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NEWSLETTER
Parallelsessies tijdens Symposium
Primeur tijdens het NIDV Symposium 2015: vier parallelsessies over interessante onderwerpen.
“Cruciale capaciteiten: een nieuwe kijk op
veiligheid” is het thema van het NIDV Symposium
2015 op 19 november in Ahoy Rotterdam. Tijdens
het middagprogramma zijn er onder leiding
van generaal-majoor b.d. Jaap Willemse vier
interessante parallelsessies. “De landmacht
niet innovatief?” vraagt Commandant
Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de
Kruif zich af. Pim Leltz van de Defensie Materieel
Organisatie spreekt over het minder afhankelijk
worden van fossiele brandstoffen.
Symposium-subsponsor Northrop Grumman
organiseert een paneldiscussie over Eliminating
the Blind Spots: ISR and C2 Challenges in the
Information Age. Daar nemen aan deel C4ISRexpert Steve Batts, luitenant-generaal Sander
Schnitger, commandant luchtstrijdkrachten en
Michel Peters van het NLR. En als laatste zal
luitenant-kolonel Ted Meeuwsen (Koninklijke
Luchtmacht) de bezoeker meenemen naar extreme
omstandigheden in lucht- en ruimtevaart.
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Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp,
spreekt tijdens het NIDV-symposium in Rotterdam.

In het ochtendprogramma staan speeches op
het programma van generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, mr. Geke Faber,
voorzitter Veiligheidsberaad, Henrik Henriksson, per 1 januari 2016 voorzitter raad van bestuur Scania,
luitenant-generaal b.d. Rob Bertholee, directeur AIVD en schout-bij-nacht Pieter Bindt, directeur MIDV.
Het ochtendprogramma staat onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Ko Colijn, directeur Instituut
Clingendael.
Ahoy in Rotterdam vol met militairen, vertegenwoordigers van politie, brandweer en andere
veiligheidsdiensten, politici en topmensen van bedrijven uit de defensie- en veiligheidssector; dat
gebeurt eigenlijk maar één keer per jaar tijdens het symposium van de stichting Nederlandse Industrie
voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Op donderdag 19 november staat voor de 27e keer het complete
veiligheidsdomein op de mat: ruim 130 bedrijven verdeeld over drie hallen.
Om vooraf en tijdens het symposium op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en om het
dagprogramma, lijsten met standhouders, sprekers en deelnemers en de plattegrond van de
beursvloer te raadplegen is er de NIDV App met daarin de Symposium App. Het geheel kan worden
gedownload vanuit de Apple en Google App-stores. Het advies is om dat vooraf te doen. Bij uw
aanmelding hebt u het wachtwoord ontvangen. Meer info: www.nidv.eu/symposium
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NIDV houdt vinger aan de pols bij DVOW
Het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) bestaat uit
deelprojecten. Die moeten zorgen voor het doeltreffend en doelmatig voor 10 tot 15 jaar ‘inzet
gereed’ hebben van een nieuwe vloot operationele wielvoertuigen inclusief de bijbehorende
deelsystemen.
Bij het onderhoud
daarvan wil Defensie
samenwerken met het
bedrijfsleven door nietstrategisch onderhoud
zoveel als mogelijk uit te
besteden, mits dit goed is
voor Defensie. Het eerste
deel van de vervanging
(VW Amarok) is al
uitgevoerd en hiervoor
is in december 2013 een
contract getekend met
leverancier PON. Deze
leverancier draagt zorg
voor alle instandhoudingsen herstelwerkzaamheden
gedurende de periode
van minstens 10 jaar.
De voertuigen worden
ingevoerd vanaf eind 2014
tot en met 2016.
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Er is recent een opdracht geplaatst voor 412 extra Amaroks.

