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De eerste 2 Nederlandse F-35’s kwamen halverwege 2016 tijdelijk naar Nederland.

Roll out Nederlandse F-35
Voor de Koninklijke Luchtmacht wordt 2019 een bijzonder jaar.
Zo staat voor eind 2019 de First aircraft arrival van de F-35 op het programma op de Vliegbasis
Leeuwarden, maar mogelijk ook al de invoering van de MQ-9 “Reaper”. Daarnaast zijn er dit jaar ook
weer Luchtmachtdagen, op 14 en 15 juni op Vliegbasis Volkel.
Maar eerst zijn alle ogen gericht op de Roll out Ceremony van een Nederlandse F-35 op 30 januari bij
Lockheed Martin in Fort Worth, Texas. Dit in aanwezigheid van minister Bijleveld en staatssecretaris
Visser van Defensie, vertegenwoordigers van de industrie en diverse andere personen die de afgelopen
jaren bij het F-35 project betrokken zijn geweest.
De Koninklijke Luchtmacht krijgt 37 F-35’s ter vervanging van de F-16’s. Sinds 2015 testten de VS,
Groot-Brittannië en Nederland de F-35. Het operationele testprogramma is halverwege 2019 klaar.
De eerste 2 Nederlandse F-35’s kwamen halverwege 2016 tijdelijk naar Nederland. Iedereen kon toen
kennismaken met het toestel, vooruitlopend op de definitieve komst eind 2019. Binnenkort verschijnt
een NIDV-magazine over deelname van de Nederlandse industrie in het F-35-project.
Info bij Peter Huis in ’t Veld p.huisintveld@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Inschakeldag NIDV en Thales
Op 26 februari organiseert de NIDV samen met Thales een inschakeldag.
Thales Nederland is onderdeel van de Thales Group met 65.000 medewerkers in 56 landen, waarvan
2.100 medewerkers in Nederland. Thales is daarmee één van Europa’s grootste elektronicabedrijven
en heeft wereldwijd een uitermate sterke positie. Thales is actief in de sectoren Defence, Security &
Transportion Systems. Het track record in Nederland is zeer sterk met de levering van verschillende
radarsystemen aan de Koninklijke Marine en transportsystemen voor het civiele domein.
Samenwerking met het MKB is voor Thales noodzakelijk. Het MKB is een waardevolle toeleverancier
van onderdelen voor de hoogtechnologische producten die Thales in Nederland en het buitenland
verkoopt. Graag willen wij deze samenwerking middels een Inschakeldag nog meer vormgeven.
Er is kans voor het MKB om zich tijdens één-op-één-gesprekken te presenteren, en contacten te
onderhouden of nieuwe contacten op te doen. Daarnaast hebben deelnemers de mogelijkheid om deel
te nemen aan een rondleiding of de experience room te ervaren. U kunt zich aanmelden door een email
te sturen aan bijeenkomst@nidv.eu
Info bij Anne Brockherde a.brockherde@nidv.eu

Commandeur leidt NAVO-vlootverband
De Nederlandse commandeur Boudewijn Boots leidt het permanente NAVO-vlootverband in de
Middellandse Zee.

Foto: Riekelt Pasterkamp

Zr.Ms. Evertsen vertrok op 5 januari vanuit Den Helder voor zes maanden richting Middellandse Zee.
Lees verder op volgende pagina
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Met zijn internationale staf nam Boots intrek op het vlaggenschip Zr.Ms. Evertsen. Het fregat vertrok op
5 januari vanuit Den Helder voor zes maanden richting Middellandse Zee. De Evertsen lost zusterschip
Zr.Ms. De Ruyter af.
Met Boots (54) aan het roer voert Nederland sinds de zomer van 2018 een jaar lang het bevel over het
eskader met ondermeer Turkse, Griekse en Canadese schepen. Vorig jaar nam de vloot deel aan een
oefening op de Zwarte Zee en deed het Oekraine aan als steunbetuiging na de Russische annexatie van
de Krim.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Pilot Defensie, Capgemini en CGI
In navolging op de ondertekening van de pilot-samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie,
Capgemini en CGI tijdens het NIDV-symposium is er op 17 december op de Kromhout Kazerne een
korte toelichting op de pilot gegeven aan de industrie.

