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Bij de voorplaat: Een geniebataljon van de Koninklijke Landmacht oefende in oktober in en rond Rotterdam. 
De militairen uit Oirschot waren onder andere actief in de gebouwen van de Maastunnel, op de spoorhefbrug 
‘De Hef’ en in het Feyenoordstadion. Ongeveer 450 militairen verplaatsten zich door de stad met rups- en 
wielvoertuigen en vracht- en terreinwagens. Op ‘De Hef’ deden de militairen grensverleggende activiteiten 
zoals beklimmingen en afdalingen. Rotterdam is op 19 november ook de stad waar de NIDV haar jaarlijkse 
symposium en expositie houdt.
Foto: Louis Meulstee  (Mediacentrum Defensie)
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Scania Nederland is leverancier van een tevreden krijgsmacht. 
Dat willen ze in Zwolle graag zo houden.

Integriteit staat op de agenda, stelt Claire Zalm, directeur van de 
Centrale Organisatie Integriteit Defensie. 

Cruciale capaciteiten
Dit NIDV Magazine verschijnt in de aanloop 
naar het NIDV Symposium & Tentoonstelling op 
donderdag 19 november 2015 in Ahoy, Rotterdam. 
Thema is “Cruciale capaciteiten, een nieuwe kijk op 
veiligheid”. Hoofdsponsors zijn dit jaar Scania en 
Northrop Grumman.
 
Info: www.nidv.eu
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Het kantoor van Hans Ennik bij Scania in Zwolle kijkt 
uit op de A28, de snelweg van Zwolle naar Meppel. 
“Aan het geluid van de banden hoor ik of er een 
Scania WLS van Defensie aan komt of een andere 
truck”, zegt hij glimlachend. Regelmatig ziet Ennik 
de “groene auto’s” van de Koninklijke Landmacht 
voorbij suizen. De senior service manager military 
projects weet alles van de wielvoertuigen. Wie 
Scania zegt bij Defensie, kent Ennik (60). 

Scania legt focus 
op mensen

Tekst: Riekelt Pasterkamp
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Truckfabrikant dingt straks mee in project DVOW

Scania Nederland is leverancier van een tevreden krijgsmacht. Dat willen ze in Zwolle 
graag zo houden. ”Van de generaal die op de inzet van een systeem moet kunnen 
rekenen tot de soldaat-1 die aan de trucks sleutelt en er mee rijdt.”

De Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine 
en het Korps Mariniers gebruiken sinds 2005 het 
zogenaamde Scania Wissellaadsysteem (WLS): een 
vrachtauto bestemd voor het vervoer van standaard 
of flat rack containers. Het WLS is de totale 
constructie van vrachtauto en haakarm. Met de 
haakarm kan een chauffeur zelfstandig ladingen op 
de vrachtwagen trekken of juist lossen.

De Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en het Korps Mariniers gebruiken sinds 2005 het zogenaamde Scania Wissellaadsysteem. 

Grootste
Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfs-
auto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. In Nederland 
telt de Scania-organisatie ongeveer  2500 medewerkers verdeeld 
over de fabrieken in Zwolle en Meppel en 42 verkoop- en service-
vestigingen door heel Nederland.

De fabriek in Zwolle is de grootste Scaniafabriek ter wereld. Er 
werken 1800 mensen. Alle nieuwe voertuigen komen uit Zwolle. 
Op dit moment produceert de fabriek 145 vrachtwagens per dag, 
maar dat aantal kan nog flink worden opgevoerd. In de Zwolse 
vestiging is geen enkele robot te vinden. Een robot leert niet, 
mensen wel, is het credo van Scania.

De onderneming telt wereldwijd bijna 35.000 medewerkers, heeft 
meerdere fabrieken in Europa en Latijns-Amerika en is verte-
genwoordigd in meer dan 100 landen. In 2014 bedroeg de totale 
gefactureerde omzet 92 miljard Zweedse kronen (bijna 9 miljard 
euro) en was de nettowinst SEK 8,7 miljard (900 miljoen euro).

Van de 42 werkplaatsen in Nederland hebben er negen de status 
van ‘thuiswerkplaats’ voor Defensie. Dat zijn de vestigingen in 
Zwolle, Barneveld, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Arnhem, 
Veenendaal, Joure en Hoogvliet. Echter, indien nodig kunnen 
de Wissellaadsysteem voertuigen in alle werkplaatsen terecht 
en worden daar –in het kader van het landelijke reparatie- en 
onderhoudscontract – probleemloos geholpen.

www.scania.nl

Missie
Scania produceerde in totaal 555 trucks voor 
Defensie. “Ze zijn zo van de plank gekocht”, zegt 
Ennik. ”Een Scania voor Defensie is dus niet anders 
dan voor een commerciële vervoerder. Afgezien van 
de voertuigen die meegaan op een buitenlandse 
missie. Zo hebben we de trucks die in Afghanistan 
waren, versterkt met pantserpakketten. De Scania’s 
zijn ook mee geweest met de Patriotmissie naar 
Turkije.”

Het standaard pantserpakket beschermt de inzit-
tenden van de cabine tegen inkomende projectielen. 
Er is een aanvullend pakket tegen bermbommen. 
Nadat de auto’s terugkeerden in Nederland kregen 
ze volgens Ennik een XXL-beurt. “Ze hebben in 
Afghanistan een zwaar leven gehad.”
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Tavernier (onder) en Ennik: “Bij DVOW zouden we via de NIDV de Nederlandse industrie 

meer bij het hele project kunnen betrekken.” 
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Die moeten zorgen voor het doeltreffend en 
doel matig voor 10 tot 15 jaar ‘inzetgereed’ hebben 
van een nieuwe vloot operationele wielvoertuigen 
inclusief de bijbehorende deelsystemen. 
Bij het onderhoud daarvan wil Defensie samen-
werken met het bedrijfsleven door niet-strategisch 
onderhoud zoveel als mogelijk uit te besteden, mits 
dit goed is voor Defensie.

Het eerste deel van de vervanging (VW Amarok) is al 
uitgevoerd en hiervoor is in december 2013 een con-
tract getekend met de leverancier. Het andere deel 
van DVOW bestaat uit verwerving van circa 3700 ver-
schillende voertuigen en ongeveer 1500 containers 
in diverse configuraties. Defensie zet de behoefte 
aan deze systemen in zeven separate Europese 
aanbestedingen in de markt. Tavernier gaat ervan 
uit dat de eerste aanbestedingen dit jaar worden 
gepubliceerd. 

Vertrouwen
Het DVOW-contract bestaat volgens Tavernier uit 
verwerving en onderhoud van de voertuigen voor 
15 jaar als volwaardige partners. Het uiteindelijke 
contract is natuurlijk belangrijk, maar Tavernier 
wil namens Scania nog meer gaan voor drie kern-
woorden: tevredenheid, continuïteit en vertrouwen. 
“Wij hanteren bijvoorbeeld niet twee verschillende 
prijskaartjes. Het gaat niet om de goedkoopste prijs. 
Defensie selecteert een partner voor ettelijke jaren. 
Dan moet je elkaar vertrouwen.” 

