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» Dé ontmoetingsplaats voor 
Payment Professionals in Nederland!

WWW.TOEKOMSTBETALINGSVERKEER.NL

PARTNERS:



09.00 Ontvangst en registratie 
 
09.30 Opening door dagvoorzitter 
  Conny Dorrestijn, Founding Partner, BankiFi 

Conny zal gedurende de dag ervoor zorgen dat het publiek actief betrokken wordt bij het 
congresprogramma.  Je wordt van harte uitgenodigd om je visie en mening te delen en vragen 
te stellen. 

 
09.40  Keynote speech 
  Disruption is coming 

De Technische Universiteit Delft maakte een digitale Euro en koppelde die met toestemming 
van de toezichthouders aan het bestaande IBAN-banksysteem. 
Dr. Johan Pouwelse, Associate Professor, Delft University of Technology & Wetenschappelijk 
directeur van het grootste blockchain lab van Europa

REGULATIONS, REALITY
10.00 Making paying easier and becoming less dependent  
  due to the private European Payments Initiative (EPI)

Martina Weimert, CEO, EPI
 
10.20 Sluit aan bij de panel discussie of één van de best practice workshops.
  Panel discussie 
  De digitale euro als snel, makkelijk en
  veilig instrument voor dagelijkse betalingen

Simon Lelieveldt, Regulatory and Compliance 
Consultant (payments, banking, fintech) 
Mark Nuvelstijn, Co-Founder, Bitvavo 
Simone Vermeend, Lead Marketeer, 
Nationale-Nederlanden Bank en mede auteur van 
het boek ‘Blockchain de technologie die de wereld
radicaal verandert’
Piet Mallekoote, Member of the Digital Euro 
Market Advisory Group, European Central  
Bank (voormalig CEO Betaalvereniging Nederland 
en Currence)
Moderator: Conny Dorrestijn, Founding Partner, 
BankiFi

 
10.45 Chat & Connect
 
11.15 Break out keynotes (z.o.z.)

Kies de speech die past bij jouw uitdagingen. Let op: na de eerste speech is er een 10 minuten zaalwissel.

EMBEDDED: THE NEW PAYMENTS BEHAVIOR
12.10 Meeting customer demands by supporting the future of digital currencies 

Andrea Fiorentino, Head of Solutions Global Account, Visa
Nick Charteris, General Manager, Crypto.com

12.30 Lunch
 
13.30 Payments breakthroughs that make the world thrive
  Barbara Sessa, Senior Vice President Product Management, Mastercard

 
13.50 Interactieve verdiepingssessies (z.o.z.)

Kies de tafel met de uitdagingen die het beste aansluiten bij jouw vraagstukken.
13.55 – 14.25 Verdiepingssessie 1             14.30 – 15.00 Verdiepingssessie 2
Let op: na de eerste sessie is er een 5 minuten zaalwissel.

 
15.00 Chat & Connect

ACCELERATION TOWARDS NEW MONEY
15.30 Payments on steroids: new technologies fuelling new use cases

Sheri Brandon, Regional Head CMO Netherlands, Worldline Financial Services

 
15.50 The “battle of the wallets” reignited: How the EU Digital Identity 
	 	 Wallet	opens	up	new	opportunities	for	the	financial	sector
  Vincent Jansen, Partner, INNOPAY
 
16.10  Lessons learned & Future expectations by young payments professionals

Wat hebben ze vandaag geleerd en hoe zien zij de betaalmarkt veranderen de  
komende 10 jaar?
Vincent Geene, Consultant Betalingsverkeer, Enigma Consulting
Naära Makkinje, Business Development Manager & Account Executive, Worldline
Charlotte Frijlink, Business Developer Payments, ABN AMRO Bank
Ghislaine Umuhire, Trainee Betalingsverkeer en Marktinfrastructuur, 
De Nederlandsche Bank
Host: Luc van Oorschot, Manager, INNOPAY

 
16.30  Keynote speech 
  Ecommerce trends & payments: what will the next decade bring?

Wijnand Jongen, President, Ecommerce Europe & Founder, Thuiswinkel.org 
 
16.50  Recap & what’s next?

Dagvoorzitter Conny Dorrestijn, Founding Partner, Bankifi

 
17.00  Borrel 
  Ontmoet andere experts gedurende de gezamenlijke netwerkborrel. 
  Zo reis je na de spits weer naar huis.