Foto: Georges Hoeberechts

In navolging op de ondertekening van de pilot-samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie, Capgemini en CGI tijdens het
NIDV-symposium is er op 17 december toelichting gegeven aan de industrie.

Bedrijven hebben vragen kunnen stellen aan Defensie, Capgemini en CGI over de inhoud en wat het voor
de aanwezige bedrijven kan gaan betekenen. Het komt er kort op neer dat de Koninklijke Landmacht
meer samenwerking zoekt met het bedrijfsleven. Met het programma “Adaptieve Krijgsmacht” bouwt
de landmacht aan een organisatie die in staat is snel te reageren op veranderende omstandigheden,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van de buitenwereld. De kern is dat de landmacht niet
Lees verder op volgende pagina
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langer altijd materieel of personeel moet willen bezitten, maar dat het veel belangrijker is dat het
erover kan beschikken als dat nodig is. Daarvoor is samenwerking met partners onontbeerlijk.
Het C2-OndersteuningsCommando (C2OstCo) van de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini gaan
daarom onderzoeken wat een civiel IT-bedrijf en een militair IT-onderdeel voor elkaar zouden kunnen
betekenen op het gebied van het effectief vergaren, uitwisselen en managen van (externe) IT-kennis.
Hierbij prevaleert een tijdige beschikbaarheid van kenniscapaciteit boven eigendom. Er is geen sprake
van een geïnstitutionaliseerde samenwerking, echter het wordt een verkenning naar de overeen
komsten en verschillen, de mogelijkheden en de onmogelijkheden in de samenwerking tussen een
civiel bedrijf en een militaire organisatie. Bij een succesvolle uitkomst van deze pilot kan dit concept
dienen voor meer samenwerkingsovereenkomsten tussen Defensie en de industrie.
Tijdens deze bijeenkomst heeft Defensie de aanwezige industrie gevraagd om na te denken over
mogelijke oplossingen die aansluiten op het uitwisselen van personeel tussen Defensie en de industrie.
Men is uitgenodigd om die ideeën aan Defensie voor te leggen tijdens een vervolgsessie op 18 maart op
de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe, alwaar het C2OstCo zijn officiële start zal krijgen.
Info bij Stefan Schaafmsa sj.schaafsma@nidv.eu

Aan de slag met HR-ecosysteem
Wat heb je nodig om morgen aan de slag te gaan met het HR-ecosysteem? Defensie organiseerde
in het kader van het HR-ecosysteem een bijeenkomst op 12 december waar de deelnemende
organisaties antwoord op deze vraag hebben gegeven.

Foto: NIDV

Defensie organiseerde in het kader van het HR-ecosysteem een bijeenkomst.
Lees verder op volgende pagina
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Ook werd een gemeenschappelijke verklaring gepresenteerd en uitgedeeld. NIDV maakt onderdeel
uit van deze verklaring en is sinds het begin betrokken bij de gesprekken over het HR-ecosysteem.
De eerste 16 van de 70 organisaties hebben afgesproken dat concrete samenwerkingsvormen tussen
Defensie met partners uit dit samenwerkingsverband in overeenkomsten worden vastgelegd.
Daarnaast werd een Young Professional Program gelanceerd. Defensie, Randstad, Thales, Damen
en Deloitte zullen 10 afgestudeerden, die reeds bij Defensie hebben gewerkt via Defensity College,
matchen op een functie binnen 1 van deze 5 organisaties. De opgebouwde band met Defensie blijft
bestaan doordat deze young professionals ook reservist bij Defensie blijven.
Info bij Anne Brockherde a.brockherde@nidv.eu

European Networking Event
2

Op het 14 en 15 februari wordt het “Succesvolle R & I in Europa - European Networking Event”
bij Van der Valk Airporthotel in Düsseldorf georganiseerd.
De conferentie nodigt onderzoekers en ondernemers uit om nieuwe Europese onderzoeks- en
innovatiepartners (O & I) te vinden voor Horizon 2020-projecten.
In 2019 zijn de speciale partnerregio’s België, Finland, Frankrijk, Israël, Nederland en Polen.
Deelnemers worden uitgenodigd om een korte presentatie (ideeën en/of resultaten) te geven met
een focus op Horizon 2020-oproepen, waarmee rond 201 miljard euro gemoeid is tot 2020. Er zijn
parallelsessies over Informatie- en communicatietechnologieën (ICT), Energie, Nanotechnologie,
materialen en productie (NMM), Duurzame economie, Biowetenschappen, Transport en PCP/PPI.
Zie ook www.zenit.de/networking2019
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu

Bijeenkomst nieuwe NIDV-deelnemers
Op 13 februari organiseert de NIDV een informatie
bijeenkomst speciaal voor bedrijven die in 2018
deelnemer zijn geworden.

