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01. VISIE AFG

We leven in een uitdagende tijd. Bedreigingen overstijgen nationale grenzen en wetgeving. Cyber 
aanvallen, elektronische oorlogsvoering, malafide organisaties die de publieke opinie beïnvloeden, 
internationale criminelen en terrorisme zijn slechts enkele voorbeelden. Deze ontwikkelingen zijn 
moeilijker te voorspellen of te voorkomen dan voorheen en vragen om een andere aanpak en 
vaardigheden. Het realiseren van benodigde aanpassingen in opleidingen vraagt echter veel energie 
en tijd. Externe expertise en slagkracht zijn hierbij zeer gewenst om alle opleidingsuitdagingen 
succesvol in te vullen.

Wij, Advanced Forces Group (afgekort tot AFG), geloven in en strijden voor een weerbare 
samenleving. Klaar om huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Dit begint bij 
effectief en efficiënt opleiden. Samen met Defensie willen wij opleidingsachterstanden verkleinen, 
operationele inzetbaarheid verhogen en militaire functieopleidingen vernieuwen. Samen in de 
frontlinie van onderwijsvernieuwing.   

Hoe realiseert Advanced Forces Group dit? Wij leveren gespecialiseerde trainings- en 
opleidingsprogramma’s op de thema’s Leiderschap, Medisch Handelen, en Hybride Conflicten. 
Onze kennis en vaardigheden zijn van de hoogste kwaliteit en altijd up-to-date. AFG experts 
hebben wereldwijd hun sporen verdiend in extreme situaties, opererend onder grote druk. Met 
ons internationale team van Global Threat Specialists, bestaande uit zowel militaire als civiele 
experts, bieden wij maximale executiekracht, snelheid en flexibiliteit waardoor de operationele 
inzetbaarheid van uw organisatie groter wordt. 

Naast standaard trainingsprogramma’s leveren we ook maatwerk-trainingen die volledig aansluiten 
op uw trainings- en opleidingswensen. We borgen nieuwe vaardigheden en expertise in uw 
organisatie en realiseren daarmee een dubbel positief effect: ontwikkeling van de cursisten en de 
organisatie zelf. Zo is uw organisatie beter voorbereid op huidige en toekomstige dreigingen. Op 
naar een weerbare samenleving, een gedeelde verantwoordelijkheid.

We kijken uit naar een duurzame samenwerking. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 

Geert van Oosterhout  
Niels Hardam

Oprichter & Managing Director  
Oprichter & Director of Business Development
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02. WERKWIJZE AFG

De werkwijze van Advanced Forces Group is gebaseerd op de pijlers Snelheid, Flexibiliteit en 
Integriteit. Snelheid en flexibiliteit zijn onontbeerlijk omdat uitdagingen elkaar tegenwoordig in rap 
tempo opvolgen. 

Bij aanvang van de samenwerking beginnen we met inventarisatie van de behoeften. Hierna 
stellen we een opleidingsprogramma op. Door volledige aansluiting bij de opleiding garanderen 
wij een zo efficiënt en effectief mogelijk resultaat. AFG start vervolgens de voorbereiding met de 
bepaling en selectie van de inzet van experts, lesmateriaal en locaties. We creëren een wendbaar 
team, dat snel op specifieke pijnpunten binnen de organisatie kan inspringen. Afhankelijk van de 
wensen per opleiding kunnen we een tweetal pilots doorlopen, waarbij we het programma testen 
en aanscherpen op basis van de feedback van opleiders en cursisten. 

Om een optimale invulling te bereiken, stemt de opleider het programma af met de opdrachtgever 
binnen Defensie.

Dan is het tijd voor de executie: in een aantal weken doorlopen cursisten de opleiding. Na afronding 
volgt de overhandiging van diploma’s en BC-codes. In de laatste fase evalueren we de opleiding. 

Om opleidingen blijvend te verbeteren en om onderwijs te vernieuwen, gaat onze voorkeur uit 
naar het borgen van de opleiding in de organisatie. In de praktijk betekent dit vaak: voordoen, 
samendoen, zelf doen. Als dit door capaciteitsgebrek niet mogelijk is, kan AFG ook voor langere  
tijd instructieteams beschikbaar stellen. Dit bespreken we graag in goed overleg met de 
opdrachtgever.
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03. WAAROM AFG

Advanced Forces Group is een bewezen, gewaardeerd partner van Defensie. Zie ook de mooie 
aanbevelingsbrief die AFG ontving van Luitenant-Generaal bd. Rob Verkerk in hoofdstuk 9. 

