
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
Krijgskunst gaat over het beïnvloe-
den van de politieke tegenstander. Dat 
gebeurt tot op de dag van vandaag 
meestal met groot geweld, maar er is 
een verandering naar beïnvloeding met 
totaal andere middelen. Tijdens de 
Amerikaanse verkiezingen werden deze 
middelen ingezet: fake news, cyber 
attacks en verouderde technologieën 
voor het tellen van stemmen. Dit tegen 
de achtergrond van een diepgaand on-
derzoek naar de Russische inmenging 
in de vorige verkiezingen. Het is goed 
mogelijk dat deze, en vele andere ver-
kiezingen, inderdaad door vijandelijke 
staten zijn beïnvloed. Veiligheid noopt 
tot een andere aanpak. Niet alleen met 
de conventionele middelen voor de mo-
derne krijgsmacht, maar ook met cyber 
middelen, veilige communicatie en een 
subliem intelligence apparaat voor een 
samenleving die veerkrachtiger is.
Samenwerking tussen Defensie, de in-
dustrie en veiligheidsinstanties is een 
must. Dit om de veiligheid van Neder-
land en Europa te borgen. 

AFCEA heeft zich tot doel gesteld om 
bedrijven, overheden en kennisinstitu-
ten bij elkaar te brengen om te leren van 
elkaars cyber, IT en IV oplossingen en 
de nieuwste ontwikkelingen te delen. 
AFCEA biedt als non profit organisatie 
dit platform en ik hoop daarom binnen-
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kort meer col-
lega’s op onze 
bi jeenkomsten 
te mogen be-
groeten.

Kolonel Mietta 
Groeneveld

Impressie meetings 2018
Op 27 september was AFCEA The  
Hague Chapter te gast bij de Nationale 
Politie in gebouw De Yp in Den Haag. 
Het thema was tweeledig. Gestart werd 
met presentaties over de resultaten van 
het Aanvalsprogramma Informatievoor-
ziening Politie in zowel het ‘blauwe’ 
als het bedrijfsvoeringdomein door de  
direct betrokken programmamanagers. 

Het tweede deel van de bijeenkomst 
stond in het teken van kennismanage-
ment, met een presentatie over KomPol 
(Kennis-op-Maat-Politie) en een voor-
dracht met de titel Participatory Digi-
tal Urbanization met voorbeelden van 
het gebruik van patroonherkenning in 
SmartCity projecten.

Op 18 oktober is op uitnodiging van 
AFCEA Belgium Chapter een bezoek 
gebracht aan het nieuwe NATO hoofd-
kwartier in Brussel. Na het bespreken 
van de NATO Command Structure 
Adaptation en diverse C3/CIS onder-

werpen (Federated Mission Networ-
king en de toekomstige CIO rol binnen 
NATO) door vertegenwoordigers van de 
NATO HQ C3 Staff werd uitleg gegeven 
over het nieuwe gebouw en werden de 
diverse faciliteiten, waaronder de ver-
gaderzalen, bezichtigd. De dag werd 
afgesloten met een diner in een Thais 
restaurant. Het Annual Dinner en de  
Algemene Ledenvergadering werden 
ditmaal gehouden op 6 december in 
Huize Scherpenzeel, een statig landhuis 
met een uitstekende keuken.

Komende meetings 2019
Het nieuwe jaar brengt weer een goed 
programma! Zo zijn voor het eerste half-
jaar de volgende onderwerpen geagen-
deerd:
- 21 feb, First Responder netwerk ont-

wikkelingen, programma i.o.m. KPN;
- 1e week april, IT Projectendag  

Defensie, in samenwerking met DMO 
en NIDV;

- medio mei, Data Analytics toepassin-
gen (vraag vs. aanbod);

- 2e helft juni, bezoek NCIA (gere- 
noveerde locatie Den Haag).

- medio sep, bezoek aan Woensdrecht, 
samen met NIDV, VID, VOV en KIVI

Het programma voor de rest van 
het jaar is nog in ontwikkeling. Daar- 
over houden we u via onze website 
www.afcea.nl op de hoogte.
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