Een strategische analyse van de marktomgeving van
de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland

Februari 2008
Opdrachtgever: Dhr. B.G. Teunissen
Begeleider:
Ir. D.J.G. Linssen
Organisatie:
TNO Defensie en Veiligheid
Examinator:
Meelezer:

Prof. dr. ir. E.J. de Bruijn
Dr. P.C. van der Sijde

2

Management Summary
TNO Defensie en Veiligheid wil in de toekomst steeds meer als kennismakelaar optreden
en oriënteert zich daarvoor steeds meer op internationaal vlak. De onderzoeksvraag die
in dit onderzoek gesteld wordt is wat de markt is voor expertise van TNO Defensie en
Veiligheid bij de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland, en wat daarin relevant
is voor de vorming van een acquisitiestrategie. De opdrachtgever heeft deze selectie van
Europese krijgsmachten waarmee nog geen samenwerkingsverband bestaat gemaakt.
Door middel van documentatieonderzoek en diepte-interviews is een analyse van de
marktomgeving van deze krijgsmachten uitgevoerd. Door een vergelijking te maken met
de kennispositie van TNO is vastgesteld in hoeverre de geselecteerde krijgsmachten
aantrekkelijk zijn voor benadering voor acquisitie door TNO Defensie en Veiligheid. De
indicatoren waarop de krijgsmachten en hun marktomgeving worden beoordeeld zijn
toegankelijkheid, materiele omvang en kwaliteit, en aanwezige kennisinstellingen. De
onderzoeksresultaten worden hieronder kort samengevat:
De Zwitserse krijgsmacht heeft een klein defensiebudget en wordt in materiele omvang
steeds kleiner. De krijgsmacht is zeer modern en kwalitatief goed uitgerust. Zwitserland
hanteert een dienstplicht en heeft relatief lage personeelskosten. Een groot deel van het
defensiebudget is beschikbaar voor investeringen. Zwitserland heeft een toonaangevende
reputatie op het gebied van veiligheids- en strategisch onderzoek en stelt zich in
toenemende mate open voor defensiesamenwerking met Europese staten. De kennis- en
materieelorganisatie Armasuisse heeft zich recentelijk geïnteresseerd getoond in de
activiteiten en organisatie van TNO waaruit een goede toegankelijkheid volgt. Voor TNO
is relevant dat de prioriteiten van defensie vooral liggen op het gebied van civiele- en
vredesondersteuning en de ambities van de krijgsmacht op militair terrein beperkt zijn.
Mogelijkheden voor samenwerking liggen dan ook vooral op het gebied van
rampenbestrijding en binnenlandse veiligheid. Daarbij heeft Zwitserland als doel gesteld
om meer in internationale humanitaire- en veiligheidsmissies deel te nemen en vaker in
internationale onderzoeksprogramma’s te participeren. De interesse van defensie ligt op
het gebied van mens- en arbeidskundige aspecten zoals NBC bescherming, maar ook
bescherming van de infrastructuur en ontwikkelingen in nanotechnologie. De aanbeveling
is om deze krijgsmacht te benaderen met producten ‘off the shelf’ of te investeren in een
samenwerkingsverband met Armasuisse of de universiteiten.
De Poolse krijgsmacht is een relatief omvangrijke en opkomende krijgsmacht. De
krijgsmacht ondergaat momenteel een enorme moderniseringsinhaalslag waardoor grote
budgettaire beperkingen bestaan. Binnen de politiek en Defensie krijgt modernisering
van de krijgsmacht in elk geval hoge prioriteit. De bereidheid om te investeren is groot
en dit wordt ondersteund door de jaarlijks fors stijgende investeringsuitgaven en de wens
voor een eigen R&D programma. De operationele inzet wordt op grond van de grote
militaire ambities verwacht verder toe te nemen. Een andere positieve ontwikkeling is de
toename in de toegankelijkheid, ondersteund door de sterke politieke wil tot Europese
defensiesamenwerking. Maar de mogelijkheden worden wel beperkt door de beperkte
defensiebegroting, een wens om te investeren in eigen R&D kennisinstituten, en de
voorkeur voor de VS als defensiepartner. De Poolse Defensie zal in de nabije toekomst
steeds aantrekkelijker worden. Daarom is het aanbevelenswaardig om nu de eerste
contacten te leggen. De aanbeveling is om de mogelijkheden voor defensie
kennissamenwerking met de attaché te bespreken en toegang tot de markt te verkrijgen
door samenwerking met een lokale defensie kennisinstelling aan te gaan.
De Belgische krijgsmacht scoort in het algemeen laag op aantrekkelijkheid. Bij Defensie
bestaat een zekere bereidheid tot samenwerking, maar dit wordt overschaduwd door het
feit dat de krijgsmacht kampt met een zeer klein budget en een lastige politieke situatie.
Defensie is chaotisch georganiseerd en er zijn politieke barrières voor samenwerking. De
score op toegankelijkheid is dan ook laag. De politiek zelf heeft weinig ambities op
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defensiegebied. De krijgsmacht is qua omvang zeer klein en maakt met de beschikbare
middelen een inhaalslag om het verouderde materieel te vervangen. Relevant is dat
Defensie een beleid van aanschaf van producten ‘off the shelf’ hanteert en het principe
van ‘voldoende minimum’ volgt om de uitgaven aan R&D zoveel mogelijk te beperken. Er
is geen potentie voor een eigen defensie R&D programma door het zeer kleine budget
voor investeringen en R&D en gebrek aan politieke wil. De aanbeveling is om België
enkel met ‘off the shelf’ producten te benaderen bij de centrale gewesten voor aanschaf
van materieel en R&D. De behoeften liggen hier op het gebied van CBRN bescherming,
intergratie van de ICT- en communicatie-infrastructuur, bescherming van militairen en
materieel. Deze interessegebieden komen overigens ook bij de andere twee
krijgsmachten terug.
De kennispositie van het kennisgebied TNO Defensie en Veiligheid is goed tot zeer goed,
al is het aanbod van producten ‘van de plank’ beperkt en is er nog weinig ervaring aan de
civiele kant van de veiligheidsmarkt. Op potentiële samenwerking en toegankelijkheid
scoort de veiligheidsmarkt in Zwitserland goed. De Poolse defensie scoort redelijk tot
goed op de aantrekkelijkheid voor samenwerking, vooral door de goede vooruitzichten in
de nabije toekomst. Uit de resultaten volgt dat een goede vervolgstap zou zijn om de
buitenlandse defensieattachees van Zwitserland en Polen te benaderen voor het
bespreken van de concrete defensiebehoeften en de rol die TNO daarbij kan spelen. De
Belgische krijgsmacht scoort al met al laag op de indicatoren voor aantrekkelijkheid voor
TNO.
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Afkortingenlijst
AIV
Armoured Infantry Vehicle

MoD
Ministry of Defence

CBRN
Chemical Biological Radiological Nuclear

MPPV
Multi Purpose Protected Vehicle

DDPS
Department of Defense, Protection and
Sport

NATO
North Atlantic Treaty Organisation

DMO
Defensie Materieel organisatie (NL)

NEC
Network Enhanced Capabilities

EDA
European Defence Agency

OCCAR
Organisation Conjointe de Coopération
en matière d'ARmement

EU
Europese Unie

PfP
Partnership for Peace

EMC
Elektromagnetische Compatibiliteit

R&D
Research and Development

TNO FEL
TNO Fysisch Elektronisch Laboratorium

ROBIN
Radar Observation Bird Intensity System

KHID
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

TNO DenV
TNO Defensie en Veiligheid

KPA
Kennis Positie Audit

WEAG
Western European Armaments Group

LMV
Light Multirole Vehicle

WMD
Weapons of Mass Destruction

M-Fregat
Multifunctioneel Fregat

OSCE
Organization for Security and Cooperation in Europe
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1

