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NEWSLETTER
Regeerakkoord eerste, positieve stap
De NIDV ziet het op 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie als een eerste, positieve stap om van de krijgsmacht en de politie weer krachtige
veiligheidsorganisaties te maken.
De voorgestelde structurele bedragen vanaf 2021 van 1,5 miljard euro voor de krijgsmacht en
267 miljoen voor de Politie vindt NIDV-directeur Ron Nulkes niet voldoende om de tekortkomingen door
langdurige bezuinigingen weg te werken. “Wezenlijk is dat deze lijn niet tot één kabinetsperiode wordt
beperkt, maar wordt doorgezet en uitgebouwd in de meerjarenramingen. Daarom hoopt de NIDV op
brede steun in de volksvertegenwoordiging. Pas dan kan werkelijk het vertrouwen groeien dat er sprake
is van een onomkeerbare trendbreuk. Veiligheid is een nationaal belang.”

Foto: Riekelt Pasterkamp

“Veiligheid is een nationaal belang.”

Nulkes: “Extra budget voor de krijgsmacht betekent niet alleen meer steun voor de mensen die elke dag
voor de veiligheid binnen en buiten Nederland zorgen door ze goed op te leiden en te voorzien van de
juiste uitrusting. Extra budget betekent ook dat er kansen ontstaan; kansen om de gereedheid verder
op orde te brengen. Kansen om gebruik te maken van de innovatieve kennis van hoogtechnologische
nieuwe systemen en software die Nederland tegen concurrerende prijzen in huis heeft. En kansen om
de krijgsmacht verder tot een innovatieve en functionerende organisatie te brengen die het vertrouwen
van de burger en van zijn personeel geniet. Ik vind het een verstandige keuze in dit regeerakkoord
om bij aanbestedingstrajecten het nationaal veiligheids- en economisch belang zwaarder te laten
meewegen. Dat is goed voor defensie én voor onze industrie.”
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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De Politie krijgt de mogelijkheid om de reorganisatie tot één landelijke organisatie af te ronden en door
te gaan met nodige veranderingen. Innovatie speelt hier een grote rol en wordt met extra budget beter
mogelijk. Hierdoor kan de agent op straat waakzaam en dienstbaar zijn met behulp van nieuw en goed
materiaal. De medewerkers kunnen inspelen op onder meer cybercrime. Zowel Politie als krijgsmacht
zullen zich steeds beter moeten voorbereiden op digitale dreigingen die dé dreiging van de 21e eeuw
kunnen vormen. Het extra budget is niet alleen nodig voor onze veiligheid, het is ook in het belang
van onze economie. De NIDV wil met de krijgsmacht en de Politie innovatieve financieringsvormen
nader uitwerken en nieuwe samenwerkingsvormen ontdekken. Ook waardeert de NIDV het dat in het
regeerakkoord aandacht is voor een specifieke prijsindex en een oplossing voor valutaschommelingen.
Het is essentieel dat de bedrijven op een eerlijk level playing field binnen Europa en daarbuiten
kunnen rekenen. Samen met de overheid wil de NIDV ook jonge innovatieve bedrijven voor deze markt
interesseren.
Info bij Anne Brockherde A.Brockherde@nidv.eu

Eijsink dagvoorzitter NIDV Symposium
Angelien Eijsink, oud-Kamerlid voor de PvdA, is dagvoorzitter van het NIDV Symposium op 30
november in Ahoy Rotterdam.
Eijsink was 14 jaar lid van de Tweede Kamer,
tot aan de verkiezingen van maart 2017.
Qua Defensie manifesteerde zij zich op het
personeelsbeleid, de veteranen en het dossier
Joint Strike Fighter. In februari 2005 verbleef
ze vijf dagen aan boord van de onderzeeboot
Zr.Ms. Dolfijn. Ze maakte aan boord een
NAVO-oefening mee voor de kust van
Noorwegen. Eijsink was daarmee de eerste
Nederlandse vrouw die langere tijd aan boord
van een onderzeeboot verbleef.
Het NIDV Symposium en Tentoonstelling
wordt voor de 29e keer georganiseerd.
Op 30 november staat het complete
veiligheidsdomein op de mat. Inmiddels
hebben ruim 90 bedrijven standruimte
gereserveerd. Meer dan 2500 bezoekers uit
binnen- en buitenland maken de grootste
veiligheidsbeurs van Nederland tot een
succes. Hoofdsponsor is Fokker / GKN
Aerospace. Bevestigde sprekers tot nu toe
zijn Pierre Delsaux (Europese Commissie),
Hans Büthker (Fokker/GKN) en Gerrit den Uyl
(Politie Dienstencentrum).

