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NEWSLETTER
Hans Hillen nieuwe voorzitter NIDV
Per 1 oktober is Hans Hillen benoemd tot nieuwe voorzitter van de NIDV.
Hillen (1947) was van 2010 tot 2012 minister van Defensie.
Daarvoor was hij lid van de Eerste en van de Tweede Kamer.
Ook heeft hij ervaring in het onderwijs, de journalistiek en
overheidsvoorlichting. Hij volgt Karla Peijs op, die tijdens de NIDVjaarvergadering in april te kennen gaf haar voorzitterschap neer te
willen leggen.
Hillen: “Samen met het NIDV-bureau wil ik mij inzetten om
de intensiveringen van zowel het publieke defensie- als
veiligheidsbudget zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan
de Nederlandse Defensie- en Veiligheids Industrie, binnen de
steeds internationaler wordende omgeving. Ik ken de Nederlandse
industrie om haar kwalitatieve en innovatieve karakter tegen
concurrerende prijzen. Ik dank het NIDV-bestuur voor het in mij
gestelde vertrouwen.”
Het eerste publieke optreden van Hillen als nieuwe voorzitter is
tijdens het NIDV Symposium op 30 november in Ahoy, Rotterdam.

Foto: NIDV

Hans Hillen is per 1 oktober benoemd tot
voorzitter van de NIDV.

Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

NIDV Symposium op 30 november
“Aanpassingsvermogen van publieke veiligheid!” is het thema van het NIDV Symposium op
30 november in Ahoy, Rotterdam. De minister van Defensie is een van de sprekers.
In deze woelige tijden hebben burgers en bedrijven er alle belang bij dat er goed over onze publieke
veiligheid wordt gewaakt, bij uitstek een taak voor de overheid. Van de krijgsmacht, politie, brandweer,
ambulancezorg, kustwacht en de andere publieke veiligheidsorganisatie wordt verwacht dat zij
adequaat kunnen optreden als de nood aan de man komt.
Onze nationale veiligheid kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen om ons heen. Grenzen
bestaan feitelijk niet maar veiligheid is toch nog vooral een soevereine kwestie. Technologie ontwikkelt
zich in een exponentieel tempo en wordt steeds meer toegankelijk voor een grotere groep. Het speelveld
van veiligheid wordt almaar complexer. Kunnen de Nederlandse publieke veiligheidsorganisaties zich
voldoende aan de snel wijzigende omstandigheden aanpassen?
Is de gehele Defensie en Veiligheid branche voldoende adaptief, proactief, toekomstbestendig en
flexibel? Wat dient er in dat kader te worden verbeterd?
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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De minister van Defensie heeft met het Total Force Concept een adaptieve krijgsmacht tot doelstelling
verheven. Ook bij de politie en brandweer zien we ontwikkelingen die moeten leiden tot meer adaptiviteit.
Vertegenwoordigers van de overheid en industrie geven hun visie op het aanpassingsvermogen
van publieke veiligheidspartners tijdens het NIDV Symposium op 30 november. Tijdens de NIDV
Tentoonstelling laten ruim 130 bedrijven zien waartoe zij in staat zijn. Veiligheidsorganisaties en –
bedrijven gaan tijdens break-out sessies in op belangrijke veiligheidsthema’s.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Team High Tech Crime Politie wint prijs
Op een bijeenkomst voor de top van wereldwijde cyber security bedrijven viel het Team High Tech
Crime (THTC) van de Politie in de prijzen.
Teamleider Marijn Schuurbiers van het THTC nam in Londen de Editors Choice Award van FC Security
in ontvangst. Andere aanwezige partijen horen tot de top van wereldwijde cyber security bedrijven. Het
THTC van de Politie deelt de prijs met Europol en Intel Security en Kaspersky Labs. Samen hebben zij
vorig jaar No More Ransom (NMR) opgezet, een internetplatform dat een antwoord is op de dreiging van
zogenaamde crypto-ransomware, gijzelingssoftware die data op computersystemen van bedrijven en
particulieren versleutelt en pas weer toegankelijk maakt wanneer losgeld is betaald.
NMR informeert het publiek over de gevaren van ransomware. Daarnaast helpt de website particulieren
en bedrijven ook echt hun data terug te krijgen. Een blik op de cijfers leert dat de website een behoorlijk
succes is met ruim 1,2 miljoen bezoekers binnen jaar. Het online platform omvat momenteel vijftig
decryptieprogramma’s, waarmee gijzelingssoftware onschadelijk kan worden gemaakt. Hiermee zijn
al meer dan 75.000 slachtoffers over de hele wereld geholpen. Hieronder waren zowel particulieren
en overheidsorganisaties als bedrijven. Het beveiligingsbedrijf kwam gevallen tegen waar het geëiste
losgeld meer dan een half miljoen dollar bedroeg.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Cyber prominent in ABDO
Externe bedrijven moeten voor nieuwe gerubriceerde en/of vitale defensieopdrachten voortaan aan
de Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten (ABDO) 2017 voldoen.
In de nieuwe ABDO 2017 zijn de beveiligingseisen aangepast aan de huidige dreigingen. Hierbij krijgt
vooral het hoofdstuk Cyber prominent aandacht. Door de nieuwe eisen verbetert de veiligheid sterk van
beschermde zaken die buiten Defensie worden opgeslagen of behandeld.
Voor opdrachten die nog in uitvoering zijn, blijft ABDO 2006 nog van kracht. De afdeling Industrieveilig
heid van de MIVD ziet erop toe dat de eisen uit ABDO 2017 worden nageleefd.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu
www.nidv.eu
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Foto: Orlaco