Waarom kiezen opleiders en operationele eenheden voor AFG?

  AFG heeft diepgaande kennis van Defensie, de oprichters hebben samen 30+ jaar 
  ervaring bij Defensie en ook alle experts hebben veel expertise en ervaring.

  Opleidingen decentraal en in missie gebieden, we zijn zeer flexibel en 
  kunnen snel handelen.

  Krachtige combinatie van militaire en civiele experts zorgt voor de beste voorbereiding op 
  hybride conflicten die steeds vaker voorkomen. Oorlogsvoering beperkt zich niet meer 
  alleen tot oorlogsgebied, maar verspreidt zich door alle digitale ontwikkelingen steeds verder 
  in de samenleving. Daarom is de combinatie van militaire en civiele training essentieel.

  Internationaal team waarbij Nederlandse experts en Amerikaanse experts met een 
  vergelijkbare positie (counterpart) cursisten optimaal voorbereiden op de wereldwijde 
  praktijk.

  Gevestigd in Nederland, Nederlandse belangen behartigen, kennis van lokale wet- en 
  regelgeving, veiligheid: gevoelige informatie is bij ons goed beschermd.

  NRTO-kwaliteitskeurmerk. 



10

ADVANCED FORCES GROUP

Wat levert Advanced Forces Group een opleidingsorganisatie en operationele 
eenheid op?

In 1 zin: een opleidingsprogramma dat door de hoge mate van flexibiliteit en 
maatwerk naadloos aansluit bij - en volledig conform de kwaliteitseisen is van - 
de interne opleider. 

Hiermee realiseren we: 
 
  Verhoging van operationele inzetbaarheid door cursisten op te leiden in 
  benodigde kennis en vaardigheden. We leveren snel het benodigde aantal
  BC-codes.
 
  Verkleinen van opleidingsachterstanden. Doordat we flexibel werken 
  met een grote groep experts, kunnen we in korte tijd zeer snel de benodigde 
  opleidingscapaciteit leveren om achterstanden weg te werken. 

  Onderwijsvernieuwing door toepassing van meest recente, wereldwijde 
  kennis en expertise. We werken aan duurzame verbetering van de 
  opleiding doordat AFG zoveel mogelijk kennis overdraagt en nauw 
  samenwerkt met interne opleiders.

04. VOORDELEN  
 SAMENWERKING AFG
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MEDISCH – 4-WEEKSE OPLEIDING GEWONDENHELPER

Vraag vanuit 13 Lichte Brigade
“Voor onze soldaten stond op korte termijn een uitzending gepland en er waren meer 
gewondenhelpers nodig om de eenheid goed voorbereid op missie te sturen. We zochten een 
externe opleider die onze soldaten klaar kon stomen om als first responder op tactisch medisch 
gebied effectief te laten handelen tijdens risicovolle omstandigheden. Het niveau moest voldoen 
aan de toetsingcriteria van onze interne opleider, het Defensie Gezondheidszorg Opleidings-  
en Trainingscentrum (DGOTC)”. Met dit verzoek kwam 13 Lichte Brigade in gesprek met AFG. 

Vraag vanuit opleidingsinstituut
Het  Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) zocht extra 
opleidingscapaciteit voor de opleiding Gewondenhelper. De opleiding diende op locatie 
georganiseerd te worden zodat operationele militaire eenheden zo efficiënt mogelijk met hun 
opleidingstijd konden omgaan, met alle plaatselijk aanwezige benodigdheden. 

DGOTC startte hun zoektocht naar een externe opleider om deze militaire functieopleiding te 
geven. Van essentieel belang is het begrijpen van de militaire context, de inzet van vernieuwende 
onderwijstechnieken en de inbreng van nieuwe en relevante kennis. 

Aanpak AFG
In de inventarisatiefase stelde AFG, in samenwerking met 13 Lichte Brigade en DGOTC, 
de eindklant en interne opleider, een geschreven opleidingsplan op en stemde deze verder af 
met het aangeboden curriculum van DGOTC. Na deze afstemming, in samenwerking met  
de interne opleider van Defensie, is het trainingsprogramma gemaakt met heldere 
opleidingsdoelstellingen.

