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Jhorrmountain (Jhorano Plet) groeide op in Amsterdam Zuid-Oost waar hij zijn jeugd doorbracht 

met lokale muzikanten. Dankzij zijn moeder werd hij gevoed met 80's en 90's helden, maar zijn 

grootste inspiratiebron is zijn eigen leven en de mensen om hem heen. 

Milki Abadura is geboren in Windhoek, Namibie. Tijdens zijn studie bedrijfseconomie werd hij 

verliefd op de muziekscene in Amsterdam en al snel boekte hij successen als dj en evenementen 

organisator. Sinds 2019 is hij met volle overgave bezig met de sociaal maatschappelijke 

onderneming Dechase. Een schoenenlabel dat op duurzame wijze schoenen produceert in Ethiopië. 


Huib Pasman is de Innovation Officer bij de Johan Cruijff ArenA. Huib heeft een passie voor new 

business development op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, gericht op het 

creëren van concurrentievoordeel voor eindklanten.

Ton Paffen, Directeur House of Digital. Ton is een ervaren directeur met een bewezen geschiedenis 

van werken in de onderwijsmanagementindustrie. Bekwaam in non-profitorganisaties, e-learning, 

outplacement, lezingen en organisatieontwikkeling.

Sergio Saman (42), docent Economie en praktijkonderzoeker op het ROC van Amsterdam, MBO 

College Zuidoost. Doet onderzoek naar de rol van de docent in relatie tot studiesucces van mbo-

studenten, specifiek Gen Z.

Raoul Esseboom is de bedenker van Cryptotakkies, een online leerplatform dat jongeren & 

jongvolwassenen praktische en theoretische tools biedt & ze inzicht geeft in de toekomst van het 

digitale geld en de onderliggende technologie: Blockchain technologie. Hiermee slaan ze een burg 

tussen jongeren & de technologie.
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INFO

Ontvangst & 
Aanmelding 

Doelen van de IT-
conferentie

Kennismaking 
bedrijven

Plenaire recap

Hapjes & drankjes

Keynote Milki 
Abadrua

20 minuten durende 
workshop naar keuze

20 minuten durende 
workshop naar keuze

Keynote Jhorano 
Plet

Groepsfoto 
Hoofdtribune

Hapjes & drankjes

LOCATIE

Hoofdingang & Plein 
van de toekomst 

Amsterdam‘72

Plein van de 
toekomst

Amsterdam‘72

Plein van de 
toekomst

Londen’71, Parijs’69, 
Madrid’69. 
Straatsburg’88

Plein van de 
toekomst

Amsterdam‘72

Londen’71, Parijs’69, 
Madrid’69. 
Straatsburg’88

Amsterdam‘72

Hoofdtribune Johan 
Cruijff Arena

PROGRAMMA

Inloop & registratie

Opening IT-conferentie MBO

Speeddates voor bedrijven, 
studenten & docenten

Recap speeddates

20 min. pauze

Milki Abadura 

Ondernemen met 
maatschappelijk belang

Investment workshops

Investment workshops

Jhorano Plet

Van kippenpak naar 

46 miljoen streams

Foto Hoofdtribune Ajax

Borrel

Met dank aan onze partners

https://www.linkedin.com/in/sergiosaman/

