
gerubriceerd data-platform dat door de defensieonderdelen 
gebruikt kan gaan worden. Maar de grootste uitdaging zit  
misschien wel op bestuurlijk niveau. Er is in de maatschappij 
wantrouwen ontstaan over ethiek, transparantie en uitlegbaar-
heid van data-technologie. Dat leidt tot steeds meer regel- 
geving en toezicht. Hoe gaat defensie daarmee om?

Het symposium werd ingeleid door de voorzitter van de 
VOV, kolonel Arjen Straver. Het doel van het symposium  
was om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe de  
defensie-organisatie effectiever en efficiënter kan optre-
den door slimmer gebruik te maken van data – zowel vanuit  
gesloten als open bronnen – en het direct voorhanden heb-
ben van data. In Intercom is er al regelmatig aandacht voor  
onderwerpen die gerelateerd zijn data, dataverwerving 
en -verwerking, toch is het goed om in een symposium de  
verschillende aspecten nog eens met elkaar op een rij te  
zetten, te overdenken en te bediscussiëren.

De eerste spreker was Jacques Wetzels, chief data officer bij 
defensie. Voordat Jacques zijn inleiding kon beginnen is hem 
de Intercom Award 2019/2020 met bijbehorend certificaat  
uitgereikt omdat hij op de social van 7 september niet aan-
wezig kon zijn. Jacques ging in zijn inleiding in op de IT-stra-
tegie van defensie en de daarvan afgeleide data-strategie.  
Eigenaarschap van data moet goed geregeld worden maar 
blijft een uitdaging omdat data door de hele organisatie stro-
men. Het lijkt erop dat iedereen het er wel over eens is dat het 
verzamelen en analyseren van data veel toegevoegde waarde 
kan opleveren. Maar heeft defensie voldoende kennis in huis? 
De eerste stappen om de IT-strategie en de data-strategie te  
realiseren zijn gezet. Er wordt gewerkt aan een laag- en hoog 
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  Redactie Intercom

Na eerder uitstel kon dan toch op 19 oktober 2021 het VOV-symposium over de defensie IT-strategie voor een  
informatiegestuuurde organisatie worden gehouden. Met ongeveer 159 deelnemers, waarvan 31 van bedrijven was  
er de belofte van een zinvolle middag.

defensie it-strategie voor een 
informatiegestuurde organisatie

19 oktober 2021

Jacques Wetzels met de Intercom award 2019/2020
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Arjan de Heer (Programmamanager 
data science bij het JIVC) ging in 
op hoe JIVC de defensieonderdelen 
zal ondersteunen met speciaal hier-
voor ingerichte dienstverlening. Om 
data science projecten te kunnen 
uitvoeren zijn specialistische skills nodig 
en een moderne infrastructuur met een 
scala aan tools om data te analyseren 
en DS/AI algoritmes te ontwikkelen. 
Arjan ging verder in op de inrichting 
van het Datalab en de investering in  
dataplatforminfrastructuren.

Jetze Baumfalk (Data scientist bij het 
Datalab van JIVC) nam ons mee in de 
wondere wereld van AI, data science en 
machine learning. AI zit in je telefoon, 
het zit in je auto. En tegenwoordig zit 
AI ook in je tank! Artificial Intelligence 
is niet meer weg te denken uit onze  
wereld en ons werk, en wordt alleen 
maar belangrijker. Maar wat is het nu 
eigenlijk en hoe werkt het precies? 
Aan de hand van uitgevoerde projecten 
voor JISTARC/DIVI (military vehicle type 

detection) en de RAS-eenheid (auto-
noom tactisch redeneren) liet Jetze zien 
wat er zoal bij het CLAS gebeurt op het 
gebied van data science.

Tot slot gaven Erwin Lanting (Directeur 
Tardis Research) en lkol (res.) Dick Oey 
een presentatie met praktijkvoorbeel-
den van hoe Open Source Intelligence 
(Osint) nu ingezet wordt bij defensie. 
Tardis is een Nederlandse defensie- 
partner die defensiebreed krachtige 
tooling en ondersteuning levert voor 
open source, social media en darkweb 
(OSINT/SocMINT/WEBINT) voor intell, 
opsporing en bewaken/beveiligen. 

Naast actuele cases werd ook aandacht 
besteed aan het inpassen van OSINT in 
IGO processen.

Edwin de Leeuw (ESRI)

Ltkol Harm de Jong (KIXS)
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