
AFCEA is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van veiligheidsorganisaties binnen de overheid (waaron-

der 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 inlichtingen & veiligheid.

Van de president
Het jaar 2016 is met de Amerikaanse 
verkiezingen ‘in stijl’ geëindigd. Niet 
dat de onrust en onzekerheid in onze 
leefomgeving nog niet voldoende waren 
aangewakkerd; denk aan de Oekraïne- 
en Brexit-referenda. En er zijn genoeg 
tekenen die wijzen op meer verrassende 
wendingen de komende jaren. Politiek, 
economie, klimaat en ‘s lands veiligheid 
en welvaart zijn factoren die elkaar beïn-
vloeden en het is evident dat grote ver-
anderingen daarin ons leven behoorlijk 
op z’n kop kunnen zetten. 

Het begint evenwel door te dringen in 
Europa en inmiddels ook in ons land, 
dat de verdediging van territorium en 
maatschappelijke waarden en normen 
de afgelopen vijfentwintig jaar is ver-
waarloosd. Laten we ervan uit gaan dat 
de wake-up calls niet alsnog worden 
genegeerd en dat alle partijen die bij de 
veiligheid en defensie van ons land be-
trokken zijn zich aangesproken voelen. 
Kortom: werk aan de winkel in veilig-
heidsland!

De onlangs in Rotterdam gehouden 
TechNet Europe conferentie, onder de 
titel Changing the game in security – key 
role for C4ISR, raakte de kern van de 
huidige defensie- en veiligheidsproble-
matiek. En het maakte duidelijk hoe we 
vanuit een gecombineerd militair-opera-
tioneel en IT-perspectief met die proble-
matiek moeten omgaan. 
De wijze waarop dit evenement is ont-
vangen is een duidelijke indicatie dat wij 
als AFCEA hierin ook een gewaardeer-
de rol spelen. Omdat het cruciaal is dat 
continu en blijvend wordt gebouwd aan 
internationale structuren en netwerken. 

Daar gaan wij dus voor, ook in het nieu-
we jaar. Een gezond en gelukkig 2017 
toegewenst!

Terugblik op TechNet 
Europe 2016
De Welcome Reception van AFCEA 
TechNet Europe vond plaats op maan-
dagavond 3 oktober in het Rotterdam-
se stadhuis, onder gastheerschap van 
loco-burgemeester Joost Eerdmans. 
Zowel dhr. Eerdmans als LGen US MC 
(Ret.) Bob Shea, de President & CEO 
van AFCEA International, benadrukten 
in hun speech het belang van intensie-
ve informatie-uitwisseling en samen-
werking, van lokaal t/m internationaal 
niveau. Een bijzondere start van de 
conferentie, die op 4 en 5 oktober werd 
gehouden op het ss Rotterdam.

Met zeer prominente keynote sprekers 
was de inhoudelijke ‘aftrap’ van Tech-
Net Europe op dinsdagmorgen even-
eens indrukwekkend. De CIO van de 
Nederlandse defensieorganisatie, SBN 
Maarten Tossings, opende de rij met 
een welkomstwoord namens de Mi-

nister van Defensie. Hij schetste ver-
volgens de nationale ontwikkelingen 
in het IT landschap en benadrukte het 
belang van de huidige vernieuwing van 
de ICT-infrastructuur, vooral bedoeld 
om het militair-operationeel optreden te 
versterken. 

Hij riep op “to harness innovation and 
government-industry partnering to the 
maximum possible degree” (quote uit 
persbericht van Military Technology).
De CIO van het Amerikaanse Depart-
ment of Defense, Terry Halvorsen, gaf 
aan dat hij niet gerust is op de gereed-
heid van de militaire organisatie, gelet 
op de enorme dreiging in het cyber do-
mein. Hij zei niet wakker te liggen van 
de snel innoverende technologie, maar 
wel van het gebrek aan cyber professi-
onals en de inrichting van de – veel te 
trage –  verwervingsprocedures. 

