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NEWSLETTER
”Industrie heeft F-35 wat te bieden”
”De Nederlandse industrie heeft het F-35-project wat te bieden op basis van prijs en kwaliteit”,
aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Foto: Mediacentrum Defensie

“Nederlandse industrie heeft het F-35-project wat te bieden”, zegt minister Kamp van Economische Zaken. Op de foto de
eerste Nederlandse F-35, de F-001.

Kamp en zijn collega Hennis van Defensie waren op 29 september in de Tweede Kamer voor het
Algemeen Overleg over de verwerving van de F-35. Volgens Kamp is zijn ministerie ”voortdurend actief
om de Nederlandse industrie te ondersteunen in het binnenhalen van orders.” Dit geldt niet alleen
voor de productiefase van de F-35, maar zeker ook voor het onderhoud. Oud-minister Verhagen reist
als Bijzonder Vertegenwoordiger een keer of zes per jaar met een delegatie van het Nederlandse
bedrijfsleven naar de Verenigde Staten om opdrachten binnen te halen.
Volgens Kamp realiseerden de bedrijven aangesloten bij het Netherlands Industrial F-35 Aircraft Platform
(NIFARP) in 2013 een productieomzet gerelateerd aan de F-35 van 49 miljoen euro en in 2014 van bijna
65 miljoen. Raming van de Nederlandse omzet tot aan het eind van de F-35 productie is volgens de
jaarrapportage Verwerving F35 in totaal circa 9 miljard dollar. Volgens het NIFARP is de totale reeds
gerealiseerde werkomzet aan de F-35 op dit moment ruim 1 miljard euro en zijn er raamcontracten
afgesloten ter waarde van 5 miljard. PwC raamt dat het tot 2050 om ongeveer 13,1 miljard aan directe
en indirecte omzet gaat en, als de F-35 tot 2065 in gebruik blijft, om ongeveer 20 miljard aan omzet.
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NIDV informeert regio Leeuwarden
De NIDV heeft op verzoek van de gemeente
Leeuwarden een informatiebijeenkomst
gehouden voor zo’n 20 bedrijven, opleidingen kennisinstituten uit de regio.
De bijeenkomst op 30 september in het
stadhuis van Leeuwarden werd ingeleid door
Henk Deinum, eerste locoburgemeester en
wethouder economie, ruimtelijke ordening
en gebiedsontwikkeling. Vervolgens werden
vertegenwoordigers van de deelnemende
bedrijven geïnformeerd over mogelijkheden en
valkuilen bij het zaken doen op de Defensie- en
Veiligheidsmarkt.
Foto: Jelle Zijlstra
Peter Huis in’t Veld en Rob van Dort verschaf
De NIDV informeerde in het stadhuis van Leeuwarden bedrijven
ten informatie over de rol die de NIDV
en opleiding- en kennisinstituten uit de regio.
daarbij vervult als strategische partner van
de overheid, namelijk die van informatie
verstrekker, belangbehartiger en dienstverlener. Het bedrijf Ziuz uit Gorredijk dat zich recent bij de
NIDV heeft aangesloten maakte de deelnemers deelgenoot van hun ervaringen op de Defensie- en
Veiligheidsmarkt. Wiebe Koopmans van Ziuz schetste een reëel en aansprekend beeld van de wijze
waarop zij daarbij gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden die de NIDV biedt.

