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Van de president
Innovatie staat binnen defensie op een 
hoog plan. Uiteraard hebben ook de 
Commandant der Strijdkrachten en de 
operationele commandanten veel aan-
dacht voor de nieuwste ontwikkelingen 
en technieken. Ze richten er zelfs nieu-
we organisaties voor op, die onder de 
noemer CD&E (Concept Development & 
Experimentation) zoeken naar de snelste 
manier om nieuwe producten, diensten 
en methoden bij de krijgsmacht in te voe-
ren. Dit om, ondanks financiële krapte en 
vaak verstikkende regelgeving, te kunnen 
blijven beschikken over state-of-the-art 
capabilities. Succesvol innoveren vereist 
directe samenwerking en nauwe afstem-
ming  tussen defensie, kennisinstituten en 
bedrijven en daar zet AFCEA zich spe- 
ciaal voor in. AFCEA organiseert wereld-
wijd bijeenkomsten om alle relevante spe-
lers bij elkaar te brengen.

De vorige meeting inzake IT- 
ontwikkelingen bij defensie
Op 2 juli vond in het TACTIS gebouw  
van de Bernhardkazerne in Amersfoort 
een AFCEA bijeenkomst plaats op het ge-
bied van IT en innovatie bij defensie. De 
heer Ari Nagtegaal van de Hoofd  
Directie Bedrijfsvoering/CIO Office gaf 
een toelichting op de ontwikkelingen op 

AFCEA is een wereldwijde non-pro-
fit organisatie ten dienste van veilig-
heidsorganisaties binnen de overheid 
(waaronder Defensie), kennisinstituten 
en bedrijven. Het is een internationaal 
ethisch forum voor het uitwisselen van 
kennis en het onderhouden van een 
professioneel netwerk op het gebied 
van cyber, IT, communicatie en inlich-
tingen & veiligheid.

Beter beveiligen Defensie 
Cyberspace (24 september)
Voor deze bijeenkomst, die voor het 
eerst als diner meeting wordt gehou-
den, zijn we 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 briefings door o.a. lkol Paul  
‘t Hoen wordt ingegaan op de ontwikke-
lingen op het gebied van cyber binnen 
Defensie en op de specifieke taken van 
het DCEC.

Technet Europe 2015 
(20 - 22 oktober)
Van 20 t/m 22 oktober vindt in Berlijn 
TechNet Europe 2015 plaats. Het 1e  
European Geoinformation symposium, 

het gebied van IT bij defensie en de rol die 
marktpartijen daarbij kunnen spelen. Aan-
sluitend hield kolonel Bart Klaren, hoofd 
van de afdeling Kennis & Innovatie (KIXS) 
van het Joint IV Commando, een voor-
dracht over de wijze waarop IT innovatie 
binnen defensie wordt vormgegeven.  

Komende meetings 2015 en 
begin 2016
Een update van ons resterende jaarpro-
gramma en een doorkijk naar 2016.



een joint venture tussen AFCEA Europe 
en de Bundeswehr. Volgend jaar is onze 
afdeling verantwoordelijk voor de organi-
satie.  In  oktober 2016 organiseren wij on- 
der de titel Changing the Game, de jaar-
lijkse Europese TechNet conferentie in 
Nederland. Innovatie krijgt daarin volop 
aandacht en we gaan ervan uit dat  
Nederlandse bedrijven en kennisinstituten 
zich van hun beste kant willen laten zien. 
Zorg dat u erbij bent! 

Rol bedrijfsleven in het veilig-
heidsbeleid (12 november)
Deze dag maken we nader kennis met 
het Haags Centrum voor Strategische 
Studies. Deze denktank kijkt naar huidige 
en toekomstige bedreigingen voor onze 
moderne maatschappij en o.a. naar de 
(wijzigende) rol van onze veiligheidsorga-
nen. Meer dan interessant om na te gaan 
hoe men hier aankijkt tegen de samen-
werking in de ‘gouden driehoek’ – over-
heid, kennisinstituten en bedrijfsleven. We 
gaan hier niet alleen luisteren; o.l.v. Frank 
Bekkers gaan we interactief proberen de 
volgende crisis te boven te komen.  

Annual Dinner 2015 
(10 december)
Deze keer wordt het Annual Dinner ge-
organiseerd in de Bernhardkazerne te 
Amersfoort en niet bij het nieuwe Natio-
naal Militair Museum zoals eerder aange-
kondigd. Uiteraard zijn ook de partners 
van onze leden welkom. Naast gezellig-
heid bieden wij een exclusieve master-
class Etiquette & Omgangsvormen voor 
de partners van onze leden. Niemand 
minder dan etiquette & protocol ex-
pert Jan Jaap van Weering, bekend van 

de AVROTROS tv-serie Hoe Heurt Het  
Eigenlijk? zal u voorgaan in deze schijn-
baar strakke wereld. Naast de vele onder- 
werpen over dresscodes en correcte om-
gangsvormen, zijn er voldoende humoris-
tische anekdotes van de meester zelf. 

Joint ISR (28 januari 2016)
Joint Intelligence, Surveillance and Re-
connaissance is de NAVO-term voor een 
complex vakgebied waar heel veel bewe-
ging in zit. Tijdens onze bijeenkomst op 
28 januari zal worden ingegaan op enkele 
relevante aspecten van dit brede gebied.
Joint ISR en de onderwerpen die daar op 
volgen, zijn mede gericht op de conferen-
tie TechNet Europe 2016, die we volgend 
najaar (houd rekening met 4 - 6 oktober) 
organiseren! We houden u op de hoogte.

Kijk voor meer bijzonderheden op: 
www.afcea.nl en www.afcea.org
Wist u dat sinds kort overheidsmede-
werkers en militairen onze bijeenkomsten 

gratis kunnen bezoeken? Geef u op bij 
Jaap van der Lelie en ontvang de infor-
matie over komende meetings. Wees 
er snel bij, want voor elke meeting zijn 
slechts een beperkt aantal kaarten gratis 
beschikbaar. Vanaf dit najaar zullen de 
meetings eind van de middag plaatsvin-
den in plaats van rondom het lunchuur. 
Dat betekent dat de ontvangst vanaf ca. 
16 uur zal zijn en er gelegenheid is een 
eenvoudig diner te gebruiken. Na het 
spitsuur wordt de bijeenkomst afgesloten 
en kunt u probleemloos huiswaarts.

CONTACTGEGEVENS
secretariaat: 
jaap.vanderlelie@kpn.com  
gsm 06 5324 5648
Lid worden van AFCEA International kan 
natuurlijk ook!
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BESTUUR
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Secretaris (1): Jaap van der Lelie (KPN)  |  Secretaris (2): Lkol b.d. Martin van 

Riemsdijk  |  Jaarprogramma: Cor van Waveren (TNO)  |  Penningmeester en 

Mediamaster: Ad Koolen (Compumatica)  |  Politie/OOV: Commissaris b.d. Wim Broer 

Bedrijfsrelaties: vacant  |  Reservisten: Kap (R) Arnold Franse (Belastingdienst)

Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)Jan Jaap van Weering