Tavernier ziet meer mogelijkheden: “Bij DVOW zou-
den we via de NIDV de Nederlandse industrie meer 
bij het hele project kunnen betrekken. Ook is de 
NIDV goed als intermediair tussen overheid, politiek 
en bedrijfsleven. We willen bij Scania graag de klant 

Defensie tevreden houden, nu en in de toekomst. 
En dat gaat van de generaal die het besluit tot 
aankoop neemt en op de inzet van een systeem moet 
kunnen rekenen tot de soldaat-1 die aan de trucks 
sleutelt en er mee rijdt.” 

Daarover kan Ennik nog een mooi verhaal vertellen. 
“De voertuigen zouden voor zes maanden weggaan, 
maar bleven uiteindelijk 3 a 4 jaar in het land. Er is 
één Scania van de krijgsmacht die al elf jaar weg 
is. Als ze in Afghanistan konvooi rijden gaat dat met 
een snelheid van 50 kilometer per uur door ruig 
terrein. Alleen de Amerikanen doen het anders: die 
crossen met 80 kilometer per uur over de piste. Een 

Nederlandse chauffeur kon in 
zijn cabine niet meer op zijn 
stoel blijven zitten en moest als 
een soort jockey op zijn paard 
het stuur vasthouden. Het 
uithoudingsvermogen van de 
truck heeft ons ook verrast.”

Scania is compleet verant-
woordelijk voor het operatio-
neel inzetbaar houden van 
de voertuigen. ”Gerekend 
vanaf 2006 doen wij voor een 
periode van dertien jaar het 

correctief en preventief onderhoud”, zegt Ennik. De 
truckfabrikant weet van al zijn trucks precies waar 
en in welke staat ze zich bevinden. “Maar Defensie 
wil natuurlijk niet dat wij – of anderen – weten dat 
ze om die hoek en achter die boom staan. Technisch 
kunnen wij meer dan Defensie zou willen. Dat is een 
spanningsveld.”

Bij Scania is er begrip voor het feit dat de krijgs-
macht zijn eigen boontjes wil doppen. “Daar waar 
Scania niet is of niet mag zijn, zijn militaire mon-

teurs actief, zeggen ze dan.” Om toch de technische 
kennis over te brengen schoolde Scania militaire 
kerninstructeurs, die op hun beurt weer defensie-
monteurs instrueerden, en zorgde voor een mobiele 
werkplaats die in twee zeecontainers past. “Te allen 
tijde kunnen militairen contact met ons opnemen en 
praten wij ze door onderhoud of reparatie heen.”

Mensen
Peter Tavernier (41) is senior account manager 
defence & special projects bij Scania en wordt na 
de pensionering van Ennik het aanspreekpunt voor 
Defensie. ”We leggen bij Scania de focus op mensen, 
die dingen voor elkaar doen. In al onze werkplaatsen 
staat een spiegel met de tekst: ‘Het belangrijkste 
onderdeel van een Scania’. We bouwen en ontwik-
kelen briljante vrachtwagens. Maar die komen pas 
tot hun recht als er optimaal aan wordt gesleuteld 
en op de juiste manier mee wordt gewerkt.”

Tavernier gelooft in het concept van reservisten. 
“Iemand die acht of negen maanden per jaar bij ons 
werkt en vervolgens één of twee maanden onder de 
wapens is. Net als Defensie dat bijvoorbeeld met 
chirurgen doet, kan het ook met monteurs van voer-
tuigen. Als het risico te groot wordt in een bepaald 
deel van de wereld, kun je maar beter militairen 
sturen dan civiele mensen.”

Bij Scania is Tavernier verantwoordelijk voor het 
project Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW). De truckfabrikant dingt daar 
straks in mee. Het project bestaat uit deelprojecten. 

“TE ALLEN TIJDE KUNNEN 
MILITAIREN CONTACT 
MET ONS OPNEMEN 
EN PRATEN WIJ ZE 
DOOR ONDERHOUD OF 
REPARATIE HEEN.”

Tevreden

Brigadegeneraal Hans Damen, directeur Materieel en Diensten 
van de Koninklijke Landmacht, is tevreden over de samenwer-
king met Scania. “De vrachtwagen doet wat hij moet doen.” Het 
uitbesteden van het onderhoud was wennen voor de landmacht 
en voor Scania, stelt Damen. “Een relatie moet groeien. We 
leerden er allebei van. We maken bij Defensie graag gebruik van 
de kennis en kunde van Scania in Nederland.”
Militairen die de landmacht verlaten zoeken in de regel een baan 
bij civiele bedrijven die hetzelfde werk bieden. “Reservisten zie 
ik het liefst terechtkomen bij bedrijven waar we een relatie mee 
hebben. Bij missies in het buitenland zijn monteurs die de status 
van reservist hebben, ook makkelijker inzetbaar, zonder allerlei 
poespas met verzekeringen en verantwoordelijkheden.”
Generaal Damen stelt dat de “goede ervaringen” met Scania 
mede de basis vormen voor de aanpak van het project DVOW, 
namelijk het gedeeltelijk of zelfs 
volledig uitbesteden van het 
onderhoud, zoals in het contract over 
de VW Amarok. “Inzicht in elkaars 
voorraden, een moderne manier van 
supply-chain, dat is waar ik naar toe 
wil. Of dat nou met vrachtwagenfa-
brikant A of B is maakt me niet uit. 
Het gaat om de inzetbaarheid van de 
voertuigen.”

Hans Ennik (links) en Peter Tavernier bij Scania Zwolle. 
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Brigadegeneraal Hans Damen: “De vrachtwagen doet wat hij moet doen.”
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“Ze hebben in Afghanistan een zwaar leven gehad.” 
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As technology evolves and new and novel ways 
to exploit it are identified, coalition and State Air 
Forces have identified gaps in their Command and 
Control (C2) architectures. These architectures 
have traditionally comprised formal and singular 
lines of communication to a decision node that is 
able to process information and provide direction to 
individuals charged with effects-based deliveries. 
While our ability to rapidly process information has 
certainly improved, three fundamental shifts have 
occurred in the previous decade, the combination 
of which could disrupt improvements in C4ISR and 
Targeting support infrastructure. The first of these 
is the nature of today’s adversaries; second, the 
commercial technology available to them; and third, 
the restrictive, stove-piped focus of C2 architecture 
changes in efforts to rapidly field capabilities. 
Non-state actors are elusive and can move unde-
tected. They adapt more quickly and they leverage 
commercial technologies to implement desired 
effects. This challenge is further complicated by 
state-funded actors who are adept at disrupting 
traditional, single lines of C2. The advent of modern 
C2 systems dictates broader information flow across 
an enterprise as well as interoperability of actions 
implemented as a result of a Commander’s Intent. 

This requires the addition of collaboration and 
cooperation to C2, and the establishment of a coor-
dination function that can monitor the enterprise for 
the benefit of all users. 

Changing sensor technology and capabilities have 
enabled unprecedented increases in the availability 
of data, creating repositories far outreaching the 
capability of most current C4ISR frameworks. These 
changes are preventing the desired ability identified 
by the RNLAF C4ISR vision to “convert massive data 
into usable information and create effects.” Efforts to 
solve the monumental data overload by attempting 
to define more complicated environments has the 
adverse effect of fielding systems that are obsolete 
soon after Initial Operational Capability (IOC) miles-
tones are met.

C2 architectures that enable the flow of actionable 
intelligence will be a critical element in the solution. 
Ensuring data discovery, dissemination, and use 
of authoritative data sources, instead of large data 
repositories, is essential to the agile 5th Generation 
(5th Gen) C2 discussed below.