05. PORTFOLIO: REEDS 
 UITGEVOERDE OPLEIDINGEN 
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MEDISCH – 4-WEEKSE OPLEIDING GEWONDENHELPER

AFG stelde een gebalanceerd team van specialisten aan, bestaande uit: 

• Course Director, SOF-officier met militaire gevechtservaring
• Medical supervisor, bevoegd en bekwaam militair arts
• Hoofd instructeur, SOF-teamleader met medische achtergrond met militaire 
 gevechtservaring
• Tactisch Medisch specialist uit Amerika met militaire gevechtservaring
• Human Performance Coach
• BIG geregistreerd verpleegkundige

Het opleidingsprogramma met de juiste kwaliteitseisen stond gereed en de 
benodigde Taak Risico Analyses waren uitgevoerd: tijd voor de uitvoering!

In 20 dagen werden de cursisten begeleid, gecoached, onderwezen en 
uitgedaagd om succesvol de proeve van bekwaamheid door te komen. De 
opleiding werd zowel in Nederland als in missiegebied Litouwen uitgevoerd. 

De eindverantwoordelijkheid van de kwaliteitsborging ligt bij DGOTC, welke ons 
heeft gemonitord en begeleid.

Resultaat
Na afronding van 2 opleidingen met beide 12 deelnemers is een slagings-
percentage van 100% behaald. De deelnemers waardeerden de opleiding 
gemiddeld met een 8,8. 24 Gewondenhelpers verhoogden de operationele 
inzetbaarheid van 13 Lichte Brigade en zij ontvingen een officieel erkend 
Bevoegdheid Certificaat, beter bekend als BC-code. De certificaten 
werden uitgereikt door DGOTC in samenwerking met AFG voor de nieuwe 
Gewondenhelpers van 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Deelnemers over de opleiding
“De instructeurs hebben veel ervaring in de praktijk, en ze gebruiken veel goede 
hulpmiddelen zoals foto’s om dingen duidelijk te maken. De openheid van de 
instructeurs naar de leerlingen is erg goed. Ze zijn altijd te bereiken voor hulp, zelfs 
in de avonduren.” 

“De hoeveelheid kennis in de praktijk vanuit Nederland en USA houdt het maximaal 
interessant. Hierdoor konden ze ons heel veel leren door eigen ervaringen.” 

05. PORTFOLIO: REEDS 
 UITGEVOERDE OPLEIDINGEN 
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 LEIDERSCHAP – 3-WEEKSE BASIC LEADER COURSE

Vraag vanuit 13 Lichte Brigade
“Door capaciteitsgebrek kon onze interne opleider van Defensie al enige tijd niet aan de vraag 
voldoen om de Opleiding Plaatsvervangend Groepscommandant (OPG) te geven. Daarbij  
hebben wij specifieke opleidingswensen die anders zijn dan de standaard OPG opleiding. We 
zochten een externe opleider om een aangepast opleidingsprogramma op te stellen. Onze wensen: 
minder tijd in het leslokaal en meer praktijk voor onze ervaren, bijna korporaal, soldaten. De 
aansluiting met het militair werkveld, op het gebied van leiderschap waar ze mee geconfronteerd 
worden, vonden wij het belangrijkst.” Deze vraag vanuit 13 Lichte Brigade stond centraal bij het 
inrichten van een 3-weekse Basic Leader Course. 

Vraag vanuit opleidingsinstituut
Als gevolg van capaciteitsgebrek verstrekte de Koninklijke Militaire School (KMS) van Defensie 
al enige tijd minder militaire leiderschapsopleidingen. Dit betrof de Opleiding Plaatsvervangend 
Groepscommandant (OPG). De behoefte bij de militaire operationele eenheden was groter dan 
de beschikbare capaciteit. Toekomstig leiders binnen Defensie dienen handvaten aangereikt te 
krijgen om hun instructiebekwaamheid, leiderschap, besluitvorming en bevelvoering te verbeteren. 
Zo vormt de KMS zelfverzekerde, daadkrachtige militaire leiders die beschikken over de juiste 
kennis, vaardigheden en mindset. Om het capaciteitsgebrek op te lossen stond de KMS open voor 
samenwerking met een externe opleider die volgens de kwaliteitseisen van de interne opleider een 
leiderschapsopleiding kon verzorgen in militaire context om in de ontstane behoefte te voorzien.

