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PROGRAMMA
Je bent van harte welkom in het Nationaal Militair Museum! Een locatie waar het verleden, heden en toekomstige
ontwikkelingen van de krijgsmacht bij elkaar komen. En hiermee de perfecte locatie voor deze Defensie Netwerkdag.

Wat kun je verwachten?
10.00 - 12.00 Ochtendprogramma
"HR-executive meeting" (op persoonlijke uitnodiging).
Tech, arbeidsmarktkrapte en de impact op onze workforce en operationele uitdagingen”
"HR-ecosysteem meeting: Emerging Tech Initiatief (ETI)".
Sparren over een initiatief om versneld 100 medewerkers op een aantal ICT kraptegebieden te ontwikkelen.

12.00 - 17.00 Middagprogramma "Emerging tech & People development"
Ontvangst met lunchbuffet.
Dagvoorzitter: Eva de Valk, iemand die wilt begrijpen hoe de samenleving verandert en gefascineerd is door de impact
van technologie op de maatschappij.
Aanwezig: Staatssecretaris Defensie Christophe van der Maat en Plv Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots.
Keynote spreker: Menno Lanting, dé expert op het gebied van de impact van de snel veranderende wereld. Topic:
”Emerging tech, is er nog een rol voor de mens?”.
Parallelle breakouts op inhoud: Cyber, Data, Robotics & People (zie pagina 2).
Iedere breakout heeft een inhoudelijke interactie met sprekers, verantwoordelijken uit Defensie en partner
organisaties op het podium en de deelnemers in de zaal.
Afsluiting met een borrel en muziek van het Airforce Jazztrio.
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BREAKOUTS

DATA

CYBER

Hoe zet de Marechaussee
gericht data in om aan de
landsgrenzen (bijvoorbeeld op
Schiphol) en daarbuiten, te
werken aan een veiliger
Nederland? Hoe gebruikt Thales
data in het optimaliseren van
bedrijfsvoering? Maar ook, de
impact van data in haar high
tech producten en systemen.

Het 5e werkgebied van de
krijgsmacht. De cyber in’s en
out’s vanuit nationaal en
internationaal Defensie
perspectief. Wat zijn de sociale
en maatschappelijke gevolgen
van cyber op onze samenleving
door cyberveiligheid bedrijf
Northwave.

ROBOTICS

PEOPLE

De inzet en ontwikkelingen van
robotics en autonome systemen
in oa onbemande
rupsvoertuigen voor de
Landmacht. En ook hoe DSV,
wereldwijde logistieke speler,
drones, Artificial Intelligence en
Machine Learning inzet om
logistieke performance te
verbeteren.

Nieuwe generatie super techies
veroveren de wereld door Bit
Prototyping Futures. De
ontwikkeling van nieuwe
Defensie leiders in een hoog
technologische toekomst door
Instituut Defensie Leergangen.
Ethische vraagstukken rondom
emerging tech ontwikkelingen
door Faculteit Militaire
Wetenschappen.

Sprekers:

Sprekers:

Sprekers:

Sprekers:

Jos Pieters, Generaal,
Koninklijke Marechaussee.
“Impact data op veiligheid”.

Kees Verdonk, Kolonel, Defensie
Cyber Security Centrum. “Het
Defensie cyber domein in een
internationale setting”.

Jean-Pierre Schouwenaars,
programma manager, RAS
Landmacht. “Robotics Autonome
Systemen in ontwikkeling”.

Jochem Smit, IT security and
CERT crisis manager, Northwave.
“Wat zijn de sociale en
maatschappelijke gevolgen van
cyber in de samenleving".

Erik van Wunnik, Director
Product Development, DSV.
“Impact van drones, Artificial
Intelligence en Machine Learning
op DSV operatie”.

Ralf Goossens, Luitenantkolonel, Defensie Academie,
Instituut Defensie Leergangen.
“Hoe ontwikkelt Defensie de
leiders voor een hoog
technologische toekomst”.

Laura Klaver, Chief Data Officer,
Thales. “Optimalisering
bedrijfsvoering en digitalisering
van producten”.

Prof. dr. Lonneke Peperkamp,
Hoogleraar, Defensie Academie,
Faculteit Militaire
Wetenschappen. “De ethische
vraagstukken rondom emerging
tech ontwikkelingen”.
Marco van der Werf, founder Bit
en Bit Academy. “Jonge
generatie super techhies
veroveren de wereld”.

INFORMATIE
INFORMATIE
Vragen? Bel 06-83164210 of mail naar HR-ecosysteem@mindef.nl
Logistiek rondom event word verzorgd door WeShareTalent
Laatste up-to-date info en aanmelding via: HR-ecosysteem.nl

Tot 5 april !
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