Integrating 5th Generation  systems requires 
5th Generation C2

C2 Today
A coalition force needs both the capability and 
opportunity to act. Opportunity is created by set-
ting conditions, or circumstances and having the 
authority to act. 

Legacy air operations, as illustrated in Figure 2, 
are characterized by sequential planning and 
methodical intelligence collection. The focus is on 
executing preplanned tasks with capabilities that 
were combined in the planning phase. The “Master 
Air Attack Plan” and “Air Tasking Order” typify this 
approach. In the future, we could envisage a concept 
for C2 that is not driven by time-phased predictive 
planning, but is focused instead on reactive sensing, 
shared awareness, and dominant execution with 
great speed and agility. 

5th-generation capabilities driving change
The 5th-generation F-35 has long been advertised 
as a combat aircraft the like of which we have never 
seen before. Besides its well published stealth 
characteristics, allowing the F-35 to remain almost 
invisible to enemy radar for much of its flight profile, 
the F-35 has also been designed to minimise its 
thermal or heat signature to prevent heat-seeking 

weapons tracking and engaging the aircraft. Less 
well publicised and understood is the F-35’s role 
as a node in the battle space network, with far less 
focus on its intelligence-gathering and surveillance 
capability than its undoubted strike proficiency. In 
buying F-35, nations are gaining an enabler in the 
battle space, an asset whose real potential lies in 
its ability to be a force multiplier to one’s existing 
assets. It could, in effect, become the “sharp end of 
the intelligence, surveillance and reconnaissance 
(ISR) stick.” Leveraging these powerful capabilities 
will require C4ISR and C2 architectures that are 
5thGen ready.

5th-generation C2 
In contrast to legacy operations, 5th Gen-enabled 
warfare is engagement oriented, focused on rapid 
timelines and dominant execution. Success depends 
on collaboration between joint entities, distributed 
decision-making and the ad hoc arrangement 
of capabilities to achieve desired results. The 
desired effects and outcomes are expressed by the 
commander and the means to achieve them are 
delegated to those with the highest awareness and 
the most agility to react. 

As the RNLAF continues to mature its C4ISR vision to better inform force and capability 
acquisition decisions, there are multiple solutions to consider.  Leveraging its industry-
leading C4ISR expertise, Northrop Grumman offers the following thoughts on future 
capabilities, platforms and architectures to enable a fully integrated and interoperable 
5th Generation defense force.

Figure 2. Legacy Command and Control 

Legacy Command and Control (C2) - centralized at the command level. Emphasizing optimization at the expense of flexibility.Figure 1: The industry-leading array of Northrop Grumman C4ISR platforms, capabilities and discriminating solutions.

Text: Northrop Grumman
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Whereas the current environment relies on highly 
centralized control mechanisms and a process-
driven cyclic ‘battle rhythms’, 5th-Gen-enabled 
warfare will require a ‘speed of command’ that is 
beyond some existing C2 systems. The concept of 
Centralized Command, Distributed Control, and 
Decentralized Execution, as depicted in Figure 3, 
is particularly well-suited to these challenges, 
emphasizing the shift from centralized ‘control’ at 
the Air Operations Center to centralized ‘command’ 
with ‘control’ distributed to subordinate entities, 
including airborne battle management and C2 
platforms. This C2 concept depends on clearly 
understood commander’s intent, interoperability 
and agility. Indeed, in coalition environments, where 
there is shared situational awareness, C2 might 
better be defined as Collaboration and Cooperation, 
underpinned by centralized command and decentra-
lized execution.

Commanders at all levels are responsible for 
creating initial conditions that make success more 
likely. The senior air commander, typically located 
at the Air Operations Center, must develop and syn-
chronize strategy, and create congruent command 
intent across the enterprise. The senior commander 
also establishes appropriate Rules-of-Engagement 

(ROE) and other control mechanisms that will guide 
the fighting forces, without restricting their freedom 
to operate. This enables subordinate elements and 
capability package commanders to maximize all of 
the means at their disposal and react with agility. 

The senior command element, monitoring the 
situation, must ensure that no major threats or 
opportunities go undetected. This will require 
sufficient capacity in subordinate forces; trust by 
the higher headquarters that the forces will execute 
within the guidance, authority, intent and acceptable 
risk set by the commander; and shared battlespace 
awareness across and within the operating forces. 
Success then will depend on the distributed 
elements achieving locally optimized outcomes in 
response to highly dynamic environments. In order 
to be effective, agile forces must be capable of self-
synchronizing, collaborating, and combining in the 
battlespace. This agility depends on interoperability 
and resilient communications at the edge. 

With a clear understanding of the commander’s 
intent and guidance, shared battlespace awareness, 
and the ability to communicate and collaborate 
effectively at multiple levels, the true potential of the 
5th Generation force can be realized. 

Figure 3. 5th Generation Command and Control

Please join Northrop Grumman at the NIDV 
Symposium where we will be exploring this 
subject in a panel discussion with thought 
leaders from across the Triple Helix.
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Steekpenningen, fraude, het accepteren van 
geschenken, vriendjespolitiek, oneigenlijk gebruik 
van informatie of bevoegdheden; er zijn vele vormen 
van integriteitsschendingen op zakelijk vlak te 
bedenken. Gezien de grote hoeveelheid materieel en 
diensten die Defensie inkoopt en het vele geld dat 
daarmee gemoeid is, besteedt Defensie al jaar en 
dag aandacht aan integer zakendoen.

Volgens Claire Zalm, directeur van de Centrale 
Organisatie Integriteit Defensie (COID), heeft de 
burger daar recht op én het bedrijfsleven ook. “Voor 
de legitimiteit van de overheid is het onmisbaar 
dat burgers vertrouwen hebben in de overheid. Wij 
dienen hen en zij moeten op ons kunnen rekenen. 
Daar hoort bij dat we het belastinggeld –opgebracht 
door de burger– verantwoord en integer besteden. 
Een extra dimensie vind ik het geweldsmonopolie 
dat Defensie heeft. Dat zetten we zorgvuldig in, maar 
hoe kan de burger daarop vertrouwen als we op 
andere plekken in de organisatie niet betrouwbaar 
blijken te zijn. De integriteit van Defensie moet boven 
alle twijfel verheven zijn.”

Claire Zalm, directeur COID, geeft tips aan bedrijfsleven

Integriteit op de agenda

Tekst: Martin Bobeldijk (Turnaround Communicatie)

Het ministerie van Defensie is een van de grootste investeerders binnen de 
Nederlandse overheid. Meer dan 1 miljard euro per jaar wordt geïnvesteerd in nieuwe 
materieelprojecten en technologieontwikkelingen. Daarbij werken krijgsmacht, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samen. De laatste jaren neemt deze 
samenwerking binnen de zogenoemde ‘Gouden Driehoek’ sterk toe. Niet alleen bij 
materieelprojecten, maar ook in het kader van kennisontwikkeling, innovaties en 
uitbesteding van diensten. “Die combinatie van grote investeringen en veel contacten 
met het bedrijfsleven brengt risico’s op integriteitsschendingen met zich mee.”

