haven van 

Antwerpen. Zijn academische kennis in combinatie met zijn hands-on expertise, bracht hem 

ertoe om een managing parter van Jeewi te worden. Jeewi is een A-typisch Salesforce-bedrijf 

dat bedrijven helpt bij het beheer van klantgerichte innovatie. 

Waarover gaan we in gesprek? 

Het inspelen op de behoeften van uw klanten is de sleutelfactor voor het managen van 

innovatie. Precies dit is de taak van de eerste stage van een innovatieproject. Stijn denkt mee 

over uw strategie en vertelt u over de belangrijkste concepten en methodes voor het genereren 

van klantgerichte zakelijke ideeën en hoe u deze snel kunt valideren met behulp van een low-

codeplatform zoals force.com, een platform gedreven door het bedrijf en niet langer door IT. 

Doe je mee? 

 

   

 

  

  

https://www.linkedin.com/in/continuous/
https://www.continuous.be/
https://www.linkedin.com/in/stijnwijndaele/
https://jeewi.com/
https://www.continuous.be/
https://www.linkedin.com/in/continuous/
https://twitter.com/Continuous_UX
https://jeewi.com/
https://www.linkedin.com/in/stijnwijndaele/
https://twitter.com/stijnwijndaele
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Prijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 

Auditorium 4 

CommunicatieCampus Claerhout 

Sint-Denijslaan 485 

9000 Gent 

Prijs 

€ 50,00 (excl. Btw) 

Dit event is volzet. 

 

Business dates & 1 op 1 dates met Conversation Starter  

Tijdens de netwerkreceptie krijgt iedereen de mogelijkheid om via Conversation Starter  

1-op-1 dates in te plannen met de meest interessante personen die aanwezig zijn op het event.  

Je maakt op voorhand jouw profiel aan waarin je aangeeft waar je naar op zoek bent en wat jouw 

expertise is. De slimme algoritmes van deze toepassing stellen de voor jou meest interessante 

 profielen voor. 

https://www.conversationstarter.net/