Halvorsen pleitte daarom voor meer en 
nauwere samenwerking tussen de wes-
terse bondgenoten en vooral ook met 
de industrie. Vanuit de NAVO gaf Jamie 
Shea op zijn eigen, luchtige wijze, maar 
tegelijkertijd ook in niet-mis-te-verstane 
bewoordingen aan hoe de internationa-
le omgeving wijzigt en hoe snel de cyber 
dreiging evolueert. Het werd duidelijk 
dat de NAVO zich bewust is van de ur-
gentie van snelle aanpassing. Maar net 
als bij de EU, gaat het dan om acties 
waartoe de lidstaten moeten besluiten. 
Rini Goos, tweede man binnen het Eu-
ropean Defence Agency (EDA), was ook 
duidelijk: er is meer nodig om onze vei-
ligheid voor de toekomst te garanderen 
en innovaties én samenwerking moeten 
worden gestimuleerd. 
Vier thema’s stonden centraal tijdens 
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AFCEA-President Bgen b.d. Bert Booman
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TechNet Europe, in de volgende ses-
sies: From Joint ISR to Network ope-
rations, Serious gaming becoming 
professional, Tactical networking in the 
mobile domain en Cyber, what else? De 
inleiding werd steeds verzorgd door een 
deskundige in het betreffende gebied, 
zoals Murray Davidson (NCIA, Director 
Strategy) en bgen Hans Folmer (com-
mandant Defensie Cyber Command). 
Na elke inleiding werden inhoudelijke 
bijdragen geleverd door de industrie, 
waaronder Airbus, CISCO, KPN, Rohde 
& Schwartz en Secusmart. 
Onder leiding van vakinhoudelijke ex-
perts, met o.a. Bruce Wynn bij Cyber, 
werd elke sessie afgesloten met een 
discussieronde. Andere Nederlandse 
sprekers waren kol Hans van Dalen 
(C-Joint ISTAR Commando) en bgen 

Hans Damen (Landmachtstaf, Directeur 
Materieel en Diensten). Laatstgenoem-
de hield een levendige presentatie over 
a networked approach to cooperation: 
how the RNLA deals with innovation,  
industry and the 21st Century. 
De laatste keynote spreker was Koen 
Gijsbers, General Manager NCIA, met 
een waardige afsluiting onder de titel 
C4I as a weapon system. En zeker tij-
dens deze conferentie viel dat in goede 
aarde; IT moet worden gezien als key 
driver voor onze defensieorganisaties 
en Cyber is een wapen waarmee we 
(beter) moeten leren vechten.

Parallel aan TechNet vond van 2 tot 4 
oktober een Student Conference plaats 
op de Van Ghent kazerne, met deelne-
mers uit Bulgarije, Griekenland, Italië, 
Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Hier-
bij werd succesvol gebruik gemaakt van 

een gaming environment, ontwikkeld 
voor en door onze Landmacht. Voor-
afgaand aan en tijdens de conferentie 
hebben we getracht het onderwerp  
Serious gaming extra aandacht te ge-
ven, door het spelen van een real life 
game. De animo hiervoor was echter 
beperkt. Bovendien is gebleken dat het 
opzetten en begeleiden van zo’n game 
geen eenvoudige opgave is.

TechNet was tevens het laatste evene- 
ment dat onder verantwoordelijkheid 
van MGen (Ret.) Peter Treche als  
General Manager AFCEA Europe werd 
gehouden. Van hem werd dezer dagen 
afscheid genomen, zowel formeel door 
‘opperbaas’ Bob Shea alsook infor- 
meel tijdens een gezamenlijk diner op de 
dinsdagavond. Al met al een geslaagd 
evenement. 
De volgende TechNet Europe conferen-
tie zal in 2017 plaatsvinden in Stock-
holm.

Contactgegevens - secretariaat: E-mail: jaap.vanderlelie@kpn.com  |  Tel: 06 5324 5648. Lid worden kan natuurlijk ook!

Bob Shea en Peter Treche

Bob Shea, Peter Treche en studenten

Koen Gijsbers, General Manager NCIA

26 januari  Belastingdienst, met o.a. spreker Cyprian Smits, 

 Innovator of the Year 2016

9 maart Bedrijfsbezoek bij CapGemini; Utrecht

11 mei Cyber ‘MKB-carrousel’ op School Verbindingsdienst, Amersfoort

22 juni S[&]t Delft, met een focus op R&D for Defence

Mark your calendars!
Voor het jaar 2017 hebben we weer een aantrekkelijk programma met vier 
meetings in de eerste helft van het jaar en twee meetings en ons bekende 
Annual Dinner in het najaar.
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