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Huidige nevenfuncties:
Bestuurslid Global Forum on Cyber Expertise
Lid Raad van Advies Nationaal Archief
Lid Raad van Advies Politieacademie
Lid Raad van Advies The Hague Security Delta
Lid Raad van Advies Executive Master Legal Technologies (Universiteit Leiden)
Lid Toetsingscommissie Digital Trust Center (Ministerie Economische Zaken en Klimaat)