Het andere deel bestaat uit verwerving van circa 3700 verschillende voertuigen en ongeveer 1500
containers in diverse configuraties. Defensie zet de behoefte aan deze systemen in zeven separate
Europese aanbestedingen in de markt. In tegenstelling tot deel 1 zal Defensie niet al het onderhoud aan
de markt uitbesteden, maar zelf een deel van het onderhoud uitvoeren. In totaal gaat het om ongeveer
8000 af te voeren voertuigen waarvan er nog een 6000 in gebruik zijn bij de krijgsmachtdelen. Het plan
is om de nieuwe systemen in de periode 2018 tot en met 2022 in te voeren. Het afvoeren betreft onder
andere Mercedes terreinwagens, Landrovers, Unimogs, LSV’s, DAF viertonners en DAF tientonners.
De NIDV houdt bij het project vinger aan de pols. Zo is er recent een opdracht geplaatst voor 412 extra
Amaroks. Configuratie van deze Amaroks is wat robuuster dan die van de eerste serie in verband
met gebruik tijdens uitzendingen. Militaire monteurs worden bij PON geschoold voor onderhoud aan
Amaroks tijdens uitzendingen. Ook deze Amaroks, als ze in Nederland zijn, vallen onder het Amarok
onderhoudscontract van PON.
Het streven is om voor het einde van dit jaar de aanbesteding van de vrachtauto’s en de containers
te doen uitgaan, maar verwacht moet worden in verband met het reserveren van vooral het
exploitatiebudget, dat een en ander eerst na de jaarwisseling kan worden uitgevoerd. Jacques Velmans
van het NIDV-buro kan u hierover meer vertellen.
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De Waard nieuwe directeur DMO
Schout-bij-nacht Arie Jan de Waard (54) wordt medio december de nieuwe directeur Defensie
Materieel Organisatie. Op 1 december krijgt hij de rang van vice-admiraal.
De Waard volgt vice-admiraal Matthieu Borsboom op die met leeftijdsontslag gaat. Op verzoek van
minister Hennis van Defensie leidde Borsboom de Defensie Materieel Organisatie ruim een jaar.
De Waard begon zijn militaire carrière in
1982 aan het Koninklijk Instituut voor de
Marine in Den Helder. Hij vervulde daarna
varende functies op Hr. Ms. Tromp en Hr.
Ms. Jacob van Heemskerck. In 1995 werd
hij projectleider van een reorganisatie bij de
Rijkswerf. Dat vormde ook de basis voor een
onderzoek waarop hij in 1999 promoveerde.
Aansluitend was De Waard hoofd technische
dienst op Hr. Ms. van Nes en werkte hij in
verschillende functies op de Defensiestaf.
In 2012 werd hij plaatsvervangend directeur
Aansturen Operationele Gereedstelling en
in 2014, hoofddirecteur Bedrijfsvoering. In
die laatste functie kreeg hij de rang van
schout-bij-nacht. Naast zijn Defensiewerk
is De Waard voorzitter van de Stichting Sail
Amsterdam.
Vice-admiraal Borsboom spande zich in
opdracht van de secretaris-generaal in om de
materieelorganisatie verder te versterken
en te ontwikkelen als materieellogistiekeen IT-dienstverlener.
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Vice-admiraal Borsboom gaat met leeftijdsontslag. Op verzoek van
minister Hennis leidde Borsboom de Defensie Materieel Organisatie
ruim een jaar.

Nieuwe deelnemers NIDV
Verschillende bedrijven zijn de afgelopen tijd deelnemer geworden van de NIDV.
De nieuwe deelnemers zijn: Motorola Solutions Netherlands BV, Bredenoord BV en Seko Benelux BV.
Een overzicht van alle deelnemers is te vinden op de website van de NIDV. Deelnemers zijn Nederlandse
(vestigingen van buitenlandse) bedrijven en kennisinstellingen die een concrete bijdrage leveren aan
de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De NIDV is een stichting die onafhankelijk is van de
overheid.
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Introductie veilig digitaal ondernemen
In het kader van de Alert Online weken heeft The Hague Security Delta (HSD) in samenwerking met
de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) een Introductie voor veilig digitaal
ondernemen ontwikkeld.
In deze introductie worden organisaties die actief zijn in het defensie en veiligheidsdomein geïnformeerd
over veilig digitaal ondernemen met als doel het bewustzijn van cyberdreigingen te verhogen.
De campagne Alert Online voor MKB’ers is een campagne van en voor de overheid en het bedrijfsleven.
Het doel van de campagne is om op te roepen tot veilig en bewust internetten. De oproep is dit jaar
specifiek gericht op MKB’ers die veiligheidsdiensten aanbieden. De overheid wil met deze campagne
een sterk impuls geven aan het cyber security bewustzijn in Nederland. Dit wil de overheid bereiken
door middel van toepassing van kennis op cyberveilig gedrag in het bedrijfsleven.
Introductie voor veilig digitaal ondernemen geeft inzicht in drie aspecten van cyberveiligheid; bestaande
cyberdreigingen, hoe te beschermen tegen cyber dreigingen en wat te doen bij een incident. Tevens
biedt de introductie een yellow page van cybercrime experts bedrijven en een website link naar cyber
experts in Nederland.
Meer info: www.thehaguesecuritydelta.com

Agenda NIDV 2015
19 november

Rotterdam

NIDV Symposium en Tentoonstelling

12 & 13 januari

Rotterdam

Defence and security event UK-NL

26 januari

Apeldoorn

NIDV Werkplek van de toekomst

28 & 29 januari

ntb

Masterclass Bewust Internationaal Zakendoen

18 maart

Brussel

NATO Industry Day

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.

www.nidv.eu

4

Newsletter 9 • november 2015

