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Jelle Kaat is partner bij Mollie, 
de online provider van betaal-
diensten die op dit moment 
zo’n 37.000 klanten bedient. 
Inmiddels bestaat Mollie  veer-

tien jaar en telt het bedrijf 65  
medewerkers. De start-up fase 

hebben ze achter zich gelaten en be-
talingen worden nu beter gemaakt voor iedereen. 
De tijden van eindeloos papierwerk en complian-
ce procedures liggen achter ons. Mollie levert pro-
ducten die compleet zijn, intuïtief en veilig, voor 
verkopers, consumenten en developers.

Eerste uur
Sinds de start van Mollie zet Kaat zich in om hoogwaar-
dige producten simpel in de markt te zetten.  Dat doet 
hij als medewerker van het eerste uur samen met zijn 
team. Ze richten zich op het ontwikkelen van slimme 
betaalproducten voor innovatieve bedrijven van welk 
formaat dan ook. Waardoor wordt Head of Product 
Kaat gedreven? “Alles wat waarde toevoegt voor onze 
klanten. Dus bouwen we simpele producten en han-
teren we eenvoudige processen. Dat is mijn passie. 
Daarbij let ik scherp op het vermijden van onnodige 
toeters en bellen. Wij leggen ons toe op louter datge-
ne wat een product of bedrijf echt nodig heeft.”

Stevige impact
Tijdens het Jaarcongres zal Kaat spreken over hoe 
Mollie stevige impact probeert te maken in een snel 
veranderende online wereld. Uiteraard gaat Kaat  
dieper in op de toepassingen op zowel micro- als ma-
croniveau. Daar zien we momenteel allerlei transities 

voorbijkomen. Kaat: “Mollie heeft als puur Amster-
dams bedrijf tal van transities doorgemaakt. Die heb 
ik van dichtbij meegemaakt. Ook nu bevinden we ons 
in een behoorlijke transitie. Mijn gedachten daarover 
wil ik graag delen met de bezoekers van het Jaarcon-
gres.”

 
Anke Klein van DNB:
“Op zoek naar balans 
tussen innovatie en 
stabiliteit.“ 

Concrete casuïstiek
Hoe gaat DNB om met de transities en innovaties 
die zich voordoen in de financiële wereld? DNB moet  
immers zorgen voor rust en stabiliteit, zonder ach-
ter de feiten aan te lopen. Anke Klein, projectleider 
Innovatie en FinTech bij de afdeling Toezicht Beleid 
bij DNB: “In mijn afdeling wordt onder andere beleid 
geformuleerd voor de wijze waarop DNB als toezicht-
houder omgaat met innovaties in de financiële wereld. 
DNB wil hierbij de balans zoeken tussen enerzijds het 
stimuleren van innovatie en anderzijds het waarbor-
gen van de stabiliteit van Nederlandse financiële in-
stellingen. In mijn bijdrage tijdens het Jaarcongres zal 
ik deze uitgangspositie aan de hand van concrete ca-
suïstiek toelichten. Ik zal de congresbezoekers mee-
nemen in de afwegingen die we als toezichthouder op 
dit terrein maken.”
  
               floris.kappelle@xs4all.nl 

Jelle Kaat van Mollie: “Transities? We zitten er middenin.”
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Aanmelden: info@de-maatschappij.nl

Met uw financiële bijdrage wordt het Jaarcongres 
een nog groter succes. Word daarom sponsor en 
kies een van onze drie sponsorpakketten: 

U kunt ons ook ondersteunen met een 
product of dienst.

Meer informatie over deze pakketten: 
Philip Todd, Bestuurslid Dept. Amsterdam
e-mail: philip.todd@ziggo.nl  telefoon: 06-54 686 208

UW 
LOGO

Word ook sponsor van het Jaarcongres!

Wat kunt u daarvoor verwachten? 
Afhankelijk van het pakket:
Naamsvermelding op alle uitingen tijdens en vooraf-
gaand aan het Jaarcongres in de Marmeren Zaal van 
het KIT, in de ontvangstzalen, in het programmaboek-
je, in de nieuwsbrieven die landelijk worden verstuurd, 
en nog meer.

A: HOOFDSPONSOR       € 2000,-

B: TOPSPONSOR             € 1000,-

C: SPONSOR                     €   250,-

Voor hotelovernachting is er de mogelijkheid om in de buurt van het KIT te verblijven. Er zijn 3 
verschillende hotels waarmee u via bijgevoegde link tegen een speciale prijs kunt reserveren.  
www.preferredreservations.nl/jaarcongres-de-maatschappij 

overnachten ivm jaarcongres:
TIP




