
De details van het programma worden nog nader uitgewerkt, 
maar de algemene opzet is als volgt:
• Een toelichting op de IT-Strategie en het Uitvoeringsplan 

door de HDBV
• De conceptuele ont-
wikkeling van IGO binnen 
de CLAS
• Data analytics, de initi-
atieven binnen JIVC
• Enkele voorbeelden 
van concrete toepassin-
gen

Informatiegestuurd op-
treden wordt momenteel 
in diverse fora bespro-
ken en is ook vaak een 
onderwerp op vele sym- 
posia. Als Vereniging 
Officieren Verbindings-
dienst trachten wij de 
laatste ontwikkelingen te 

behandelen in ons symposium, die vooral relevant zijn voor het 
Commando Landstrijdkrachten. 

Officieren van de Verbindingsdienst vormen een onmisbare 
schakel in deze ontwikkelingen, maar informatiegestuurd op-
treden raakt alle aspecten van Defensie. 
Wij verheugen ons daarom op brede belangstelling, ook van 
buiten ons wapen.

Niet alleen in commandovoering, het inlichtingenproces en  
andere functies van militair optreden, maar ook in het materieel- 
beheer en de bedrijfsvoering zal dit concept steeds sterker 
worden toegepast. Denk 
hierbij aan toepassingen 
als predictive maintenan-
ce, situational awareness 
en beeldherkenning. De 
IT van Defensie speelt 
hierin een belangrijke rol 
in termen van mensen, 
middelen en manieren. 

Wat er precies voor nodig 
is om deze IT-strategie te 
realiseren wordt beschre-
ven in het uitvoeringsplan 
IT-Strategie. Zowel op 
centraal als decentraal 
niveau wordt over deze 
invulling nagedacht. 

In dit voorjaarssymposium willen we een beeld schetsen van 
de ideeën binnen de Bestuursstaf, de conceptontwikkeling 
binnen het Commando Landstrijdkrachten, de initiatieven die 
momenteel  binnen het JIVC lopen en tot slot enkele con-
crete voorbeelden van toepassingen die al in realisatie zijn.  
De nadruk ligt daarbij deze keer wat minder op de randvoor-
waardelijke netwerken en interoperabiliteit, maar meer op de 
inhoud of content.

In het verlengde van de Defensienota 2018 is de IT-Strategie Defensie opgesteld. Defensie wil transformeren 

naar een informatiegestuurde organisatie (IGO). IGO is een breed begrip. Het idee is dat alle gelederen van de 

organisatie door slimmer gebruik te maken van data - zowel vanuit gesloten bronnen als open bronnen - en 

het direct onderhanden hebben van data, effectiever en efficiënter kunnen optreden. 
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