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

Commandant Landstrijdkrachten sprak
tijdens zijn aantreden over de multi-domain battle. Van de wereldwijde oorlog
tegen het terrorisme en het opnieuw in
evenwicht brengen van Europa tot de
exponentieel groeiende uitdagingen van
cyberdefensie en afschrikking wereldwijd. De verantwoordelijkheden van de
krijgsmacht zijn monumentaal en niet
altijd op elkaar afgestemd. In het informatiedomein is succes alleen mogelijk
door samenwerken met andere defensieonderdelen, met het bedrijfsleven,
met kennisinstellingen en met onze internationale partners.
In haar onafhankelijke rol organiseert
AFCEA bijeenkomsten waar we deze
partijen bij elkaar brengen voor conceptuele discussies over relevante thema’s
uit het informatiedomein. Onlangs is er
een symposium over data-analytics georganiseerd.
Het was fascinerend om te zien welke
mogelijkheden er al uitgewerkt zijn in
het bedrijfsleven, hoe data-analytics
politieagenten helpt en wat er op dit gebied binnen de KMar gebeurt. Ook voor
verbindingsofficieren biedt AFCEA een
platform waarin je kan bijdragen aan
deze conceptuele kennisuitwisseling,
en zo aan het invullen van de visie van
C-Las. AFCEA biedt ook veel mogelijk-

heden voor online opleidingen, seminars en samenwerkingsgroepen in een
internationaal verband.
Ik hoop u snel eens te zien bij een van
onze activiteiten.

Impressie voorgaande
AFCEA meeting

Op 26 september werd in het Instituut
Defensie Leergangen het seminar Data
Analytics & Visualization gehouden. In
zes pitches van 10 minuten presenteerden vier bedrijven (Data Expert, DIKW,
SynerScope en Infolution), de Koninklijke Marechaussee en de Nationale
Politie aan de hand van praktijkvoorbeelden hun visie op dit thema.
Na een reflectie vanuit de academische
wereld door vertegenwoordigers van
de Defensieacademie en de Universiteit
van Amsterdam werd in paneldiscussies
verder gediscussieerd over het inzetten
van Big Data, AI en andere technologieën bij onder meer de politie en de KMar

Kol. Mietta Groeneveld reikt een certificate
of appreciation uit aan Ana Maria Oniceanu
van Data Expert, één van de sprekers tijdens
het seminiar Data Analytics & Visualization.

op Schiphol. De bijeenkomst werd afgesloten met een rijstmaaltijd.

Algemene Ledenvergadering
en Annual Dinner

De ALV en het Annual Dinner zullen
plaatsvinden op donderdag 16 januari
2020 in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Zie voor nadere informatie onze
website www.afcea.nl.

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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