Leidinggevenden

Bij Defensie zijn leidinggevenden (eind)ver-
antwoordelijk voor de integriteit binnen hun 
onderdeel. Zij laten zich daarbij ondersteunen 
door de COID met advies (bijvoorbeeld over 
kwetsbaarheden in procedures), training 
(bijvoorbeeld coaching, dilemmatraining, 
oordeelsvorming en moreel beraad), 
risicoanalyse, onderzoek (bijvoorbeeld naar 
vermoedens van integriteitsschending), 
voorlichting (bijvoorbeeld bijeenkomsten en 
brochures) en trendanalyse (bijvoorbeeld van 
trends binnen en buiten de organisatie). De 
COID kan niets afdwingen en handhaaft niet; 
dat doet de leidinggevende. Op die manier 
borgt Defensie dat integriteit niet is ‘weg-
georganiseerd’ naar een centrale organisatie, 
maar onderdeel blijft van de dagelijkse 
bedrijfsvoering.

Claire Zalm, directeur van de 

Centrale Organisatie Integriteit 

Defensie: “Voor de legitimiteit van 

de overheid is het onmisbaar dat 

burgers vertrouwen hebben in de 

overheid.” 

Oud-defensiemedewerkers mogen twee jaar lang niet ingehuurd worden door defensieonderdelen. 
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Voor bedrijven is een integere defensieorganisatie 
ook van belang, vindt Zalm. “Iedere organisatie moet 
een eerlijke kans krijgen. Het kan niet zo zijn dat 
het ene bedrijf door omkoping, vriendschappelijke 
of informele contacten voordeel heeft op de ander. 
Integer zakendoen betekent dat Defensie een 
transparante, onpartijdige en onafhankelijke positie 
inneemt ten opzichte van alle bedrijven.” 

Reservisten
Om die integere positie van Defensie te kunnen 
waarborgen, geeft Zalm een aantal tips aan het 
bedrijfsleven. Zo is een belangrijke stelregel dat 
oud-defensiemedewerkers twee jaar lang niet 
ingehuurd mogen worden door defensieonderdelen. 
Zij mogen geen gesprekspartners zijn voor Defensie, 

maar ook geen onderdeel uitmaken van een team 
dat met defensiemedewerkers samenwerkt. Ook 
mogen zij geen zakelijke contacten onderhouden 
namens hun werkgever.

Aanvullend hierop gaat de directeur COID in op de 
stijgende inzet van reservisten door Defensie. “Een 
reservist is als eerste militair. Daarna volgt pas 
dat hij werkzaam is bij een commercieel bedrijf of 
als zelfstandige zonder personeel. Deze reguliere 
werkzaamheden worden daarom door Defensie 
gezien als nevenwerkzaamheden en moeten 
opgegeven worden. Dit zorgt ervoor dat Defensie 
beide functies van een reservist transparant tegen 
elkaar kan afwegen.” Het is volgens Zalm prima als 
een reservist op een project wordt ingezet. Vaak 
is deze van toegevoegde waarde, omdat hij met 
frisse blik en vanuit een andere invalshoek inbreng 
levert. “Als het bedrijf waar de reservist regulier 
werkt ook ingehuurd kan worden bij Defensie, moet 
er goed gekeken worden op welk project zijn inzet 
passend is.”

Verder geeft Zalm aan dat bedrijven zich moeten 
realiseren dat zij defensiemedewerkers in een 
lastig pakket kunnen brengen door het geven van 
geschenken. Sowieso mogen zij geen geld aan-
nemen, in welke vorm dan ook. Geschenken met een 
waarde boven de 50 euro mogen ook niet. Cadeaus 
met een lagere waarde mogen wel, maar daarbij 
geldt de restrictie dat het geen schijn van belangen-
verstrengeling mag opwekken. En dat laatste maakt 
dat defensiemedewerkers niet graag meer cadeaus 
aannemen.
“Gelukkig merk ik dat bedrijven zich steeds vaker 
afvragen wat het voor een defensiemedewerker 
betekent als zij met een cadeau aankomen. En ik 
zie dat collega’s steeds vaker weigeren het aan 
te nemen als het toch nog gebeurt. Als Defensie 
willen we de schijn van belangenverstrengeling 
voorkomen. En ook voor bedrijven zou dat belangrijk 
moeten zijn, want bij integriteitsschendingen kan 
hun imagoschade enorm zijn.”

Ethisch
“In een ideale situatie is de COID niet nodig. Maar 
hoe goed je alles ook procedureel afdicht, er kan 
altijd wat misgaan. Waar mensen en geld samen 
komen, ontstaan risico’s. Dat is inherent aan het 
zakendoen. Als COID voeren we daarom op verzoek 
van leidinggevenden risicoanalyses uit. Waar zitten 
de kwetsbaarheden in procedures en werkproces-
sen? Hoe bescherm je goedwillende medewerkers 
en hoe hinder je kwaadwillende medewerkers? 
Welke situaties zijn risicoverhogend? Op basis 
daarvan kunnen maatregelen genomen worden.”

Zalm adviseert bedrijven ook dergelijke risicoanaly-
ses uit te voeren, omdat nul integriteitsschendingen 
een utopie is. “Onderzoek daarom waar je kwetsbaar 
bent en welke risico’s je loopt. Zijn de procedures 
helder? Waar liggen de verleidingen? Heb je jezelf 
voldoende beschermd? Durven medewerkers 
elkaar aan te spreken en wordt er op integriteit 
gehandhaafd? Zo’n analyse is goed voor je eigen 
bedrijf, maar ook voor Defensie. Ethisch en moreel 
bewust handelen wordt steeds belangrijker in onze 
maatschappij. Als je dat niet doet, word je er keihard 
op afgerekend. Als Defensie vragen we daarom 
van onze leveranciers om integriteit als belangrijk 
onderwerp op de agenda te zetten en te houden.”

Tegenspraak
Naast zakelijke integriteit besteedt Defensie ook veel 
aandacht aan sociale integriteit. Onderwerpen als 
pesten, seksuele intimidatie, uitsluiting en verne-
dering horen daarbij. Enerzijds is dit een thema dat 
op zichzelf staat, want iedere werkgever is verplicht 
een veilige werksituatie te creëren. Anderzijds 
heeft het volgens Zalm alles te maken met zakelijke 
integriteit.

“Je kunt zakelijke en sociale integriteit niet scheiden. 
Als de werksfeer niet goed is, spreken collega’s 
elkaar niet aan op gedrag. Een collega die gepest 
wordt, kan minder loyaal zijn naar de organisatie. 
Integriteit gaat dus niet alleen over regels en 
procedures, maar ook over persoonlijke relaties en 
onderlinge omgangsvormen. Ik durf te stellen dat 
we als Defensie voorop lopen met die combinatie. 
Ook bedrijven zouden meer aandacht aan deze com-
binatie kunnen geven. Organiseer workshops over 
integriteit en kwetsbaarheden. Wapen medewerkers 
tegen verleidingen. Werk preventief aan bewust-
wording, maar handhaaf ook. Zet de norm voor 
onderlinge omgangsvormen. Leer elkaar aanspreken 
op gedrag. Organiseer kritische tegenspraak. Uit 
onderzoek blijkt dat in allerlei soorten organisaties 
het voor medewerkers lastig is om tegenspraak 
te geven. Toch is het in het belang van de eigen 
organisatie daar oog voor te hebben.  

Een prettige en veilige werksfeer levert loyale 
medewerkers op. Dat betaalt zich financieel en 
bedrijfseconomisch terug. En het helpt integriteits-
schendingen te voorkomen.” 

Defensiemedewerkers mogen geen geld aannemen, in welke vorm dan ook.