Best practice workshops 
Welke ontwikkelingen zijn er bij fintech bedrijven 
en welke stappen kunnen er nog gezet worden?
The next generation of BNPL 
(buy now pay later)

Derek Vreeburg,  
Co-founder, Managing & 
Commercial Director, Biller

Creating exceptional guest 
experiences within the 
hospitality industry by  
seamless transactions

Jelle Kaat, Senior Product Director, 
Mews
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REGULATIONS, REALITY

1. Screening betaling via algoritme op sanctiewetgeving bij grootste 
Nederlandse verzekeringsmaatschappij
•  Hoe werkt het algoritme?
•  Hoe kun je dit samen organiseren?
•  Welke mogelijkheden zitten er nog meer in?
•  Transactiemonitoring: kunnen we hier ook een algoritme op toepassen?
Randy Soet, Manager Betalingsverkeer & Debiteuren Management Data, Achmea

Bas Maat, Senior Consultant Digital Compliance, Achmea
 
2. Supporting the industry’s ISO20022 adoption
With our global network of more than 11.000 institutions and 4 billion accounts in 
200 countries, on the journey to adopt the new possibilities of ISO20022 in Financial  
Messaging, we are taking action to minimise disruption and ensure that our community is 
ready for the start of migration in Nov 2022, including those banks that might not initially 
adopt ISO20022 in their back-offices. Join our round-table to learn more about this 
migration and our strategy for instant and frictionless payments.
Cyriel Gulickx, Senior account manager, SWIFT
Tom Callaert, Payment expert, SWIFT

REGULATIONS, REALITY

More competition and innovation: van PSD2 naar PSD3?
•  Terugblik op PSD2; lessons learned 
•  De stappen binnen het proces van PSD2 evaluatie en consultatie in Brussel en Den Haag
•  Wat kunnen we inhoudelijk verwachten?
•  Komende wetgeving rondom instant payments 

Gijs Boudewijn, General Manager, De Betaalvereniging
 
Het belang van de poortwachters
•  De meldketen en de cruciale rol van de poortwachters
•  Hoe innovatieve financiële dienstverleners kunnen bijdragen aan de strijd tegen  

witwassen en terrorismefinanciering
•  Casuïstiek uit de praktijk

 David Langenkamp, Sectorspecialist, FIU-Nederland

BREAKOUT KEYNOTE 1: 11.15 - 11.35 uur

VERDIEPINGSSESSIE 1: 13.55 – 14.25 uur
 2: 14.30 – 15.00 uur

De toekomst van het betalingsverkeer……..is gemutualiseerd
•  Betalingsverkeer is een niet-onderscheidende functie voor een bank
•  Geen enkele bank zal nieuwe klanten aantrekken vanwege hun perfecte afhandeling  

van betalingsverkeer
•  “When there is no gain, share the pain“ en opteer voor een gemutualiseerde aanpak om  

kosten te besparen maar wel wendbaar te blijven
Tom Lambrecht, Countrymanager Sopra Banking Software BeNeLux & Nordics

EMBEDDED: THE NEW 
PAYMENTS BEHAVIOR

ACCELERATION TO-
WARDS NEW MONEY

Embedded payments 
•  Betalen met één druk op de knop
•  Voorbeelden van drempelloze  

embedded betaalervaringen
•  Veiligheidsrisico’s en regelgeving van    

embedded betalingen
•  De business case van embedded betalen  
•  Betaalinfrastructuur die banken en PSPs   

bieden om embedded betalingen te faciliteren 

Thimo Harmsen, Director Business 
Development, Ximedes

How Customer Risk  
Management Opens Doors,  
Shuts Down Fraud?
•   Frictionless Fallacy
•   Risk in action, not on paper: Plans vs. realities
•   How to re-think RiskOps as investment
•   Developing a Risk Management mindset for 

growth
 •  Linking risk management and revenue growth

Andy Renshaw, SVP, Feedzai

BREAKOUT KEYNOTE 2: 11.45 - 12.05 uur

3. Hoe implementeer je succesvol PSD2 in jouw organisatie? 
(verdiepingssessie 1)
Met de toepassing van PSD2 ben je er als bedrijf nog niet. Juist die data verreiken is 
essentieel voor een succesvolle implementatie voor jouw organisatie. Bas daagt jou uit 
om jouw bedrijfsvraagstuk neer te leggen en hij komt direct met quickwins en werkbare 
handvatten.
Bas Huisman, Chief Commercial Officer, Invers
 
De toekomst van PSD2 (verdiepingssessie 2)
De toepassingen van PSD2 zijn eindeloos. Bart is een autoriteit op het gebied van PSD2 
en neemt je mee in een interactieve sessie naar de huidige toepassingen en de toepassingen 
die mogelijk zijn in de nabije toekomst. Schuif aan tafel en doe hier jouw voordeel mee.
Bart den Hollander, Founder en CEO, Invers

»

GROTE 
ZAAL

BERLAGE 
ZAAL

GROTE 
ZAAL

GROTE
ZAAL

GROTE
ZAAL

BERLAGE
ZAAL

VERWEY 
KAMER

GROTE 
ZAAL

GROTE 
ZAAL



ACCELERATION TOWARDS NEW MONEY

6. Wat kunnen we leren van de treasurer in het bedrijfsleven?
•  Integrale online betaalbenadering om de klant snel en makkelijk volledig te ontzorgen  
•  De impact van verschillende betalingsmethodes en apps per land en regio
•  De (on)mogelijkheden van wallets 
Met verschillende praktijkvoorbeelden vanuit ervaringen bij Booking.com en Just Eat Takeaway
Patrick Kunz, Managing Partner & Treasury Consultant, Pecunia Treasury & Finance,  
Treasury Manager a.i. bij Booking.com
 
