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Van de President
De Nederlands veiligheidssector profileert 

zich de laatste jaren zeer sterk op het in-

ternationale toneel. Vorig jaar was er de 

zogenaamde Nucleaire Top in Den Haag, 

met deelname van een groot aantal rege-

ringsleiders uit de westerse wereld. 

In de eerste helft van dit jaar organiseer-

de het Ministerie van Defensie de Future 

Force Conference, met een bijdrage van 

de Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR), feitelijk de NAVO-opperbevel-

hebber. Daarnaast was er de Global Con-

ference on Cyber Space 2015, gericht op 

ontwikkelingen in cyber security. En door 

IBM werd, in samenwerking met AFCEA, 

de SPADE conferentie in Nederland ge-

houden. Ik ben ervan overtuigd dat deze 

internationale gerichtheid zal worden ge-

continueerd en zelfs versterkt in de ko-

mende jaren. Reden temeer om aan te 

sluiten bij AFCEA, Chapter The Hague.

Ook wij ‘gaan’ voor die internationale sa-

menwerking tussen overheid, bedrijven 

en kennisinstituten. Daar moet u bij zijn!

Het sluitstuk van 2014
Ons Annual Dinner, dat op donderdag 11 

december 2014 is gehouden in de genm 

Winkelmankazerne in de Harskamp, is 

gezellig verlopen. Met ca. 60 deelnemers 

was het aangenaam. Na de opening door 

onze president bgen Bert Booman, wer-

den de partners van onze leden vergast 

op een lezing door Henk van Blerck, 

Landschapsarchitect BNT, met het on-

derwerp Passie voor het landschap. De 

leden zelf werden door kolonel Gerard 

van der Tiel, Commandant Reservisten, 

op persoonlijke wijze geïnformeerd over 

het nieuwe reservistenbeleid. 

Het hoogtepunt van de avond, het vijf-

gangendiner, was met zorg bereid en 

maakte dit Annual Dinner tot een feest. 

Voor allen een geslaagde avond. 

DE START VAN ONS JAAR-
PROGRAMMA 2015

Preventing Identity Fraud & 
ICT at Schiphol Airport 
Op 29 januari was AFCEA The Hague 

Chapter te gast bij de Koninklijke Ma-

rechaussee District Schiphol. Na een 

woord van welkom door de districts-

commandant, Bgen Pieter Simpelaar, gaf 

mevrouw Jacq Troostheide, Informatie 

Manager, een algemene toelichting op de 

KMar taken op Schiphol en de toepas-

sing van ICT daarbij. Vervolgens gingen 

vertegenwoordigers van de Justitiële In-

formatiedienst (Justid) in op het onder-

werp informatie-architectuur en Public 

Key Infrastructure. 

Nieuwe meldkamer
Op 15 maart werd een bezoek gebracht 

aan het Regionaal Coördinatiecentrum 

van de Nationale Politie, Eenheid Den 

Haag, waar Commissaris van Politie Ri-

chard Vriesde ons ontving. Diverse inlei-

ders gingen in op het thema Intelligen-

ce-gestuurd politieoptreden. Zo werden 

achtereenvolgens de beleidsondersteu-

ning door toegepast sociaal wetenschap-

pelijk onderzoek, het belang van Intel-

ligence voor de politie, en de opzet van 

het Real Time Intelligence Center (RITC) 

behandeld. De lunchmeeting werd afge-

sloten met een bezoek aan de Gemeen-

schappelijke Meldkamer De Yp. Tijdens 

AFCEA International is een wereldwij-

de non-profit organisatie ten dienste 

van defensie, overheid, industrie en 

onderzoekscentra, en dient als een 

internationaal ethisch forum voor pro-

fessionele kennis en netwerken op het 

gebied van communicatie, IT, inlich- 

tingen en veiligheid.

Willem Voogt bedankt



deze meeting werd onze voorgaande 

president CDRA b.d. Willem Voogt ge-

eerd met het Certificate of Recognition 

for Outstanding Service. Willem was pre-

sident van ons Chapter van 1 maart 2003 

tot 22 maart 2012. 