Introductie

1.1 TNO Defensie en Veiligheid
Organisatiestructuur
TNO is ingericht in vijf kerngebieden met elk met een eigen pakket aan producten en
diensten voor het oplossen van multidisciplinaire vraagstukken. TNO Defensie en
Veiligheid is hier een van en heeft als doel om vernieuwende oplossingen voor de
bevordering van de algehele veiligheid van de samenleving te leveren. Zij is daarbij
strategisch partner van het ministerie van Defensie. Er wordt kennis opgebouwd en
toegepast voor en met opdrachtgevers.
Het kerngebied TNO Defensie en Veiligheid (DenV) richt zich op defensie in de volle
breedte. Er wordt binnen vijf verschillende thema’s geopereerd, dit zijn militair optreden,
militaire middelen, commandovoering en operationele besluitvorming, dreiging en
bescherming, en opleiding en training.
Op het gebied van de veiligheid ligt het accent op bestrijding van criminaliteit,
calamiteiten en terrorisme. TNO DenV werkt ook voor de luchtvaart en maritieme sector.
Tot de klanten behoren verschillende ministeries van Defensie, -Binnenlandse Zaken,
Justitie, -Buitenlandse Zaken en -Verkeer en Waterstaat, landelijke politie- en
brandweerkorpsen als ook nationale en internationale defensiegerelateerde industrieën.
De kern van TNO Defensie en Veiligheid bestaat uit het voormalige TNO Fysisch
Elektronisch Laboratorium met hoofdlocatie Den Haag, TNO Prins Maurits Laboratorium
met hoofdlocatie Rijswijk en TNO Technische Menskunde in Soesterberg. Op deze drie
onderzoekslocaties zijn in totaal circa 1000 personen werkzaam.
Het kerngebied is weer verdeeld in vijf business-units. Elke unit neemt één of meer
kennisgebieden voor hun rekening (bijlage A2). De kennis (het technologieportfolio) op
deze terreinen vormt in feite het product van TNO. Het portfolio waarmee TNO de
krijgsmachten wil bedienen omvat de onderdelen:
Waarnemingssystemen
Waaronder radar, elektro-optiek, onderwaterakoestiek,
elektromagnetische
veiligheid, Networked Embedded Systems, intelligente camera’s, Integrated Front End
Solutions en instrumentele ondersteuning.
Informatie en operaties
Hieronder vallen Operationeel onderzoek & Bedrijfsvoering, Command & Control en
Informatievoorziening, Training en Opleiding en Simulatoren.
Bescherming, Munitie en Wapens
Op de terreinen pyrotechniek en energetische materialen, eigenschappen
energetische materialen, rakettechnologie, explosiepreventie en bescherming,
munitie-uitwerking
en
ballistische
bescherming,
wapeneffectiviteit
en
platformtechnologie.
Biologische- en Chemische Bescherming
Fysieke
bescherming,
dreigingsevaluatie
en
systeemintegratie,
medische
tegenmaatregelen, detectie, identificatie en analytische chemie, kledingtesten.
Gedrag, Training en Prestatie
Waarneming, informatieverwerking, vaardigheden, prestatie en comfort, training en
opleiding, teamfunctioneren.
Missie
Het uitgangspunt van de activiteiten van het kerngebied Defensie en Veiligheid is de (in
de wet verankerde) relatie tussen het ministerie van Defensie en TNO. Het strategische
partnerschap met Defensie is de belangrijkste toetssteen voor de strategie en missie van
het kerngebied Defensie en Veiligheid. Deze is vastgesteld tot 2010.
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Het kerngebied Defensie en Veiligheid is als strategisch partner van het ministerie van
Defensie verantwoordelijk voor het opbouwen van de Defensie kennisbasis en voor het
leveren van vernieuwende oplossingen om de veiligheid van de samenleving te
bevorderen. De missie luidt “committed to innovation for a safer world”.
Strategie
De strategie van het kerngebied Defensie en Veiligheid is om haar vooraanstaande
positie op de markt te handhaven en waar mogelijk te versterken door zowel groei als
verbreding van de markt. De omzetgroei bij het Nederlandse ministerie van Defensie is
naar verwachting beperkt. Een belangrijke stimulans moet komen uit de hoek van de
maatschappelijke veiligheid. Verdere verbreding en versterking van de marktpositie moet
plaatsvinden in de nationale en internationale industriële markt, en in de internationale
overheidsmarkt, waaronder de European Defence Agency (EDA), de EU, de NATO en
buitenlandse ministeries van Defensie.

1.2 Aanleiding van de opdracht
TNO Defensie en Veiligheid ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van
beleids- en materieelontwikkeling en operationeel optreden. Ontwikkelingen in de
omgeving maken het voor TNO DenV noodzakelijk om zich internationaal te oriënteren,
de groei van Nederlandse opdrachten is beperkt. En door de verwachting dat in de
toekomst alleen de sterksten zullen blijven bestaan, is kennisuitwisseling en
kennisontwikkeling op internationaal gebied alleen mogelijk vanuit een sterke positie op
een of meer gebieden. TNO heeft een beleidsrichtlijn waaruit volgt dat gefocust dient te
worden op internationale contacten en activiteiten (Schraagen J.M., 2006).
Met een groot aantal buitenlandse ministeries bestaat al een relatie op het gebied van
kennisopbouw. Met de krijgsmachten van Canada, Zweden en Noorwegen bestaat
bijvoorbeeld een samenwerkingsverband als gelijkwaardige partners. Met het VK,
Duitsland en Frankrijk bestaat een samenwerkingsrelatie als operationele partners en bij
de VS wordt (waar mogelijk) aangesloten bij hun leidende positie in defensietechnologie.
In de ‘contractresearch’ wordt van die relaties gebruik gemaakt bij opdrachten van het
Nederlands ministerie. Bij de krijgsmachten wordt een versterking van de kennispositie
gezocht, ten gunste van de internationalisering van het defensieonderzoek. Daarbij kan
kennis en ervaring worden opgebouwd die voor Nederland van belang is.
Het kerngebied Defensie en Veiligheid wil internationaal meer als kennismakelaar
optreden. Indien mogelijk wil TNO deze rol als kennismakelaar ook voor ‘onbekende’
Europese krijgsmachten vervullen.

1.3 Probleemstelling
De interesse van opdrachtgever om voor of met de onbekende Europese krijgsmachten
te werken is groot. In dit onderzoek is de focus gelegd op België, Polen, Zwitserland. De
selectie van deze landen is gemaakt door de opdrachtgever en is een greep uit een
handvol Europese krijgsmachten waarmee nog geen samenwerkingsverband bestaat en
die onvoldoende bekend zijn. Mogelijk is er al wat kennis van deze markten in het
bedrijf, maar een overzicht van de aanwezige kennis van deze krijgsmachten ontbreekt.
Zo is bekend dat er in België geen vergelijkbare onderzoeksinstelling als TNO bestaat. De
interesse in Polen is ontstaan door de mogelijk interessante ambities van het land en van
Zwitserland is bekend dat het een moderne krijgsmacht heeft.
Het betreft dus een eerste selectie van onbekende krijgsmachten, de selectie had net zo
goed uit een andere onbekende Europese landen kunnen bestaan. Deze landen komen
wellicht in een later onderzoek aan bod.
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De probleemstelling wordt geformuleerd als:
Wat is de markt voor TNO expertise bij de krijgsmachten van België,
Zwitserland en Polen en wat is daarin relevant voor de vorming van een
acquisitiestrategie?

1.4 Doel en relevantie van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de marktomgeving van de
krijgsmachten, om aan de hand daarvan de aantrekkelijkheid van (kennis)samenwerking
voor TNO te onderbouwen. Hieruit volgen aanbevelingen voor het acquisitieproces. Deze
zijn voor de opdrachtgever relevant bij het maken van de overwegingen in de planningsen acquisitiefase, wat een onderdeel is van het TNO marktproces (zie figuur 1).

Implementatiefase

Planningsfase

evaluatie
opdracht

Marktinzicht

Marktselectie

Offerte
Marketing.
planning
Onderzoeksvoorstel
lead

offertefase

Analyse
Klantbehoefte

Relatie Mgt
en klantanalyse

Acquisitiefase

Figuur 1: Marktproces TNO Defensie en Veiligheid (Inrichting en Organisatie, 2004, p.7)
Uit het marktproces volgt dat de onderzoeksresultaten de te nemen beslissingen in zowel
de planningsfase als acquisitiefase moeten ondersteunen. Het onderzoek bevat dus een
inventariserende en een analyserende fase. Het onderzoeksdoel is geformuleerd als:
Het analyseren van de marktomgeving voor expertise van TNO Defensie en
Veiligheid bij de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland, teneinde tot
aanbevelingen te komen voor de vorming van een acquisitie- of
samenwerkingsstrategie.
Er valt onderscheid te maken naar maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van
dit onderzoek. In de eerste plaats heeft TNO Defensie en Veiligheid als kennispartner van
Defensie een maatschappelijke functie. TNO draagt bij aan de ontwikkeling van ideeën en
toepassingen die de veiligheid vergroten, en de verkenning van de buitenlandse
krijgsmachten is een eerste stap in het vergroten van de maatschappelijke veiligheid.
Daarnaast is het onderzoek voor de wetenschap relevant. De relevantie ligt in de
verzameling van feiten om daarmee de expertisemarkt van krijgsmachten in kaart te
brengen door gebruik te maken van bestaande theorie en modellen. De te gebruiken
wetenschappelijke methoden worden ingezet op een specifiek toepassingsgebied.
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Ten slotte is het onderzoek voor mij persoonlijk relevant voor het in praktijk brengen van
theoretische onderzoeksvaardigheden, het leren uitvoeren van een marktonderzoek en
het verkennen van het gebied van kennisontwikkeling. Daarnaast biedt het onderzoek
een goede mogelijkheid voor een directe kennismaking met TNO als bedrijf.

1.5 Onderzoeksvragen
Uit de probleemstelling worden de volgende onderzoeksvragen afgeleid:
1) Welke rol wil TNO vervullen en wat is haar concurrentiekracht?
Om de relevantie van de markt voor de vorming van een acquisitiestrategie vast te
stellen, zijn gegevens over de sterkten en zwakten van TNO nodig. Daarmee kan worden
vastgesteld waar TNO nu echt goed in is en op welke terreinen TNO een goede
concurrentiepositie inneemt. Zowel de rollen die TNO voor de krijgsmachten wil vervullen
als de kennisgebieden waarop, en de capaciteiten waarmee TNO deze rollen vervult zijn
hier relevant.
2) Wat is de invloed van ontwikkelingen in de macro-omgeving?
Vervolgens wordt de externe analyse uitgevoerd. Om te beginnen worden de
ontwikkelingen binnen de Europese en internationale marktomgeving onder de loep
genomen. Deze vraag geeft daarmee inzicht in de macro-omgeving van de drie
krijgsmachten door algemene trends en ontwikkelingen te beschrijven waar alle
krijgsmachten mee te maken hebben.
Dan wordt de directe marktomgeving van de afzonderlijke krijgsmachten geanalyseerd,
hiervoor is een verdeling gemaakt naar de geselecteerde krijgsmachten:
3) Wat is het profiel van de Belgische krijgsmacht en wat zijn de
marktontwikkelingen?
Onder deze onderzoeksvraag wordt de Belgische krijgsmacht behandelt met als doel
kansen en dreigingen op de markt te identificeren. Per krijgsmacht worden aspecten als
de afnemers-, de algemene- en de concurrentieomgeving onder de loep genomen.
4) Wat is het profiel van de Poolse krijgsmacht en wat zijn de
marktontwikkelingen?
Hieropvolgend wordt een beschrijving van de Poolse krijgsmacht gegeven met als doel de
kansen en bedreigingen op de markt te identificeren.
5) Wat is het profiel van de Zwitserse krijgsmacht en wat zijn de
marktontwikkelingen?
De Zwitserse krijgsmacht komt als laatste aan bod. Om een goed inzicht in de markt te
krijgen wordt ook hier een analyse uitgevoerd van de algemene omgeving, de organisatie
van de krijgsmacht, de ambities en de operationele strategie, de materiele omvang en
kwaliteit, en de concurrentieomgeving.
6) Hoe aantrekkelijk zijn de krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland
voor het opzetten van een samenwerkingsverband?
Tot slot wordt de score van krijgsmachten op de verschillende beoordelingscriteria
behandeld en een link gelegd naar de relevantie voor het opstellen van een
acquisitiestrategie. De in de omgeving geïdentificeerde kansen en bedreigingen worden
hier ‘gematcht’ met de sterkten en zwakten van TNO DenV. Er wordt een vergelijking
gemaakt tussen de drie krijgsmachten onderling.
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Theorie en Methodologie

