
11.00 Chat & Connect
 
11.30 Break out keynotes
  Kies de speech die aansluit op je uitdagingen

 
12.30 Lunch 
 
13.30 Round table sessions
	 	 Kies de tafel met de uitdagingen die aansluiten bij je vraagstukken

14.45  Reflectie moderators 
 
14.55 Bridging Human and Digital Experiences in Banking

 How the banking industry is adapting to changing consumer  
 habits
 How can you stay relevant to your customer in this fast  
 changing world
 What do your customers demand in the Open Banking era
Sheri Brandon, Regional Head CMO Netherlands, equensWorldline

 
15.20 Open banking: the next wave

 Who’s who, now the dust has settled
 Open finance as a next step
 Why should you care?
Vincent Jansen, Partner, INNOPAY

 
15.45 Chat  & Connect
 
16.15 Open Banking (PSD2), nu & in de toekomst
    Op weg naar een Open Finance wereld

    Het draait om nauwkeurige en recente data

    Gemak voor consumenten én organisaties
Matthijs Koorn, CCO, Invers

 
16.40 The Future is Open and Digital 

 How has innovation and technology transformed  
 consumer preferences?
 What are the new realities in payments?
 What will payments look like in 2025?
Fazlu Dawood, Senior Director, Head of Visa Consulting  
& Analytics, Central Europe

 
17.00 Drinks, bites & conversations
 

09.00 Ontvangst en registratie 
 
09.30 Opening door de dagvoorzitter, 

Conny Dorrestijn, Founding Partner, BankiFi 

Introductie moderators: 

Gijs Boudewijn, Algemeen Directeur a.i., 

Betaalvereniging Nederland 

Jos van de Kerkhof, Country Manager Netherlands, Visa 

 
09.40 Inspirerende Keynote Speech
  Hoe wordt A.I. van een ‘buzz word’ tot  
  een asset voor je organisatie

 Wat is de praktische potentie van kunstmatige  
 intelligentie?
 Wat zijn typische uitdagingen om rekening mee te  
 houden?
 Wat vergt dit van onszelf en onze organisaties?
 Hoe spelen we in op de verwachtingen van de (nieuwe)  
 klant?
 Wat kunnen we leren van China en de USA (en wat niet)?
Rina Joosten -Rabou, A.I. innovatie expert, ondernemer & 
spreker, lid van de Taskforce A.I. Nederland, adviseur voor de 
Europese Commissie over A.I. beleid en mentor voor start-ups

 
10.05 De toekomst van digitaal betalen

 Post-lockdown betaaltrends: hoe Covid-19 ons  
 betaalgedrag blijvend veranderd heeft
 Digitale betaaltrends voor de nabije toekomst
 Hoe krachtige technologieën e-commerce en payments  
 verder zullen veranderen in de toekomst
Hugo Reijkens, Director Digital Payments, 
Mastercard Nederland

 
10.30 Ask Mastercard

 Interview over de meest gestelde vragen met de experts  
 van Mastercard en dagvoorzitter Conny Dorrestijn
Jan-Willem van der Schoot, Country Manager  
Mastercard Nederland
Hugo Reijkens, Director Digital Payments, 
Mastercard Nederland

 
10.45 De online betaalstandaard iDEAL gaat  
  flink veranderen in 2022.  
  De voorbereidingen zijn al in volle gang 

 Waarom is deze upgrade noodzakelijk? 
 Hoe ziet het nieuwe iDEAL eruit? En wat zijn de voordelen? 
 Hoe zorg je ervoor dat je straks als eerste van de nieuwe  
 features profiteert?

Amos Kater, Head of Products, Currence
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11.30 uur  Break out keynotes | Kies de speech die past bij je uitdagingen
 

Ronde 1

Moderator: Jos van de Kerkhof
Country Manager Netherlands, VISA

Moderator: Gijs Boudewijn
Algemeen Directeur a.i., Betaalvereniging Nederland

» Zaal: Effectenbeurszaal 
1 › Google Pay 3.0
•  De nieuwe manier van betalen
•  Veel meer dan betalen alleen
•  De ultieme toepassing van artificial intelligence
Luc Schamhart, Google Cloud Account Executive, FSI, Google

