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 kolonel
Mietta Groeneveld
Met de oprichting van het Command
& Control ondersteuningscommando
(C2OstCo) is een grote stap gezet in het
bij elkaar brengen van kennis, opleidingen en operatiën, een grote prestatie
van de gehele landmacht C2 community. Proficiat daarmee! Dit commando
moet het mogelijk maken om het hoge
tempo van technologische ontwikkeling
te kunnen volgen en deze snel om te
kunnen zetten in de praktijk.
Samenwerking met industrie is een belangrijke factor van succes voor deze
nieuwe eenheid, omdat deze cruciaal is
in het volgen van de nieuwste ontwikkelingen en gelijktijdig ontwikkelen van
nieuwe oplossingen. AFCEA is een internationale organisatie die zich juist dat
tot doel heeft gesteld.
AFCEA biedt een makkelijk toegankelijk
platform, ook voor individuele militairen,
om kennis op te doen en discussies te
voeren. Ook wij hopen op deze wijze
bij te dragen aan het succes van het
C2OstCo. Onze komende bijeenkomst
over o.a. de nieuwe 5G infrastructuur
is bijvoorbeeld uitermate relevant voor
de C2 van de toekomst. Kijk eens op
onze website en ik hoop u op een van
onze volgende bijeenkomsten te mogen
ontmoeten.

Impressie voorgaande
meetings
Op 6 december 2018 vonden in Huize
Scherpenzeel in Scherpenzeel de Algemene Ledenvergadering en het Annual
Dinner plaats. Tijdens deze bijeenkomst
hield bgen Hans Damen een inleiding
over onder meer de logistieke processen en innovaties bij de Koninklijke
Landmacht. Fotograaf Michiel Pothoff
verzorgde voor de partners een inleiding
met tips over de diverse facetten van de
fotografie. De muzikale omlijsting werd
verzorgd door het houtblaasensemble
van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willem Friso’.

Komende meetings in 2019
Het AFCEA jaarprogramma voor 2019
is nog in ontwikkeling. Via onze website
www.afcea.nl houden we u op de hoogte. De volgende evenementen maken
hier naar verwachting deel van uit:
• Next Generation Networks, bij KPN
te Hilversum in april

• Data Analytics & Visualization, bij
Defensie en Nationale Politie, eind
mei of begin juni
• Een bezoek aan NCIA (NATO) te Den
Haag in september
• De ALV en het Annual Dinner 2019
op 12 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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