Deze paragraaf behandelt de theorie en methodologie aan de hand waarvan het
onderzoek wordt uitgevoerd. Voor de selectie van literatuur is gekeken naar de uit de
probleemstelling afgeleide begrippen marktomgeving en strategie voor samenwerking.
Deze begrippen hebben hier de volgende betekenis:
Marktomgeving; met deze term wordt de invloed van actoren in de omgeving
bedoeld, omdat deze erg breed is dient een nadere afbakening plaats te vinden. De
relevante omgevingscomponenten kan men in drie groepen nader bestuderen
(Bijmolt, T., Frambach, R., Verhallen, T. 1995):
Afnemersanalyse: analyseren van de marktkenmerken van de krijgsmachten. De
analyse beperkt zich tot de belangrijkste afnemer, het ministerie van Defensie.
Concurrentieanalyse: het analyseren van andere kennisinstellingen waardoor duidelijk
wordt welke concurrenten of samenwerkingspartners in het land aanwezig zijn.
Macrofactoren: dit zijn omgevingsfactoren waarop TNO en de krijgsmachten geen
invloed hebben, maar waarmee men wel rekening moet houden.
Strategie voor samenwerking; een impliciet dan wel expliciet door een organisatie
gekozen koers, gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde
doelstellingen, rekening houdend met de lange termijn afstemming tussen de eigen
organisatie en de externe omgeving (Frambach en Nijssen, 1992), gericht op het
leveren van expertise aan krijgsmachten op research and technology-, ontwikkelingsen militair-operationeel gebied, teneinde deze te assisteren bij het oplossen van
militaire vraagstukken of problemen.

2.1 Theoretisch raamwerk
Marktomgeving
Het verzamelen en analyseren van gegevens ter ondersteuning van strategisch
marketing management valt onder de term strategisch marktonderzoek. Het is
onderzoek waarbij de afstemming tussen onderneming en marktomgeving centraal staat.
Strategische marketing betreft de vraag welke positie(s) een organisatie op welke
markten met welke middelen op welk tijdstip op de langere termijn wil innemen. De
analyse van de krijgsmachten valt dus binnen het terrein van de strategische marketing.
Bij strategische beslissingen gaat het erom dat het management, uitgaande van
doelstellingen van de organisatie, enerzijds rekening houdt met interne sterkten en
zwakten van de organisatie en anderzijds anticipeert op voor de organisatie kansrijke en
bedreigende ontwikkelingen (Bijmolt en Verhallen, 1995).
Externe analyse
Het grootste deel van het onderzoek richt zich op de externe omgeving van TNO. Dit is
het onderdeel waarin TNO echt geïnteresseerd is, en dat essentieel is om aanbevelingen
te kunnen geven voor het bepalen van een acquisitiestrategie. Het doel van de externe
analyse is het afleiden van de ‘kansen’ en ‘bedreigingen’ die in de omgeving
waargenomen worden. Marktonderzoek speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van
de externe analyse.
De theorie maakt onderscheid naar de belangrijkste componenten van een externe
analyse, de afnemers- en concurrentenanalyse. De theorie uit het artikel van Bijmolt is
geschikt omdat het specifiek gericht is op de externe analyse. Het model reikt een
handvat voor de aanpak van de specifieke analyse van de krijgsmachten en
kennisinstellingen.
Alsem reikt een meer integraal model aan waarin de onderdelen staan beschreven aan
de hand waarvan een marketingstrategie opgesteld kan worden (Alsem 2006). De
globale organisatie van het proces is als volgt: een combinatie van externe analyse en
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interne analyse vormen de basis voor het opstellen van een strategie (bijlage A1).
Samen vormen deze componenten de situatieanalyse. De basis van het model is een
SWOT analyse. Het model is uitgebreider dan het model van Bijmolt en Verhallen en
geeft een goed overzicht van het volledige proces van strategievorming en de onderdelen
daarvan welke uitgevoerd moeten worden voor het verzamelen van de benodigde
informatie.
Het model van Alsem is dus uitgebreider, maar richt zich ook op de consumentenmarkt
en stelt een industrie- en leveranciersanalyse noodzakelijk. Het model dient daarom
aangepast te worden. Op de defensiemarkt staat de krijgsmacht als grootste consument
centraal. Ook zijn er kennisinstellingen die zowel als concurrent en als potentieel partner
voor kennisontwikkeling aangemerkt kunnen worden.
Afnemers- en concurrentieanalyse
Het belangrijkste onderdeel van de externe analyse is de afnemersanalyse. Deze bestaat
uit verschillende onderdelen, waarvan voor TNO vooral de analyse van het
aankoopproces relevant geacht wordt. Het segmenteren van afnemers is niet relevant
omdat het telkens om één grote afnemer gaat. Wel is het nodig om inzicht te krijgen in
de interessegebieden en behoeften van krijgsmachten en ook kennis van de motieven en
voorkeuren van de krijgsmachten zijn hierbij van belang (Bijmolt en Verhallen, 1995).
Er worden verschillende varianten voor de uitvoering van een concurrentieanalyse
gegeven, de keuze voor het analyseren van afzonderlijke concurrenten (wat betreft
doelstellingen en strategieën) lijkt het meest geschikt. Positioneringsonderzoek en
econometrische modellen zijn minder geschikt omdat men daarvoor perceptie- of
preferentiegegevens van de klant zelf nodig heeft. Econometrische modellen zijn niet
geschikt omdat de defensiemarkt daarvoor niet voldoende transparant (defensiekennis
niet altijd openbaar) is. Met concurrentie worden de kennisinstellingen bedoeld die zich
bezig houden met defensieonderzoek en zich opstellen als kennismakelaar. Er wordt
onderzocht welke huidige samenwerkingsverbanden er bestaan en of instellingen een
monopolie hebben (wanneer onderzoek bijvoorbeeld intern uitgevoerd wordt door
krijgsmachten).
Macro-omgeving
De interne en externe analyse vormen samen de micro-omgeving van de organisatie.
Daarnaast is ook de macro-omgeving van belang. De macro-analyse omvat het
verzamelen van informatie met betrekking tot omgevingsontwikkelingen en het
identificeren en evalueren van de belangrijkste ontwikkelingen waarmee de
krijgsmachten te maken hebben. De macro omgeving bestaat in dit geval uit factoren
waarop de krijgsmacht geen invloed kan uitoefenen maar die wel grote invloed op de
toegankelijkheid van een markt uitoefenen zoals politieke belemmeringen en industriële
belangen.
Internationaal marktonderzoek
Theorie met betrekking tot het opzetten van internationaal marktonderzoek is bruikbaar
omdat het onderzoek van internationale aard is en in de theorie geschikte methoden voor
dataverzameling in het internationale onderzoeksproces worden beschreven (Douglas,
1989). Bij het opzetten van internationaal marktonderzoek is de eerste stap het
beoordelen van behoefte aan informatie en de beschikbaarheid daarvan. Omdat het niet
mogelijk is om uit de eerste hand (via de geselecteerde krijgsmachten) informatie te
verzamelen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van bureauonderzoek gebaseerd op
secundaire databronnen. Hieruit volgt verder dat ook kwalitatief onderzoek (zoals
persoonlijke of diepte-interviews) uitgevoerd kan worden om de benodigde data te
verzamelen. Beide typen databronnen komen van pas in de inventariserende en
analyserende fase van het onderzoek. Ook worden een aantal veelgebruikte indicatoren
aangereikt voor het beoordelen van marktkansen en bedreigingen (Douglas 1989, p.31).
Vaak gebruikte indicatoren zijn politiek, financieel en legaal risico, macro- potentieel en
marktomvang.
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Interne analyse
Met betrekking tot de marketingstrategie kan onderscheid gemaakt worden naar een
‘waar’ en een ‘hoe’ vraag. Deze kunnen worden beantwoord door de concurrentiekracht
van het bedrijf (de technologiepositie ten opzichte van concurrenten) te analyseren.
Het doel van de interne analyse is het verkennen van de concurrentiekracht van TNO. Dit
vindt plaats door middel van het bepalen van de technologiepositie ten opzichte van
concurrentie en het inventariseren van de ‘sterkten’ en ‘zwakten’ van TNO Defensie en
Veiligheid.
Al met al kan gezegd worden dat het strategisch marketing model van Alsem goed
bruikbaar is voor het onderzoeken van de probleemstelling. De theorieën van Alsem en
Bijmolt en Verhallen zijn complementair en kunnen samen gebruikt worden als
‘kapstokmodel’ voor het onderzoek
Strategie voor samenwerking
Om aanbevelingen voor de strategievorming te kunnen geven worden de resultaten van
de interne en externe analyse samengevoegd in een SWOT tabel. Een SWOT-analyse kan
gebruikt worden voor het ‘matchen’ van sterkten en zwakten met kansrijke en
bedreigende ontwikkelingen in de marktomgeving. En de uitkomsten kunnen als input
voor een portfolio analyse worden gebruikt. De tabel is behulpzaam bij het identificeren
van kansrijke en bedreigende aspecten in de omgeving. Door deze te vergelijken met
interne aspecten ontstaat een goed overzicht van de marktkansen voor TNO.
Een portfolio analyse is bruikbaar voor het vaststellen van de aantrekkelijkheid van een
krijgsmacht en het afleiden van de relevantie voor de acquisitiestrategie. Hoewel
portfoliomethoden in principe alleen betrekking hebben op bestaande producten in
bestaande markten, is het mogelijk om nieuwe markten in de analyse in te voeren
(Alsem 2006, p.188). Er zijn verschillende portfoliomethoden beschikbaar zoals een PLC-,
BCG- of MABA-analyse.
In dit onderzoek wordt de MABA-analyse gebruikt. De belangrijkste criteria voor selectie
van een methode zijn de nadruk op de externe omgeving en de toepasbaarheid op
businessunit niveau. Een belangrijk voordeel van de MABA- methode (Market
Attractiveness and Business position Assesment) is dat door het grote aantal gewogen
parameters, de marktaantrekkelijkheid relatief uitvoerig in beeld gebracht wordt.
Doordat de scores worden gekwantificeerd is het mogelijk dat voor de organisatie
belangrijke punten meer nadruk krijgen. Door de scores op de verschillende criteria
samen te voegen ontstaat een totaalscore per markt. Hierdoor wordt het mogelijk om de
krijgsmachten onderling objectiever te vergelijken en wordt zicht verkregen op de totale
markt. Daarbij zijn de assen gegeneraliseerd (er wordt gekeken naar de
aantrekkelijkheid van de markt en de kracht van de businessunit) en is de methode
toepasbaar op businessunit-niveau.
Het belangrijkste nadeel is dat de MABA-analyse de interne situatie van TNO minder goed
in beeld brengt. Toch is dat geen groot bezwaar omdat de focus vooral ligt op de externe
marktomgeving. Doordat de kennispositie van TNO op businessunit niveau (en niet op
productniveau) wordt vastgesteld, worden de producten onderling minder goed in beeld
gebracht. De beoordeling van de concurrentiekracht is van grote invloed op de te geven
aanbevelingen.
De uitkomsten van de MABA analyse worden toegepast in een product-markt matrix. Dit
wordt de ‘General Electric’ portfoliomatrix (of ‘Business Screen’) genoemd. Het business
screen geeft een totaalplaatje waarin de geselecteerde markten als ‘stippen’ terugkomen.
Naar gelang de score(s) van de MABA-analyse en de daaruit volgende plaats in dit model
kan een aanbeveling tot strategievorming worden afgeleid. Dit model geeft de onderlinge
positie van de krijgsmachten schematisch weer.
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2.2 Onderzoeksopzet
Het onderzoek richt zich op de verkenning van de krijgsmachten van België, Polen en
Zwitserland en de rol die TNO voor deze krijgsmachten kan vervullen. Het onderzoek
beoogt aanbevelingen te formuleren voor een mogelijke acquisitiestrategie door TNO.
Onderzoeksmodel
Hieronder is een onderzoeksmodel opgesteld aan de hand van Verschuren en
Doorewaard (p. 47-49). Dit onderzoeksmodel is gekozen omdat het een schematische en
gevisualiseerde weergave van de stappen geeft die in het onderzoek moeten worden
ondernomen om het doel te bereiken. Het model geeft aanwijsbare stappen die de
vaststelling van de aantrekkelijkheid van de krijgsmacht en aanbevelingen voor de
acquisitiestrategie mogelijk maken. De analyse van de krijgsmachten wordt dus
aangevuld met een analyse van de krachten, zwakten en beoordelingscriteria van TNO
zodat een vergelijking tussen deze gegevens gemaakt kan worden.
Gegevens van TNO en
vooronderzoek
Beoordelings- criteria ten
aanzien van de krijgsmachten

