
Inge Bryan is sinds 2016 jaar werkzaam bij Cyber Risk Services van 

Deloitte, waar zij bedrijven helpt zich te beveiligen tegen 

cyberdreigingen. Zij richt zich primair op de veiligheid van de vitale 

infrastructuur van Nederland. Daarnaast is zij Public Policy Leader voor 

Deloitte Nederland waarbij zij de kennis van Deloitte beschikbaar 

maakt voor publieke actoren. De afgelopen twintig jaar heeft zij 

gewerkt bij de AIVD en de Politie. Haar werkterrein omvatte onder 

andere nucleaire proliferatie, terrorisme, drugshandel, witwassen en high tech crime. Haar laatste 

positie bij de overheid was Plaatsvervangend Hoofd van de Nationale Recherche. In 2000 stond zij 

aan de wieg van het gebruik van internet en big data in de inlichtingendienst en tien jaar later 

wederom bij de politie. Zij heeft alle kanten van cyberspionage gezien, gestreden tegen cybercrime 

en kinderporno en daarmee hands-on ervaring opgedaan in de dilemma’s die daarmee gepaard 

gaan.  

Inge is in Leiden afgestudeerd in Algemene geschiedenis en heeft het postdoctorale veiligheids- en 

justitieprogramma voltooid aan het Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la 

Justice. Daarnaast heeft zij in het kader van haar taakuitoefening meerdere certificeringen behaald. 

In 2019 is zij door tijdschrift ‘Opzij’ opgenomen in de top 100 meest invloedrijke vrouwen van 

Nederland. 

In maart 2018 is zij benoemd tot ‘Chevalier’ in de Franse ‘Ordre National du Mérite’ voor haar 

langdurige bijdrage in de strijd tegen drugshandel en terrorisme. 

September 2017- uitgeroepen tot ‘ICT Personality of the year’ door branchevereniging ICT 

Nederland, voor haar voortrekkersrol in publiek-private samenwerking en haar vermogen 

technologie begrijpelijk te maken voor leken. 

2016 - heden Deloitte Risk Advisory B.V. 

2010 - 2016 Politie: nov 2012 plv Hoofd Nationale Recherche, mei 2011-okt 2012 Projectleider 

vorming Landelijke Eenheid 

2007-2010 Ambassaderaad Veiligheid en Justitie te Parijs (voor AIVD, Politie en NCTV) 

1997-2010 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, diverse functies 

 

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) 