» Zaal: Grote Zaal 
2 › Een partnership voor sustainable accounting  
      in finance
•  Samenwerken en kennis delen maakt iedereen groener, sterker en slimmer
•  Accountability reporting. Ook de payments industrie ontkomt niet aan  
    toegenomen rapportage-eisen
•  Beter presteren: duurzaamheidsdata zeggen zoveel meer over een instelling  
   dan alleen financiële data
Erik Breen, Managing Director, Infinsus en voorzitter van het 
<IR> Framework Board, Value Reporting Foundation

Ronde 2

» Zaal: Effectenbeurszaal
3 › Trust: a key matter in turbulent times
•  Hoeveel vertrouwen heeft het Nederlandse publiek in het betalingsverkeer?
•  Hoe behoud je vertrouwen in een veranderd betaallandschap?
•  Hoe kan een digitale euro daaraan bijdragen?
Inge van Dijk, Director Payments & Market Infrastructure,  
the Dutch Central Bank (DNB)

» Zaal: Grote Zaal
4 › International payments: worldwide trends and  
      impact on Dutch payments
•  Dutch online payments in a worldwide scope
•  From lifestream related payments in china, to open banking in Brazil, to BNPL  
    in Australia 
•  What can we learn from this in the Netherlands?  
Simone van Schaik, VP Product Management Merchant  
Services – Acceptance, Worldline

Partners:



     Round table sessions

» Zaal: Keurzaal 
1 › Mobile & digital payments: the next wave
•  Learnings Apple Pay 
•  Blik op de toekomst
Michel Drupsteen, Head of Mobile Payments, ING

» Zaal: Keurzaal 
2 › De toekomst van identity in het  
      betalingsverkeer
•  Is identity de basis van al het betalingsverkeer?
•  Een veilige (e)Identity en een tevreden klant, kan dat samen?
Daniel van Delft, CEO, Currence
Amos Kater, Head of Products, Currence

» Zaal: Grote Zaal
3 › Instant payments: de (toekomstige) uitrol
•  Wat kunnen we in de toekomst verwachten?
•  Wat is de link met Request-to-Pay?
Sandra Peute, Business Developer SEPA Payments, ABN AMRO Bank

» Zaal: Grote Zaal
4 › De ontwikkeling van efficiënt digitaal  
      betalingsverkeer met een integere en  
      beheerste bedrijfsvoering
•  De ontwikkeling van efficiënt digitaal betalingsverkeer met een integere en  
    beheerste bedrijfsvoering
•  Geïntegreerde operations van betalingsverkeer en transactie 
    monitoring
•  Integratie van KYC/CDD in de betaalketen
•  Compliance attitude binnen operations
Lex van Beurden, Consultant, Enigma Consulting
Jaap Jan de Jong, Executive Consultant en Certified Compliance  
Professional, Enigma Consulting

» Zaal: Grote Zaal
5 › Digitalisering op een menselijke en  
      duurzame manier
•  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 Payments & Savings, Triodos

» Zaal: Grote Zaal
6 › Doe mee aan een duurzame toekomst van  
      het betalingsverkeer
Ook de toekomst van het betalingsverkeer is duurzaam en duurzaamheid 
begint met meten. Wat is mijn footprint? Hoe presteer ik sociaal? Hoe zit het met 
diversiteit? Wat gebeurt er bij mijn klanten en leveranciers? Hoe en met wie deel 
ik mijn duurzaamheidsdata? Tijdens de ronde tafel vraagt Erik de aanwezigen om 
mee te denken over het partnership voor sustainable accounting in finance en 
vooral om met hem mee te doen. 
Erik Breen, Managing Director, Infinsus en voorzitter van het 
<IR> Framework Board, Value Reporting Foundation

» Zaal: Effectenbeurszaal
7 › Een betrouwbare betaalketen; cyberweerbaarheid  
      in de financiële sector
Cyberaanvallen tegen aanbieders en klanten in de betaalketen zijn aan de orde 
van de dag. In het ‘beste’ geval raakt zo’n aanval één enkel bedrijf. In het ergste 
geval draagt de onderlinge verwevenheid van de keten bij aan een schokgolf 
door de sector. 
•  Welke dreigingen vormen momenteel een reële bedreiging voor  
    financiële instellingen?
•  Op welke wijze kan de betaalketen hierdoor geraakt worden?
•  Hoe kunnen we hier ons als bedrijven en als sector tegen wapenen?
Rogier Besemer, Manager Cyber Unit (TIBER-NL en 
het Cyber Intelligence team), De Nederlandsche Bank (DNB)