Documentatie m.b.t. de
krijgsmachten en aanwezige
kennisinstellingen

Interviews met deskundigen
en contacthebbenden
(a)

Rol en
concurrentiekracht
van TNO
Vaststellen van de mate van
aantrekkelijkheid van de
krijgsmachten en aanbevelingen
voor de acquisitiestrategie
Kenmerken en behoeften
van de krijgsmachten en
hun expertise omgeving

(b)

(c)

Figuur 2: Onderzoeksmodel
Onderzoekseenheden
De analyse-eenheden die in dit onderzoek centraal staan, zijn de krijgsmachten van
België, Polen en Zwitserland. De waarnemingseenheden bestaat uit documentatie
omtrent de krijgsmachten en hun expertise omgeving en gegevens van TNO strategie- en
marktexperts.
Onderzoeksvragen
Een overzicht van de onderzoeksvragen op basis waarvan dit onderzoek staat uitgevoerd
staat weergegeven in paragraaf 1.5. Voor het beantwoorden van de landspecifieke
deelvragen wordt steeds een onderverdeling gemaakt naar de algemene omgeving, de
organisatieaspecten, de ambities en operationele strategie, de materiele omvang en
kwaliteit en tenslotte de concurrentieomgeving. Deze aspecten geven een goed overzicht
van de marktomgeving:
Algemene omgeving - Hier volgt een beschrijving van de politieke en economische
situatie in de geselecteerde landen. Deze twee aspecten van de algemene omgeving zijn
het meest invloedrijk op de krijgsmacht. Zo is de politieke situatie bepalend voor de
toegankelijkheid en het budget, en bepaalt de economische situatie grotendeels het
defensiebudget.
Organisatie - Onder organisatie wordt de structuur van de krijgsmacht, de rol volgens het
regeerakkoord en de toegankelijkheid voor buitenlandse kennismakelaars verstaan.

15

2 Theorie en Methodologie

Ambities en operationele strategie - Hieronder worden de ambities en de doelstelling van
de krijgsmacht beschreven en de strategie om deze te bereiken. Ook wordt onderzocht
hoe deze zichtbaar worden in de begroting en de operationele inzet.
Materiele omvang en kwaliteit - Door het verzamelen van data met betrekking tot de
omvang en kwaliteit van de krijgsmacht ontstaat een beter beeld van de omvang van de
potentiële samenwerking. Er wordt gekeken hoe de materiele ontwikkelingen
ondersteund worden in de begroting en wat de motieven zijn in het aanschafproces.
Concurrentieomgeving - Het huidige proces van kennisontwikkeling voor defensie wordt
beschreven. Daartoe wordt geïnventariseerd welke kennisinstellingen op de markt
aanwezig zijn en in welke kennissamenwerkingsverbanden de krijgsmacht participeert.
Vervolgens worden de rollen en doelen van deze instellingen kort beschreven en wordt
geanalyseerd in hoeverre deze instellingen mogelijke partners of concurrenten zijn.
Dataverzameling
De opdracht van TNO voldoet aan de kenmerken van een beschrijvingsprobleem. Dit
betekent dat het onderzoek van exploratieve en beschrijvende aard moet zijn. De
probleemstelling laat zich het beste onderzoeken door middel van bureauonderzoek en
kwalitatief veldonderzoek. Bureauonderzoek is een methode waarbij de onderzoeker
gebruik maakt van beschikbare documentatie, wat de beste data oplevert voor dit
onderzoek. Omdat bekend is wie de potentiële klanten zijn, zou het mogelijk zijn deze
direct te benaderen voor het identificeren van behoeften. Dit is echter niet toegestaan
door de opdrachtgever, omdat deze zelf het eerste contact wil leggen. Overigens is het
ook niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een betrouwbare dataverzameling omdat er
via andere wegen genoeg informatie gevonden moet kunnen worden om de
onderzoeksvraag te beantwoorden. Verondersteld wordt dat er genoeg marktkennis in de
organisatie of op internet aanwezig is in documentatie en in de hoofden van
medewerkers. Deze secundaire databronnen worden toegepast omdat ze snel een globaal
overzicht van de marktomgeving kunnen geven en bovendien makkelijk te raadplegen
zijn (Douglas, 1989, p56-57). Geschikte onderzoeksvormen voor dit type probleem zijn
dus documentatieanalyse en kwalitatieve diepte-interviews (Geurts 1999, p152).
Er kleven enkele methodologische voordelen en nadelen aan de te gebruiken methoden.
Hieronder staan de sterke punten en gevaren van de gebruikte methoden samengevat.
Ten eerste de documentatieanalyse. Een groot voordeel van documentatie is dat het
exact is, met de nodige referenties en details. Daardoor kan informatie goed
geïnterpreteerd worden of later opnieuw worden opgezocht. Ook kleven er nadelen aan
het gebruik van documentatie, de relevante stukken kunnen moeilijk of helemaal niet
toegankelijk zijn. Ook is de achtergrond of het belang van de auteur soms onbekend
waardoor een document mogelijk onbetrouwbare informatie bevat. Het kan ook zijn dat
de informatie incompleet is.
Ook aan de interviews kleven methodologische voordelen en bezwaren. Een sterk punt
van interviews is dat deze aangepast kunnen worden aan het betreffende onderwerp en
de respondent zodat gerichte vragen gesteld kunnen worden. Wel bestaat het gevaar van
slechte vragen en inaccurate antwoorden (zoals door sociale wenselijkheid). Maar hier
kan rekening mee gehouden worden bij het opstellen en uitvoeren van de
halfgestructureerde interviews. Als rekening gehouden wordt met de voor- en nadelen
van deze methoden, zijn ze zeker geschikt voor het verzamelen van de data.
Uitvoering
Om aan de benodigde data te komen wordt documentatieonderzoek uitgevoerd en
worden interviews gehouden. Hier volgt een beschrijving van de invulling van deze
dataverzamelingsmethoden.
Documentatieonderzoek
De data aan de hand waarvan de onderzoeksvragen beantwoord worden is voornamelijk
uit internetbronnen afkomstig:
Internetinformatie van defensie-nieuwswebsites en -kennisinstellingen
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Jaarverslagen en strategische beleidsplannen
Interne memo’s en databank van TNO
Marktonderzoek van andere kennisinstellingen
Websites van overheidsinstellingen
Kwalitatief veldonderzoek
Voor een verdieping van het inzicht in de onderwerpen waar documentatieonderzoek niet
geschikt is of juist voor een goede aanvulling zorgt, zullen experts worden geïnterviewd.
De interviews worden gehouden onder marktexperts van TNO om de aanwezige kennis te
verzamelen en overzichtelijk te maken, er is immers al kennis aanwezig in de hoofden
van de experts. Indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat zullen ook Nederlandse
defensieattachés gevraagd worden om de expertisebehoefte van de geselecteerde
krijgsmachten toe te lichten. Een interview met deze experts is zeer geschikt om de
defensiebehoeften van de verschillende krijgsmachten te identificeren. Hierbij worden
vragen gesteld die afhankelijk van de organisatie, de functie, en het expertisegebied van
de respondent zullen verschillen. De halfgestandaardiseerde interviews zullen telefonisch
of in de vorm van een persoonlijk gesprek worden uitgevoerd. De volgende
voorbeeldvragen zijn relevant voor de dataverzameling:
In hoeverre bent u bekend met de Defensie R&D investeringsplannen?
Op welke R&D terreinen investeert defensie momenteel en hoe groot is (of schat
u) het R&D budget?
Wat zijn de (toekomstige) Zwitserse behoeften aan ondersteuning op het gebied
van materieelontwikkeling, beleidsontwikkeling en operationeel optreden?
In welke kennissamenwerkingsverbanden (en met welke kennisinstellingen)
neemt Defensie daarvoor deel?
Wat is de politieke invloed op het Ministerie van Defensie en hoe werkt dit door in
de motieven voor het aanschafproces?
Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van het Zwitserse ministerie van Defensie
voor samenwerking met TNO?
Op welk van bovenstaande kennisterreinen lijkt kennissamenwerking met TNO u
het meest realistisch en levensvatbaar? Waarom?
Welke benaderingsstrategie zou u aan TNO voorstellen?
Het onderzoek wordt uit praktische overwegingen afgebakend naar tijd en omvang. Het
documentatieonderzoek wordt zoveel mogelijk beperkt tot publicaties van de afgelopen vijf
jaar. Het aantal interviews met experts wordt beperkt tot maximaal vijftien. De experts
worden geselecteerd en benaderd op basis van hun kennis van (of contact met) een
buitenlandse krijgsmacht. Dit gebeurd door op TNO Spider (intranet) de contacthebbenden
te inventariseren en te benaderen. Bij de interviews wordt de experts gevraagd om
contactgegevens van nieuwe experts aan te dragen.
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3

