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Biografie Daan Quakernaat
Daan Quakernaat (1966) is spreker van beroep. Hij studeerde Cognitieve Kunstmatige
Intelligentie aan de faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht. Sindsdien is hij op zoek
naar de balans tussen mens en machine, tussen angst en controle, tussen passie en
structuur.
Daan startte zijn carrière als zelfstandig IT-adviseur en werkte later als trainer bij Media
Plaza. Vanaf 1998 wijdt hij zich volledig op zijn huidige activiteiten als spreker. Hij houdt zijn
publiek een spiegel voor door hen te confronteren met hun eigen gedrag.
Daan Quakernaat heeft ruim 750 optredens verzorgd voor overheid en bedrijfsleven op
interne bijeenkomsten, klantendagen, congressen, workshops en seminars. Daan
Quakernaat is een echte performer. Zijn kenmerk is zijn vrije presenteerstijl, enthousiasme en
humor. Hij kan een boodschap op een leuke manier duidelijk maken.
De verhalen van Daan Quakernaat:
•

"Ga kathedralen bouwen!” is een verhaal
over de angst om kathedralen te bouwen.
Controle leidt tot angst voor risico en gebrek
aan passie die nodig is voor innovatie en
groei. We moeten elkaar leren afrekenen en
vertrouwen zodat er ruimte vrijkomt om
mooie dingen te maken.

•

“IT, driving the UNKNOWN ECONOMY” een inhoudelijk verhaal over de transitie
waarin de (IT) wereld zich bevindt. IT wordt
als water uit de kraan. Overal aanwezig
maar niet sexy. Big data en Social business
bieden ongekende mogelijkheden. Maar de
nadruk ligt op de klant, niet op technologie.
Maatwerk is uit en standaard software is in.
Elk bedrijf is een IT bedrijf, maar elk IT
bedrijf moet een klantbedrijf worden. De
business heeft het laatste woord en IT is
faciliterend. Het IT vakgebied is langzaam
volwassen aan het worden.

Daan trad eerder op voor: Erasmus MC, HBO Raad, Be Informed, Eneco, UWV, PWC, NIBC
Bank, Capgemini, GLT-Plus, VNU Exhibitions, CRH Nederland, Het Vastgoedgenoodschap,
Siemens Nederland, Roxit, ING Real Estate Finance, AFAS Software, IBM, IBUS Asset
Management, VWS, Fontys Hogescholen, NVWA, De Rechtspraak, Belastingdienst/FIOD,
Raad voor de Kinderbescherming, Nyenrode, Koninklijke Metaalunie en vele anderen.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de FENIT ter Griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december nummer 1994/189 van toepassing.
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