Meldpunt

Bedrijven die meer informatie willen over 
integriteit bij Defensie of een (vermoeden van) 
integriteitsschending willen melden, nemen 
contact op met het Meldpunt COID.
Telefoon: 0800-2255733, optie 4 of e-mail: 
meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl

Meer informatie over zakendoen met Defensie: 
http://bit.ly/1Mr5oXk en over integriteit en 
Defensie: http://bit.ly/1W1TIMr

“Je kunt zakelijke en sociale integriteit niet scheiden.” 

“ALS HET BEDRIJF WAAR DE 
RESERVIST REGULIER WERKT OOK 
INGEHUURD KAN WORDEN BIJ 
DEFENSIE, MOET ER GOED GEKEKEN 
WORDEN OP WELK PROJECT ZIJN 
INZET PASSEND IS.”
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Waardering voor  veteranen

Nederland telt 115.000 veteranen. Hen in het 
zonnetje zetten is het doel van de Nationale 
Veteranendag, op de laatste zaterdag van juni.

“Veteranendag is een dag van samen, van tradities 
doorgeven, van erkenning en herkenning. En dat 
moeten we koesteren. Vanwege het verleden, maar 
ook vanwege nu en later”, zei premier Rutte op 
zaterdag 27 juni in de Ridderzaal. Hij refereerde aan 
de aanslagen  in Tunesië, Koeweit en Frankrijk. “Dat 
toont nog eens aan hoe instabiel onze omgeving is. 
Onze militairen dienen niet alleen het Nederlands 

belang, maar brengen ook bescherming en hoop op 
een betere toekomst.”

Het defilé door de Haagse binnenstad is het 
hoogtepunt van de jaarlijkse Veteranendag. Dit jaar 
namen er bijna 5000 personen, 76 voertuigen, twaalf 
honden en drie pakpaarden van het Korps Mariniers 
aan deel. Het ging om ongeveer 4000 veteranen en 

Tekst: Riekelt Pasterkamp

Het defilé door de Haagse binnenstad is het hoogtepunt van de jaarlijkse Veteranendag. Foto: Riekelt Pasterkamp

1000 actieve militairen. Start- en eindpunt is het 
Malieveld. Het defilé wordt begeleid door muziek-
korpsen. Vooraf is een fly-past van historische en 
moderne (gevechtsvliegtuigen) over de Hofvijver.

Tussen de veteranen lopen ook detachementen van 
medewerkers van politie, douane, Nederlandse 
Spoorwegen en het beveiligingsbedrijf G4S. “Door 
zo’n  detachement  te helpen realiseren geeft de 
werkgever een bijzondere blijk van waardering 

en erkenning voor de categorie veteranen in zijn 
werknemersbestand. Het geeft een meerwaarde 
voor het bedrijf”, aldus woordvoerder Koos Sol van 
het Comité Veteranendag. “Onze doelstelling is het 
bevorderen van de maatschappelijke erkenning en 
waardering voor alle Nederlandse veteranen.”

In de nu volgende portretten drie veteranen die 
werken bij de NIDV-deelnemers Fokker Landing 
Gear, Thales en Rheinmetall.
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”Wil wel met vliegtuigen blijven werken”

Manuela Snijders–van de Ven (1985)

”Deze canopy jettison t-handle kreeg ik 
bij mijn afscheid van de luchtmacht in 
augustus 2013. Daar zit natuurlijk een 
verhaal aan. Ooit wilde ik een collega 
helpen en liet toen dit onderdeel 
vallen waardoor het krom was en niet 
meer bruikbaar. Ik heb acht jaar op de 
vliegbasis Volkel gewerkt. Net een grote 
familie. Ik heb er een van mijn beste 
vriendinnen aan overgehouden en bij de 
luchtmacht mijn man leren kennen. We 
zijn samen op uitzending geweest naar 
Afghanistan, bijna vijf maanden deelden 
we een container.

Vliegtuigen is iets dat me van jongs af 
aan trok. En werken bij Defensie vond 
ik eigenlijk wel stoer. Mijn man en ik 
hebben twee zoontjes. Ik had in de 
tussentijd een hbo-opleiding technische 
bedrijfskunde gedaan en zocht eigenlijk 
werk dat me naar een hoger niveau 
kon helpen. Bovendien wilde ik geen 
officier worden en zag ik een volgende 
uitzending niet zitten. Terwijl je weet 
dat je met minder mensen vaker aan 

de beurt bent. De luchtmacht, en mis-
schien wel heel Defensie, is niet meer 
wat het geweest is. Had je vroeger een 
baan voor het leven, nu heb je werk 
voor heel even.

Intussen wilde ik wel met vliegtuigen 
blijven werken. En het moest dicht 
bij mijn woonplaats zijn. Je komt dan 
al gauw uit bij Fokker Landing Gear. 
We verrichten hier bij de MRO-afdeling 
onderhoud, modificatie en reparatie 
van de landingsgestellen van de F-16, 
Apache, Fokker-100 en NH-90. Ieder 
krasje en ieder deukje wordt bekeken 
en beoordeeld. Het streven is om alles 
weer zo te maken dat het de levensduur 
verlengt.

Bij Fokker hangt ook een familiegevoel. 
Het is een hechte club, sommige 
collega’s komen ook privé bij elkaar 
over de vloer. In het begin miste ik de 
luchtmacht zeker. Er werken hier veel 
mensen die ik ken van Volkel of een 
ander veld. Mijn buurman op kantoor bij 

Fokker heeft mij bij de luchtmacht 
leren sleutelen aan een F-16. 
Mijn tijd kan ik zelf indelen. Als 
ik ’s ochtends lekker vroeg 
begin, kan ik om halfvier op het 
schoolplein staan.

Veteraan voel ik me eigenlijk niet. 
Misschien als ik straks wat ouder ben. 
Ik kijk altijd wel naar Veteranendag op 
televisie. Je ziet voornamelijk oudere 
mannen. Als veteraan meelopen 
namens mijn bedrijf is een interessante 
gedachte. Wie weet.”

was: sergeant-1 onderhouds-
monteur F-16 vliegbasis Volkel
is: productie-engineer Fokker 
Landing Gear Helmond

”Voor mijn gevoel ben ik niet weg bij Defensie”

Marcel Grisnigt (1964)

”Een club mensen, een klus en 
bijdragen aan veiligheid. Dat is wat we 
doen bij Defensie, dat is wat we doen bij 
Thales. Ik voel me hier net zo gelukkig 
als bij Defensie.

In de 26 jaar bij de Koninklijke 
Landmacht heb ik een gouden tijd 
gehad, dat was gewoon genieten. Vanaf 
het moment dat ik in augustus 1982 
over de brug naar het Kasteel van de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda 
liep tot en met mijn vertrek in 2008. 
Voor mijn gevoel ben ik niet weg bij 
Defensie. Ik doe nog steeds mijn klus in 
het veiligheidsdomein.

Bij Thales ben ik verantwoordelijk voor 
alles binnen Thales Nederland wat 
niet met de marine heeft te maken. 
Bijvoorbeeld communicatiesystemen, 
beheer en onderhoud van de 
OV-chipkaart, cybersecurity en vanuit 
onze vestiging in Eindhoven koelers 
van chips voor onder andere militaire 
camera’s en satellieten. We hebben 

bijvoorbeeld de mensenmenigte op 
de Zwarte Cross met camera’s in de 
gaten gehouden en tijdens de start van 
de Tour de France in Utrecht is door 
veiligheidsdiensten met onze software 
gewerkt om op een veilige en snelle 
manier met elkaar te kunnen com-
municeren. 