Onderzoeksresultaten

3.1

De rol van TNO en haar concurrentiekracht

Rollen
Momenteel fungeert TNO als strategisch partner van het Nederlandse ministerie van
defensie waarbij Defensie en Veiligheid de volgende functies vervult:
Technologische vraagbaak ofwel ‘helpdesk’. Het onderhouden van een relevante
kennisbasis om opkomende vragen snel en afdoende te kunnen beantwoorden.
Technologisch adviseur. Gevraagd en ongevraagd over technologische
ontwikkelingen adviseren op basis van ‘technology watch & assessment’.
Innovatiepartner. Ondersteunen bij de vernieuwing van de krijgsmacht door
technologische innovatie te vertalen in concrete militaire toepassingen.
Deze functies wil TNO ook vervullen voor buitenlandse opdrachtgevers als de NAVO, de
EDA en verschillende ministeries van defensie (TNO Strategie en missie, p.5).
Gezamenlijk wordt bekeken hoe actuele problemen opgelost kunnen worden. Er wordt
dan vooral als kennismakelaar opgetreden (TNO Operationeel Plan 2006, p14).
De business unit Defensie en Veiligheid streeft uiteindelijk naar de levering van integrale
oplossingen voor de afnemers. Binnen de gewenste rol als ‘solution provider’ richt TNO
DenV zich op het ontwerpen van oplossingen voor toekomstige problemen. Uit het
auditrapport van 2002 volgt dat samenwerking op alle kennisterreinen van TNO DenV
mogelijk is (van der Gijp, 2002).
In het Middellange Termijn Plan valt te lezen dat TNO DenV in het internationale
innovatiesysteem een dubbele functie heeft. Ten eerste is TNO leverancier van op kennis
gebaseerde diensten ten behoeve van innovatie. Ten tweede is TNO zelf initiator van
innovaties (MLTP 2005-2008, p18). TNO hecht grote waarde aan het vormen van
samenwerkingsverbanden met en voor defensieafnemers. De ontwikkeling van nieuwe
kennis wordt voor een groot deel uitgevoerd in partnerschap met universiteiten en in
kenniscentra. Hiervoor wordt deelgenomen in verschillende kennisclusters en zijn
samenwerkingsrelaties opgebouwd met nationale en internationale kennisinstituten. Het
kennisnetwerk wordt zowel gebruikt voor het importeren van ‘wereld’-kennis in de
organisatie als ook het op projectbasis inhuren van additionele expertise. TNO DenV is in
principe geïnteresseerd in acquisitie van opdrachten in elke stap van de
ontwikkelingsketen:

Figuur 3: Het kennisontwikkelingsproces van TNO Defensie en veiligheid
Uit het bovenstaande volgt dat TNO als kennismakelaar grofweg twee verschillende rollen
voor buitenlandse krijgsmachten wil vervullen; het toepassen van aanwezige kennis voor
het ministerie van Defensie (knowledge application en exploitation), en het ontwikkelen
van kennis in samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen en universiteiten
(knowledge
development).
Bij
deze
laatste
rol
worden
krijgsmachten of
kennisinstellingen vanaf het begin van de kennisontwikkelingsketen betrokken als min of
meer gelijkwaardige partners. De eerst genoemde rol overkoepeld de subrollen van
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technologische vraagbaak (‘helpdesk’) en technologisch adviseur. Deze rol beperkt zich
tot de laatste twee stappen van de ontwikkelingsketen. De rollen zijn complementair en
sluiten elkaar niet uit.
Voor het vervullen van deze rollen is TNO gericht op krijgsmachten met een hoge mate
van ontvankelijkheid voor expertise (toegankelijkheid) en speelt de omvang van de
potentiële samenwerking een grote rol (interview dhr. Teunissen, 9 mei 2007). Op basis
van de uitkomsten van het gesprek met de opdrachtgever zijn drie criteria opgesteld
welke voor TNO essentieel zijn voor het bepalen van het potentieel voor samenwerking:
1. Toegankelijkheid van het land voor samenwerking
Hieronder wordt de ontvankelijkheid voor buitenlandse (Nederlandse) expertise
verstaan. De politiek heeft een grote invloed op dit criterium.
2. Aanwezige kennisinstellingen en huidige samenwerkingsverbanden
De aanwezigheid van kennisinstellingen en de omvang van de huidige en
toekomstige samenwerking met kennisinstellingen is een indicator voor de
aantrekkelijkheid van de krijgsmacht als afnemer.
3. Ontwikkelingen in kwantiteit en kwaliteit
Deze indicator betreft vooral de materiele omvang van de krijgsmacht. Een kleine
krijgsmacht met een hoog kwalitatieve uitrusting heeft andere behoeften dan een
krijgsmacht met een grote omvang maar weinig hoogwaardige uitrusting.
Concurrentiekracht
Vervolgens is het van belang om de sterkten (en zwakten) van TNO te identificeren en te
analyseren welke zich uiten in concurrentievoordelen. De concurrentiekracht, ofwel het
vermogen om te concurreren, wordt namelijk bepaald door relatieve sterkten en zwakten
van de organisatie.
De interne Kennis Positie Audit van TNO-FEL (het voormalige TNO Defensie en Veiligheid)
is het meest recente auditrapport en geeft per kennisterrein een goed inzicht in de
concurrentie voor- en nadelen. Hieruit blijkt dat TNO DenV op alle kennisterreinen met
uitzondering van het e-business terrein een zeven of hoger scoort (op een tien
puntsschaal) en daarmee een relatief sterke technologiepositie heeft. Deze scores
worden samengenomen op businessunit niveau om de technologiepositie van de
businessunits te kunnen vergelijken (gemiddelden); Waarnemingssystemen (8),
Informatie en operaties (8), Bescherming, Munitie en Wapens (7,5), Biologische en
Chemische Bescherming (7), en Gedrag, training en prestatie (8).
Hierbij moet in acht worden genomen dat er gebruik gemaakt is van data uit een
zelfevaluatie en dat deze KPA daterend uit 2002 wel de meest recente, maar niet up-todate is. Verder is het niet mogelijk om de concurrentiepositie van TNO op productniveau
vast te stellen maar alleen op het niveau van de kennisterreinen. Hoewel de
betrouwbaarheid en validiteit van deze data van groot belang zijn voor de
onderzoeksresultaten, is het niet haalbaar om deze gegevens uitgebreid te verifiëren.
Uit de SWOT analyses op businessunit niveau komen de volgende ‘sterkten’ en ‘zwakten’
steeds terug die zorgen voor concurrentiekracht respectievelijk concurrentienadeel (van
der Gijp, 2002, p.10,11):
Excellente domeinspecifieke expertise op defensiegebied in huis.
Gemakkelijke toegang tot andere technologieën binnen TNO door brede
technologiebasis.
Unieke combinaties van multidisciplinaire expertises maken ‘tailor made customer
solutions’ mogelijk.
Excellente internationale reputatie.
Toepassingsgerichte technologieontwikkeling.
Strategisch partnerschap met het Nederlandse ministerie van Defensie.
Goede wetenschappelijke connecties en internationale samenwerkingsverbanden.
Samenwerking binnen een internationaal netwerk van toonaangevende
universiteiten en defensie-instituten.
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Eigen onderzoeksfaciliteiten met goede tools.
Zeer competente kenniswerkers.
Op terreinen als uniciteit, toegankelijkheid en reputatie van het kennisgebied TNO DenV
wordt eveneens goed gescoord. Daarnaast worden de volgende zwakten geïdentificeerd:
Weinig ervaringen buiten de Defensie clientèle, nog geen goede positie op de nietdefensie civiele markt.
De marktprijs van TNO expertise is relatief hoog.
Beperkt aanbod van gestandaardiseerde producten ‘op de plank’.
Conclusie
De rol die TNO voor de geselecteerde krijgsmachten wil spelen is breed en reikt van het
aanbieden van diensten binnen het huidige technologieportfolio tot het opbouwen van
‘wereldkennis’ door het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek in samenwerking met
plaatselijke kennisinstellingen. Met betrekking tot de gewenste rol kan grofweg
onderscheid worden gemaakt naar twee rollen. Ten eerste het toepassen van aanwezige
kennis (knowledge application and exploitation), waarbij TNO kan fungeren als
technologische vraagbaak of technologisch adviseur. Ten tweede is er een rol van het in
een partnerschap ontwikkelen van kennis (knowledge development). Het doel van deze
functies is om oplossingen voor huidige of toekomstige problemen te ontwerpen op de
terreinen beleids-, materieel- en personeelsontwikkeling, operaties, opleiding en training.
De mogelijkheden voor acquisitie voor TNO worden voornamelijk bepaald door de
kennisbehoefte van de geselecteerde krijgsmachten. Het potentieel voor samenwerking
met de krijgsmachten wordt bepaald door aspecten als toegankelijkheid, huidige en
toekomstige samenwerkingsverbanden en (ontwikkelingen in) kwantiteit en kwaliteit.
De vijf businessunits van TNO DenV hebben ieder een relatief sterke technologiepositie
op hun kennisterreinen. Op aspecten als toegankelijkheid, reputatie en uniciteit scoort
TNO ook beter dan concurrentie.