Foto: Georges Hoeberechts

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennismaken met
onze business development managers en experts/
support medewerkers die u uitleg geven over hun
portefeuille. Daarnaast kunt u netwerken met de
andere nieuwe deelnemers die de NIDV in 2018 mocht
begroeten. De bijeenkomst vindt plaats in Delft.

Info bij Anne Brockherde a.brockherde@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina

www.nidv.eu

5

Newsletter 1 • januari 2019

NEWSLETTER

Directeur NIDV
viert lustrum
De directeur NIDV, Ron Nulkes, viert op
1 februari zijn lustrum als directeur.
Hij is blij dat het bestuur en hij hebben
afgesproken dat hij nog enige jaren aan de NIDV
als directeur blijft verbonden. Met de positieve
ontwikkelingen in de Defensie- en veiligheids
sector kijkt hij uit naar de komende jaren.

Foto: Georges Hoeberechts

Ron Nulkes viert op 1 februari zijn lustrum als directeur NIDV.

Project Cyberweerbaarheid NIDV
Het project Cyberweerbaarheid NIDV met als projectleider Rob van Dort wordt in 2019 verder
uitgevoerd.
Het project heeft de ambitie de cyberweerbaarheid in de DVI op ABDO-standaard te brengen. Daarvoor
wordt een Register met Nederlandse integere cybersecurity bedrijven conform ABDO 2017 niveau
opgesteld. Tevens wordt de haalbaarheid voor een “Nederlands Trusted ABDO Cloud” onderzocht.
Nauwe samenwerking hierin vindt plaats met MIVD, AIVD, Defensie, Politie, NCSC, NCTV, Economische
Zaken & Klimaat en subsidieverlener RVO.
In oktober 2018 is de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep CW-NIDV waarin vertegenwoordigers
van DMO/JIVC, Politie, NCTV/NCSC, MIVD en twee NIDV-deelnemers (Hans van Hooijdonk van EAL en
Jeroen Simons van CGI), georganiseerd.
Info bij Rob van Dort rob.vandort@nidv.eu

Vacature NIDV
Ter versterking van ons NIDV-team zijn wij op zoek naar een enthousiaste Business Development
Manager (BDM).
De BDM treedt op als intermediair tussen de Nederlandse bedrijven en kennisinstituten die bij de
stichting zijn aangesloten en de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Klimaat en Justitie &
Veiligheid en de uitvoerende organisaties zoals de krijgsmacht, politie en brandweer. Klantgerichtheid
en commercieel denken zijn bij de BDM vanzelfsprekend, hij of zij neemt verantwoordelijkheid en is een
sparringpartner voor de overige teamleden. Klik hier voor de vacature.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
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Agenda 2019
24 januari

NSPA-Industriedag

Capellen

8 februari

Platform Vliegende Systemen

Papendrecht

13 februari

Informatie voor nieuwe deelnemers NIDV

Delft

26 februari

Inschakeldag Thales

Hengelo

22 maart

NAVO Benelux Industriedag

Brussel

27 maart

Europadag

Utrecht

3 april

Purple Nectar Bezoekersdag

Amersfoort

2 t/m 5 april

LAAD

Rio de Janeiro

11 april

International Participation Day

Hoofddorp

17 april

NIDV Jaarvergadering

Oirschot

14 t/m 16 mei

IMDEX

Singapore

14 & 15 juni

Luchtmachtdagen

Volkel

17 t/m 23 juni

Paris Air Show

Parijs

4 juli

Jaarbijeenkomst NMC

ntb

10 t/m 23 september

DSEI

Londen

24 september

Defensie Projectendag

Utrecht

15 t/m 20 oktober

ADEX

Seoul

28 november

NIDV Symposium

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 een e-mail sturen naar office@nidv.eu.
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