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Op 19 juni is er in De Zwaluwenberg in Hilversum een fundraising evenement voor de Invictus Games 2020.

Fundraising Invictus Games 2020
Op 19 juni vindt er een fundraising evenement plaats voor de Invictus Games 2020 die volgend jaar
mei zullen plaatsvinden in Den Haag.
De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor actief dienende militairen en veteranen
die fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. De NIDV ondersteunt dit sportevenement en wil er samen
met haar deelnemers een groot succes van maken. Het ministerie van Defensie stelt voor de fundraiser
het Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum ter beschikking waar een netwerkbijeenkomst zal worden
gehouden en de sponsormogelijkheden zullen worden toegelicht.
Bij de bijeenkomst zullen onder meer de huidige en toekomstige Plaatsvervangend Commandant
der Strijdkrachten, de luitenant-generaals Martin Wijnen en Onno Eichelsheim, en de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven aanwezig zijn. Daarnaast zullen ook
vertegenwoordigers vanuit de Invictus Games en de bestuursleden van de NIDV deelnemen aan deze
bijeenkomst.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 14 juni via office@nidv.eu.
Info bij Matthijs Olde m.olde@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Waardevolle inkijk voor Defensie
Tijdens de NIDV jaarvergadering in 2018 riep staatssecretaris Visser van Defensie de leden van
NIDV op om met punten te komen voor de verbetering van de samenwerking tussen de defensieindustrie en het ministerie van Defensie.
Er kwamen punten naar boven zoals: eerder overleg voeren, snellere procedures, eigentijdse contract
vormen en meer mandaat voor inkopers. Afgelopen jaar is hier overleg over geweest tussen de NIDV
en het ministerie. “De suggesties geven een mooie inkijk in waar de defensieindustrie in de praktijk
tegenaan loopt”, schrijft de staatssecretaris naar aanleiding van de tien verbeterpunten die de NIDV
haar heeft aangeboden. Een aantal van de punten, zoals snellere procedures, meer gebruik maken van
eigentijdse contractvormen en meer aandacht voor de co-creatie en kenniscyclus zijn haar “uit het hart
gegrepen”. Deze punten zijn dan ook verwerkt in de nieuwe Defensie Industrie Strategie die in november
2018 is verschenen.
De staatssecretaris benadrukt nogmaals hoezeer zij de samenwerking en de nauwe contacten tussen
Defensie en de NIDV waardeert. Zij vraagt de NIDV dan ook om concrete cases met medewerkers van
het ministerie te bespreken. Ook zal er in het najaar van 2019 een bijeenkomst worden gepland over de
samenwerking.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Missiegedreven Topsectorenbeleid
Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTI) wil het kabinet de innovatiekracht
van de topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken én de
concurrentiekracht van ons land te versterken.
Op 26 april heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan de
Tweede Kamer een inhoudelijke toelichting gegeven op het Missiegedreven Topsectoren en Innovatie
beleid. Het gaat hier onder meer over het thema Veiligheid en de daarbij behorende missies, maar ook
de aanpak voor sleuteltechnologieën.
In een intensief consultatieproces hebben de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en Econo
mische Zaken en Klimaat, vertegenwoordigers van de topsectoren, bedrijfsleven en kennisinstellingen
een aantal missies geformuleerd, met uitzicht op concrete innovaties voor de operationele gebruikers
bij Defensie en JenV en op economische kansen voor het bedrijfsleven. Voor Defensie betreft het hier
de missies “Maritieme Hightech voor een veilige zee”, “Space voor veiligheid in en vanuit de ruimte”,
“Genetwerkt optreden op land en vanuit de lucht” en “Samen sneller innoveren voor een adaptieve
krijgsmacht”. Voor Justitie en Veiligheid gaat het om “Data en Intelligence”, “De Veiligheidsprofessional”
en “Integrale aanpak criminaliteit”. Samen hebben Defensie en J&V als missie “Cyberveiligheid”
gekozen. De NIDV heeft per defensiemissie aanspreekpunten aangewezen om verdere (inhoudelijke)
ontwikkelingen te volgen.
Onder aanvoering van de topsector High-Tech Systemen en Materialen (HTSM) wordt samen met
bedrijven, departementen en kennisinstellingen hard gewerkt aan het opstellen van de Kennis en
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Innovatie Agenda (KIA), het antwoord van de Topsectoren op de veiligheidsmissies. De topsectoren is
gevraagd de KIA voor 1 juli 2019 af te ronden. De KIA heeft een looptijd van vier jaar (2020-2023).
Op 20 juni wordt door NIDV, samen met de Topsectoren en FME, een MTI informatiebijeenkomst
georganiseerd. Deze bijeenkomst is er met name op gericht om de publieke veiligheidspartners en de
(industriële) achterban bij te praten over dit onderwerp.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

NIDV IP-dag groot succes
In nauwe samenwerking met het ministerie van EZK, heeft de NIDV op 11 april de jaarlijkse
Industriële Participatie-dag georganiseerd.