20

3.2 Macro-omgeving

3.2

De invloed van ontwikkelingen in de macro-omgeving

Algemene trends
De volgende algemene trends in de marktomgeving worden waargenomen door TNO
(TNO Operationeel plan 2006, p.8):
Er bestaat wereldwijd een overvloed aan kennis die effectief en efficiënt kan worden
ingekocht. Het traditionele TNO model van ‘gesloten innovatie’, wat inhoudt dat
nieuwe producten binnen de muren van de organisatie op de markt gebracht worden,
verliest daarmee zijn waarde. Maar dit geldt niet voor heel specifieke militaire en
‘veiligheids’-kennis. Op dat gebied is sprake van een markt die werkt volgens het
‘voor wat hoort wat’-principe.
Klanten hebben steeds minder behoefte aan deeloplossingen vanuit een op zichzelf
staande technologie. Er ontstaat steeds meer behoefte aan producten en diensten die
eenvoudig in hun bedrijfsprocessen kunnen worden ingepast.
De globalisering van de economie houdt een internationalisering van de markt voor
kennisinstituten in.
TNO dient met haar onderzoek zichtbaar bij te dragen aan het oplossen van de grote
vraagstukken in de samenleving. Positieve zichtbaarheid zorgt voor politieke en
ambtelijke steun voor de positie en het werk van TNO.
Internationale omgeving
De NAVO bevindt zich in een transformatieproces naar “network enabled” en “joint en
combined” optreden (Operationeel plan 2006, p10). Een grote verandering is de
verandering van de commandostructuur. Deze wordt enerzijds ingegeven door
effectiviteitsoverwegingen en anderzijds om beter in te kunnen spelen op de nieuwe en
veranderende veiligheidssituatie. De kleinere en flexibelere commandostructuur is
ontworpen om opgewassen te zijn tegen de dreiging van massavernietigingswapens en
terrorisme. Ook geeft het invulling aan de globale rol die het bondgenootschap wil
spelen. De ontwikkelingen zijn voor TNO vooral inhoudelijk relevant. Dit betekent meer
nadruk op Network Enabled Capabilities (NEC) en gezamenlijke operaties.
Binnen de Europese Unie is het besef ontstaan dat men in de wereld een actievere rol op
het gebied van veiligheid moet spelen. Hoe beter de lidstaten hierbij samenwerken, hoe
effectiever de rol zal zijn die men kan spelen. Tot op heden is de rol van de EU op militair
gebied en dan vooral op het gebied van onderzoek beperkt. Op het gebied van civiel
gericht onderzoek was de Europese Unie al een belangrijke speler.
Met als doel de steun voor defensie- en veiligheidsonderzoek van alle lidstaten te
verkrijgen, is in de ontwerpgrondwet voor Europa een ‘solidariteitclausule’ opgenomen.
Hierin zijn bijvoorbeeld terroristische acties als wel door de natuur of mensenhanden
veroorzaakte rampen opgenomen. Technologie is hierin een ‘force enabler’. Dit betekent
dat zonder ondersteuning van technologie veiligheid onmogelijk te bereiken is. Een
aantal lijnen uit de ontwerpgrondwet lijken van TNO van belang (TNO Operationeel plan
2006, p.9):
1) Er wordt een Europees veiligheidsprogramma binnen de economische en
monetaire samenwerking opgebouwd.
2) De oprichting van het Europees Defensie Agentschap (EDA) binnen de 2e pijler
van de EU. Deze schenkt aandacht aan de ontwikkeling van Defensie ‘capabilities’
op Europees niveau. Verder geeft deze een aanzet tot materieelsamenwerking en
een stimulans voor gemeenschappelijk defensie- en veiligheidsonderzoek.
Op termijn zal de EDA bestaande samenwerkingsverbanden als OCCAR, LOI en
WEAG moeten overstijgen en zich ontwikkelen tot de regisseur van Europese
ontwikkel- en aanschafprojecten.
3) De oprichting van de European Security and Safety Organisation. Dit is een notfor-profit samenwerkingsverband van industrieën, dienstverleners, instituten en
overheden.
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De externe audit (External Technology Audit 2002) van TNO verschaft inzicht in de
algemene kansen en dreigingen die zich binnen Europa voordoen op het gebied van
defensieonderzoek.
Kansen:
Herstructurering van defensieorganisaties.
Toename van (inter)nationaal ‘joint combined’ optreden.
Stijging van de internationale R&D budgetten.
Toenemend belang van maatschappelijke veiligheid.
Toenemend belang van de civiele markt voor defensie-innovaties.
Dreiging:
Reducties in defensiebudgetten.
Keuze vaak voor efficiëntie boven kwaliteit.
Politiek (de neiging om kwesties intern te houden als gevolg van politieke
gevoeligheid).
Sterke (inter)nationale concurrentie.
Snelle veranderingen in technologische omgeving.
Conclusie
Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waar alle Europese krijgsmachten mee te
maken hebben. Belangrijk is dat op termijn de internationale defensiesamenwerking en
dan vooral de Europese samenwerkingsverbanden (zoals de EDA) de multilaterale
samenwerkingsverbanden zal overstijgen. Interessante kansen en dreigingen in de
macro-omgeving ontstaan door de toename van het gezamenlijk optreden van
krijgsmachten en de internationalisering van de markt van kennisinstituten. Hiervoor
worden de Europese krijgsmachten geherstructureerd.
Het gevolg voor TNO is de opkomst van een sterkere internationale concurrentie waarbij
defensieorganisaties vaak kiezen voor efficiëntie boven kwaliteit en voor compatibele
oplossingen, en waar defensie-innovaties ook steeds interessanter worden voor de civiele
markt. Maar ook de stijgingen in de internationale R&D budgetten (maar wel reducties
van defensiebudgetten) en de invloed van politiek zijn van groot belang voor de
toekomst van TNO.
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3.3

Profiel van de Belgische krijgsmacht

Algemene omgeving
Politiek
België is een federale Staat en is samengesteld uit gewesten en gemeenschappen. De
federale regering leidt het centraal bestuur. Recente grondwetsherzieningen hebben er
toe geleid dat de deelstaten van het land (de Vlaamse, Brusselse en Waalse Gewesten)
veel meer autonomie kregen. Wel ligt de bevoegdheid op verschillende terreinen
(waaronder defensie) nog steeds bij de federale regering (http://www.belgium.be, 14-72007).
Op politiek terrein bestaat grote rivaliteit tussen Vlamingen en Wallonen. Doordat
defensie vergaand is gepolitiseerd, is de politieke samenstelling van de regering bepalend
voor het te voeren defensiebeleid. Wanneer de regering overwegend uit Vlamingen
bestaat, dan zal men positiever staan tegenover samenwerking met een Nederlands
kennisinstituut (bijlage F1). De keuze voor samenwerking met een Nederlands instituut
zal hoe dan ook gevoelig liggen onder de Wallonen. In de bovenste laag van Defensie
bevinden zich een aantal politieke blokkades.
Op 10 juni 2007 werden de verkiezingen voor de Senaat en Kamer van Afgevaardigden
gewonnen door de christen-democraten. De nieuwe regering wordt naar verwachting een
mix van Vlaamse en Franstalige christendemocraten en enkele liberalen. In verband met
de onderlinge rivaliteit was deze op 24 oktober 2007 nog niet geformeerd.
Economie
België heeft een moderne economie en een centrale geografische ligging. Het
transportnetwerk is goed ontwikkeld en er zijn uiteenlopende industrieën aanwezig
(https://www.cia.gov, 14-7-2007). De industrie bevindt zich voornamelijk in het
(welvarende) Vlaamse deel van België. Het land bezit geen natuurlijke bronnen,
importeert grote hoeveelheden grondstoffen en exporteert grote hoeveelheden
fabrikaten. Daardoor is het grotendeels afhankelijk is van de situatie op de wereldmarkt.
De staatsschuld bedraagt ongeveer 90% van het BBP. De overheidsuitgaven zijn in
balans en de inkomensverdeling onder werknemers is relatief gelijk. De economie
herstelt zich geleidelijk van de economische recessie van 2000-2003.