Werkplek van de toekomst
Op 26 januari 2016 organiseert de stichting NIDV in de Politieacademie in Apeldoorn het symposium
“Mobiele werkplek van de toekomst”.
De NIDV organiseert het symposium samen met overheidspartners vanuit de civiele en militaire
veiligheid, wetenschap en een aantal NIDV deelnemers. Er wordt vanuit verschillende kanten naar de
Mobiele werkplek van de toekomst gekeken, vanuit de behoeftesteller/gebruiker, vanuit de wetenschap/
kennisinstituten en vanuit de industrie (NIDV deelnemers).
Het symposium bestaat uit twee blokken met inleidingen vanuit de gebruikers en wetenschap met
aansluitend een Lagerhuisdebat. Daaromheen laten NIDV deelnemers en overheden (waaronder het
Fieldlab politieacademie) zien welke functionaliteiten er nu al beschikbaar zijn of binnenkort komen.
De onderwerpen die tijdens dit symposium aan de orde komen zijn naast de fysieke mobiele werkplek,
situational awareness, common operational picture, communicatie, sensors, simulatie en gaming en
ondersteuning vanuit meldkamers.
NIDV deelnemers en overheden die interesse hebben om aanwezig te zijn met een stand (binnen en/of
buiten) wordt verzocht contact op te nemen met Dick Visser of Rob van Dort van de NIDV: d.visser@nidv.eu
en rob.vandort@nidv.eu. De uitnodiging voor dit symposium wordt in november verzonden.
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Masterclass Nationale Politie afgerond
De eerste NIDV Masterclass Nationale Politie is afgerond. De stress bij de deelnemers liep af en toe
flink op.
De Masterclass is gehouden van 21 tot en met 24 september. Vertegenwoordigers van Citygis, Deloitte,
Ordina, Capgemini, KPN, TNO, CGl, Atos, NCIM-Groep, Contour AS en NIDV maakten diepgaand
kennis met de Nationale Politie. Na een inleiding van de Directeur Operatiën De Meij over de Nationale
Politie werd achtereenvolgens door een vertegenwoordiger van het ministerie van Veiligheid en
Justitie, D66-Kamerlid Berndsen, burgemeester Lenferink van Leiden en hoofdofficier van justitie
Nieuwenhuizen hun rol en relatie belicht met betrekking tot de Nationale Politie. Ook is de staf van
de politieorganisatie bezocht waar een presentatie over de toekomst van de Nationale Politie werd
gegeven. Op de Politieacademie in Apeldoorn werd het gezelschap door Peter van Os bijgepraat over
onderzoek en kennisontwikkeling en door Nanette Raaijmakers over politieonderwijs.
Verder stond een bezoek aan het Politie Dienstencentrum in Nieuwegein op het programma. Hier
werden de deelnemers geïnformeerd over de problematiek van het terugbrengen van 26 inkoop
organisaties (van de voormalige korpsen) naar één centrale inkooporganisatie. Benadrukt werd dat
ICT de belangrijkste randvoorwaarde is voor het realiseren van de inrichting van de bedrijfsvoering
en voor het realiseren van een deel van de bezuinigingen. Verder werd een presentatie verzorgd over
portfoliomanagement (de juiste dingen doen en die dingen juist doen) als basis van de regierol van de
Directie Operatien.
Om de deelnemers kennis te laten maken met de politiepraktijk werd door personeel van het Basisteam
Meierij in samenwerking met personeel van de politieacademie, in het Nationaal Training Centrum
te Vught een tweetal casussen neergezet. Ging de eerste casus (uitschakelen amokmaker met vuur
wapen) gepaard met een hoog adrenalinegehalte bij de deelnemers, de tweede casus (bompakket
in metrostation) was voornamelijk stressvol voor de deelnemers die de rol van Officier van Dienst
Politie hadden te vervullen. Tijdens de laatste dag hebben functionarissen van Defensie, de Nationale
Politie en de Brandweer presentaties verzorgd over de wijze waarop de samenwerking binnen het
veiligheidsdomein gestalte wordt gegeven.
De voorbereidingen voor de NIDV Masterclass Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht zijn
gestart. Nadere informatie volgt zodra het programma rond is.