Orlaco levert wereldwijd camera- en monitorsystemen.

Orlaco gaat richting Australië
Voor de marktontwikkeling in Australië heeft Orlaco nauw samengewerkt met de NIDV.Orlaco
levert wereldwijd camera- en monitorsystemen voor militaire voertuigen en andere werkvoer
tuigen. De regio Australië is er één met veel mogelijkheden voor Orlaco. De organisatie wil new
business ontplooien in de regio en wil uiteindelijk bereiken dat de camera- en monitorsystemen
worden opgenomen in tenders.
“We hebben zelf al de nodige contacten in Australië, maar hadden er meer nodig. Tijdens de Eurosatory
Expo in Parijs heb ik aan Rob van Dort, Business Development Manager NIDV, gevraagd of hij ons in
contact kan brengen met de juiste mensen in Australië”, vertelt Arne Kooloos, Senior Accountmanager
bij Orlaco. Van Dort heeft vervolgens contact gelegd met kolonel Harold Jacobs, defensie attaché voor
Australië en Nieuw Zeeland.
Land Forces Expo in Adelaide, Australië heeft in 2016 ruim 10.000 bezoekers mogen ontvangen. Met
465 exposanten uit 22 landen is dit een zeer succesvolle militaire beurs voor de regio. Kolonel Jacobs
heeft Orlaco bij de voorbereiding ondersteund. Één van de grotere projecten in Australië is het huidige
‘Land 400 Program’. Dit programma is ter vervanging van de gevechts- en ondersteunende voertuigen.
Bedrijven als Thales, Rheinmetall, General Dynamics en BAE Systems zijn aanwezig op deze beurs.
Via kolonel Jacobs is Orlaco met deze bedrijven in gesprek gekomen.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu
www.nidv.eu
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Risico’s van cyberspionage
Regelmatig wordt gesproken over trucs van criminelen om uw computer binnen te dringen. Veel
minder bekend is de dreiging van statelijke actoren, andere landen dus, die proberen gevoelige
informatie van bedrijven en overheidsinstellingen te ontvreemden.
Statelijke actoren gebruiken soms dezelfde technieken als het criminele circuit, maar de economische
schade is vaak veel groter. Andere landen zijn meestal uit op civiele en militaire bedrijfsgeheimen,
gevoelige onderhandelingsinformatie of de mogelijkheid om op afstand bedrijfssystemen te bedienen.
De bewustwording over dit type dreiging wordt steeds groter, maar bedrijven en instellingen weten nog
onvoldoende hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen.
De AIVD en de MIVD adviseren daarom regelmatig over preventieve maatregelen. Ter ondersteuning
van dit advies is nu een brochure uitgebracht, waarmee bedrijven en instellingen ook zelfstandig aan
de slag kunnen. In de brochure wordt enerzijds uitgelegd waar decision makers op moeten letten.
Anderzijds bevat het een lijst aan maatregelen om de dreiging te minimaliseren. Op deze manier wordt
het hoogste managementniveau binnen een bedrijf bewust gemaakt van de dreiging. De ICT-afdeling
kan vervolgens gelijk aan de slag, om de digitale veiligheidssituatie te verbeteren.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Handelsmissie naar Canada
Van 29 mei tot en met 2 juni is er door de NIDV een handelsmissie georganiseerd naar Canada.