Organisatie
Rol van defensie
Over defensie staat in het huidige regeerakkoord dat de strijd tegen het terrorisme
prioriteit heeft (Verhofstadt, Regeringsverklaring, 2003-2007). Naast een versterkte
internationale samenwerking wordt in het kader van de strijd tegen het terrorisme een
wettelijk kader gecreëerd voor het afnemen, bewaren en doorgeven van vingerdrukken
en ander biometrisch materiaal.
De veranderingen in de strategische situatie, de nieuwe uitdagingen en bedreigingen, en
deelname van België aan de Europese defensie en NAVO samenwerking, leidden tot
vergaande aanpassingen in de organisatie en de werking van de Belgische
krijgsmachten. De doelstelling is een kleinere, flexibelere, mobielere en beter uitgeruste
krijgsmacht tot stand te brengen (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Strategisch Plan voor het Belgische leger, 2000-2015).
Structuur
In het kader van het Strategisch Plan 2000-2015 is defensie gereorganiseerd tot een
eenheidsstructuur. Voorheen bestond de organisatie uit vier krijgsmachtonderdelen met
elk hun eigen staf en een territoriaal commando, overkoepeld door een generale staf.
Deze verschillende krijgsmachtdelen beheerden hun eigen budget, zorgden voor de eigen
behoeften en kochten afzonderlijk het eigen materieel. Door de invoering van de
eenheidsstructuur is het aantal hiërarchische niveaus teruggeschroefd. Ook is de
invulling van behoeften aan personeel en materieel beter op elkaar afgestemd. In de
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huidige situatie is er een enkele staf met een vlakke organisatiestructuur die de leiding
heeft over alle activiteiten van defensie. Deze draagt zorg voor een samenhangend
beheer van de middelen. Alles samen heeft er toe geleid dat het aantal staf- en
commandofuncties met 18% is afgenomen (Kabinet M.O.D., Halfweg het Strategisch Plan
2000-2015, p. 4). Bijlage B1 geeft een overzicht van de nieuwe krijgsmachtstructuur.
Toegankelijkheid krijgsmacht
De organisatie van de Belgische situatie is chaotisch door de ‘vijf regeringen’, de grote
cultuurverschillen en de weinig inzichtelijke stelsels (interview dhr. Luijjf). Wel worden
de defensiegelden momenteel geherstructureerd en onder één centraal punt gebracht
(KHID). Voorheen was er sprake van een versnipperde vraag. De nieuwe situatie is een
verbetering voor de toegankelijkheid (interview dhr. Spiegeleire).
In België bestaat een grote politieke rivaliteit tussen Vlamen en Wallonen en is defensie
vergaand gepolitiseerd. Hierdoor zijn politieke blokkades voor samenwerking aanwezig
op de bovenste lagen van Defensie. Een potentiële samenwerking van Defensie met een
Nederlands kennisinstituut zal weerstand opwekken bij de Waalse politici. België geeft de
onderzoeksopdrachten aan eigen universiteiten.
De Belgische krijgsmacht heeft wel goede banden met de Nederlandse krijgsmacht door
de militaire samenwerkingsverbanden in de Benelux. De materieelsamenwerking tussen
beide landen wilde tot 2003 echter niet erg te vlotten (Camp, S. van, Berth, E., Veiligheid
en Samenwerking, nr. 88, 2005). Maar hoewel eerdere pogingen tot samenwerking op
niets zijn uitgelopen, werden door Defensie recentelijk twee M-fregatten aan België
verkocht. Ook klinkt vanuit de Belgische Defensie en de defensie-industrie de vraag naar
materieelsamenwerking steeds luider.

Ambities en operationele strategie
Ambities
Defensie heeft de volgende doelen gesteld om te komen tot een kleinere, flexibelere en
beter uitgeruste krijgsmacht:
o De getalsterkte van het leger wordt teruggebracht tot 35.000 militairen. Tegelijkertijd
worden de operationele eenheden versterkt en de krijgsmacht verjongd.
o Investeringen voor het moderniseren van de militaire uitrusting worden geleidelijk
opgetrokken tot het Europees gemiddelde. De doelstelling is om de
investeringsuitgaven per militair te verhogen en beter uitgeruste militairen
beschikbaar te stellen voor internationale vredesopdrachten.
o Belgische strijdkrachten zullen met prioriteit beschikbaar worden voor internationale
vredesoperaties in VN-, EU- of NAVO-verband.
België ondersteunt de ontwikkeling van een nieuw buitenlands- en defensiebeleid gericht
op vrede, stabiliteit, conflictpreventie en het tegengaan van ongelijkheid en
onrechtvaardigheid door het benoemen van een Europees Minister van Buitenlandse
zaken. België wil in nauwe samenwerking bijdragen aan de ontwikkeling van een
Europese Veiligheids- en Defensie Unie in overeenstemming met de akkoorden die
werden afgesloten met de NAVO. De Irak-crisis geeft België aanleiding om op Europees
niveau meer samen te werken. Europa moet op de internationale fora met een stem
kunnen spreken en moet beschikken over een eigen Europese Defensiecapaciteit. De
voorstellen die Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België gezamenlijk ontwikkelden
zullen hiertoe de basis vormen:
o Een Europees wapenagentschap dat instaat voor de ontwikkeling en aankoop van
gezamenlijke militaire uitrusting.
o Een Europese capaciteit voor planning en beheer van Europese operaties en een in
het veld ontplooibaar hoofdkwartier voor deze operaties voor wanneer de NAVO niet
optreedt en de EU geen beroep doet op de middelen van de NAVO.
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Een Europese interventie- en stabilisatiemacht die onmiddellijk kan worden ingezet in
conflictsituaties.
o Een Europees opperbevel voor strategisch luchttransport en een gemeenschappelijke
Europese eenheid voor strategisch luchttransport.
o Een gemeenschappelijke Europese NBC-beschermingscapaciteit.
o Een EU First Aid and Support Team voor het verstrekken van humanitaire noodhulp
bij rampen binnen 24 uur.
o Europese vormings- en opleidingscentra voor onder meer helikopterbemanningen,
marineofficieren en luchtmachtpiloten.
Hieruit wordt afgeleid dat België meer initiatieven wil nemen op het gebied van
taakverdeling en specialisering van operationele eenheden en gestandaardiseerde
aankoop van militaire uitrusting in Europees verband.
o

Toch is de opstelling van België in NAVO kringen en panels niet erg actief. Defensie is
geen ‘hot topic’ in de politiek en leeft niet zoals in Nederland (interview E. Luijjf, S.
Spiegeleire, R. Schmidt). De politieke dynamiek is totaal anders. Expeditionair optreden
wordt bemoeilijkt omdat het risico op slachtoffers al snel te groot wordt gevonden.
Defensiebegroting
De vraag is nu in hoeverre de plannen ook daadwerkelijk ondersteund worden in de
defensiebegroting en de feitelijke uitgaven. Voor het verkrijgen van een overzicht van de
defensiebegroting in België is onderstaande tabel opgesteld, om de interpretatie van
resultaten te vergemakkelijken is ook een overzicht van de Nederlandse situatie
opgenomen:
Tabel 1: kengetallen België
Land
Jaar
BBP (mld. €) 1
BBP p.hoofd bevolking (€)

België
2005
297
35.940

2006
317
39.157

Nederland
2005
502
38.245

2006
531
41.280

Groei
Defensiebudget (in mld.
€)
Populatie (mlj.)
Budget per inwoner
Percentage Investeringen

1,5%
2.68

2,1%
2.79

1,1%
7.742

2,5%
7.769

18,9%

16,491
470
20,8%

10,379
365
11,7%

(ISS, Military Balance 2007, p 103; De begrotingsstaat van het MvD voor 2006, p.16)
Belgische defensie-uitgaven worden opgesplitst in drie categorieën, namelijk personeels-,
werkings-, en investeringsuitgaven. In het totaal van Belgische defensie-uitgaven nemen
personeelskosten met 59% het grootste deel voor hun rekening. Volgens de planning
moeten deze kosten verminderd worden tot 50% in 2015 (Camp, S. van, Berth, E., V&S
nr. 88, p.67). Deze ingrijpende reductie moet bereikt worden door het personeelsbestand
van 47.250 in 2000 naar 35.000 personen in 2010 te brengen. Daarnaast moet een
verjonging van het personeelsbestand bijdragen tot een verlaging van de
personeelskosten.
Het aandeel werkingsuitgaven (operationele kosten) bedroeg in 2004 nog 28% van de
begroting maar wordt verlaagd tot 25% (B4). Gebruiks- en onderhoudsconcepten voor
militair materieel worden herzien en het rendement van trainingen wordt verhoogd. Het
aantal vlieguren wordt flink verminderd en overtollig materieel wordt uit dienst genomen
waardoor gebruiks- en onderhoudskosten dalen.

