
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 kolonel 
Mietta Groeneveld 
Wat een mooie stap voorwaarts is de 
overeenkomst met Duitsland om met 
Tactical Edge Networking (TEN) binatio-
naal informatiegestuurd optreden in het 
mobiele domein mogelijk te maken en 
te verbeteren. Gefeliciteerd! 

De grote 112-storing in juni toonde  
tegelijkertijd onze kwetsbaarheden. 
Samenwerking tussen overheden en 
bedrijfsleven op het gebied van veilig-
heid is cruciaal maar krijgt ook steeds 
grotere uitdagingen. Binnen Defensie 
moeten we naast TEN bijv. ook de ko-
mende jaren de vele nieuwe systemen 
en software integreren en inbouwen in 
de bestaande platformen. Veel werk 
waar we het bedrijfsleven voor nodig 
hebben. Tegelijkertijd zullen nieuwe vei-
ligheidsnormen om de cyberweerbaar-
heid te borgen de samenwerking met 
bedrijven en andere externen ingewik-
keld maken. 

AFCEA biedt een ethisch forum om dis-
cussies hierover te voeren met andere 
overheidsinstanties, academici, bedrij-
ven en veiligheidsinstituties. Met als doel 
om, net als TEN, technologie en strate-
gie optimaal samen te brengen voor hen 
die er mee moeten vechten. 
Ik nodig u van harte uit om bij een van 
onze evenementen aan te sluiten. 

Contactgegevens - secretariaat: E-mail: jaap.vanderlelie@kpn.com  |  Tel: 06 5324 5648.
Voor het bijwonen van onze meetings geldt voor leden een gereduceerd tarief van e 20 in plaats van e 30 per persoon. 

Overheidsmedewerkers en militairen, lid of geen lid, hebben gratis toegang!

Zie ook Twitter: @AFCEA_NL  |  LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/1469607

Impressie voorgaande 
meetings 
Op 25 mei was AFCEA The Hague 
Chapter te gast bij het Service Quality 
Center (SQC) van KPN in Hilversum. 
KPN gaf toelichting op de Technology 
Roadmap, waarbij onder meer aan-
dacht werd geschonken aan ontwikke-
lingen in het access- en core netwerk, 
5G en IoT platforms. Vervolgens werd 
de relevantie van deze ontwikkelingen 
voor Defensie en Openbare Orde en 
Veiligheid belicht. Ook is een toelichting 
gegeven op de wijze waarop KPN om-
gaat met de afhandeling van incidenten, 
het zogenaamde Be Alert proces, en de 
werkwijze van het Security Operations 
Center (SOC).

Op uitnodiging van het IT platform van 
de NIDV (Nederlandse Industrie voor 
Defensie en Veiligheid) heeft een aan-

tal AFCEA leden het Mini Symposium 
‘Cyberactualiteiten’ bij het Siemens Di-
gital Factory Fieldlab in Den Haag bij- 
gewoond. Na een introductie door  
Siemens over Cyber Security kwamen 
de onderwerpen Industrieveiligheid, de 
Defensie Cyberstrategie, het project 
Cyberweerbaarheid van de NIDV en de 
werving van Cyber Reservisten aan de 
orde. Tevens gaf de directeur Joint IV 
Commando (JIVC) een toelichting op de 
ambities van het JIVC.

Komende meetings in 2019
De volgende bijeenkomsten staan op 
het programma:
• Seminar Data analytics & Visuali- 

zation, bij Defensie en Nationale  
Politie op 26 september;

• Een bezoek aan NCIA (NATO); 
• De ALV en het Annual Dinner 2019 

op 12 december.
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