» Zaal: Effectenbeurszaal
8 › De toekomst van de internationale betaling
Terwijl de binnenlandse betalingen steeds verder evolueren met klantgerichte 
verbeteringen, stelt SWIFT en zijn community vast dat er nog steeds een 
aanzienlijk verschil is van zodra betalingen lands- of regiogrenzen overschrijden. 
De komende jaren zal de SWIFT community haar platform evolueren om ook hier 
transparant en zonder belemmering instant betalingen mogelijk te maken, van 
de ene account naar de andere, waar dan ook ter wereld. We gaan dieper in 
op de volgende stappen en de opportuniteiten die deze transformatie 
de SWIFT-gebruikers kan opleveren.
Tom Callaert, Head of Payment Market Experts, KC EMEA, SWIFT

Kies de tafel met de uitdagingen die aansluiten bij jouw vraagstukken 

› 13.30 – 14.00 uur  Round table sessions 1 



     Round table sessions

» Zaal: Effectenbeurszaal
9 › Innovations in the flow of money
•  PSD2: hoe nu verder? Het perspectief van een Fintech
•  Nieuwe samenwerkingen & toekomstige uitdagingen
Daan van Klinken, Founder/CO-CEO, Flow Your Money

» Zaal: Effectenbeurszaal
10 › Payments as a delighter for our customers
•  Als klantervaring voor de consument en dienstverlening aan de  
    restaurant partners
•  Vanuit een (internationaal) platform perspectief
•  De nieuwe Takeaway Pay Card voor medewerkers 
Theo Kuipers, Director, Takeaway.com Payments

» Zaal: Effectenbeurszaal
11 › Open finance: what is in it for the  
      payments industry?
•  Van open banking naar open finance: hoe ver moet transparantie gaan?
•  Leidt open finance tot een grotere kans op fraude?
•  In hoeverre verandert open finance de payments markt? En hoe kan  
   de payments markt hiervan profiteren?
Gidget Brugman, Advocaat partner Eversheds Sutherland | 
Financial Services Regulatory

» Zaal: Effectenbeurszaal
12 › De contouren van de data-deel-economie
•  De waarde van persoonlijke data
•  Tijd voor een app voor mijn datazaken
•  Mogelijk nieuw businessmodel voor banken
Peter Eikelboom, Innovatie Manager, de Volksbank

» Zaal: Effectenbeurszaal
13 › Demonstrating Open Banking Use cases
•  What has Open Banking (PSD2) brought us so far in actual services?
•  Do banks remain the focal point in Payment Services?
•  Is there more to come from Open Banking (PSD2) and does this  
   require changes in the market or regulation?
Tom Wijnen, Senior Product Marketing Manager, equensWorldline

» Zaal: Effectenbeurszaal
14 › Transforming B2B Payments & Cash Management 
•  The evolution and future of B2B Payments and Bank Connectivity
•  The importance of Cash (Flow) Management
•  The benefits for payments of a SaaS solution
Huub Wevers, Sales Manager Benelux, Nomentia 

» Zaal: Effectenbeurszaal
15 › Payment Challenges in a Post-Covid world
•  Instant Payments – Het nieuwe “normaal”?
•  Request to Pay: de brug tussen klantgemak en reconciliatie?
•  Digitale valuta voor een digitale toekomst?
François De Witte, Founder & Senior Consultant, 
FDW Consult Services; Senior Project Manager Treasury, 
Gaming1 en Community Ambassador, TreasuryXL

» Zaal: Effectenbeurszaal
16 › Payment Challenges in a Post-Covid world
•  Is open banking the iDeal of Europe?
•  See you later Buy Now Pay Later, or can open banking help?
•  Account-to-account payments, easy, safe and secure?
Leon Muis, Chief Business Officer, Yolt Technology Services

Kies de tafel met de uitdagingen die aansluiten bij jouw vraagstukken 
> 14.00 – 14.30 uur  Round table sessions 2  