Aanpak AFG
AFG creëerde een zorgvuldig uitgebalanceerd opleidingsplan op basis van de eerste gesprekken 
met 13 Lichte Brigade en de KMS. Deze werd afgestemd met het aangeboden curriculum van 
de KMS en de vraag vanuit 13 Lichte Brigade. In samenwerking met de interne opleider is het 
trainingsprogramma opgesteld met heldere trainingsdoelstellingen. 

05. PORTFOLIO: REEDS 
 UITGEVOERDE OPLEIDINGEN 
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Achter de schermen heeft AFG specialisten opgelijnd om de beste 
teamsamenstelling te realiseren. Dit projectteam bestond uit:
 
• Course Director, ervaringsdeskundige militair leiderschap
• Hoofd instructeur, SOF-teamleader met militaire gevechtservaring
• Leiderschap specialist uit Amerika met militaire gevechtservaring
• Human Performance Coach
• Cyber warfare specialist

De opleiding werd uitgevoerd op locatie. In 15 dagen ontvingen de cursisten 
relevante kennis en vaardigheden op het gebied van militair leiderschap. Een 
derde van de training vond plaats in klassikale setting, het merendeel vond plaats 
buiten in veldweken. ‘Leren door te doen’ stond centraal. Elke week sloot af met 
een evaluatiemoment om waar nodig bij te sturen op veranderde behoeften 
vanuit de opleider en cursisten. De kwaliteitsborging werd in samenwerking met 
de operationele militaire eenheid en de KMS gerealiseerd.

Resultaat
Met een slagingspercentage van 100% werd 13 Lichte Brigade verrijkt met 
24 Plaatsvervangend Groepscommandenten, met een officieel erkend  
Bevoegdheid Certificaat (BC-code). De certificaten werden uitgereikt door de 
KMS in samenwerking met het internationale instructie team van AFG. 

Deelnemers over de opleiding
“Door alle kennis en ervaring die met de klas gedeeld wordt, krijg je een realistisch 
beeld waar je mee te maken kunt krijgen.”

“Er is een duidelijke uitleg, vaak op basis van ervaringen van de instructeurs. Er was 
altijd ruimte voor extra aandacht indien nodig.”

LEIDERSCHAP – 3-WEEKSE BASIC LEADER COURSE

05. PORTFOLIO: REEDS 
 UITGEVOERDE OPLEIDINGEN 
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Advanced Forces Group werkt alleen met de beste experts binnen hun vakgebied, of het nu gaat 
om een medische opleiding, leiderschap of hybride conflicten. Onze experts hebben veel ervaring, 
met name vanuit de operatie. De kracht van ons netwerk is dat we elkaar kennen vanuit militaire 
missies waarin we onder druk hebben samengewerkt en gepresteerd. Zo’n band bouw je niet snel 
elders op. Vertrouwen staat hierin centraal, dit is een belangrijk fundament van AFG. 

Geert van Oosterhout
Course Director GWHLP opleiding

Chris Vastenburg
Anesthesie verpleegkundige GWHLP opleiding

Bruno Vieyra
Medisch specialist GWHLP opleiding

Nikki Koppedraaijer
Hoofdinstructeur GWHLP opleiding

Anthony Bunkley
Tactische medische specialist USA

Geert is 15 jaar lang officier der Mariniers geweest. Hij heeft daarbij verscheidende tactische en 
strategische functies vervult. Als commandant heeft hij eenheden tot 445 man aangestuurd in 
actieve oorlogszones, waar intensief tactisch medisch handelen wekelijks noodzakelijk was. Hij 
brengt zijn ervaring als leider, trainer en commandant mee in zijn rol als Course Director.

Als medisch anesthesie verpleegkundige die dagelijks in de traumahelicopter zit, bezit Chris de 
juiste verdiepende kennis als het gaat om zelfverzekerd levensreddende handelingen verrichten 
onder druk. Infusen aanbrengen, medicijnen toedienen en meer BIG geregistreerde voorbehouden 
handelingen kan hij verantwoord onderwijzen. 

