www.nidv.eu

Newsletter 2 • maart 2015

Masterclass over politie en Defensie
Onder het motto “Ken uw klant” organiseert de NIDV masterclasses over de Nationale
Politie, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine.
Tijdens deze masterclasses kan uitgebreid kennis worden gemaakt met deze organisaties,
personeel op staf- en werkniveau en de door deze organisaties gerealiseerde producten.
“De Gouden Driehoek: waardevol en vormvast” was de titel van de presentatie die minister Hennis
van Defensie hield tijdens het NIDV-symposium in november 2014. Ook de Directeur Operatien
van de Nationale Politie, De Meij, ging in zijn presentatie “Innovatie binnen de Nationale Politie:
Verbinden en Versterken” uitgebreid in op het belang van de Gouden Driehoek. Daarin werken
overheid, bedrijfsleven én kennisinstituten samen om een zo optimaal mogelijk resultaat te
bereiken. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat partijen elkaar goed (leren) kennen
en een waardevol netwerk op- of uitbouwen. Vandaar de NIDV-masterclass.
Een masterclass bestaat uit twee
modules: een informatiemodule
van 1 dag en een operationele
module van 3 dagen (Nationale
Politie) en 5 dagen voor de
Defensieorganisaties. In de
informatiemodule worden de
deelnemers op hoofdlijnen
geïnformeerd over de Nationale
Politie respectievelijk de
Koninklijke Luchtmacht,
Koninklijke Landmacht of de
Koninklijke Marine en maken
zij kennis met de bestuurlijke
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aspecten, taken en middelen
van deze organisaties. De
De NIDV organiseert masterclasses over politie en Defensie.
informatiemodule is de
voorbereiding op de operationele
module, die aansluitend (Nationale Politie) of enige weken later (Defensie) plaatsvindt. Tijdens
de operationele module maken de deelnemers uitgebreid en diepgaand kennis met de Nationale
Politie of één van de Defensieorganisaties tijdens een bedrijfsbezoek aan de relevante onderdelen
op staf- en operationeel niveau in Nederland. Tijdens dit bedrijfsbezoek zullen de deelnemers
uitgebreid worden geïnformeerd over taken, middelen en het functioneren van het betreffende
organisatiedeel. Daarbij zal zowel aandacht zijn voor het staf- als het werkniveau.
Lees verder op volgende pagina
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De masterclass Koninklijke Luchtmacht zal ultimo juni 2015 plaatsvinden. De data voor de
overige masterclasses worden op korte termijn bekendgemaakt. De masterclasses worden
onder auspiciën van de NIDV georganiseerd, uitgevoerd en begeleid door CHAP Consultancy uit
Roosendaal, waarmee de NIDV een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. De inschrijving
staat open voor zowel leden als niet-leden van de NIDV. Inschrijving is mogelijk voor één of meer
masterclasses. De masterclasses worden aangeboden inclusief maaltijden, vervoer per touringcar
en hotelovernachtingen tijdens de operationele module.
U kunt zich aanmelden op info@nidv.eu of via de website www.nidv.eu, onder vermelding van
uw keuze voor NP, KLu, KL of KM. Op verzoek wordt de cursusbeschrijving van de betreffende
masterclass aan u toegezonden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lissy Mayer
tel. 070 3644807 of l.mayer@nidv.eu.

Future Force Conference
Van 23 tot en met 25 maart organiseert het ministerie van Defensie de Future Force
Conference 2015 in Soest. Eén van de initiatiefnemers is de NIDV.
De conferentie is een initiatief van
de Commandant der Strijdkrachten,
generaal Tom Middendorp en wordt
georganiseerd in samenwerking
met alle krijgsmachtdelen, TNO,
werkgeversvereniging VNO-NCW
en de NIDV. De Future Force
Conference, in het nieuwe Nationaal
Militair Museum in Soest, is volgens
generaal Middendorp ”een unieke
gebeurtenis die internationale en
nationale veiligheidpartners bij elkaar
brengt, samen met leidende academici,
topambtenaren, militaire leiders en
innovatieve industriële spelers.”
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De Future Force Conference vindt plaats in het Nationaal Militair
Museum in Soest.

