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NEWSLETTER
Defensie daagt mkb uit
Defensie wil met een nieuwe manier van inkopen Nederlandse mkb-bedrijven inspireren om
innovatieve producten en diensten te leveren aan Nederlandse legerbases.
Fieldlab Smart Base is de naam van
het project dat Defensie samen met
metaalbedrijvenorganisatie FME
start rond de inkoop voor bases
waar Nederlandse militairen tijdens
missies in het buitenland verblijven.
Het initiatief werd begin februari
gelanceerd tijdens een bijeenkomst
over Smart Industry in Apeldoorn.
Defensie zoekt contact met mkbbedrijven die kunnen voorzien in
alle denkbare civiele behoeftes
rond de inrichting van de bases van
waaruit Nederlandse militairen in
het buitenland opereren. Fieldlab
Smart Base moet leiden tot een
Foto: Riekelt Pasterkamp
basisstation voor buitenlandse
Brigadegeneraal Hans Damen en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hammingmilitaire missies met een zo’n klein
Bleumink tijdens de aftrap van het Fieldlab Smart Base in Apeldoorn.
mogelijke footprint. Een basis moet
het vermogen hebben zich aan te
passen aan de omstandigheden, mobiel en snel inzetbaar zijn. Dat betekent dat hij verplaatsbaar is
met behoud van een drietal functies: bescherming, C4I (command, control, communication, computers &
information) en support & services.
Niet eenvoudig, weet ook brigadegeneraal Hans Damen, directeur Materieel en Diensten van de
Koninklijke Landmacht en verantwoordelijk voor Smart Base. ”De combinatie van adaptiviteit, mobiliteit
en snelle inzetbaarheid van de base plaatst Defensie voor uitdagingen waar we nog geen passende
antwoorden op hebben.”
Met het Fieldlab wil de Landmacht experimenteren met aanbestedingsvormen, waarin leveranciers niet
tot uitentreuren omschreven producten leveren, maar voorzien in een behoefte voor een bepaalde duur,
zodat de base altijd voorzien is van het beste dat er is. Damen hoopt op creatieve oplossingen waar
Defensie zelf nooit aan zou kunnen denken, of producten die er nu nog niet zijn. ”Wat mooi zou zijn, is
tentdoek waarmee energie opgewekt kan worden, maar dat ook granaatscherven kan tegenhouden”,
geeft Damen als voorbeeld.
Voor bedrijven biedt samenwerking met Defensie een mooie kans om nieuwe toepassingen te
ontwikkelen of producten te testen in een militaire omgeving, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé
Hamming-Bleumink. ”De innovaties die dit oplevert, kunnen bedrijven weer exporteren.”
Informatie: smartbase@mindef.nl Binnen de NIDV is Gerben Seevinck (g.seevinck@nidv.eu) betrokken.
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F-35’s te gast op Europese airshows
Er komen deze zomer zeker zes F-35’s naar Europa. Waarvan één naar Nederland.

Foto: Lockheed Martin

Vier F-35’s boven Luke Air Force Base in de Verenigde Staten.

