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Highlights

 Eerste vergadering met Estland als presidency
 Update op digitale omgeving (structuur van templates)
 Aanscherpen van regels rondom finance
 Aanscherpen van de regels rondom reporting hygiëne
 Strategisch programma gedeeld

 Denemarken vervult de presidency binnen NRF-C
 Stappen om YROW en YROS (*) cursussen als NATO gecertificeerde cursussen aan te laten merken
 International Cyber Event in Nederland

 Op 19 November vindt het eerste event van de nieuwe CYBER committee plaats in Nederland

(*) YRO – Young Reserve Officers



•

• Austria

• Belgium

• Canada

• Denmark

• Estonia 

• Finland

• France

• Germany

• Greece

• Hungary

• Italy

• Netherlands

• Norway

• Portugal

• Romania 

• Spain

• Sweden

• Switzerland

• United Kingdom

• United States
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Presense



CIOR Counsil – day 1

 Administratieve zaken
 De eerste agendapunten behandelden een update op de adminstratieve zaken, zoals Legal Entity, Bank accounts en het 

CIOR office

 Beter informatiegebruik
 De nieuwe presidency zet in op een beter gebruik van de digitale middelen.
 Standaardisatie van rapportages, templates en aanvragen krijgen een plek op C3Connect, de digitale

samenwerkingsruimte van CIOR, CISOR en CIOMR.
 Relevante documenten krijgen ook een plek op deze omgeving.



CIOR Counsil – day 2

 Samenwerking met NRFC, CIOMR en CISOR
 Denemarken is in de lead binnen de NRFC en heeft de volgende top prioriteiten:

 Preparing, welcoming and onboarding new NATO members and partner nations
 Sharing best practices relevant to the NRFC community and other stakeholders are creating value for the community and NATO in doing so
 Creating a task force on topic of interests for the NRFC community and share relevant knowledge with the IMS, ACT and SHAPE

 Een concrete samenwerkingsonderwerp is Cyber dat voor de NRFC een midterm topic is.

 Review van het strategische programma
 De presidency introduceerde het strategische programma Readiness and Credibility voor de komende jaren. Dit omvat de 

volgende doelen:
 The well prepared and trained reserve component, guarantor of the unbreakable allies national defense
 Ensuring the provision of critical services in our societies through smart cyber defense capabilities
 In a digital age, protect civil society from malign influenc and disinformation through society social media or other digital channels

 Per doel definiëren ze samen met de Council de route om dit te bereiken



CIOR Counsil – day 2
 Terugkoppeling van de afgelopen 3 maanden

 Overleggen met NATO voor certificering van YROW/YROS cursussen
 Koppeling van oefening Spring Storm (grote reservisten oefening in Estland) tijdens IBM 2/4
 ICE 2022: International Cyber Event
 Herijken van CIOR digitaal platform (e-mail hosting/website) in samenwerking met strat comm (te koppelen aan CIOR-

marketing)

 Terugkoppeling van committee-doelen (highlights)
 Strategic Communication: meer richten op social media en web contents (gekoppeld aan marketing)
 YROC: vergroten van diversiteit en doorgaan met ontwikkelen van uitdagende YRO programma’s
 Seminar: planning voor seminar op 30 januari in Brussel voorafgaand aan de Mid Winter Meeting
 Symposium (tijdens Summer Congress): inhoud -> consequenties van de Oekraïne oorlog
 DefSec: opzetten 5-jarenplan met daarin aandacht voor een 5-daagse NATO reserve forces integration exercise
 CIMIC: CIMEX table top tijdens Summer Congress
 Cyber: ICE 2022

 Vooruitblik naar het 75-jarig bestaan van CIOR
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Upcoming events
• 19 november International Cyber Event – Amsterdam [NLD]

• 1-3 februari 2023 Mid Winter Meeting – Brussel [BEL]

• April 2023 In Between Meeting 2/4 – Tallinn [EST]

• April 2023 YROS – Tallinn [EST]

• Juni 2023 Summer Congress – Helsinki [FIN]


