
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
Informatiegestuurd optreden is het koe-
pelbegrip waaronder alle Defensieon-
derdelen mogelijkheden ontwikkelen om  
een betere informatiepositie te krijgen in 
operaties maar ook in de bedrijfsvoering 
en op strategisch niveau.  
Informatiegestuurd optreden is als be-
grip misschien niets nieuws maar de rol 
van informatie is significant gewijzigd. 
Het internet maakt beïnvloeding van 
mensen mogelijk op individuele basis. 
Niemand heeft meer in de hand wat  
iemand wel of niet ziet. Informatie is 
daarmee ook een wapen. 

Tegelijkertijd kan de enorm toegenomen  
rekencapaciteit data analyses moge-
lijk maken die de bedrijfsvoering sterk 
kunnen vereenvoudigen. Het tijdperk 
van spreadsheets en met de hand ge-
maakte tabellen en planningen kan snel 
voorbij zijn.  Defensie gaat IGO om al 
deze redenen omarmen. Juist nu is het 
daarom belangrijk om op de hoogte te 
blijven van technologische ontwikke-
lingen. Veel bedrijven zijn al heel ver in 
de toepassing van data analytics en de 
ontwikkeling van AI toepassingen. 

Het internationale netwerk van AFCEA 
en de activiteiten van AFCEA in Neder-
land bieden enorm veel mogelijkheden 
om (online) informatie uit te wisselen. Ik 
nodig u van harte uit om u aan te sluiten 
bij AFCEA.

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

Cyber Symposium 2020

Op 10 maart organiseerden AFCEA 
The Hague Chapter en de Dutch Cyber 
Warfare Community (DCWC) in de Ge-
neraal-majoor Kootkazerne het Cyber 
Symposium 2020. 
In dit middag- en avondvullend pro-
gramma werden door diverse sprekers 
vanuit Defensie, industrie en universi-

taire wereld voordrachten gegeven over 
het actuele dreigingsbeeld van statelijke 
actoren en wat daar tegen te doen. 

Namens de leden van de Vaste Kamer-
commissie Defensie gaf André Bosman 
een inspirerende speech, waarin hij op-
riep tot een nauwe samenwerking tus-
sen de Cyber Warfare Community in 
Nederland en de politiek.

Webinars
AFCEA The Hague Chapter heeft het 
initiatief genomen om – gezien de be-
perkingen rond COVID-19 – webinars 
te organiseren. Inmiddels hebben twee 
webinars via MS Teams plaatsgevon-
den. Het eerste stond in het teken van 
nationale en internationale initiatieven 
op ICT gebied die in het kader van de 
coronacrisis zijn ontplooid. Verder wer-
den de actuele defensieprojecten (FOX-
TROT, TEN) belicht. 

Bij het tweede webinar zijn vanuit De-
fensie (Lkol Ronald Smit) en Nationale 
Politie (de heren Wim Broer en Arjen 
Meijer) presentaties verzorgd over de 
stand van zaken rond Informatiege-
stuurd optreden (IGO) bij Defensie en 
de politie.

Meetings in 2020
Hoewel wij natuurlijk graag weer fysieke 
bijeenkomsten organiseren, zal dat op 
de korte termijn lastig worden. Daar-
om onderzoeken wij of we nog enkele  
webinars kunnen organiseren. 

Momenteel wordt een webinar over 
Robots & Automated Systems binnen 
Defensie uitgewerkt, dat gepland staat 
voor de maand september. Ook denken 
wij aan een webinar in samenwerking 
met Nationale Politie en TNO over inno-
vaties in het politiewerk.
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