Het Britse ministerie van defensie heeft bevestigd dat de F-35 Lightning II te zien zal op de Royal
International Air Tattoo (RIAT) die van 8 tot 10 juli wordt gehouden en de Farnborough Air Show die van
11 tot 17 juli plaatsvindt. Er komen vijf F-35’s naar Groot-Brittannië: twee conventionele A-varianten en
evenveel Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) B-varianten van het US Marine Corps. Ook zal een
F-35B van de Royal Air Force bewonderd kunnen worden. Twee jaar geleden zou een F-35A al optreden,
maar toen gooiden problemen met de F135-motor roet in het eten.
Volgens de Britten hebben zij de Europese primeur van de F-35. Dat valt nog te bezien. Minister Hennis
van Defensie beloofde aan omwonenden van de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel dat er komende
zomer een F-35 naar Nederland zou komen. Dit voor zogenaamde ‘belevingsvluchten’. Volgens een
woordvoerder van de luchtmacht gaat dat zeker gebeuren. “Planning is dat een van onze toestellen
eind mei naar Nederland komt. Mooie bijvangst is als de F-35 ook tijdens de Luchtmachtdagen op 10 en
11 juni op de vliegbasis Leeuwarden is te zien.” De Koninklijke Luchtmacht beschikt over twee F-35’s,
gestationeerd op Edwards Air Force Base in de Verenigde Staten.
De eerste Nederlandse toestellen zullen naar verwachting vanaf 2019 worden gestationeerd op de
vliegbasis Leeuwarden.
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NIDV en Preparatory Action
De Europese Commissie is voornemens om in het volgende Europese Kaderprogramma (2021–2027)
een specifiek R&D programma op het gebied van Defensie op te starten, met een grootte van 1 á
2 miljard euro.
Om dit mogelijk te maken wordt nu een voorbereidend initiatief opgetuigd: de Preparatory Action
(PA) on CSDP (EU Common Security and Defence Policy) related research. De PA is een relatief klein
onderzoekprogramma (maximaal 100 miljoen euro) dat ten doel heeft de toegevoegde waarde van
gezamenlijk Europees defensieonderzoek aan te tonen en tegelijkertijd meer inzicht te geven in de opzet
van zo’n onderzoekprogramma (governance, strategie, IPR, operationele uitvoering). De PA loopt tussen
2017 en 2020. De contouren van de PA worden nu vastgelegd. De Europese Commissie, EDA en de
Europese industrie, verenigd in de ASD, houden zich hiermee bezig. Al deze partijen, inclusief de door
de Europese Commissie geïnitieerde Group of Personalities (met daarin Paul de Krom, voorzitter RvB
TNO) kijken naar opzet en inhoud.
Voor de NIDV en haar deelnemers is het van belang welke onderwerpen in de PA aan bod komen.
Dit proces willen we ook beïnvloeden. In januari is er een brainstormvergadering geweest tussen
vertegenwoordigers van Defensie, Economische Zaken, TNO en NIDV-bedrijven om onderwerpen die
ons interesseren te genereren. Dit proces zal de eerstkomende maanden worden voortgezet. Onze
ideeën zullen in het Europese overleg worden ingebracht.
Informatie en/of suggesties: Andre Mom (a.mom@nidv.eu) of Ron Nulkes (r.nulkes@nidv.eu)

Seevinck nieuw bij NIDV
Sinds 1 februari is Gerben Seevinck in dienst bij de NIDV. Als Business Development Manager is hij
vooral gericht op het landdomein.
Seevinck (1969) werkte 8 jaar als zelfstandig professional in het
civiele veiligheidsdomein (veiligheidsregio’s en toeleverende
bedrijven). Sinds 2010 is hij reserveofficier bij het 1CMICommando binnen het Commando Landstrijdkrachten. In deze
functie werd Seevinck in 2015 voor vijf maanden uitgezonden
naar Mali.
Tot 2008 was hij beroepsofficier bij de brandweer in de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dit na zijn
opleiding aan de Brandweeracademie (IFV) in 2003. Daarvoor
werkte hij voor bedrijven als Eneco, Stork, British Telecom
(Telfort) en Woodward in sales/marketing functies. Als
dienstplichtige diende hij bij het Korps Commandotroepen.
Seevinck heeft een Masters in International Marketing
Management en een Bachelor in Mechanical Engineering. Hij is
gehuwd en vader van twee dochters. Seevinck is te bereiken
via 0657314362 of g.seevinck@nidv.eu
www.nidv.eu
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Gerben Seevinck is als business development
manager vooral gericht op het landdomein.
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Politiebureau steeds minder belangrijk
Op 26 januari was de Politieacademie het toneel van de NIDV-manifestatie ”Mobiele Werkplek van
de Toekomst”.
Ongeveer 150 vertegenwoordigers van industrie, politie, veiligheidsregio’s, defensie, marechaussee en
kennisinstituten waren aanwezig. Albert van der Wetering, districtschef Brabant-Oost, schetste een
verandering in de werkwijze van de politie, waarbij het bureau steeds minder belangrijk wordt en de
dienders op straat steeds nadrukkelijker aanwezig zijn in buurten, wijken en dorpen. Dat vraagt een
andere werkwijze en meer gebruik van de huidige ontwikkelingen. Olav Strotmann, plaatsvervangend
directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, benadrukte de rol van de brandweer in
Nederland en de snel veranderende werkprocessen, die een claim leggen op de vele (vrijwillige)
brandweermensen.
Peter van den Ende van de Politieacademie nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van het
Operationele Field Lab van de Politieacademie en toonde een aantal kansen op basis van projecten in de
afgelopen jaren. De inrichting van een Field Lab toonde hij in het Atrium van de academie. De industrie
toonde in verschillende stands oplossingsrichtingen. Drs. A. Smallegange van TNO komt met een aantal
studenten van de Politieacademie, IFV en de Defensieacademie met aanbevelingen tijdens het 28e NIDV
Symposium op 17 november 2016.
Informatie: Rob van Dort (r.vandort@nidv.eu) of Dick Visser (d.visser@nidv.eu)

