
PROGRAMMA - 16 OKTOBER

08.00 – 09.00 Ontvangst

09.00 – 09.15 Opening dagvoorzitter, Lkol Frank Grandia

09.15 – 10.00 Operationele ontwikkelingen, 

Lgen Martin Wijnen - PCDS

10.00 – 10.45 Adaptieve krijgsmacht, Kol Peter van der Tuin 

en Kol Ernst Lobbezoo

10.45 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.00 Serieus gaming voor logistiek, 

Mw. Layla Lebesque

12.00 – 13.00 Lunch met bezoek aan static show 

13.00 – 15.00 Deelname aan 4 interactieve workshops

15.00 – 15.30 Wrap-up van de dag door de dagvoorzitter

15.30 – 17.00 Afsluitende borrel

Toegang wordt verleend in volgorde van aanmelden. 

Aanmelden kan alleen door uw gratis toegangsticket te bestellen 

via eventbrite.nl. Klik op de link in de bijgaande uitnodigingsemail. 

Aanmelden is verplicht vóór 5 oktober 2018. 

Deelname is uitsluitend op vertoon van een defensiepas 

en/of het toegangsticket verkregen via uw aanmelding op 

de eventbrite website. Tenue is DT-1 of Tenue de Ville.

Ik hoop u te begroeten! 

Hoogachtende groet,

Voorzitter VOLD - Bgen Henny Bouman 

De VOLD organiseert in samenwerking met OTCLog dit jaar op 16 oktober het 
logistieke symposium met als thema “Voorsprong in het achtergebied”. De VOLD 

nodigt de leden, collegae en relaties uit aanwezig te zijn op het symposium.



OPERATIONELE ONTWIKKELINGEN 
Operationele ontwikkelingen geven richting aan de inrichting 
van de logistiek. De plaatsvervangend CDS Luitenant-generaal 
Martin Wijnen zal in gaan op operationele ontwikkelingen en 
gevolgen voor de logistiek van deze ontwikkelingen. 

De synthese tussen de operationele ontwikkelingen en de tech-
nische innovaties / ontwikkelingen zorgen ervoor dat de logis-
tiek voorbereid is op de toekomstige eisen aan de logistiek.

ADAPTIEVE KRIJGSMACHT
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Dreigingen ko-
men uit diverse en onverwachte hoeken en een volledige focus 
op de tweede hoofdtaak is niet langer houdbaar. Dat vraagt om 
groei van de krijgsmacht. 

Toch is de klassieke groei met uitsluitend vaste eenheden en 
eigen materieel niet langer opportuun. Door de krapte op de 
arbeidsmarkt en de afnemende bevolkingsgroei zal Defen-
sie met alternatieve groeiscenario’s moeten komen, waarbij 
schaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijker worden dan 
uitsluitend vaste bestanden en bezit van materieel. 

Kolonel Peter van der Tuin en Kolonel Ernst Lobbezoo 
nemen u mee langs de achtergronden van de adaptieve krijgs-
macht en geven een inkijk in wat er al gebeurt op het gebied  
van de adaptieve krijgsmacht.

SERIOUS GAMING VOOR LOGISTIEK
Is het mogelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te 
bieden zonder de ontwikkelingen van morgen uit het oog te 
verliezen? Om de gevolgen van veranderingen en innovaties  
op alle niveaus in de logistieke keten te verkennen en daarmee 
de effectiviteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid te vergro-
ten maakt TNO gebruik van een specifiek hulpmiddel: serious  

Toelichting op het thema 
“VOORSPRONG IN HET ACHTERGEBIED”

Welke logistieke oplossingen 

zijn er al ontwikkeld door 

de industrie of worden speciaal 

samen met defensie ontwikkeld?

gaming. Waar nieuwe maatregelen van oudsher tot stand  
kwamen aan de vergadertafel, worden deze tijdens een ga-
ming sessie spelenderwijs ontwikkeld. Door uitdagingen uit de  
dagelijkse praktijk te simuleren, krijg je als speler de ruimte 
om oplossingen te bedenken en deze in een veilige omgeving 
uit te testen. Daarbij leer je tegelijkertijd van je successen, 
maar ook van je fouten. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de civiele logistieke 
sector zal de waarde van verschillende serious games worden 
beschreven. Denk hierbij aan onderwerpen als nieuwe manie-
ren van plannen, samenwerking en transparantie in de keten 
en zelforganisatie.