Foto: Riekelt Pasterkamp

Angelien Eijsink, oud-Kamerlid voor de PvdA, is dagvoorzitter
van het NIDV Symposium op 30 november in Ahoy Rotterdam.

Voor info en deelname: www.nidv.eu of Seema Sahadew Lall info@nidv.eu
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Aanbesteding bij de Politie
Begin 2012 startten de plannen voor een nieuwe
wapenstok. Hoe komt het dat pas op 12 oktober van dit
jaar het gunningsadvies werd gegeven?
In het geval van de wapenstok waren er verschillende
invloeden van buitenaf die ervoor zorgden dat het project
lang stilstond. Door de vorming van de Nationale Politie
werd het plan on hold gezet. En eind 2016 adviseerde de
toetsingscommissie, die alle aanbestedingen financieel
beoordeelt, om het traject uit te stellen. Pas in maart van
dit jaar werden de herziene aanbestedingsdocumenten
gepubliceerd.
Foto: Politie

Daarnaast doorloopt de Politie het traject niet alleen.
In het derde kwartaal van 2018 zal er voldoende
Zij probeert contact te leggen met ketenpartners zoals
voorraad geproduceerd zijn en de agenten getraind
bijvoorbeeld de Douane, om samen een nieuw product in
zijn voor de nieuwe wapenstok.
te kopen. De volgende stappen worden doorlopen tijdens
een aanbesteding:
1.	Vorming Projectgroep - Er wordt een projectgroep gevormd die een onderzoeksopdracht maakt.
De onderzoeksopdracht bepaalt de scope van het onderzoek. De opdracht moet goedgekeurd worden
door de stuurgroep, een groep met het waarnemend diensthoofd FM, hoofd bedrijfsvoering, een
businesscontroller en iemand van Directie Middelen.
2. Business Case – Na goedkeuring wordt er aan een business case gewerkt, de zakelijke
verantwoording van het project. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel het gaat kosten en hoeveel tijd voor
het hele aanbestedingstraject nodig is. Ook de business case gaat langs de stuurgroep.
3. Voorkeursscenario en Aanbestedingsstrategie – Na goedkeuring volgt het Project Initiatie Document,
de uitwerking van het voorkeursscenario van de projectgroep. In het geval van de wapenstok is voor
het snelste scenario gekozen omdat er al een behoorlijk voortraject heeft plaatsgevonden. Daarnaast
schrijft de inkoper de Aanbestedingsstrategie; daarin gaat het om de vorm van de aanbesteding:
Europees of nationaal, enkelvoudig onderhands of meervoudig onderhands.
4. Toetsingscommissie financiële middelen – Na wederom een goedkeuring gaat de business case
langs de toetsingscommissie financiële middelen, in het geval de aanbesteding meer dan 500.000
euro kost.
5. Inschrijvingsleidraad – Na goedkeuring door de korpsleiding kan pas het daadwerkelijke proces
beginnen, het schrijven van de Inschrijvingsleidraad over de specificaties van het product.
6. Vragen en Gebruikerstest - Na publicatie kunnen de bedrijven daarover vragen stellen. Onderdeel
van het aanbestedingsproces voor de wapenstok is ook een gebruikerstest. In het geval van de
wapenstok telt die zelfs 85 procent mee bij de beoordeling.
7. Gunningsadvies – Na de test stuurt de projectgroep hun gunningsadvies naar de stuurgroep die
dezelfde dag een gunningsbeslissing maakt. Een dag later gaat de brief waarin staat wie de opdracht
gaat krijgen richting de bedrijven.
Tot de nieuwe wapenstok echt in gebruik wordt genomen, gaat het echter nog een tijdje duren. In het
derde kwartaal van 2018 zal er voldoende voorraad geproduceerd zijn en de agenten getraind zijn voor
de nieuwe wapenstok.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu
www.nidv.eu
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NIDV bezoekt Saab/Kockums in Zweden
In het kader van het project vervanging Walrusklasse onderzeeboten werd een bezoek gebracht
aan de combinatie Saab/Kockums/Damen in het Zweedse Karlskrona.
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) reikte medio juni een Request For Information (RFI) uit aan de
onderzeebootbouwers Saab Kockums (Zweden), Navantia (Spanje), TKMS (Duitsland) en Naval Group/
DCNS (Frankrijk). In dat kader heeft de combinatie Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) en Saab/
Kockums het NIDV NMC /Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) platform uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan Saab/Kockums (SK) te Karlskrona. Dit is de locatie waar Kockums de A26
onderzeeboten bouwt en waar de bestaande Zweedse vloot deels wordt onderhouden.
Aan het bedrijfsbezoek begin
oktober namen elf Nederlandse
industriële bedrijven deel
waarbij de mogelijkheden voor
(strategische) samenwerking
en industriële participatie
nader zijn besproken. Een
vertegenwoordiging van
Economische Zaken was eveneens
aanwezig. Naast een rondleiding
werden er gesprekken gevoerd
Foto: NIDV
waarbij per bedrijf de juiste
Bij Saab/Kockums in Zweden zijn mogelijkheden voor samenwerking en
expertise beschikbaar was gesteld
industriële participatie nader besproken.
om potentiële samenwerking in
deze fase reeds met voldoende
diepgang te kunnen bespreken. Soortgelijke bezoeken aan Naval Group /DCNS hebben in juni en
september plaatsgevonden. Bezoeken aan TKMS en Navantia vinden naar verwachting eind oktober en
begin november plaats.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Jaarlijkse NIFARP-dag geslaagd
Op 27 september heeft bij het NLR de jaarlijkse NIFARP dag plaats gevonden.
Op deze bijeenkomst waren ruim 30 bedrijven aanwezig die werden geïnformeerd over de status van
het F-35 programma. Er waren presentaties van de Koninklijke Luchtmacht, Lockheed Martin, de
Nederlandse vertegenwoordiger bij Lockheed in Fort Worth en het ministerie van Economische Zaken.
René de Koning van One Logistics heeft met de aanwezigen het succes gedeeld van de toekenning van
de Warehouse functie F-35 aan Nederland voor de Europese markt.