Foto: NIDV

In samenwerking met het ministerie van EZK heeft de NIDV op 11 april de jaarlijkse IP-dag georganiseerd.

Door NIDV-deelnemers in contact te brengen met grote buitenlandse bedrijven, creëert de NIDV een
laagdrempelige ingang voor Industriële Participatie. De ruim 100 deelnemers en circa 30 buitenlandse
bedrijven hebben veel waardevolle contacten gelegd. Uit reacties van NIDV-deelnemers blijkt dat de
dag veel vervolggesprekken heeft opgeleverd. Door de mogelijkheid te bieden om vooraf afspraken te
maken, konden er gericht zaken worden gedaan.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Intensieve samenwerking met Zweden
Op 23 mei vond de Dutch-Swedish Defence, Security and Aeronautics Innovation Day plaats in
Den Haag. Deze dag was georganiseerd door de Ambassade van Zweden samen met de Zweedse
Trade and Invest Council. In de voorbereiding is daarbij nauw samengewerkt met NIDV.

Foto: NIDV

Ondertekening van de MOU tussen NIDV en haar Zweedse counterpart SOFF(Swedish Security and Defence Industry
Association). Zittend beide voorzitters, Hans Hillen (rechts) en Gorän Lennmarker.

Naast de Zweedse en Nederlandse ambassadeurs waren ook de Zweedse staatssecretaris van
Economische Zaken aanwezig evenals vele vertegenwoordigers van overheid en industrie uit beide
landen. Het betrof hier onder meer bedrijven als Saab, Ericsson, Damen, RH Marine, Scania en Van
Halteren. Tijdens het ochtendprogramma vond een presentatie plaats door het kennisinstituut TNO en
haar Zweedse counterpart FOI over “Future threats and safety challenges”. Daarnaast werden ‘Future
capability needs’ besproken door de directeur DMO VADM Arie Jan de Waard en zijn counterpart bij
FMV Göran Martensson. In het middagprogramma werden ‘Innovative solutions to meet security and
military needs’ besproken in een panel met vertegenwoordigers van Saab, Scania, NLR en het hoofd
Innovatiecentrum Defensie kolonel Roy Sillen.
Een belangrijk onderdeel van de innovatiedag was de ondertekening van de MOU tussen NIDV en haar
Zweedse counterpart SOFF(Swedish Security and Defence Industry Association). Beide voorzitters,
Hans Hillen en Gorän Lennmarker, spraken af om nader te onderzoeken hoe nauwer kan worden
samengewerkt tussen beide landen mede in het kader van het Europese Defensie Fonds (EDF).
Daarnaast werd bevestigd dat NL/ZWE business-to business evenementen en industriedagen kunnen
worden georganiseerd. De focus zal daarbij liggen op onder meer innovatie en bijbehorende kansen
voor het MKB en scale-ups.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Brigadegeneraal J. W. Maas van 13 Lichte Brigade heet bezoekers van de NIDV Jaarvergadering welkom.

Jaarvergadering bij 13 Lichte Brigade
Op 17 april was de NIDV Jaarvergadering bij 13 Lichte Brigade in Oirschot met ruim 80 deelnemers.
Het was een informatieve en interactieve dag waarbij zowel het ministerie van EZK, DMO als
13 Lichte Brigade bijdragen leverden.
De NIDV heeft een succesvol jaar achter de rug. De stichting is financieel gezond en is gegroeid in
deelnemersaantallen. Tijdens het formele gedeelte zijn de heren Richard Keulen, Director Naval
Support bij DSNS, en Maarten Tossings, lid Raad van Bestuur bij TNO, als nieuwe bestuursleden van
de NIDV voorgesteld. De jaarvergadering werd welkom geheten door brigadegeneraal J. W. Maas van
13 Lichte Brigade. Vervolgens heeft eerst secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie
van EZK een presentatie verzorgd. Interessant was dat ook hij aangaf dat er in Europa geen eerlijk
speelveld is voor de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie, zoals veel NIDV-deelnemers in
de praktijk ervaren. Binnen alle Europese Defensie-initiatieven is echter wel essentieel om kennis en
werkgelegenheid in Nederland te behouden.
Vervolgens ging directeur Inkoop DMO, Hans Dussel, uitgebreid in op de rol van de DMO. Hij legde
de DMO-positie uit over ‘346’ en het ADV. Hij gaf aan dat ondanks de toegenomen budgetten en
investeringen, dit niet betekent dat aan alle verwachtingen van de industrie kan worden voldaan. De
DMO heeft belangen en processen die niet altijd hetzelfde zijn als de toeleveranciers en ook de DMO
heeft last van groeipijnen. Er zijn echter ook veel kansen en Defensie is in een hoog tempo bezig met
innovatie en het vinden van technologische oplossingen vanuit de industrie.
Het interactieve programma van de dag werd verzorgd door de gastheren van 13 Lichte Brigade. De
brigade is momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe operationele concepten voor de operatie
van de toekomst waarbij de industrie nodig is. In kleine groepen is de mogelijkheid geboden om hier
over ideeën uit te wisselen, en oplossingen aan te dragen.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
www.nidv.eu

Lees verder op volgende pagina
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Belang van exportcontrole
Op 22 mei heeft in Rijen een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden over export control en
compliance.

