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Hoe word ik een internationaal bekend spreker?

Het Java Champions-programma bestaat uit influencers en thought leaders uit de 
Java community. Dit door Oracle gesponsorde programma voegt regelmatig leden 
toe voor hun uitzonderlijke inspanningen. Om voor zo’n titel in aanmerking te 
kunnen komen, helpt het om internationale bekendheid verworven te hebben.

Omdat ik zelf Java Champion ben, wil ik graag mijn persoonlijke reis delen over hoe 
ik hier ben gekomen en wat het mij heeft gebracht. Deze reis en inspanningen kun je 
daarna zelf als tips of leidraad gebruiken om voor jezelf een pad naar internationaal 
bekend spreker te bepalen.

De carrière duivel, een slechte raadgever? 
De carrièremogelijkheden van een software developer zijn eindeloos en daarmee is het een complexe 
en lastige puzzel. 

In de praktijk is het lastig om alle mogelijkheden te overzien. Wat zijn de consequenties en wat zijn de 
te nemen stappen? Hoe weet je wat je wil? Hoe kom je erachter wat het beste bij je past? Is jouw 
manager objectief in zijn advies? Welke mogelijkheden zijn er bij jouw werkgever? 1001 vragen die het 
tot een carrière labyrint maken!

Je kunt je ontwikkelen binnen je eigen rol in allerlei  talen, frameworks en tools. Je kunt Thought leader 
worden op jouw vakgebied. Dit kan door kennis te delen via blogging, een boek te schrijven of door te 
spreken op meetups en conferenties. En dan is er natuurlijk nog de mogelijkheid om een andere 
functie in de wereld van IT te kiezen, van architect tot CTO en van manager tot principal consultant.

Door passie meer impact willen maken?

IT is het mooiste wat er is. Er is niks anders wat mensen zo veel kan helpen, door 
bijvoorbeeld meer verbonden te zijn, productiever te werken, saaie taken te automatiseren 
en sneller zaken te kunnen analyseren. Dat is mijn passie en delen vele anderen met mij.

Zelf heb ik daarom jarenlang geprogrammeerd en heb andere organisaties naar een hoger 
niveau weten te brengen. Dit heb ik gedaan in verschillende rollen, zoals Lead Developer, 
Scrum Master, Architect, Projectmanager etc.

Ik merkte dat ik graag nog meer impact wilde maken en de kracht van IT nog verder te 
kunnen delen. En stap richting de stoel van "de business" was voor mij dan ook een logische 
en ik inspireer je graag hoe ik op dit besluit ben gekomen en wat erbij komt kijken.



Programma

17:00 – 17:30 Inloop

17:30 – 18:15 Eten

18:15 – 18:20 Welkom

18:20 – 19:00 Talks ronde 1

19:00 – 19:10 Pauze

19:10 – 19:50 Talks ronde 2

19:50 – 21:00 napraten met een drankje


