a fcea n e de r lan d

AFCEA is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van veiligheidsorganisaties binnen de overheid (waaronder 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
Na de Defensienota van maart jl. is duidelijk geworden dat Defensie in snel
tempo aan het opschakelen is. De huidige capabilities worden versterkt en
uitgebreid. Het aantal A-brieven met
nieuwe behoeftestellingen aan het parlement neemt ras toe.
Met name de grote maritieme projecten
zullen de komende jaren voor heel veel
bedrijven werk gaan opleveren. Tegelijkertijd is duidelijk dat Defensie extra
personele capaciteit zal moeten inregelen. Desondanks gaat het wel een paar
jaar duren voordat de organisatie zowel
kwantitatief als kwalitatief weer volledig
op haar taken is berekend. Bedrijven
kunnen hier behulpzaam in zijn; de gewenste ‘adaptieve krijgsmacht’ moet
namelijk in gezamenlijkheid worden (op)
gebouwd. Een goed voorbeeld van de
innige samenwerking die hiermee kan
ontstaan, vormt het programma GrIT.
Alle hierbij betrokken partijen hebben nú
de kans om aan te tonen dat de ‘nieuwe
wereld’, waarin de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer voor
een belangrijk deel parallel lopen, ook
de krijgsmacht omvat en versterkt.

Impressie voorgaande
meetings
Op 29 maart vond op de Kromhoutkazerne in Utrecht de IT thema/pro-

jectendag plaats. Tijdens deze meeting, die werd georganiseerd in nauwe
samenwerking met de NIDV, werden
de aanwezigen bijgepraat over de juist
uitgekomen Defensienota, het Defensie
IT-plan, het programma GrIT, FOXTROT
en Informatie Gestuurd Optreden (IGO)
bij de KMar.
Verder vond een presentatie plaats over
Federated Mission Networking (FMN).
Afsluitend werd door vertegenwoordigers van JIVC/KIXS een toelichting
gegeven over respectievelijk het toepassen van de Pré Commercial Procurement en de oprichting van het Big
Data kenniscentrum bij KIXS.
Op 26 april was AFCEA te gast bij het
NATO C2 Centre of Excellence. Deze
bijeenkomst vond eveneens plaats op
de Kromhoutkazerne, de thuisbasis van
C2 CoE.

Na een welkom en toelichting door de
Director werden de resultaten gedeeld
van het laatste TIDE Sprint (Think-Tank
for Information, Decision and Execution
Superiority) seminar in Genua. Vervolgens werd uitgebreid ingegaan op de
studie The Future of the Command Post
en de rol van Artificial Intelligence bij het
besluitvormingsproces.
Om de periode voor het zomerperiode
af te sluiten waren we 26 juni welkom bij
13 Lichte Brigade in Oirschot waar het
Defence Innovation Greenhouse werd
gepresenteerd.
Daarnaast is een voordracht gehouden inzake Robotics & Automated Systems, een nieuw project waarbij ook de
industrie en kennis-instituten zijn betrokken.

Komende meetings 2018
Zie voor de uitwerking onze website
www.afcea.nl.
• Op donderdag 27 september staat
de eerstvolgende bijeenkomst gepland. We zijn dan te gast bij de
Nationale Politie (Trainingscentrum in
Den Haag Ypenburg) om uitgebreid
kennis te nemen van en te discussiëren over de resultaten van het
Aanvalsprogramma Informatievoorziening.
• De ALV en het Annual Dinner 2018
op 6 of 13 december.

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
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