Als militair was ik ondermeer in 
Seedorf, het voormalig Joegoslavie, 
Afghanistan en gedetacheerd bij de 
Franse landmacht. De kameraadschap 
is bij Thales minimaal net zo groot 
als bij Defensie. We werken hier met 
een club mensen die een klus heeft te 
klaren als het gaat om de veiligheid van 
ons land, en door onze export overal in 
de wereld. Van die club voel ik mij nog 
steeds een soort bataljonscommandant. 
Ik lig niet wakker van cijfers. Ik lig wel 
wakker van mijn mensen die nachten 
doorwerken.

Als ik terug zou kunnen naar Defensie 
dan het liefst als commandant van een 

manoeuvrebrigade. Voor twee jaar, 
prachtig. Als industrie staan we 
trouwens positief tegenover uitwisse-
ling van mensen tussen bedrijfsleven 
en Defensie. Ik zou hier graag groene 
of blauwe mensen hebben. Kennis van 
de operationele wereld is cruciaal. 
Bijvoorbeeld: wij ontwikkelen hier een 
doosje en als ik tegen mijn mensen zeg 
dat zo’n doosje levens kan redden of 
levens kan kosten, geloven ze dat. Maar 
als een opperwachtmeester die met dat 
ding heeft gewerkt in Afghanistan het 
zegt, komt zoiets aan.

Trots ben ik op mijn medailles. Ze staan 
hier in de vensterbank. Het markeert 
je carrière. Het is uiterlijke erkenning. 
Innerlijke en externe erkenning doen 
mij eigenlijk meer. Het is een goed idee 
om veteranen uit het bedrijfsleven mee 
te laten lopen op Veteranendag. Dat 
geeft een signaal: Ik heb weliswaar 
een ander pak aan, maar doe nog 
steeds hetzelfde. Ten dienste van de 
samenleving.”

was: luitenant-kolonel 
Koninklijke Landmacht
is: vice president, general 
manager Thales Huizen en 
reserve luitenant-kolonel
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”Soms mis ik mijn werk als militair”

Youri Pot (1981)

was: korporaal-1 bij 11 Afdeling Rijdende 
Artillerie Koninklijke Landmacht
is: voorman bij Rheinmetall Ede

”Bij Rheinmetall assembleren we de 
verschillende versies van de Boxer, het 
pantserwielvoertuig voor de Koninklijke 
Landmacht. Het is een stevig voertuig 
met een modulair systeem. Het onder-
stel is van alle voertuigen hetzelfde 
en daar bovenop wordt een specifieke 
opbouw geplaatst. De landmacht krijgt 
200 Boxers. Wij hebben er tot eind 2018 
werk aan.

Op mijn achttiende kwam ik bij de land-
macht. Zat op de kazernes in Seedorf 
en ’t Harde. Op 1 september 2013 gaf 
ik er na een aantal sportblessures de 
brui aan. Binnen een week had ik een 
andere baan, hier bij Rheinmetall. Ik 
ben getrouwd en heb een dochter van 
vijf jaar. Misschien heeft zij stiekem wel 
een rol gespeeld bij het besluit om de 
landmacht te verlaten.

We maken een mooi product bij de 
Nederlandse tak van Rheinmetall. De 
Boxer is robuust en veilig. Een goede 
vervanger voor de YPR, die 30 jaar 
lang het gezichtsbepalende infante-
riegevechtsvoertuig van de landmacht 
was. In 28 dagen zetten we de Boxer in 
elkaar. Daarna moet hij zelfstandig weg 
kunnen rijden.

Er werken hier ongeveer honderd 
mensen, waaronder verschillende 
veteranen. Eigenlijk is het hier een 
soort landmacht; een burgerbedrijf, 
maar met een militair tintje. We werken 
met nieuwe technieken aan groene 
voertuigen. Grootste verschil met de 
landmacht is dat je bij een civiel bedrijf 
weet waar je aan toe bent. We beginnen 
om half acht ’s ochtends en zijn om half 
vijf klaar. Weten waar je aan toe bent 
geeft je meer rust. Bij de landmacht 

leer je om vrij direct te zijn. Daar moes-
ten sommige mensen hier wel even aan 
wennen.

Sfeer en kameraadschap zoals bij de 
landmacht vind je niet buiten Defensie. 
Je deelt in het leger veel met elkaar. 
Werk en privé zijn verweven. Soms mis 
ik mijn werk als militair. Drie keer ben 
ik in het buitenland geweest. Missies 
gedaan naar Bosnië en Afghanistan 
en een plaatsing van vijf maanden op 
Curaçao. Door tekort aan mensen 
voor de verschillende functies was ik 
daar foerier. Een maatje van me was 
verbindelaar. Trots ben ik op mijn 
medailles die ik kreeg voor de missie 
in Afghanistan. Vergeleken met de rest 
van mijn diensttijd was dat een zware 
periode. Op de Veteranendag ben ik 
sinds mijn vertrek bij Defensie niet 
meer geweest. Het trekt me niet zo.” 

Transforming 
the Mission with 
Actionable Information
At Leidos, we develop rapid-response, mission-system solutions that 

enhance the exchange of information between operators and systems.  

For more than a decade we have been a trusted mission partner with  

the U.S. Department of Defense enhancing operations of the remotely  

piloted aircraft (RPA) mission. We rapidly tailor large scale-IT infrastructures, 

command and control (C2) operations centers, and processing, exploitation,  

and dissemination (PED) capabilities to meet your mission needs.

To learn more, visit leidos.com or stop by our exhibit:

NIDV Symposium  |  November 2015  |  Rotterdam, Netherlands

© Leidos. All rights reserved.
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UNMANNED •

CYBER •

LOGISTICS •

C4ISR  •

THE VALUE OF 
GAINING CRITICAL 

INFORMATION AND A 
CRUCIAL ADVANTAGE.

If you’re not an expert in every part of C4ISR,  

you’re an expert in none. Through four decades  

of experience in C4ISR, Northrop Grumman has  

proven its expertise in the category. We’ve developed  

an end-to-end approach that demonstrates our complete  

understanding of complex C4ISR solutions, as well as our  

ability to create them. That’s why we’re a leader in  

end-to-end C4ISR solutions. 

www.northropgrumman.com/c4isr
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Ahoy in Rotterdam vol met 
militairen, politici en topmensen 
van bedrijven uit de defensie- en 
veiligheidssector; dat gebeurt 
eigenlijk maar één keer per jaar 
tijdens het symposium van de 
stichting Nederlandse Industrie 
voor Defensie en Veiligheid 

(NIDV). Op donderdag 19 novem-
ber staat voor de 27e keer het 
complete veiligheidsdomein op de 
mat: ruim 130 bedrijven verdeeld 
over drie hallen. 

’s Middags zijn er vier interes-
sante parallelsessies van 

luitenant-generaal Mart de Kruif 
(landmacht), Pim Leltz van de 
Defensie Materieel Organisatie 
(fossiele brandstoffen), Ben 
Palmer (Northrop Grumman) 
en kolonel Saskia Siemensma 
(luchtmacht).