Eén van de prominente sprekers is generaal Philip M. Breedlove, Supreme Allied Commander
Europe (SACEUR). Breedlove is de hoogste Amerikaanse militair in Europa. Ook de Nederlandse
ministers Hennis-Plasschaert (Defensie), Koenders (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Economische
Zaken) voeren het woord. Verder is er inbreng van onder anderen de Amerikaanse auteur
Robert Kaplan, Jean Claude Trichet, voormalig topman van de Europese Centrale Bank en de
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Koning Willem-Alexander is bij de afsluiting van de
conferentie.
Sprekers uit het Nederlandse bedrijfsleven zijn Hein van Ameijden van Damen, Eelco Blok van
KPN en oud-Fokker-topman Sjoerd Vollebregt.
Volgens Pauline Arts, innovatiemanager bij de NIDV, is de Future Force Conference een
combinatie van symposium en minibeurs. “Vragen die aan de orde komen zijn waar het heen moet
met de krijgsmacht en hoe toekomstbestendig we zijn. Defensie, kennisinstituten en bedrijfsleven
leggen zo een fundament voor een solide toekomstige samenwerking.”
> www.ffc2015.com
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Vertraging bij Douane
Verschillende Nederlandse (defensie)bedrijven worden geconfronteerd met forse vertraging
bij de levering van zogenaamde ‘strategische goederen’ aan andere landen, bijvoorbeeld
aan Singapore.
Begin 2014 wijzigde de Centrale Dienst In- en Uitvoer Vergunningen (CDIU) van de Douane het
informatiesysteem voor uitvoer van strategische goederen. Tijdens de uitvoering werd de Douane
geconfronteerd met de Europese sancties tegen Rusland. Dit bracht verdere vertraging met zich
mee.
Na klachten van verschillende bedrijven trok de NIDV medio vorig jaar aan de bel bij
staatssecretaris Wiebes van Financiën, verantwoordelijk voor de Douane. Na enkele gesprekken
werd besloten tot een door de NIDV te organiseren informatiedag op 18 maart 2015. Daar zullen
Douane en de CDIU praktische informatie geven over uitvoervergunningen en hoe de vertraging
wordt teruggebracht.
Ook NIDV-bedrijven kunnen worden geconfronteerd met klanten die wachten op hun levering.
Het advies is om bij problemen contact op te nemen met het NIDV-bureau.

Opdrachten en banen door F-35
”Nederland heeft een concurrerende luchtvaartindustrie. Dit levert ons opdrachten,
inkomsten en banen op”, aldus minister Kamp van Economische Zaken op 26 februari
tijdens een debat in de Tweede Kamer over de F-35.
De industrie verwacht ongeveer 2200 banen bij grootschalige productie van de F-35 en 2500
banen per jaar tijdens de onderhoudsfase. Dit bij faciliteiten in Almelo, Hoogeveen en Woensdrecht.
Bedrijven die deelnemen aan de ontwikkeling van het gevechtstoestel vinden dat zij te veel van
hun omzet moeten afdragen aan de Nederlandse staat. Momenteel is dat 2 procent van de
opbrengsten. Dat percentage loopt op den duur op naar 4,1 procent. NIDV-directeur Ron Nulkes
zei het percentage ‘hoog’ te vinden, wat volgens hem ook de concurrentiepositie van de bedrijven
schaadt. Hij tornde overigens niet aan de totale som van 105 miljoen euro die de industrie als
geheel bijdraagt. NIDV en Economische Zaken werken aan een oplossing.
Een ruime Kamermeerderheid
steunde tijdens het debat de
aanschaf van acht F-35’s. Het
contract wordt op 26 maart 2015
in Washington DC getekend
tijdens de JSF Executive Steering
Board. Over de opvolger van de
F-16 is sinds medio jaren negentig
gediscussieerd. De acht toestellen
moeten in 2019 gaan vliegen bij de
Koninklijke Luchtmacht. In totaal
komen er 37 voor 4,5 miljard euro.
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Ruime Kamermeerderheid steunt aanschaf 8 F-35's
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Gouden Driehoek onmisbaar
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie leidde zondag 22 februari een
economische handelsmissie naar de defensie- en veiligheidsbeurs IDEX in Abu Dhabi in de
Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
Doel was om Nederland op dit gebied internationaal meer zichtbaar te maken. Ook werden de
banden met de VAE aangehaald, een bondgenoot in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. De
Nederlandse delegatie bestond uit medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken,
Economische Zaken en Defensie. De Nederlandse ambassade in Abu Dhabi had de reis tot in de
puntjes voorbereid. De minister werd in de Holland Hospitality Lounge welkom geheten door NIDVdirecteur Ron Nulkes. Ze sprak met diverse bedrijven uit de defensie- en veiligheidsgerelateerde
industrie en kennisinstellingen.
Hennis ontmoette ook kroonprins Mohammed bin Zayed bin Sultan al Nahyan van de VAE. Zij
spraken over de strijd tegen IS. Ook (maritieme) samenwerkingsmogelijkheden tussen beide
landen kwamen aan de orde en het ontwikkelen van een strategie om de samenwerking tussen de
defensie-industrieën te bevorderen.