Info bij Peter Huis in ’t Veld p.huisintveld@nidv.eu
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Informatie nieuwe projecten Defensie
Op 21 september was de jaarlijkse NIDV-Projectendag op de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Er was sprake van een grote opkomst: 122 personen
en 69 verschillende NIDV bedrijven. Tezamen met
DMO zijn de deelnemers aan deze dag geïnformeerd
over toekomstige en nieuwe projecten. Naast
de informatievoorziening over grote en kleine
materieelprojecten, toekomstige behoeftestellingen en
innovatie is ook de taak en rolinvulling van de NIDV over
kleine projecten toegelicht. Verder zijn er presentaties
gehouden over IT-ontwikkelingen en het Concept
Development & Experimentation programma.
De gehouden presentaties zijn (na inloggen) beschikbaar
op de NIDV-site. Voor wat betreft de besproken ‘nieuwe
inkooptool’ Negometrix zal in de laatste week van oktober
door NIDV (met DMO) nadere informatievoorziening
plaatsvinden.
Info bij Maarten Lutje Schipholt
m.lutjeschipholt@nidv.eu

Foto: NIDV

Veel NIDV-deelnemers lieten zich informeren en
discussiëren over nieuwe projecten van Defensie.

Van fossiele energie naar alternatieven
Op 21 september vond in Rijswijk het symposium Powering Future Operations plaats.
Een bijeenkomst van beleidsmakers en betrokkenen die zich een dag bogen over de vraag hoe Defensie
kan inspelen op de energietransitie van fossiel naar alternatieven. En ook hoe de krijgsmacht kan
bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In het plenaire gedeelte werden de grote lijnen
geschetst door onder andere de Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en de Directeur
Defensie Materieel Organisatie. In het middagprogramma waren er parallelsessies waarin dieper op
specifieke onderwerpen werd ingegaan.
In de parallelsessie “Een duurzaam kamp? Ja dat kan!” schetste Marcel Hendriks Vettehen namens
de NIDV hoe Defensie de ambitie in de Operationele Energiestrategie om in 2030 op een compound
50 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken, kan realiseren met technieken
en systemen die nu al beschikbaar zijn. Grotendeels met kennis en systemen van Nederlandse
Kennisinstituten en bedrijven. Om dat te doen, is een drieslag nodig.
1. Reduceer de energiebehoefte met 40 procent door anders te bouwen en te koelen, door het gebruik
van gepreserveerde voeding, de introductie van onder andere energie-efficiënte verlichting, sanitair
en wasmachines.
Lees verder op volgende pagina
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2. Vervijfvoudig de opwekking van duurzame energie (t.o.v. van 5 procent in Mali) door naast zonne
panelen ook zonneboilers en “kite-power” (winnaar van de Defensie Innovatie Competitie 2016) toe te
passen. Om op dergelijke schaal duurzame energie te kunnen gebruiken, is wel aanvullende batterijopslag nodig. Dat kan voor een deel door al het interne transport elektrisch te maken.
3. Verhoog de efficiëntie van de energie-opwekking met 20 procent door combinaties van
dieselgenerator en batterijpakket of door meerdere dieselgeneratoren in parallelbedrijf te hebben.
Op grotere kampen kan hoogspanning voor transport en distributie worden toegepast. Pas energie
managementsystemen toe om opwekking, transport en gebruik optimaal op elkaar af te stemmen.
De ambitie om in 2030 de helft van alle energie duurzaam op te wekken, kan dus nu al worden
gerealiseerd. Voorwaarde is wel dat alle maatregelen in samenhang worden genomen –losse
maatregelen leiden snel tot suboptimale en mogelijk contraproductieve uitkomsten– en dat er
voldoende geld beschikbaar komt. Dat laatste moet mogelijk zijn nu er meer geld aan Defensie is
toegezegd. Daarnaast verdienen zulke investeringen zich snel terug omdat er aanzienlijk minder
brandstof hoeft te worden aangevoerd.
Info bij Marcel Hendriks Vettehen m.hendriksvettehen@nidv.eu

