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Minister Kamp opent nieuwbouw Thales
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft op 2 juni de nieuwe gebouwen van Thales
Nederland in Hengelo geopend en het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het High
Tech Systems Park. Om open innovatie samen met andere Hightech bedrijven te realiseren,
wordt het terrein aan het Twentekanaal ontwikkeld tot High Tech Systems Park.
Kamp: “Thales kan over vijf jaar het centrum van een dynamisch hightechpark zijn. Dit park is
een goed voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers
en de overheid. Slimme start-ups kunnen hier de handen ineen slaan met grotere bedrijven
als Thales en met de Universiteit Twente, TNO, HBO’s en MBO’s. Dat zorgt voor inkomen en
werkgelegenheid voor Twente en daarmee natuurlijk ook voor Nederland”. Kamp knoopte linten
aan elkaar als symbool van het verbinden van generaties. “De nieuwe open werkomgeving
en de concentratie van de verschillende onderdelen verbeteren onze effectiviteit. Het park
stelt ons beter in staat samen te werken met de vele partijen in onze omgeving en stimuleert
open innovatie. Daarnaast zullen wij de komende jaren honderden nieuwe ingenieurs moeten
aannemen en dat vraagt faciliteiten die aansluiten bij de wensen van een nieuwe generatie”,
zegt Gerben Edelijn, CEO van Thales Nederland.

Kamp verbindt oud en jong, zoals ook vertegenwoordigd door drie generaties van de familie Tijdhof.

KPN en NIDV zetten landmacht
in het zonnetje
In de prachtige ambiance van het Rijksmuseum werd de 200-jarige
Koninklijke Landmacht op 14 mei een receptie aangeboden door
de NIDV en KPN. NIDV-voorzitter Karla Peijs memoreerde dat
de KL natuurlijk veel oudere wortels heeft, terug gaan tot het
succesvolle, innovatieve Staatse leger van Prins Maurits. “Toen
wij ons bogen over de vraag hoe wij die bescheiden landmachters
het beste in het zonnetje konden zetten, was het een uitgemaakte
zaak dat het Rijksmuseum daarvoor de beste locatie is. Niet
alleen omdat onze nationale geschiedenis hier zichtbaar en
voelbaar aanwezig is. Waken voor vrede en vrijheid, is het motto
van de landmacht. De Nachtwacht van Rembrandt is daarvan het
universele, archetypische symbool. Waar anders kunnen wij de
landmacht, die dag én nacht waakt, beter eren!”, aldus Peijs. Na
toespraken van Commandant Landstrijdkrachten, lt-gen Mart de
Kruif, John van Vianen (KPN directeur zakelijke markt) en de heer
Tim Zeedijk, hoofd Tentoonstellingen van het Rijksmuseum en een
boeiende lezing door Peer de Vries was het nog geruime tijd goed
toeven in het museum.

Generaal De Kruif loofde
de samenwerking met het
bedrijfsleven.

Gastvrij onthaal bij Koninklijke Marine
De Jaarvergadering van de NIDV op 16 april in Den Helder
combineerde het nuttige met het aangename, dankzij het
gastheerschap van de Koninklijke Marine. De Commandant
Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, zette de toon
bij de ontvangst van de ongeveer tachtig deelnemers. Hij beperkte
zich niet tot een welkomstwoord, maar nam de tijd om openhartig
op vragen uit de zaal in te gaan. Onder leiding van NIDV-voorzitter
Karla Peijs werd het huishoudelijke gedeelte efficiënt en snel
afgewikkeld. NIDV-penningmeester Dies Mackintosh (Bayards)
lichtte de jaarcijfers toe en concludeerde dat de NIDV een gezonde
stichting is. De bestuursleden Wim Tijsterman (Contour Advanced
Systems) en Stephan Miegies (CityGIS) werden herkozen.
Directeur Ron Nulkes gaf een toelichting op het jaarplan, alsmede
op de Defensie Industrie Strategie en de Aanbestedingswet op
Defensie- en Veiligheidsgebied.

Vice-admiraal Matthieu
Borsboom en NIDV-voorzitter
Karla Peijs.
(Foto: Jelle Zijlstra)

Uitdaging woninginbraken
Woninginbraken hebben de volle aandacht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2017
moet het aantal woninginbraken met 30 procent gedaald zijn ten opzichte van 2012, zo kondigde
minister Opstelten eerder aan. Preventie is een essentieel onderdeel van de aanpak die nodig is
om dit doel te bereiken. De NIDV nodigt bedrijven uit om samen met de Nationale Politie en TNO
de werkwijze van inbrekers te ontrafelen. Hierdoor wordt u in staat gesteld om met ketenpartners
uw technologie/product af te stemmen op werkelijke situaties. De uitdaging is om gezamenlijk tot
betaalbare totaalconcepten te komen waarmee een trendbreuk wordt geforceerd in het aantal
woninginbraken.
> Meer informatie: www.nidv.eu/nl-NL/pages/1335/Samenwerking-TNO.aspx

