
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 
Cyberspace is al jaren een militair do-
mein. Daarbij is er in dit domein altijd 
veel aandacht voor “aanvallen” terwijl de 
security vooral aan IT’rs wordt overge- 
laten. Die staan voor een grote com-
plexiteit omdat ze een enorme variatie 
aan systemen tegelijk veilig moeten 
houden. Organisaties verspelen heel 
veel capaciteit door even uit te stellen 
om hun systemen te vernieuwen. 

Tegelijkertijd zijn er gerichte aanvallen 
vanuit landen maar ook door criminele 
hackers en er zijn steeds meer men-
sen nodig om het veilig te houden. We 
moeten veel drastischer sturen om deze 
systemen te vernieuwen. En nu we door 
het Coronavirus opeens sterk aangewe-
zen zijn op digitale communicatie neemt 
niet alleen het aantal cyberattacks sterk 
toe maar is ook het effect ervan veel 
groter. Nog nooit zijn we zo afhankelijk 
geweest van onze digitale systemen. 
Dit is een grote kans om nieuwe samen-
werkingsvormen te testen en te zien of 
we met veel minder reizen toch nog 
veel voor elkaar kunnen krijgen. Maar 
het vraagt ook wereldwijd om veel meer 
aandacht voor cybersecurity. 

Met AFCEA willen we hieraan concep-
tueel bijdragen door experts bij elkaar 
te brengen. Ik nodig u van harte uit om 
deel te nemen aan dit netwerk.

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

Algemene Ledenvergadering 
en Annual Dinner
De ALV en het Annual Dinner zijn ge-
houden op donderdag 16 januari 2020 
in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. 
Tijdens deze bijeenkomst is door het 
bestuur verantwoording afgelegd over 
de activiteiten in 2019. Voor de partners 
werd een rondleiding door het Kasteel 
verzorgd. 
Als gastspreker gaf Commodore Elanor 
Boekholt O’Sullivan, Commandant van 
het Defensie Cyber Commando, een 
persoonlijke voordracht over het onder-
werp ‘gender bij Defensie’, die menig- 
een aan het denken zette.

Meetings in 2020
Het jaarprogramma voor 2020 is nog in 
ontwikkeling. 
De volgende evenementen staan op het 
programma:
• Cybersymposium i.s.m. Dutch  

Cyber Warfare Community

• Robots & Automated Systems 
 binnen Defensie, juni in Oirschot;
• Bezoek NATO (NCIA), met AFCEA 

Brussel en VOV, september in  
Den Haag;

• Recruitment van IT-personeel, 
 oktober in Utrecht;
• Bezoek aan Vlb Eindhoven en 

European Air Transport Command 
(EATC), november in Eindhoven.
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