Foto: Chris Parthesius

Deelnemers aan de eerste NIDV Masterclass Nationale Politie.
www.nidv.eu
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Geslaagde projectendag DMO en NIDV
Op de Frederikkazerne in Den Haag was op 22 september de jaarlijkse DMO-NIDV Projectendag.
Zo’n 120 aanwezigen, afkomstig uit de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie zijn door het
ministerie van Defensie bijgepraat over een aantal grote investeringsprojecten. De directeur van de
Defensie Materieel Organisatie (DMO) viceadmiraal Matthieu Borsboom ging in op de actualiteit van de
snel veranderende veiligheidssituatie en deelde met de aanwezigen de nieuwe strategie en organisatie
van DMO. Een strategie die erop is gericht de krijgsmacht te voorzien van het beste materieel en de
beste informatievoorziening en daarbij 24/7 voor ondersteuning te zorgen.
Diverse projectleiders gaven een toelichting op de aanpassing van de Landing Craft Utility (LCU)
eenheden en de voorgenomen vervanging van de M-fregatten, onderzeeboten en mijnenbestrijdings
capaciteit. Ontwikkelingen en innovatie bij luchtsystemen werden toegelicht met bijdragen over het
Multi Role Tank- en Transport (MRTT) vliegtuig waarbij Nederland de leiding heeft en het vorig jaar
opgerichte Aerospacecluster. Dit cluster, een samenwerking tussen de Koninklijke Luchtmacht en het
bedrijfsleven, wil sturing geven aan een aantal voor de luchtmacht belangrijke innovaties.
In een bijdrage van het Joint Informatievoorziening Commando werden de ambities en uitdagingen om
op alle niveaus organisaties en eenheden te voorzien van de beste informatietechnologie, toegelicht.
Door het ministerie van Economische Zaken werd de industrie bijgepraat over de veranderende
Europese regelgeving met betrekking tot verwerving en inkoop; met zowel de bedreigingen voor de
DVI maar ook met de nieuwe kansen die industriële participatie biedt.

Microflown weet waar de schutter zit
Sensoren van Microflown AVISA kunnen in een gevechtssituatie precies vaststellen waar zich
schutters bevinden en van welke wapens ze zich bedienen.
De akoestische multimeters van Microflown worden onder meer in de auto- en computerindustrie
gebruikt om ongewenste geluiden op te sporen. Maar ook Defensie maakt dankbaar gebruik van
Microflown. Akoestische sensoren zijn in staat om exact de oorsprong van het vijandelijk vuur vast te
stellen, waarna razendsnel tegenmaatregelen kunnen worden genomen, zoals accuraat tegenvuur.
Volgens de officiële opgave kunnen dergelijke sensoren
mortieren op 20 kilometer afstand detecteren en geweervuur
vanaf 5 kilometer. Defensie heeft de sensoren in gebruik bij de
missie in Mali.

Foto: Jelle Zijlstra
Jeeps (met sensor, zwart bolletje op het dak)
reden langs de schietrange terwijl er met scherpe
munitie langs heen werd geschoten.
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Tijdens een demonstratie op het Artillerie Schietkamp in
’t Harde liet Microflown de sensoren op drie manieren zien:
statisch, op een voertuig en bovenop een drone. Jeeps (met
sensor) reden langs de schietrange terwijl er met scherpe
munitie langs heen werd geschoten. Op het dashboard van
de jeep was op het display te zien uit welke richting het schot
afkomstig was. De drone met sensor kan ergens landen en
informatie uitzenden. Het beeld kan door militairen op hun
laptop worden uitgelezen.
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Nieuw tijdens symposium: NIDV App
Om de dienstverlening aan bezoekers en standhouders te verbeteren en de symposiumbeleving te
optimaliseren biedt de NIDV dit jaar de NIDV App aan.
Na te zijn geïnstalleerd op smartphone of tablet geeft de
Symposium App toegang tot alle relevante informatie over
het NIDV symposium en de tentoonstelling op 19 november in
Ahoy Rotterdam. Met de App kan het programma van de dag
worden geraadpleegd, evenals de lijsten standhouders, sprekers
en deelnemers. Ook een plattegrond van de beursvloer is
beschikbaar.
Deelnemers die de App daarvoor open zetten kunnen elkaar
zelfs berichten sturen en afspraken maken. Door een druk op
de knop, kunnen gemaakte afspraken en relevante programma
onderdelen worden toegevoegd aan de persoonlijke symposiumagenda. Deelnemende exposanten
wordt de gelegenheid geboden om informatie over hun bedrijf in de App te zetten.
Verder zal de App worden gebruikt om standhouders en bezoekers op de hoogte te houden van
het laatste nieuws en te informeren over eventuele belangrijke wijzigingen in het programma. De
NIDV App met daarin de Symposium App kan medio oktober worden gedownload vanuit de Apple en
Google App-stores.

Agenda NIDV 2015/2016
27 oktober

Den Haag

NIDV Marktontmoeting inkopers en MKB

2-3 november

Den Haag

Defensie-attachés Bedrijven Dagen

19 november

Rotterdam

NIDV Symposium en Tentoonstelling

26 januari

Apeldoorn

NIDV Werkplek van de toekomst

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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