Foto: NIDV

De deelnemers van de handelsmissie naar Canada samen met de medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Aan deze reis, die in het teken stond van innovatie en het 150-jarig bestaan van Canada, werd
door zeven bedrijven deel genomen. De delegatie werd geleid door NIDV-voorzitter Karla Peijs. De
Nederlandse ambassade in Ottawa heeft met raad en daad de missie ondersteund. Mede door hun
inspanningen is de reis bijzonder geslaagd en zijn er door de bedrijven verdere afspraken gemaakt voor
toekomstige samenwerking. De Defensie- en Veiligheidsbeurs CANSEC maakte voor een belangrijk
deel uit van het programma.
Info bij Peter Huis in ‘t Veld p.huisintveld@nidv.eu
www.nidv.eu
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AUV bij bestrijding mijnen
Op 17 mei vond de Autonomous Underwater Vehicle (AUV) studiedag in Den Helder plaats. Ook werd
het 110-jarig bestaan van de Mijnendienst gevierd.

Foto: Mediacentrum Defensie

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten schout-bij-nacht Rob Kramer:
Ook in de toekomst grote behoefte aan mijnenbestrijdingscapaciteit.

AUV’s worden een van de
belangrijkste systemen van de
toekomstige mijnenbestrijdings
capaciteit. Er zijn al heel wat
ontwikkelingen op dit gebied.
Tijdens de oefening Unmanned
Warrior in het najaar van 2016
werd het zeegebied aan de
Schotse kust mijnenvrij gemaakt.
Dat gebeurde met onbemande
vliegtuigen en scheepjes, die voor
de communicatie tussen de basis
en de onderwaterdrones zorgden.
Communicatie onder water is nog
altijd een probleem, het gebeurde
op de snelheid van een jaren ’80
modem. Communiceren in de
lucht of zelfs de ruimte is vele
malen makkelijker.

In het Belgisch-Nederlandse mijnencapaciteitsproject zal autonomie alsnog een grote rol spelen.
Ondanks de A-brief nog niet verstuurd is, tekenen zich de contouren van de eventuele nieuwe capaciteit
langzaam af. De nieuwe schepen zullen zowel geschikt zijn voor het mijnenjagen, mijnenvegen en voor
explosieven opruiming. Daarnaast zullen de onbemande systemen op grote afstand van het moeder
schip moeten kunnen opereren. Daardoor kunnen de veiligheidseisen voor het moederschip lager zijn
aangezien mijnen op geluid en magnetisme reageren.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

De Waard op IMDEX 2017
De IMDEX ASIA, gehouden van 16 tot en met 18 mei in Singapore, stond deze keer in het teken van
het 50-jarig bestaan van de marine van Singapore.
Voor deze gelegenheid waren er 26 buitenlandse marineschepen aanwezig uit de hele wereld. De NIDV
was op deze beurs aanwezig met acht bedrijven in een Holland Paviljoen. Directeur DMO, vice-admiraal
Arie Jan de Waard, was namens het ministerie van Defensie aanwezig bij de viering van de verjaardag
van de Singaporese marine en de beurs.
Info bij Peter Huis in ‘t Veld p.huisintveld@nidv.eu
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Schaafsma nieuw bij NIDV
Sinds 1 juni is Stefan Schaafsma begonnen als Business Development Manager bij de NIDV.
In deze rol zal hij zich gaan bezighouden met het Grondgebonden Platform
(NGP), waar vooral de ondersteuning en begeleiding van de grondgebonden
industrie richting Defensie en Politie tot zijn voornaamste bezigheden zullen
behoren.

Foto: NIDV

Stefan Schaafsma is sinds
1 juni in dienst bij de NIDV.