Foto: NIDV

Op 22 mei heeft in Rijen een voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden over export control en compliance.

Op initiatief van de NIDV in samenwerking met het ministerie van Defensie waren er ruim 70 geïnte
resseerden die de presentaties hebben bijgewoond van de gastheer van deze dag, de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Defensie, EZK, BuZa en van de industrie. De aanwezigen kregen
meer inzicht in de verbanden in de nationale en internationale, en dan met name de Amerikaanse, weten regelgeving.
Info bij Peter Huis in’t Veld p.huisintveld@nidv.eu

Nieuw Weapons Protection Center TNO
Op 23 mei opende minister Bijleveld-Schouten van Defensie het nieuwe Weapons Protection and
Effects Center van TNO op Ypenburg.
In dit onderzoeks- en innovatiecentrum wordt de ballistische bescherming van persoonlijke uitrustings
stukken en van voertuigen beproefd. Daarvoor is een grote voertuigenhal gebouwd.
Ook is er een nieuw lab voor onderzoek met laserwapens en voor explosieven detectie. De minister
roemde in haar openingsspeech de innige band tussen Defensie en TNO. “Defensie speelt dankzij TNO
in de Champions League van innovatie”.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Voorlichting Handelsmissie Australië
Op 21 juni vindt in Utrecht de voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de handelsmissie naar Australie
die in oktober zal plaatsvinden.
Tijdens de bijeenkomst zullen deelnemers worden bijgepraat over zakendoen in Australië en dan met
name de defensie- en veiligheidsmarkt. Tijdens het programma zal Frank van Beuningen iets vertellen
over het zaken doen in Australië in het algemeen, alsmede over de wijze waarop het Nederlandse
diplomatieke netwerk in Australië daarbij kan helpen. Luitenant-kolonel Elmar Hermans zal de
defensiekant belichten. De aanwezige bedrijven krijgen de gelegenheid zich in het kort te presenteren
en aan te geven wat hun ambities en verwachtingen zijn. Een bedrijf dat al langer actief is op de
Australische defensiemarkt zal haar ervaringen delen.
Aanmelden kan tot 14 juni via de website of via office@nidv.eu.
Info bij Peter Huis in’t Veld p.huisintveld@nidv.eu

Europadag in teken van kansen
Op 24 mei werd voor de tweede keer een Europadag georganiseerd om het bedrijfsleven en
defensie te informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de Europese defensie initiatieven.

Foto: Mediacentrum Defensie

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie opende de Europadag.

De dag werd geopend door staatssecretaris Barbara Visser van Defensie. Zij onderstreepte het belang
van het Nederlandse bedrijfsleven en de Europese defensiesamenwerking en noemde het EDF een
‘potentiële goudmijn’ voor Nederlandse bedrijven.
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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De Europadag werd georganiseerd door de ministeries van Defensie en van Economische Zaken en
Klimaat, de NIDV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel van de Europadag
2019 was om te informeren over de ontwikkelingen op Europees gebied en de daarmee gepaard gaande
kansen en mogelijkheden voor de Nederlandse industrie en kennisinstellingen. Het programma bood
sprekers zoals vice-admiraal Bekkering, generaal b.d. Tom Middendorp en vertegenwoordigers vanuit
het bedrijfsleven, internationale consortia en de EU.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Agenda 2019
19 juni
20 juni
21 juni
3 september
23 september
8 oktober
22 oktober
31 oktober
28 november
12 december

Fundraising Invictus Games 2020
Informatieochtend Topsectoren
Minisymposium Cyber actualiteiten
Regiosessie DDMO
Defensie Projectendag
Jaarbijeenkomst NMC
PDB NL Summit
Jaarbijeenkomst NIFARP
NIDV Symposium (NEDS)
Innovation in Defence TNO

Hilversum
Den Haag
Den Haag
H-I-Ambacht
Utrecht
Hengelo
Den Haag
Leeuwarden
Rotterdam
Den Haag

Agenda Handelsbevordering 2019
17 t/m 23 juni
9 t/m 13 september
7 t/m 12 oktober
15 t/m 20 oktober
11 t/m 15 november

Paris Air Show
DSEI
Handelsmissie Australië
ADEX
NL-US Industriedagen

Parijs
Londen
Australië
Seoel
Washington DC

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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