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De veiligheidssituatie in de wereld is niet echt verbeterd. 
Samenwerking tussen bondgenoten is noodzakelijk.  
Om zelfstandig te kunnen optreden moeten we be- 
schikken over hoogwaardige kennis, technologie,  
ervaring en materieel om zo onze militairen in staat te  
stellen veilig informatie gestuurd te kunnen optreden. 
Wat kan ik doen?

speeddaten met een 
ontbijtje erbij
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Een goede innovatiemanager heeft goede voelsprieten voor 
relevante technologie en kennis op korte en lange termijn, kan 
goed scouten, en bouwt een zo groot mogelijke ‘digitale ro-
lodex’ om op de juiste momenten als spil in het web te ver-
binden, te makelen en te schakelen. Een soort loket voor be-
kende en nog onbekende bedrijven en instellingen. Dat houdt 
nooit op en is niet optioneel.

Naast dat de innovatiemanagers actief scouten, organiseren 
we elke twee maanden een Power Breakfast met een specifiek 
thema. De eerste sessie van 19 maart is door omstandighe-
den rondom COVID-19 verplaatst. Het thema van 14 mei is 
‘connectiviteit’. 
En het is niet eenvoudig om in het vizier van bedrijven en in-
stellingen te komen die je nog niet kent, maar wat wel goed 
zou zijn dat er de connectie is. We gebruiken dan ook legio 

In 2018 is met de nota Defensie Industrie Strategie (DIS) 2018 
een heldere weg ingeslagen waarmee het kabinet uitvoering 
geeft aan het regeerakkoord. Als defensie kansen succesvol 
wil benutten en wil kunnen anticiperen op toekomstige dreigin-
gen is niet alleen samenwerking met traditionele bedrijven van 
belang, maar ook de samenwerking met de innovatieve start-
ups en midden- en kleinbedrijven (MKB). De basis die nodig is 
voor nationaal veiligheidsbelang.

Binnen defensie wordt invulling gegeven aan het concept 
‘Open Innovatie’ uit DIS 2018. Vanuit TEN by FOXTROT pak-
ken wij ons aandeel hierin op voor de continuiteits- en mo-
dernseringsprojecten voor de mannen en vrouwen van de 
tactical edge. 

Tot zover het kader. Maar ik hoor je zegen: klinkt logisch, maar 
hoe dan? Welke kennis en technologie wil defensie zelf over 
beschikken of co-creëren? Maar ook: waarom zou een inno-
vatieve MKB-er of start-up met defensie samenwerken aan 
nieuwe toepassingen? 
Dat zijn enorme uitdagingen die we alleen in delen aan kunnen 
vliegen. Om te beginnen, hoe co-creëren we of ontwikkelen 
we bepaalde nieuwe kennis en technologie? Dan moeten we 
eerst kennis maken met innovatieve bedrijven, MKB-ers, start-
ups en instellingen die we nog niet kennen. 

Samen met het defensie innovatienetwerk FRONT, probeert 
mijn team van innovatiemanagers de juiste invulling aan  
‘Open Innovatie’ te geven en een grotere betrokkenheid van 
midden- en kleinbedrijf en start-ups te faciliteren.
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“Dan moeten we eerst 
kennismaken met innovatieve 
bedrijven, MKB-ers, start-ups 
en instellingen die we 
nog niet kennen.”
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op allerlei niveaus samenwerking waar-
onder kleinere organisaties met de 
technologie, samenwerken met grote 
organisatie voor de capaciteitsuitbrei-
ding, en overnames zelfs. 

De dynamiek van de innovatie eco- 
systemen is mijn expertise en de ver-
snelling van relevante ontwikkelingen 
voor de tactical edge is mijn missie. 
Ik mag het innovatieteam complemen-
teren met mijn praktijkervaringen en uit-
dagingen als officier, met de projecten 
in de chemische, biologische, radio- 
logische en nucleair (CBRN) portfolio 
gecombineerd met de wetenschappelij-
ke invalshoek waarin ik als onderzoeker 
op het thema ‘Innovatieve Ecosyste-
men’ bij de Universiteit van Groningen 
afstudeer.

kanalen zoals persoonlijke netwerken, 
FRONT, LinkedIn, de leden van orga-
nisaties zoals NIDV en BDSV, om een 
paar te noemen. 

De Power Breakfast betekent voor me-
nigeen vroeg uit de veren en om 7 uur 
in een korte pitch jezelf als bedrijf en in-
stelling en de mogelijke bijdrage aan het 
thema te presenteren. 
Daarnaast is het een ontmoeting met 
defensiecollega’s betrokken bij het the-
ma en het verbinden met de andere 
aanwezige bedrijven en instellingen. 
Wij zorgen voor de koffie en ontbijt. Na 
14 mei staan de volgende Power Break-
fast’s van dit jaar in de agenda voor  
9 juli, 17 september en 12 november.

Het ontmoeten van innovatieve be-
drijven en instellingen die we nog niet 
kennen is slechts een kleine activatie 

van een cel in een innovatie ecosys-
teem. Nadat je elkaar ontmoet hebt of 
van elkaar hebt gehoord kan de optie 
samenwerken aan relevante slimme op-
lossingen overwogen worden, de ‘ex-
ploratiefase’. 

Het zo laag houden van de drempel om 
samen te werken en experimenteren 
is erg relevant, zeker bij start-ups en 
MKB-ers. Er zijn ook voldoende instru-
menten die niet of nauwelijks bekend 
zijn om intellectueel eigendom (IPR) of 
kennis voor een organisatie te borgen.  

Uiteraard zijn we er nog niet. Zodra er 
de wens is om bepaalde ontwikkelin-
gen uit de ‘exploratiefase’ uit te rollen, 
noemen we dat ‘exploitatiefase’. Hier 
gelden de reguliere aanbestedingsre-
gels. In andere industrieën waar inno-
vatie ecosystemen actief zijn vind je ook  
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