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Jessica Conquet 

ABN AMRO Clearing Bank 

Jessica Conquet RE, CISA heeft meer dan 20 jaar werkervaring binnen het vakgebied van 

Cyber Security Management, Cyber- en IT Risk management en IT Audit. Als Global CISO 

bij ABN AMRO Clearing Bank werkt Jessica samen met een internationaal team van IT- 

en Information Security Officers, Architecten, Threat Intel specialisten en Risk officers. 

Daarnaast geeft zij gastcolleges en inspireert ze graag de jongere generatie om tot het 

vak van Informatiebeveiliging toe te treden. Ze neemt regelmatig deel aan round table 

gesprekken met vakgenoten waarbij ze haar ervaring met betrekking tot de kritische 

succesfactoren voor Cyber Security Management deelt. 

Sinds 2015 is Jessica voorzitter van het Platform voor Informatiebeveiliging. Samen met 

de bestuursleden van het PvIB werkt ze continue aan het verder professionaliseren van 

de vereniging voor haar leden maar ook vooral met de leden samen.

Andre Smulders 

Strategic Advisor Information Security bij TNO 

Ir. Andre (A.C.M.) Smulders CISSP werkt meer dan 20 jaar op het gebied van 

informatiebeveiliging, cybersecurity en risicomanagement. Sinds 2014 werkt hij aan 

verschillende coöperatieve en smart mobility projecten en is de lead-expert bij TNO voor 

de automotive security roadmap. Hij is de co-auteur van het boek “Foundations of 

Information Security – based on the ISO27001 and 27002“ en de TNO publicatie 

“Networked Risk Management”. In 2015 was hij als voorzitter van de ronde tafel Smart 

Mobility verantwoordelijk voor de publicatie van de whitepaper 'Cybersecurity & Privacy 

in connected and cooperative mobility' uit 2015. Een product dat tot stand is gekomen 

met behulp van de methodiek voor PvIB expertbrieven. 

Recent was hij als cybersecurity adviseur betrokken bij Talking Traffic, een partnership 

met ruim 60 partijen waaronder bedrijven, lokale overheden en het ministerie van I&W. 

Op dit moment werkt hij onder andere aan analyse en designmethoden voor 

cybersecurity voor automotive gerelateerde toepassingen in het EU project SECREDAS.

Wouter van Haaften 

Associated Partner bij Hooghiemstra en Partners 

Wouter van Haaften is jurist op het snijvlak van ICT en recht en is associated partner bij 

Hooghiemstra en Partners in Den Haag. 

Sinds 2014 houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van coöperatief- en 

zelfsturend rijden en de daarbij behorende datavraagstukken als data-eigenaarschap en 

gegevensbescherming. Daarbij zijn aansprakelijkheid, wie is uiteindelijk aanspreekbaar 

op het resultaat, data-zeggenschap en dataprotectie de belangrijkste juridische issues. In 

2015 en 2016 was hij voorzitter van de ronde tafel ‘juridische aspecten van Smart 

Mobility’. 

Vanaf het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw was hij bij het Ministerie van 

Financiën betrokken bij het brengen van wetgeving en beleid naar een geautomatiseerde 

uitvoeringsomgeving bij de Belastingdienst. Sinds 2007 is hij zelfstandig adviseur en doet 

hij bij het Leibniz Institute, een samenwerking tussen de UvA en TNO, onderzoek naar de 

juridische impact van ICT in uitvoeringsorganisaties en in het mobiliteitsveld.

Stefan Rutten 

Manager Cyber Security bij Vialis B.V. 

Stefan Rutten is manager Cyber Security en Privacy bij Vialis en heeft een technische en 

bedrijfskundige achtergrond. 

Hij heeft 35 jaar ervaring in de industriële automatisering waarbij de laatste 6 jaar de 

focus ligt op Cyber Security in de industriële- en kantoorautomatisering. Stefan houdt 

zich bezig met het cybermanagement en privacyvraagstukken in besturingssystemen in 

de infrastructuur in projecten en producten van Vialis. Dit werkveld is sterk in 

ontwikkeling. Cyber Security in embedded systemen vraagt om een aanpak die verder 

gaat dan de IT-security. 