Als medisch specialist en voormalig militair arts bij NLMARSOF is Bruno inhoudelijk kwaliteitsbewaker 
van het aangeboden geneeskundige onderwijs. Hij beoordeelt de juistheid en relevantie van 
de lesstof. Daarnaast ziet hij toe op naleving van de geneeskundige wet- en regelgeving en de 
militaire geneeskundige aanwijzingen. 

Nikki is tussen 2006 en 2018 teamleader en field medic geweest bij de NLMARSOF, met vijf 
uitzendingen onder zijn riem. Tijdens zijn uitzending in Irak behandelde zijn team en hij vaak wel 
40 oorlogsgewonden per dag, 10 weken lang. Zijn ervaring om als teamleader zoveel gewonden 
te managen en onder grote druk te behandelen is uniek. Als hoofdinstructeur zet hij al zijn ervaring 
en kunde in voor de deelnemers.

Anthony is Special Operations Combat Medic (SOCM) met 9 jaar ervaring in de Force 
Reconnaissance gemeenschap. Tijdens deze 9 jaar heeft hij meerdere speciale aanbevelingen 
en beloningen verdiend op het gebied van academische, tactische en technisch- medische 
vaardigheden. Daarnaast heeft hij onder extreme omstandigheden medische handelingen verricht 
tijdens gevechtsmissies in zuidoost Azië en Afghanistan waar hij voor onderscheiden is.

06. AFG EXPERTS

MEDISCH
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Frank Senders
Specialist Human Performance

Chiel van Bakel
Speciale eenheden SFMEDIC

Frank combineert digitale meetapparatuur en fysiek handelen om individuele potentie bloot te 
leggen en naar een hoger niveau te tillen. Bekende afnemers van zijn methode zijn Max Verstappen 
en het nationale dames hockey elftal van Duitsland. Door zijn methode wordt de training op een 
wetenschappelijke manier naar een volgend niveau gebracht.

Chiel is tussen 2010 en 2015 opvolgend teamleader en Medic SF geweest bij de NLMARSOF. Hij 
heeft als Medic opgetreden in landen zoals Somalië en Afghanistan. Tot 2018 was Chiel klasse 
commandant bij het opleidingscentrum van het Korps Mariniers, waar hij verantwoordelijk was voor 
het opleiden en coachen van toekomstig onderofficieren. Als voormalig onderofficier van het Korps 
Mariniers en in de rol van instructeur bij Advanced Forces Group zet hij die ervaring en kunde in 
voor de deelnemers van onze trainingsprogramma’s.

06. AFG EXPERTS
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LEIDERSCHAP

Paul Martens
Course Director – Basis Leader Course

Axel Struyk
Instructor – Basis Leader Course

Ken Westgate
Instructor – Basic Leader Course

Niels Coertjens
Senior Instructor – Basis Leader Course

Op jonge leeftijd haalde Paul zijn rode baret en diende 6 jaar als manschap bij de Luchtmobiele 
Brigade voordat hij officier werd. Hij deed zijn operationele ervaring als pelotonscommandant op in 
landen als Irak en Afghanistan. 
Later, als compagniescommandant, leerde hij leidinggeven aan leidinggevenden en wist deze 
opgedane kennis tot 2017 over te brengen als Senior Trainer aan het Land Training Center van de 
Koninklijke Landmacht. Hij brengt zijn ervaring als leider, trainer en commandant mee in zijn rol als 
Course Director.

Axel groeide binnen het Korps Commandotroepen (KCT) door de rangen heen tot Sergeant. Hij 
specialiseerde zich als SF MEDIC, Vrije Val Operator (MFF) en is opgeleid op het gebied van 
contra terreur-operaties. 
In zijn rol als instructeur bij Advanced Forces Group zet Axel 15 jaar ervaring in voor de deelnemers 
van onze trainingsprogramma’s.

Ken heeft 22 jaar als onderofficier gediend bij het United States Marine Corps. Zijn 4 Combat Tours 
naar Kuweit (Eerste Golfoorlog), Kososvo, Irak, Afghanistan en andere landen zorgen voor een 
unieke kennis en ervaringsopbouw. 
Als Recon Marine OOFF heeft Ken vele opleidingen doorlopen en ook zelf gegeven. Ken is 
mentor en ervaringsdeskundige op het gebied van Combat Mindset, tactische en strategische 
communicatie en leiderschap.

