Afdeling Edegem

De Edegemse afdeling van de Nationale Strijdersbond nodigt U uit
op een lezing door de heer Admiraal Michel HOFMAN, Chef Defensie,
op maandag 9 mei 2022 om 20 uur
in hotel “De Basiliek”, Trooststraat 22 te 2650 Edegem

“Defensie in beweging: uitdagingen en
opportuniteiten van de transformatie.”
“De oorlog in Oekraïne heeft voor het eerst in de
geschiedenis geleid tot de activatie van de snelle
interventiemacht van de NAVO. Uiteraard levert ook de
Belgische Defensie hieraan een bijdrage. Dit nieuwe
conflict op Europese bodem zal ongetwijfeld ook een
invloed hebben op de transformatie van onze Defensie. De
permanentie uitdaging van deze transformatie bestaat erin
een evenwicht te vinden tussen het vermogen om
operaties uit te voeren, de noodzaak om duurzaam onze
paraatheid te verzekeren, de geleidelijke ontwikkeling en
invoering van nieuwe capaciteiten, en de “herkapitalisatie”
van ons meest kostbare “bezit”, ons personeel.”
Geboren in Oostende in 1961, studeert Admiraal Michel
Hofman in 1982 af als marineofficier aan de afdeling Alle
Wapens van de Koninklijke Militaire School. Zijn hele
loopbaan vormt een rijke aaneenschakeling van operationele functies aan boord en op
stafniveau, nationaal, binationaal binnen de Admiraliteit Benelux en internationaal, en van
vormingen in binnen- en buitenland. Als commandant van het fregat Westdiep neemt hij na
de aanslagen op 11 september 2001 deel aan de NAVO-operatie Active Endeavour in de
Middellandse Zee. In 2010 maakt hij als adjunct van de Franse force commander deel uit van
de EU-operatie Atalanta ter bestrijding van de piraterij voor de Somalische kust. Na
verantwoordelijkheden als commandant van de Marinecomponent en Deputy Admiral
Benelux, chef van het stafdepartement Operaties en Training en Vice-Chef Defensie, wordt
Vice-Admiraal Hofman op 10 juli 2020 bevorderd tot admiraal en aangesteld als Chef
Defensie. Sedert 2011 is hij Vleugeladjudant van de Koning.
Mis deze unieke kans niet om rechtstreeks van de Chef Defensie meer te vernemen over de
transformatie van Defensie. Om organisatorische redenen vragen we wel in te schrijven vóór
4 mei op het volgende e-mailadres : hendrik.vansluijs@hotmail.com. De deuren openen om
19.30 uur en deelname is gratis.