Foto: Jelle Zijlstra

Op 26 januari was de Politieacademie in Apeldoorn het toneel van de manifestatie ”Mobiele Werkplek van de Toekomst”.
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Strategie 2020: Missie en actie NIDV
In de Strategie 2020; Missie, ambitie en uitvoeringsagenda schetst de NIDV het pad naar de optimale
ondersteuning van haar deelnemers bij de duurzame inschakeling in de nationale en internationale
defensie- en veiligheidsmarkten.
In het document zijn volgens mr. Ron Nulkes, directeur
NIDV, missie, strategie en actie in elkaar gevlochten. ”De
uitvoeringsagenda van de NIDV vormt daarin de basis voor
periodiek bij te werken jaarplannen waarbinnen acties in onderlinge
samenhang en vanuit een strategische context kunnen worden
uitgezet en opgevolgd.”
De NIDV speelt in Nederland al decennialang een waardevolle
rol bij de inschakeling van haar deelnemers bij defensie- en
veiligheidsopdrachten in de gehele keten. Nulkes: “In deze tijd, in
een klimaat waar op alle niveaus besparingen worden gerealiseerd
en moderniseringen op vele fronten worden voorbereid en
doorgevoerd, is het de vraag welke positie de NIDV voor zichzelf
naar de toekomst toe ziet. Ook andere brancheorganisaties stellen
zich meer en meer existentiële vragen nu ze geconfronteerd worden
met veranderde inzichten voor wat betreft focus en financiering
van collectieve belangen vis-à-vis individuele belangen van
deelnemers.”
Blijft het werkveld voor de NIDV hetzelfde? Wat is de toegevoegde waarde in de toekomst voor de
deelnemers – zowel kleine als grote organisaties – en de sector? Zijn de kerntaken optimaal belegd?
Welke aspecten van de dienstverlening zijn ‘need to have’ en welke ‘nice to have’? Worden de krachten
voldoende gebundeld en is er voldoende schaal? Is de financiering geborgd? En bovenal: is de
NIDV voldoende slagkrachtig in de wereld van morgen? “We moeten proactief keuzes maken en de
organisatie slagvaardig en behouden naar de toekomst leiden”, aldus Nulkes.
De complete Strategie 2020 van de NIDV is te vinden op de website www.nidv.eu

Zakendoen met Defensie
Sinds dit jaar maakt Jelle Zijlstra van de NIDV deel uit van het Regionaal Platform Defensie–
Bedrijfsleven Midden.
Het Platform heeft tot doel de samenwerking tussen Defensie, het Nederlandse bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen in de regio Midden (provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland) te
bevorderen. Dit krijgt ondermeer gestalte door de organisatie van een reeks themabijeenkomsten
onder de noemer ‘Zakendoen met Defensie’. Dit Regionaal platform maakt deel uit van het Platform
Defensie-Bedrijfsleven dat onder voorzitterschap van de plaatsvervangend Commandant der
Strijdkrachten en voorzitter VNO/NCW periodiek bijeenkomt.
Lees verder op volgende pagina
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De themabijeenkomst van het Regionaal Platform Defensie–Bedrijfsleven Midden dit jaar staat in
het teken van Concept Development & Experimentation en Innovatie en wordt gehouden op 12 april van
13.30 tot 18.00 uur op de Bernhardkazerne in Amersfoort. De bijeenkomst wordt geopend door de
plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten, generaal-majoor Martin Wijnen.
Er zullen sprekers zijn van het Concept Development & Experimentation Center van de Koninklijke
Landmacht en van de afdeling Kennis & Innovatie van de Directie Plannen/Defensiestaf. Daarnaast
worden presentaties gehouden over de resultaten van de Defensie Innovatie Competitie 2015 en over
de ontwikkeling van de Vector. NIDV-directeur Ron Nulkes verzorgt een introductie van het NIDV
Landplatform. Deelname (gratis) staat open voor geïnteresseerde NIDV-deelnemers. Maximaal aantal
deelnemers: 130. Voor informatie: j.zijlstra@nidv.eu

Agenda NIDV 2016
18 februari

Den Helder

NIDV Symposium Kustwacht

23 februari

Papendrecht

Kerngroep Europa en NAVO

25 februari

Stroe

NIDV informatiebijeenkomst Purple Nectar

9 maart

Maastricht

Simulation & Training B2B

18 maart

Brussel

NATO Industry Day

12 april

Amersfoort

Platform Defensie Bedrijfsleven Midden

13 april

Lelystad

NIDV Jaarvergadering

20 april

Amsterdam

IPD-dag

2 t/m 4 juni

Twenthe

Exporic

28 september

Den Haag

NIDV Projectendag

17 november

Rotterdam

NIDV Symposium & 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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