Niels heeft 21 jaar bij het Korps Mariniers gediend waarvan 16 jaar als onderofficier. Vroeg in zijn 
carrière heeft hij zich gespecialiseerd om bij de SF van het Korps Mariniers te kunnen werken. Hij 
heeft zijn operationele ervaring deels opgedaan gedurende 6 uitzendingen. 
Niels was later verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe Mariniers, Mountain - leaders en 
toekomstig officieren aan de KMA. Niels wil zijn kennis en ervaring delen met deelnemers aan onze 
trainingsprogramma’s.

06. AFG EXPERTS



26

ADVANCED FORCES GROUP

06. AFG EXPERTS

Mario Ruis
Specialist Cyber Warfare

Mario heeft na het succesvol afronden van zijn IT-opleiding vijf jaar bij het Korps Commando troepen 
gediend. Naast zijn gevechtsfunctie bleef hij zich ook ontwikkelen op het gebied van cybersecurity. 
Het is van essentieel belang om bewust te zijn  welke digitale voetafdrukken je als militair kan 
achterlaten in de wereld. Het vergaren van digitale  gegevens via verschillende bronnen om 
patronen te herkennen van een potentiële tegenstander is een kunst die hij graag deelt.  

Frank Senders
Specialist Human Performance

Frank combineert digitale meetapparatuur en fysiek handelen om individuele potentie bloot te 
leggen en naar een hoger niveau te tillen. Bekende afnemers van zijn methode zijn Max Verstappen 
en het nationale dames hockey elftal van Duitsland. Door zijn methode wordt de training op een 
wetenschappelijke manier naar een volgend niveau gebracht.
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Historie
Het is juli 2017 als Geert van Oosterhout en Niels Hardam elkaar tegenkomen 
tijdens een netwerkbijeenkomst van de Netherlands Maritime Special Operation 
Forces. Ze delen ervaringen over de afgelopen turbulente jaren, onder andere 
over hun uitzendingen naar Afghanistan en Mali. Intense, maar bijzondere 
gebeurtenissen. 

Geert en Niels hebben samen 30+ jaar ervaring bij het Korps Mariniers 
in leidinggevende functies. Beide hebben ze hun carrière voortgezet als 
ondernemers. Ze ervaren dat Defensie in hun DNA zit en zien geregeld 
mogelijkheden bij Defensie om kennis en vaardigheden middels opleidingen aan 
te scherpen. Echt hart voor de zaak, zou je kunnen zeggen. Geert vertelt over 
zijn recent gestarte bedrijf Advanced Forces Group waarmee hij Defensie wil 
ondersteunen in het uitvoeren van voortgezette specialistische trainingen. Niels 
is erg enthousiast en de heren ontwikkelen al snel gezamenlijke plannen. Ze zijn 
overtuigd dat AFG een waardevolle aanvulling kan zijn voor Defensie in de vorm 
van een externe opleider. De focus ligt op het vergroten van de operationele 
inzetbaarheid, het verkleinen van opleidingsachterstanden en het vernieuwen 
van het opleidingsaanbod. 

Ze verifiëren dit concept bij verschillende generaals en operationeel militair 
commandanten. Dan gaat de bal snel rollen, binnen enkele maanden zijn 
de eerste opleidingen gerealiseerd die zeer positief ontvangen worden. De 
samenwerkingen worden opgestart met andere Opleidingsinstituten binnen 
Defensie. AFG wordt een gewaardeerd partner van Defensie en draagt bij aan 
de realisatie van een adaptieve krijgsmacht. De visie van Geert en Niels is 
werkelijkheid geworden.

07. ONTSTAAN AFG
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Geert van Oosterhout
Managing Director 

Niels Hardam
Director of Business Development

Met een bedrijfskundig diploma op zak, startte Geert zijn militaire carrière na het voltooien van de 
Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers. Geert diende 15 jaar bij het Korps Mariniers. In die 
jaren heeft hij gewerkt op verschillende leidinggevende functies als operationeel commandant binnen 
het Korps Mariniers. Zijn laatste functie was operatieofficier bij de Netherlands Maritime Special 
Operations Forces. Geert bekleedde verschillende leidinggevende functies op senior niveau, zowel 
in nationale als internationale situaties, waarbij het volledige scala aan dreigingsniveaus betrokken 
was. Hij leidde teams tot 430 operators op een succesvolle manier missies te voltooien in de 
meest uitdagende omgevingen. Als een bevelvoerend officier was hij actief op het strategische en 
tactische niveau in meer dan 25 landen over de hele wereld. Hoogtepunten in zijn carrière waren 
zijn functie als uitwisselingsofficier in de Verenigde Staten van Amerika en de gevechtsmissies in 
Afghanistan waar hij ook werd beloond voor zijn heldhaftige acties terwijl hij onder vijandelijk vuur 
zat.