Foto: NIDV

Minister Hennis van Defensie (tweede van links) in de Holland Hospitality Lounge op de IDEX in Abu Dhabi met NIDVdirecteur Nulkes (rechts) en viceadmiraal Borsboom.

Aan de beurs ging een conferentie vooraf over internationale militaire samenwerking binnen de
defensiesector. Ondermeer directeur van de Defensie Materieel Organisatie viceadmiraal Matthieu
Borsboom nam daaraan deel. Op de vraag hoe Nederlandse militaire eenheden ook in de toekomst
effectief kunnen optreden, antwoordde hij dat de gouden driehoek een onmisbare rol speelt. Daarbij
gaat het om de samenwerking tussen krijgsmacht, bedrijfsleven en kennisinstituten. ”Met voldoende
aandacht voor innovatie kan ook een klein land als Nederland voorop blijven lopen als het gaat om
het beschikbaar hebben van het juiste materieel.”
De ongeveer 30 Nederlandse bedrijven die onder aanvoering van de NIDV op de IDEX present
waren zijn leveranciers van militaire, civiele en zogenoemde dual use goederen. Dat zijn spullen of
materialen voor beider gebruik: bijvoorbeeld beschermende vezels voor zowel brandweerpakken
als militaire uniformen.
www.nidv.eu
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Mobiele werkplek van de toekomst
De NIDV, Defensie, Marechaussee, Politie, Veiligheidsregio’s en tal van diensten gaan steeds
meer op een andere, mobielere wijze werken. Dit wordt ingegeven door de snelheid waarmee
communicatie, verwerking van data, werkprocessen en beelden zich aanpassen aan de huidige
ontwikkelingen van sociale media en de innovatieve ontwikkelingen. De industrie kijkt op verzoek
van de overheid naar de technische mogelijkheden om al die ontwikkelingen te bundelen, te
beginnen bij dienstvoertuigen van de politie. Dit thema is volgens de NIDV uitstekend geschikt om
samen met de kennisinstituten, de overheden en de industrie te bespreken op een symposium op
17 juni. Programma en locatie worden nader uitgewerkt. Inschrijven kan op de gebruikelijke wijze
via www.nidv.eu.

Kenniskeuken
Altijd willen weten hoe een kennisinstituut werkt en hoe je als bedrijf kunt samenwerken met
bijvoorbeeld TNO, NLR of Marin? Maar bang voor de kleine lettertjes en de vrees om intellectueel
eigendom kwijt te raken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst “Kenniskeuken” van de NIDV op
16 april bij TNO Soesterberg van 14.00 tot 19.00 uur. Vragen of suggesties? Drop ze voor 20 maart
bij Pauline Arts, innovatiemanager NIDV: p.arts@nidv.eu. De input wordt meegenomen in het
programma. U heeft dus invloed op het recept in de kenniskeuken.

Bijeenkomsten NIDV 2015
11 maart

Stroe

IP-dag Short Range Tactical UAV

18 maart

Den Haag

Douane / CDIU Informatiedag

20 maart

Brussel

Benelux NAVO Industriedag

1 april

Wageningen

Innovatiedag NIDV/NL Marinebouwcluster

15 april

Woensdrecht

NIDV Jaarvergadering

16 april

Soesterberg

Informatiemiddag “Kenniskeuken”

23 april

Schiphol

International Participation Day

3-5 juni

Rotterdam

Undersea Defense Technology symposium

7-11 september

Delft

Congres European Aerospace Societies

19 november

Rotterdam

NIDV Symposium en Tentoonstelling

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
Prinsessegracht 19
2514 AP Den Haag

T: (070) 364 48 07
F: (070) 365 69 33

info@nidv.eu
www.nidv.eu

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
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