Industriedagen in Washington DC
Op 7 en 8 november 2017 organiseert de NIDV in Washington DC, in samenwerking met de
Nederlandse ambassade en het ministerie van Defensie, industriedagen voor de Nederlandse
Defensie- en Veiligheidsindustrie.
Gedurende deze dagen worden de mogelijkheden toegelicht voor het zaken doen in de Verenigde Staten.
Het belangrijkste thema tijdens dit evenement is innovatie. Naast een aantal presentaties krijgen de
bedrijven de gelegenheid om deel te nemen aan B2B en B2G gesprekken. Deelname aan dit evenement
is nog mogelijk, sluitingsdatum inschrijving is 19 oktober 2017.
Info bij Peter Huis in ’t Veld p.huisintveld@nidv.eu

Industriereis naar Vietnam
Van 5 tot en met 7 december 2017 vindt er een industriereis plaats naar Vietnam.
De minister van Defensie heeft in het verleden met zijn ambtsgenoot in Vietnam een Memorandum
of Understanding afgesloten voor een geïntensiveerde samenwerking tussen beide landen. Voor 6 en
7 december is er een interessant programma opgesteld om samen met de Vietnamese overheid en
industrie van gedachten te wisselen en om een mogelijke samenwerking te bespreken. De bijeenkomst
vindt plaats in Hanoi. Deelname aan dit evenement is nog mogelijk, sluitingsdatum inschrijving is
19 oktober 2017.
Info bij Peter Huis in ’t Veld p.huisintveld@nidv.eu
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Masterclass over Koninklijke Marine
Ook dit jaar organiseert de NIDV een Masterclass over de Koninklijke
Marine onder het motto “Ken Uw Klant”.
Tijdens deze Masterclass kan uitgebreid kennis worden gemaakt met
het ministerie van Defensie en de Koninklijke Marine. De Masterclass
bestaat uit twee modules, een informatiemodule van één dag over
Defensie en een operationele module van drie dagen over de Koninklijke
Marine.
Op 14 en 15 november en op 21 (vanaf 19.00 uur) tot en met 23 november
2017 zal de Masterclass gehouden worden. Bij voldoende capaciteit
kunnen ook niet-NIDV-deelnemers worden toegelaten. Meer informatie
over de Masterclass KM en de cursusbeschrijving kunnen worden
verkregen bij Chris Parthesius via chrisparthesius@hotmail.com

Foto: Riekelt Pasterkamp

Ook dit jaar organiseert de
NIDV een Masterclass over de
Koninklijke Marine.

Info bij Lissy Mayer l.mayer@nidv.eu

Agenda NIDV 2017
30/31 oktober
2 november
3 november
7/8 november
10 november
14, 15 en 21-23 november
13-22 november
24 november
29 november
30 november
5-7 december

Defensie Attaché Dagen
ABDO voorlichtingsbijeenkomst
ABDO voorlichtingsbijeenkomst
Nederlandse Industrie Dag
Mini-Symposium Vervangingsprogramma’s
Koninklijke Marine
Masterclass Koninklijke Marine
Purple Nectar 2017
Eindejaarsbijeenkomst Heli-Platform
Business-to-business
NIDV Symposium
Industriereis Vietnam

Den Haag
Nieuw Milligen
Rotterdam
Washington
Rotterdam
Ntb
Amersfoort
Rijen
Rotterdam
Rotterdam
Hanoi

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

7

Newsletter 10 • oktober 2017