Geert is Managing Director en ontwikkelt AFG samen met de Raad van Advies. Hij ontfermt 
zich over het unieke International Advanced Forces-team, opkomende markten, trends, 
productontwikkelingen, innovaties en toekomstige acquisities voor groei. Geert heeft naast zijn 
ervaring als militair leider veel kennis over het domein van de informatieoperatie en hybride 
oorlogsvoering en hij heeft een uitgebreid internationaal netwerk.

Niels diende ruim 12,5 jaar bij het Korps Mariniers. Na zijn 5-jarige opleiding bij de Nederlandse 
Defensie Academie, startte een periode van 7,5 jaar leidinggeven bij diverse operationele 
eenheden. De grootte van zijn teams bedroeg respectievelijk 30, 37 en 60 personen. Hij volgde met 
succes de Royal Marine Mountain Leader opleiding in het Verenigd Koninkrijk, en verschillende 
modules van de NLMARSOF opleiding om zijn plaats in de Nederlandse Special Forces te 
verdienen. Hij is gespecialiseerd in vechten in extreem koud weersomstandigheden, bergachtig 
terrein, counter-terrorisme en verkenningsoperaties. De laatste drie jaar van zijn carrière was 
hij pelotonscommandant binnen de Maritime Special Operations Forces. Hoogtepunten in zijn 
carrière zijn de uitzendingen naar verschillende internationale missies zoals Afghanistan en Mali. 
Sinds maart 2016 ging hij uit dienst vanuit de rang van kapitein en verlegde zijn aandacht naar 
ondernemerschap. In 2018 rondde hij zijn master in bedrijfskunde af aan de Erasmus Universiteit, 
de Rotterdam School of Management.

Als Director of Business Development van Advanced Forces Group is Niels verantwoordelijk voor 
de duurzame groei van het bedrijf door aanbreng en onderhoud van relaties met AFG partners en 
opleidingsinstituten. ‘De klant centraal’ is zijn uitgangspunt. Niels brengt naast zijn militaire ervaring 
ook twee jaar ervaring met werken in een snelgroeiende start-up omgeving.

08. OPRICHTERS
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To whom it may concern,

I am writing this letter in enthusiastic support of Advanced Forces Group, a company created and 
led by Major G.C. van Oosterhout and Captain (retd) N. Hardam. As a Lieutenant-General and 
former Commander Royal Netherlands Navy and Royal Netherlands Marine Corps, I can affirm 
that Major G.C. van Oosterhout and Captain (retd) N. Hardam have both been deployed in several 
international missions, where they held leadership positions at a tactical level. As part of such 
missions, they gained a broad experience and deep understanding of how to organize impactful 
training programs in the field of Defence and Security. The specific environment they were exposed 
to, enabled them to understand the mix of elements required to achieve their teams’ training targets 
in an efficient manner.

I believe that Advanced Forces Group is a credible and professional organisation, similar to its 
founders. It is a unique and innovative knowledge platform with exceptional execution power in 
the field of complex security issues. By means of professional training programs and consultancy 
services, Advanced Forces Group enriches its partners’ knowledge, expertise and capacity to 
tackle the current challenges in the field of global threats. This is aligned with the purpose of their 
organization, to contribute to a stable society.

Advanced Forces Group also employs former Royal Netherlands Marine Corps personnel who 
were involved during their career in the field of training and advice.

While having confidence in the capacity of Advanced Forces Group’s team, I cannot be held 
accountable/responsible for the (training) activities and proper implementation of the training 
programs by Advanced Forces Group and/or its personnel by any means.

Yours sincerely,

R. Verkerk

08-11-2018

09. GETUIGSCHRIFT LUITENANT-
 GENERAAL BD. ROB VERKERK 
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