App
Om de dienstverlening aan bezoe-
kers en standhouders te verbete-
ren en de symposiumbeleving te 
optimaliseren biedt de NIDV dit 
jaar de NIDV App aan. Na te zijn 
geïnstalleerd op smartphone of 
tablet geeft de Symposium App 
toegang tot alle relevante infor-
matie over het NIDV symposium 
en de tentoonstelling. Met de App 
kan het programma van de dag 
worden geraadpleegd, evenals de 
lijsten standhouders, sprekers en 
deelnemers. Ook een plattegrond 
van de beursvloer is beschikbaar.
 
Deelnemers die de App daarvoor 
open zetten kunnen elkaar zelfs 
berichten sturen en afspraken 
maken. Door een druk op de 
knop, kunnen gemaakte afspra-
ken en relevante programma 
onderdelen worden toegevoegd 
aan de persoonlijke symposiuma-
genda. De App wordt gebruikt om 
standhouders en bezoekers op de 
hoogte te houden van het laatste 
nieuws en te informeren over 
eventuele belangrijke wijzigingen 
in het programma.

De NIDV App met daarin de 
Symposium App kan worden 
gedownload vanuit de Apple en 
Google App-stores. 

Generaal Middendop te gast op NIDV-symposium

Nieuwe kijk op veiligheid
“Cruciale capaciteiten: een nieuwe kijk op veiligheid” is het thema van het 
NIDV Symposium 2015 op 19 november in Ahoy Rotterdam.

Tekst: Riekelt Pasterkamp
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Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

08:00 – 10:00 Bezoek tentoonstelling
10:00 – 10:05 Welkom drs. Karla Peijs, voorzitter NIDV
10:05 – 10:15  Introductie door dagvoorzitter prof. dr. Ko Colijn, directeur Instituut 

Clingendael
10:15 – 10:35  Speech generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten
10:35 – 10:55 Speech mr. Geke Faber, voorzitter Veiligheidsberaad
10:55 – 11:20 Pauze
11:20 – 11:40 Speech Henrik Henriksson, lid raad van bestuur Scania
11:40 – 12:00  Speech luitenant-generaal b.d. Rob Bertholee, directeur AIVD en 

schout-bij-nacht Pieter Bindt, directeur MIDV
12:00 – 12:10 Samenvatting dagvoorzitter

Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, spreekt tijdens het 

NIDV-symposium in Rotterdam. 
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Tekst: Riekelt Pasterkamp

De technische mogelijkheden die Thales nu in Squire 
stopt, trekken de aandacht van veiligheidsdiensten. 
Defensie gebruikt de radar al voor het detecteren 
van ‘vijandelijke elementen’ en ‘het overzicht houden 
van de omgeving’. Squire ging mee met Defensie 
naar Afghanistan en staat nu opgesteld in Mali. 
Maar ook in grensgebieden en aan kusten is Squire 
aanwezig om informatie te verzamelen. Van het 
systeem zijn tot dusver 413 exemplaren verkocht aan 
tientallen klanten over de hele wereld.

De mobiele radarinstallatie past in twee rugzakken 
en kan gemakkelijk door twee personen worden 
vervoerd. Opzetten is een fluitje van een cent. Nieuw 
is dus dat Squire is in staat om heel snel bewegende 
objecten in het luchtruim te detecteren en te onder-
scheiden. “Is het een drone of is het een vogel? Dat 
wil je snel weten”, zegt Wim Schuttert van Thales. 
“Onze kwispelende radar kan targets vanaf 15 meter 
tot op 48 kilometer onderscheiden. Ogen zijn in 
veiligheidsituaties altijd nodig. Squire levert ze.” 

Squire trekt aandacht van veiligheidsdiensten

Dreiging van drones
Populair kerstcadeautje in de Verenigde Staten? Een drone. De Amerikaanse 
luchtvaartautoriteiten maken zich zorgen. Thales heeft mogelijk het antwoord.
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”Mini-drones zien er voor een radar hetzelfde uit als vogels.” 

Laserkanon

De Amerikaanse luchtvaartgigant Boeing heeft een draagbaar 
laserkanon gemaakt dat drones binnen enkele seconden uit de 
lucht kan halen. Het bedrijf toonde het zogeheten Compact Laser 
Weapon System in augustus op een testterrein in New Mexico.
De anti-dronelaser oogt als een soort camera op een statief 
en is te besturen met een Xbox 360-controller. Het apparaat is 
bovendien klein genoeg om in vier grote koffers te passen. De 
laser hoeft slechtst enkele seconden op een drone gericht te 
worden om een deel van het apparaat door te branden. Dat kan 
met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. De laser hoeft 
een drone zo niet per se helemaal te vernietigen. Het kan volgens 
Boeing volstaan om de drone enkel zo te beschadigen dat deze 
neerstort, bijvoorbeeld in scenario’s waarbij verdere inspectie 
van de drone vereist is. Het bedrijf hoopt de laser binnen 
twee jaar op de markt te brengen.

Defensie gebruikt Squire voor het 

detecteren van ‘vijandelijke 

elementen’ en ‘het overzicht houden 

van de omgeving’. Foto: Thales

Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor 
het roekeloze gebruik van drones. Topman Mark 
Dunkerley van Hawaiian Airlines: “Niet alleen op en 
rond vliegvelden vormen de onbemande vliegtuigjes 
een gevaar, maar ook verder weg.” Het is de nacht-
merrie voor piloten om tijdens een start of landing 
met een drone te worden geconfronteerd.

Afgelopen zomer verschenen in Nederlandse 
kranten artikelen over de toenemende kans dat 
verkeersvliegtuigen tijdens vertrek of nadering van 
Schiphol in botsing zouden kunnen komen met een 
drone. Luchtverkeersleiding Nederland reageerde 
toen: ”Wij kunnen die drones niet zien op onze radar, 
dus we kunnen de piloten niet waarschuwen.”

Speelgoed
De drones die de grootste bedreiging vormen voor 
het reguliere luchtverkeer zijn de zogenaamde 
high-performance toestellen die voor minder dan 
1000 euro te koop zijn. Voorbeeld: de Phantom 2 en 3 

Onderzoek van de Federal Aviation Administration 
(FAA) laat zien dat drones het ook dit jaar weer goed 
zullen doen onder de kerstboom. Naar verwachting 
gaan er alleen al in de Verenigde Staten ruim 
1 miljoen over de toonbank. Vaders en zoons zijn de 
voornaamste ontvangers. Er zijn in de regel maar 
weinig vrouwen die met drones spelen.

Al die nieuwe drones gaan rondvliegen in het lage 
luchtruim. Daarover maakt de FAA zich zorgen. Om 
nog maar te zwijgen over misbruik van drones door 
criminelen en terroristen. De angst is niet onlogisch. 
Er doen zich nu al regelmatig gevaarlijke situaties 
voor. In 2014 waren drones in Amerika ook al een 
populair kerstcadeau. Dat uitte zich na de feestmand 
december in een toename van het aantal ongevallen. 
De FAA lanceerde een video waarin eenvoudig wordt 
uitgelegd dat er in de lucht (verkeers)regels gelden. 
De FAA trok dit jaar aan de bel bij Walmart, de 
grootste supermarktketen in de Verenigde Staten. 
Verkopers van drones moeten klanten instrueren 
hoe er veilig mee om te gaan.

van producent en marktleider DJI. De lichtgewicht 
Phantom 2 van slechts 1 kilo houdt het 25 minuten 
vol op een accu. De drone heeft een vliegbereik van 
3,5 kilometer.