TOELICHTING OP DE STATIC SHOW
Hoe kan de voorsprong daadwerkelijk in het achtergebied  
gerealiseerd worden? Welke logistieke oplossingen zijn er 
al ontwikkeld door de industrie of worden speciaal 
samen met defensie ontwikkeld? Welke middelen (zowel 
hard- en als  software) zijn direct inzetbaar? 

De static show geeft een goed beeld wat al ‘ready on the shelf’ 
(COTS / MOTS) beschikbaar is, zodat het logistieke proces van 
de Nederlandse Landmacht op duurzame kosten efficiënte  
wijze en kan worden ingericht en uitgevoerd.



E-HEALTH EN REMOTE HEALTH MONITORING
Moderator dhr. Stan Aldenhoven

Door het gebruik van wearables en sensoren verwerkt in  
kleding en uitrusting kan elk individu in de toekomst 24/7 en 
all over the world worden gemonitord. Dit levert een aanzien-
lijke tijdwinst op voor het behandelend personeel. Vroegtijdig 
kan worden onderkend of een gevechtssoldaat nog inzetbaar is 
of dat hij/zij bijvoorbeeld een tekort heeft aan vocht, bepaalde 
voedingsstoffen of mineralen. Er kan dan proactief worden ge-
handeld in plaats van reactief. De geneeskundige keten wordt 
efficiënter en de gevechtskracht blijft langer effectief. Wat zijn 
de middelen die dit mogelijk maken en hoe lang duurt het 
nog voordat dit écht 24/7 en all over the world kan gebeu- 
ren? Wat zijn de randvoorwaarden, welke mogelijkheden levert 
het op en welke beperkingen zijn er eventueel? 
In deze interactieve workshop kunt u meekijken en mee- 
denken met deze ontwikkelingen binnen de operationele  
gezondheidszorg.

NIEUWE LOGISTIEKE CONCEPTEN KOSTEN GELD; 
HOE KOMEN WE AAN HET GELD ? 
Moderator lkol Ricardo van Vugt

Nieuwe logistieke concepten en nieuw / vervangend materieel. 
Materieelvervanging valt of staat met de dedicated financië-
le ruimte in de begroting. Wie speelt welke rol en wat zijn de 
do’s and don’ts in dat proces? Waarom lijkt het alsof Finance &  
Control de beperking is in het proces, is dat wel zo ? Praat mee 
in deze workshop over hoe dit werkt en leer wat u zelf kunt 
betekenen om financiële middelen vrij te maken voor nieuwe 
logistieke concepten en materieel.

VOORRAADBEHEER 
Moderator kap Camille Cats

Om ons voorraadbeheer te optimaliseren maakt Defensie ge-
bruik van slimme software. Om deze software nog beter aan te 
laten sluiten bij het voorraadbeheer van MATLOGCO is er een 
eigen analyse ontwikkeld: VED. Dit staat voor Vital, Essential & 
Desirable. Er wordt niet meer naar factoren als winst en omzet 
gekeken, maar juist naar de gevolgen voor het voortzettings-
vermogen van eenheden. Daar draait het uiteindelijk om bij 
het CLAS. In deze workshop krijgt u aan de hand van voorbeel-
den uit de praktijk inzicht in deze software. In de toenemende  
digitalisering van militaire logistiek en het toenemende belang 
van vraagvoorspelling is dit soort software onmisbaar voor 
een OPCO als CLAS. Denkt u mee over de toepassingen op het  
gevechtsveld?

RETOURLOGISTIEK 
Moderators kap Suzan Aarssen en elnt Ilse van de Lagemaat

Om gecoördineerd en gestructureerd al het materiaal in de  
keten efficiënt en effectief te kunnen beheren, is het noodzake-
lijk om een gesloten keten in te richten. 
Onze retourlogistiek is onderbelicht, waardoor we tijdens  
missies bijvoorbeeld met veel afval zitten of materiaal moe-
ten achterlaten of verbranden. Door onze logistieke keten zo 
in te richten dat we vooraf al nadenken over de retourlogistiek 
kunnen we veel voordeel boeken. Het kernteam retourlogistiek 
timmert aan de weg om dit op een juiste manier in te richten 
binnen de defensie logistiek. Kijk mee, denk mee en leer over 
het belang hiervan en de winst die hiermee te behalen valt!

Toelichting op de workshops
“VOORSPRONG IN HET ACHTERGEBIED”

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4