Symposium Cyberveiligheid
in Rotterdam
De NIDV organiseerde een bijzonder symposium met praktijksessies over “Cyberveiligheid
voor de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie”. Het evenement vond plaats in de Van
Ghentkazerne in Rotterdam op 23 april. In de ochtend prominente sprekers van de Nationale
Politie, de MIVD, het OM, TNO, Thales UK en Jetico Finland. In de middag zes praktijksessies
over o.a. ‘Secure Email’ (Compumatica), Fox Crypto, INDUSSEC. TNO gaf een demo ‘PDA
hacking’. NIDV-deelnemers kunnen inloggen op onze website www.nidv.eu voor enkele
presentaties.

Nieuwe meldkamer Haaglanden

Bijzondere werkplekken met vier beeldschermen voor 53 centralisten

Sinds 27 mei werken de medewerkers van de meldkamer Hollands-Midden niet meer vanuit
de oude locatie in Leiderdorp, maar vanuit de meldkamerlocatie van de veiligheidsregio
Haaglanden. Als leverancier van de meldkamer ICT-infrastructuur heeft Ordina dit succesvolle
migratieproject ondersteund, waarbij ongeveer 85 medewerkers en zo’n veertig bijbehorende
applicaties naar de locatie Haaglanden in Ypenburg (Den Haag) zijn verhuisd.
De verhuizing van de meldkamer Hollands-Midden naar de meldkamer Haaglanden (de ‘Yp’)
past in de totstandkoming van één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). In opdracht van
de minister van Veiligheid & Justitie, gaat deze organisatie in oprichting vanuit tien locaties in
Nederland werken. De Yp is één van die tien locaties. Voor de verhuizing van Hollands-Midden
naar de Yp heeft Ordina, onder meer de realisatie van extra virtuele meldkamerwerkplekken en
werkplektools en een uitbreiding van autorisaties voor haar rekening genomen.
“Om het migratieproject soepel te laten verlopen is in samenwerking met de applicatie-eigenaren
zorgvuldig bepaald welke applicaties we wel of niet zouden migreren of samenvoegen en op
welke manier dat zou gebeuren”, aldus Rob Smeets, managing partner bij Ordina Business
Consulting & Solutions. Ewald Beld, opdrachtgever namens meldkamer Haaglanden, is te
spreken over de verhuizing van de meldkamer Hollands-Midden naar Haaglanden. “Belangrijk
was dat de dienstverlening aan de burger tijdens de verhuizing en samenvoeging niet in gevaar
kwam. Dat is honderd procent gelukt. Het voordeel van een partij als Ordina is dat ze veel
ervaring heeft met het bouwen en beheren van meldkamers. Ze weten precies waar ze op
moeten letten en wat de mogelijke valkuilen zijn, waardoor we er alle vertrouwen in hebben
gehad.” Vorig jaar al heeft Ordina een compleet nieuwe ICT-infrastructuur turn-key opgeleverd
voor de nieuwe meldkamer van de veiligheidsregio Haaglanden in het nieuw gebouwde complex
in Ypenburg.
> Meer info: www.politie.nl/nieuws/2014/mei/27/06-den-haag-een-meldkamer-voorhulpdiensten-haaglanden-en-hollands-midden.html en www.ordina.com (nieuws)

Agenda
Projectendag NIDV-Defensie

NIDV Symposium
en Tentoonstelling

Algemeen Overleg DIS

20-11-2014 08:00 - 18:00
AHOY, ROTTERDAM

25-09-2014 10:00 - 16:00 (Den Haag)
Georganiseerd i.s.m. het Ministerie van
Defensie

De Tweede Kamer debatteert op 11 juni
om 19.00 uur over de Defensie Industrie
Strategie. Het NIDV-standpunt kunt u lezen
in de vorige Nieuwsbrief, zie www.nidv.eu

Noteer de datum al vast!

Veteranendag

28-6-2014 (Den Haag)
Draag een witte anjer!
Zie www.anjerveteranendag.nl

Beurzen 2014
Een overzicht van de belangrijkste defensie-en veiligheidsbeurzen.
Op 20 november ontmoeten wij u natuurlijk in Ahoy. Meer info: m.soeteman@nidv.eu
• Eurosatory Land, Parijs, 16-20 juni
• Luchtmachtdagen, Gilze-Rijen, 20-21 juni
• Farnborough airshow, GB, 14-20 juli
• Euronaval Parijs, 27-31 oktober
• NIDV-dag Ahoy, Rotterdam, 20 november
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