Is the payments market ready for Artificial Intelligence (AI)?
•  Het nut van Artificial Intelligence in de bankensector
•  Hoe kan Artificial Intelligence toegepast worden in het betalingsverkeer
•  Open discussie op basis van een aantal stellingen
Gerard Scheepers, Senior Management Consultant - Account Payments,  
Worldline Financial Services
Jonathan Sauer, Innovation Manager Benelux, Worldline Financial Services
 
7. Wat zullen de belangrijkste (instant) betaalmethoden worden in 2025 
and beyond?
•  Hoe verhouden instant payments, (debit) cards, iDEAL, PayPal zich ten opzichte van elkaar?
•  Komt er een Europese methode of blijft er een onderscheid tussen landen?
•  Hoe ziet een transitie voor de corporate klanten eruit?
Roeland Heuff, Executive consultant, Enigma Consulting 
Robbert Mos, Sr. Consultant Payments, Enigma Consulting
 
8. Which payment innovations will be the most relevant for corporate payments?
•  Most innovations are currently happening in the B2C world. Among these,  

  which will impact B2B and B2C payments?
•  What matters most to Corporates when initiating payments? How do they reach the best     

  compromise between cost, speed, efficiency, risk? Do other factors matter?
•  How is the situation evolving in the Netherlands versus internationally?

Guillaume Metman, VP of Product Management, Payments, Kyriba 
 
Het nieuwe iDEAL: uitbreiding van de betaalstandaard
Meer gemak dankzij een kortere bestel- en betaalflow (verdiepingssessie 1)
•  Wat verandert er voor gebruikers?
•  Welke voordelen bieden de uitbreidingen?
•  Hoe wordt het nieuwe iDEAL uitgerold?
 
Extra waarde toevoegen aan de transactieketen dankzij nieuwe diensten 
(verdiepingssessie 2)
•  De verandering van iDEAL biedt alle ruimte om nieuwe diensten toe te voegen
•  Aan welke diensten en betaalopties wordt nu al gedacht?
•  Welke diensten moeten de hoogste prioriteit krijgen?
Amos Kater, Head of Products, Currence 
Rob Hoitink, Product Owner Value Added Services, iDEAL

EMBEDDED: THE NEW PAYMENTS BEHAVIOR

4. Digitalisering vanuit impact en duurzaamheidsperspectief op innovatie
•  Hoe zorg je dat digitalisering niet ten koste gaat van de menselijke benadering?
•  Hoe richt je digitalisering duurzaam in met de meeste toegevoegde waarde voor de klant?
•  Lessons learned Triodos en een toekomstvisie
Barbara van Duijn, Domain Lead Mobile, Triodos
Mark van den Brandt, Domain Lead Payments & Savings, Triodos

 
Bewustwording over de toegankelijkheid van het betalingsverkeer
•  European Accessibility Act per juni verplicht
•  Screen reader als tool voor bewustwording, cultuur, processen en communicatie
•  Gebruikersbehoeften: functioneel en toegankelijk
Jake Abma, Voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid en Inclusiviteit bij 
Betaalvereniging Nederland en Accessibility Lead bij ING
Joost Rongen, Coördinator Digitale Toegankelijkheid en Betalingsverkeer bij Oogvereniging 
Rik Wouters, Ervaringsdeskundige. Rik is blind, communicatief vaardig en zeer bedreven 
met het demonstreren, testen en beoordelen van de mate van toegankelijkheid van 
websites en apps

 
5. Reduceren van de carbon footprint
•  Klanten: seamless carbon journey in de app: inzicht geven in hun carbon footprint  

op basis van transactie informatie en lifestyle questions
•   (Carbon) Bank: actief sturen op reductie van de footprint van boer, bedrijf, burger –  

carbon (financial) solutions
•  Samenwerking tussen een breed spectrum aan stakeholders onmisbaar voor succes
Edwin Sanders, Strategy Lead Payments, Rabobank 
Bettina Boele, Team lead Retail Carbon bank, Rabobank
Fadoua Ajjaji, Productmanager Retail Carbon Bank, Rabobank

WWW.TOEKOMSTBETALINGSVERKEER.NL

VERDIEPINGSSESSIE 1: 13.55 – 14.25 uur
 2: 14.30 – 15.00 uur

GROTE
ZAAL

GROTE
ZAAL

ZIJL
KAMER

GROTE
ZAAL

DER 
KINDEREN 

KAMER

GROTE
ZAAL

GROTE
ZAAL

MENDES
DA COSTA 

KAMER

MENDES
DA COSTA 

KAMER
DIGITALE SYLLABUS:
De digitale syllabus is te downloaden

vanaf 5 april, 12.00 uur via onze website:

www.toekomstbetalingsverkeer.nl

(via de tab ‘Digitale syllabus’).

Inlogcode: Tvb2022!

Inlog: Euroforum
Wachtwoord: Tvb-E-id