SPADE Conference
In de periode 19 tot en met 21 hebben 

veel leden van ons Chapter deelge- 

nomen aan de Global Solutions Projects 

& Defence Exchange (SPADE) Con-

ference. Tijdens deze door IBM, met  

medewerking van AFCEA, georgani-

seerde conferentie in Den Haag is o.a. 

ingeaan op nieuwe militair operationele 

concepten die de complexiteit van cyber-

space, special operations en intelligence, 

surveillance & reconnaissance (ISR) met 

zich meebrengt.

PLANNING KOMENDE 
MEETINGS 2015

2 juli - Ontwikkelingen 
IT Defensie 
Vanuit de Hoofddirectie Bedrijfsvoering/

CIO Office zal inzicht worden gegeven in 

de ontwikkelingen op het gebied van IT 

bij defensie in de afgelopen periode, de 

wijze waarop zij de gesignaleerde pro-

blematiek gaat aanpakken en de manier 

waarop defensie de markt hierbij wil be-

trekken. In de presentatie over de afdeling 

Kennis & Innovatie (KIXS) van het Joint IV 

Commando zal een toelichting worden 

gegeven op de wijze waarop IT-innovatie 

binnen defensie is vorm gegeven en in 

nauw overleg met de defensieonderde-

len wordt uitgevoerd. Tevens zal worden 

ingegaan op de samenwerking met de 

kennisinstituten zoals TNO, NLR en MA-

RIN en de industrie (de gouden driehoek). 

Ten slotte zal in de presentatie een aantal 

innovatieprojecten worden toegelicht, die 

onder leiding van KIXS worden uitgevoerd 

en een doorkijk worden gegeven naar de 

toekomstige IT innovatie activiteiten van 

defensie. De locatie is waarschijnlijk Bern-

hardkazerne Amersfoort.

24 september - Beter bevei-
ligen - Defensie Cyberspace
Voor deze lunch meeting zijn we zijn te 

gast bij het Defensie Cyber Expertise 

Centrum (DCEC) op de Bernardkazerne 

te Amersfoort. Het DCEC is onderdeel 

van het vorig jaar opgerichte Defensie 

Cyber Commando. Tijdens de briefing zal 

worden ingegaan op de ontwikkelingen 

op het gebied van cyber binnen Defensie 

en op de specifieke taken van het DCEC.

12 november - Rol bedrijfs-
leven in het veiligheidsbeleid 
Het Haags Centrum voor Strategische 

Studies (HCSS) ondersteunt en adviseert 

overheden en de particuliere sector, zo-

wel nationaal als internationaal, op het 

gebied van defensie en veiligheid. In dit 

luncheon zal HCSS op interactieve wijze 

de toekomstige rol van het bedrijfsleven 

binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid 

behandelen. De uitkomst is niet zeker, 

maar wij voorspellen een hoogst interes-

sante bijeenkomst! 

10 december - 
Annual Dinner 2015 
Deze keer wordt het Annual Dinner geor-

ganiseerd bij het Nationaal Militair Muse-

um op de voormalige vliegbasis Soester-

berg. Naast gezelligheid bieden wij een 

rondleiding door dit vorig jaar geopende 

museum dat de tradities voortzet van 

het Luchtvaartmuseum en het Leger-

museum. Uiteraard zijn ook de partners 

van onze leden welkom. Kijk voor meer 

bijzonderheden op afcea.nl en afcea.org. 

Wist u dat sinds kort overheidsmede-

werkers en militairen onze bijeenkom-

sten gratis kunnen bezoeken? Geef u 

op bij Jaap van der Lelie en ontvang de 

informatie over komende meetings. Lid 

worden van AFCEA International kan na-

tuurlijk ook! Contact - secretariaat: jaap.

vanderlelie@kpn.com.
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Wim Broer bedankt spreker Meldkamer
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