Schaafsma heeft 20 jaar ervaring in diverse sectoren opgebouwd, waaronder
vastgoed, Internationale uitgeverij, transport & logistiek en in de IT. In
verschillende commerciële rollen als bijvoorbeeld Senior Accountmanager en
Sales & Marketing Manager is hij heel goed bekend geraakt met de behoefte
stelling en uitvoering van business strategieën van de industrie. Hierdoor
is hij in staat om de deelnemers van de NIDV succesvol bij te staan in het
positioneren van hun business binnen Defensie en Politie.

Info bij Stefan Schaafsma sj.schaafsma@nidv.eu

NMC bijeen in Gent
Op 13 juni heeft de jaarbijeenkomst van het Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) plaatsgevonden
in Gent, België.
Tevens is op die dag het Belgisch Nederlandse Maritime Industries Cooperation Event georganiseerd
als follow up van een soortgelijk evenement dat medio 2015 in Amsterdam plaatsvond. Tijdens de
NMC jaarbijeenkomst reflecteerde voorzitter René Berkvens over de NMC activiteiten en maritieme
ontwikkeling van het afgelopen jaar waarna hij zijn blik ook vooral ook op de toekomst richtte.
Tevens werden de aanbevelingen van de HCSS Masterdeck studie en de PRC studie ‘De Marine en
de Marinebouw Cluster – een ecosysteem onder druk’ aangehaald. Vervolgens werd door NIDV
de (politieke) voortgang van de maritieme vervangingsprojecten Walrus-klasse onderzeeboten,
M-fregatten en Mine Counter Measures (MCM) capaciteit gepresenteerd. De laatste twee projecten
worden gezamenlijk door België en Nederland uitgevoerd.
Voor het middagdeel schoven, naast de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de Belgische
Directie General Material Resources (DGMR), ook een groot aantal Belgische maritieme bedrijven
aan voor nadere kennismaking met de Nederlandse industrie in het kader van de gezamenlijke
BE/NL vervangingsprojecten voor MFF en MCM. Na onderlinge introductie van de bedrijven volgde
een netwerklunch waarna LtGEN Rudy Debaene als D-DGMR een presentatie verzorgde over de
gezamenlijke BE/NL vervangingsprojecten. Hierbij kwamen onder meer de benodigde (tijdige) politieke
goedkeuring en de beoogde verwervingsstrategie aan bod. Het programmadeel ‘Bilateral discussions
opportunities’ bood via de pitch and match systematiek voldoende ruimte voor nadere gesprekken en
afspraken tussen de BE en NL bedrijven.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu
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SAIL Den Helder en Marinedagen 2017
Van 22 tot en met 25 juni vindt voor de vijfde keer de SAIL Den Helder plaats. Tegelijkertijd worden
op dezelfde locatie de Marinedagen 2017 georganiseerd.
SAIL Den Helder biedt talloze culture evenementen en de Marinedagen veel netwerk- en informatie
mogelijkheden voor de Nederlandse industrie. Op 23 juni organiseert de Koninklijke Marine een
netwerkbijeenkomst in samenwerking met de NIDV en Maritime Campus Netherlands. Naast innovatie
verhalen over bijvoorbeeld een duurzame oplossing voor vloeistoffentransport te horen, krijgen de
bezoekers verschillende innovaties op Zr. Ms. Karel Doorman getoond. Het Joint Support Ship dient
tijdens de Marinedagen als platform voor innovatieve bedrijven. De innovaties die getoond worden lopen
sterk uiteen, van sensortechniek via augmented reality naar serious gaming. Ook de NIDV is aanwezig
met een stand.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Agenda NIDV 2017
23 juni
26 juni
27 juni
7 juli
31 augustus
5 september
21 september
30/31 oktober
13-22 november
30 november

Netwerkevenement SAIL
Informatiebijeenkomst Europees
Defensieonderzoeksprogramma
Informatiedag PADR
Bijeenkomst Heli-Platform
Johan de Witt Conferentie
Nederlandse Industrie Dag
Defensie Projectendag
Defensie Attaché Dagen
Purple Nectar 2017
NIDV Symposium

Den Helder
Enschede
Brussel
Rijen
Rotterdam
Washington
Amersfoort
Den Haag
Amersfoort
Rotterdam

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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