Er gaat een dreiging uit van drones, stelt 
Ted Veenhuis, product line manager sensors bij 
Thales Nederland in Hengelo. “Het spul heeft het 
imago van speelgoed, maar is bij verkeerd gebruik 
rond uit gevaarlijk.” De voorbeelden zijn er: de 
Amerikaanse ambassade in Parijs die ’s nachts werd 
bespied door een drone, bondskanselier Merkel 
die er eentje vlak voor haar hoofd zag cirkelen. “Zij 
glimlachte, maar haar minister van defensie, die er 
naast stond, was niet blij Zij besefte waarschijnlijk 
wat je met een drone kunt doen.”

Terroristen kunnen dergelijke drones gebruiken 
om een kleine springlading op kwetsbare plekken 
te plaatsen, of om een belangrijk persoon aan te 
vallen. Alleen al door met 80 kilometer per uur 
tegen iemands hoofd te vliegen is een dodelijk effect 
te behalen.

Vogels
Thales Nederland denkt het antwoord te hebben 
op de dreiging van drones: Squire. Het mobiele 
radarsysteem is niet nieuw, maar wel vernieuwd 
en biedt nu wel de mogelijkheid om mini-drones te 
kunnen detecteren  en als zodanig te classificeren. 
”Mini-drones zien er voor een radar namelijk 
hetzelfde uit als vogels”, zegt Veenhuis. ”De kunst is 
dus niet zozeer om ze te zien, maar om onmiddellijk 
vast te kunnen stellen dat we te maken hebben met 
een drone.”

Intussen zitten de producenten ook niet stil. 
Veenhuis: ”De nieuwste Phantom-versies hebben 
geïntegreerde GPS. De software weet waar het toe-
stel is en kan ook bepaalde delen van het luchtruim 
blokkeren, bijvoorbeeld bij vliegvelden en boven 
kazernes.”
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Missie
De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de 
Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) 
bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)natio-
nale leveranciersketens. De NL-DVI staat voor de hoogste kwaliteit en 
doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. 
De NIDV is de strategische partner van de overheid op het gebied 
van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden 
driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 
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Advertentieverkoop Stichting NIDV, Mevrouw S. Sahadew Lall 
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Vormgeving en druk Veenman+
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verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens
bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of 
enig andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
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De begroting van het ministerie van Defensie is 
niet voldoende om de opgedragen taken goed 
te kunnen uitvoeren. Dat terwijl de wereld om 
ons heen steeds onrustiger wordt. Nederland 
wil een goede bijdrage leveren aan vrede en 
veiligheid. Het wordt daarom hoog tijd dat 
strategische inzichten en het daarvan afgeleide 
ambitieniveau van de krijgsmacht bepalen 
hoeveel geld nodig is, en niet de vraag hoeveel 
Defensie er voor een euro mogelijk is.

Defensie heeft nieuwe onderzeeboten, 
M-fregatten en mijnenbestrijdingscapaciteit 
hard nodig. Ook voor de marine-industrie zijn 
de vervangingsprogramma’s essentieel, omdat 
onze marine-industrie niet verder achterop mag 
raken bij andere landen. Evenmin is vertraging 
gewenst bij de vervanging van de tanker- en 
transportvliegtuigen en onbemande vliegtuigen. 
De behoefte voor de grotere voertuigen van 
Defensie komt binnenkort op de markt. In al 
deze projecten wil de Nederlandse industrie 
samenwerken met Defensie om haar zo veel 
mogelijk van instandhoudingperikelen te ont-
zorgen. De inzetbaarheid van het materieel ver-
betert daardoor. Inschakeling van Nederlandse 
bedrijven komt ook onze economie ten goede.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt 
roerige tijden door. Ook dit ministerie ontbeert 
voldoende financiële middelen. De NIDV 
is van harte bereid om ook met V&J en de 
uitvoeringsorganisaties samen te werken om 
innovatieve (materieel)oplossingen te vinden 
en een zorgvuldig aanbestedingsproces te 
doorlopen.

Het NIDV-bestuur heeft de ‘Strategie NIDV 
2020’ vastgesteld. Dit na een uitgebreide raad-
pleging onder de deelnemers en stakeholders. 
Belangrijkste thema’s voor de komende jaren 

zijn Defensie, Veiligheid, Internationaal en het 
Symposium, ieder met een eigen aanspreek-
punt bij het NIDV-bureau. In het NIDV-jaarplan 
wordt de strategie uitgewerkt. De 175 NIDV-
deelnemers krijgen de ‘Strategie NIDV 2020’ 
met het jaarplan 2016 rond de jaarwisseling 
toegestuurd. De stakeholders worden ook 
geïnformeerd.

De NIDV kan tevreden terugkijken op twee 
masterclasses. Gedurende een aantal dagen 
zijn geïnteresseerde medewerkers van NIDV-
deelnemers op directie/salesniveau uitgebreid 
geïnformeerd over de Koninklijke Luchtmacht 
en de Nationale Politie. Veel is geleerd door de 
openheid van politie en luchtmacht, waardoor 
er over en weer meer begrip is ontstaan, een 
must voor samenwerking tussen overheid 
en industrie. Andere masterclasses zijn in 
voorbereiding.

In dit NIDV-magazine komen drie veteranen 
aan het woord. De maatschappij brengt steeds 
meer waardering over aan onze veteranen. Ook 
de NIDV wil daaraan bijdragen.
Ik hoop u allen te mogen begroeten op het 
NIDV-symposium op 19 november. U bent 
één van de 2500. U kunt zo’n 130 stands 
bezoeken. De sprekers bieden een interessant 
ochtendprogramma. Voor het eerst zullen ‘s 
middag parallelsessies worden gehouden met 
verdiepende thema’s. Met onze nieuwe App 
bent u op de hoogte van onder meer actuele 
ontwikkelingen die dag, maar ook onder-
tekeningen van contracten. De media melden 
zich al aan. U leest het programma op www.
nidv.eu. Het NIDV-bureau heeft er zin in!

Mr. Ron Nulkes, directeur NIDV

Hoog tijd

NULKES’ NOTES

Werkplek van de toekomst
Op 26 januari 2016 organiseert de NIDV in de Politie-
academie in Apeldoorn het symposium “Mobiele werkplek 
van de toekomst”. 

De NIDV organiseert het symposium samen met overheidspartners vanuit 
de civiele en militaire veiligheid, wetenschap en een aantal NIDV deel-
nemers. Er wordt vanuit verschillende kanten naar de Mobiele werkplek 
van de toekomst gekeken, vanuit de behoeftesteller/gebruiker, vanuit de 
wetenschap/ kennisinstituten en vanuit de industrie (NIDV deelnemers). 
Het symposium bestaat uit twee blokken met inleidingen vanuit de gebrui-
kers en wetenschap met aansluitend een Lagerhuisdebat. Daaromheen 
laten NIDV deelnemers en overheden (waaronder het Fieldlab politie-
academie) zien welke functionaliteiten er nu al beschikbaar zijn of 
binnen kort komen. De onderwerpen die tijdens dit symposium aan de 
orde komen zijn naast de fysieke mobiele werkplek, situational awareness, 
common operational picture, communicatie, sensors, simulatie en gaming 
en ondersteuning vanuit meldkamers. 

Voor info en deelname: www.nidv.eu

NIDV organiseert symposium over de mobiele werkplek van de toekomst. 
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