1

Gehanteerde wisselkoers 1€=$ 2005 (1,2441) 2006 (1,2245) 2007 (1,3106)
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De investeringen bedroegen in 2004 13% van de totale uitgaven. Tegen 2015 zal het
percentage opgetrokken zijn tot 25% (http://www.mil.be, 24-5-2007). Er wordt
onderscheid gemaakt naar investeringen in infrastructuur (3%), kleine courante
investeringen in materieel (3%) en de investeringen in hoofdmaterieel (7%). Het zijn
vooral de grote investeringen die moeten toenemen, namelijk tot 20%. De
ontwikkelingen in NAVO- en Europees verband vormen het uitgangspunt van het huidige
investeringsprogramma. In de landcomponent wordt met voorrang geïnvesteerd.
Zowel binnen de NAVO als de EU ligt het accent steeds meer op de kwaliteit van de
militaire uitrusting. Europese krijgsmachten moeten daarom meer investeren in
hoogtechnologische uitrusting. In 2004 bevond België zich op investeringsgebied zowel
volledig achteraan op Europees vlak als op een historisch dieptepunt. De investeringen
waren sinds 1986 gehalveerd. De oorzaken lagen onder meer in een vermindering van
het defensiebudget en de afschaffing van de dienstplicht. Deze opeenvolgende lage
investeringsniveaus hebben grote gevolgen gehad voor de militaire capaciteiten van het
Belgisch leger. De uitrusting bereikte aan het einde van de jaren negentig haar
gemiddelde gebruiksduur (ongeveer 25 jaar) en kon niet tijdig vervangen worden.
Sindsdien is er onvoldoende geld beschikbaar om het militair materieel te kopen voor de
nieuwe taken en ambities. In 1999 werd België hiervoor door de NAVO op de vingers
getikt. Er moest meer in materieel geïnvesteerd worden. Met het Strategisch Plan voor
de modernisering van het Belgisch Leger 2000 – 2015 werd geprobeerd het tij te keren.
Het plan erkent de gevolgen van de niet uitgevoerde investeringen.
Desondanks stelt de Belgische rekenkamer in 2006, dat de begroting voor investeringen
voor defensie weer geen stap in de goede richting is. Ze verklaard; “Opnieuw kan worden
vastgesteld dat de verhouding tussen de kredieten geenszins evolueert in de richting van
de doelstellingen nagestreefd in het Strategisch Plan 2000-2015 en het Stuurplan
Defensie 2003, waarin wordt aangegeven dat Defensie op termijn wenst te komen tot
een verhouding van 50% personeelskredieten, 25% werkingskredieten en 25%
investeringskredieten.” (Rekenhof, Aangepaste Staatsbegroting, 2006, p.18). Het door
de rekenkamer goedgekeurde budget voor Defensie is 2,68 miljard Euro. Hiervan is
slechts 308 miljoen beschikbaar voor investeringen. Met 11,7% van het totaal budget is
het percentage investeringen gedaald ten opzichte van 2004 (http://www.ccrek.be, 235-07). België heeft simpelweg geen geld voor een onderzoeksinstituut als TNO DenV
(interview dhr. Schmidt).
Operationele inzet
België participeert momenteel in zeven verschillende internationale missies (B3). De
vertegenwoordiger van België bij de NAVO stelt dat er een zekere terughoudendheid
bestaat wat betreft de buitenlandse uitzendingen (Struye, België in de NAVO, 2005). De
angst voor slachtoffers bij deze missies is groot. Dit element wordt politiek begrijpelijk
gevonden, maar is niet in overeenstemming met het concept van een modern en
professioneel beroepsleger. Er wordt gesteld dat België een meer ‘constructieve kritische
houding’ binnen de NAVO zou moeten aannemen (Struye, België in de NAVO, 2005,
p.13,14). Bij talrijke bondgenoten leeft de perceptie dat België de voorkeur geeft aan
uitbouw van het Europees Veiligheids en Defensiebeleid boven de versterking van de
NAVO. Er wordt beweerd dat het de Belgische politiek om de EU te versterken zonder de
NAVO te verzwakken. Verder heeft België zich sinds de tweede wereldoorlog nog nooit zo
veilig gevoeld. Omringd door vriendschappelijke staten en met gevaarlijke
operatieterreinen op meer dan zes duizend kilometer. Daardoor wordt het nut van
buitenlandse opdrachten niet altijd gezien. Het beperkte budget zorgt ook voor
beperkingen.
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Materiele omvang en kwaliteit
Voor Defensie werkten in 2006 in totaal 39,690 militairen waarvan 12571 bij de
landmacht, 7470 bij de luchtmacht en 1605 bij de marine. In 2007 zijn dit respectievelijk
12679, 7318 en 1449 militairen. Het personeelsbestand wordt langzaam verder
afgebouwd tot 37.725 personen in 2015, bestaande uit 27.725 militairen en 10.000
civiel. Het Belgische leger is in zijn algemeenheid van beperkte omvang (B2). Ook wordt
gesteld dat het materieel in vergelijking met Nederlands materieel sterk verouderd is
(dhr. B. Teunissen).
De ontwikkelingen
De modernisering van de landcomponent omvat grote investeringen op het gebied van
communicatie- en informatiesystemen, beschermingsmateriaal voor militaire voertuigen,
licht gepantserde voertuigen, modernisering van het materiaal voor NBC bescherming en
de ontwikkeling van transportcapaciteit per helikoper (Camp, S., 2004, p.12,13).
Op het gebied van de luchtcomponent wordt voornamelijk geïnvesteerd in de
modernisering van de F-16 vliegtuigen. Het aantal wordt afgebouwd tot 60 stuks in 2015.
De 11 C-130 transportvliegtuigen worden aangehouden tot 2018 en dan vervangen door
A-400M transportvliegtuigen. Ook wordt geïnvesteerd in bescherming van de C-130
vliegtuigen
tegen
lasergeleide
luchtdoelaanvallen
en
de
vervanging
van
reddingshelikopters.
Bij de marine wordt vooral geïnvesteerd in de escorte capaciteit. Om deze te verbeteren
worden bestaande fregatten gemoderniseerd en twee M-fregatten van Nederland
overgenomen. Ook in de mijnenruimingscapaciteiten wordt geïnvesteerd. Deze worden
aangepast voor missies in ondiep water. Het commandoschip wordt gemoderniseerd en
een deel van de maritieme helikopters wordt vervangen. Verder investeert België in de
‘joint support capacities’ zoals intelligence en militaire veiligheid.
Het investeren in informatiesystemen en bescherming van militairen heeft prioriteit.
Hieronder valt ook bescherming tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire
wapens (CBRN-bescherming). Afgezien van investeringen in het A400 M-programma, is
de voorkeur gegeven voor investeringen in de landcomponent (B6). Er wordt vooral
geïnvesteerd in lichte en mobiele, per vliegtuig transporteerbare en goed gepantserde
wielvoertuigen (http://www.mil.be, 24 mei 2007).
Het budget
In de periode 2005-2007 werd een totaal van 1621 miljoen Euro besteed aan materieel
(B5). Daarvan zijn bestellingen geplaatst voor moderne MPPV- en AIV voertuigen,
Pandurs, LMV jeeps en M-fregatten (Delcour 2004, p.2-6). Statistieken van de EDA
geven aan dat België in 2005 een zeer klein bedrag aan R&D heeft gespendeerd (Bijlage
E2, E3). Er zijn zeer weinig financiële middelen beschikbaar voor onderzoek en
ontwikkeling (interview dhr. Schmidt). Door een gebrek aan voldoende financiële
middelen en politieke wil, is België meer geïnteresseerd in kant-en-klaar oplossingen. De
Accountmanager Luchtoptreden stelt dat daarvoor wel budget beschikbaar is (T. de
Groot, 28-6-07). Zo is recentelijk bijvoorbeeld een ROBIN systeem aangeschaft van TNO.
Motieven voor het aanschafproces
Een van de voornaamste doelstellingen van het Strategisch Plan is dus de inhaalslag op
het gebied van de investeringen. De modernisering van de capaciteit is cruciaal omdat
vooral bij de landcomponent het materieel niet meer aangepast was aan de eisen van de
nieuwe vredesmissies.
De organisatie van het materieelbeheer wordt aangepakt op basis van een algemeen
model. Gecentraliseerd beheer geeft de materieelbeheerder volledige verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het materieelbeheer (Kabinet M.O.D., Halfweg het
Strategisch Plan 2000-2015, p. 9,21).
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Defensie heeft zichzelf de volgende doelen gesteld (http://www.dekamer.be, 15 mei
2007):
Het verbeteren en actualiseren van de operationaliteit van de eenheden.
De veiligheid en bescherming verzekeren van personeel op uitzending.
De werkings- en onderhoudskosten beheersen.
Hiervoor is een nieuwe visie ontwikkeld waarmee de investeringsbehoeften bepaald
kunnen worden. De volgende principes zijn opgesteld (Camp, S., 2004):
Het gebruik van het concept van het voldoende minimum voor behoeftebepaling.
Defensie koopt en gebruikt het ‘voldoende minimum’. De omvang van de aan te
kopen uitrusting wordt nauwgezet afgestemd op de reële operationele behoeften. Er
wordt geen materieel aangekocht dat voor scholing bestemd is, het operationele
materieel dient dus ook voor de vorming. Verder worden middelen toegekend naar de
aard van activiteiten en niet langer volgens de organisatorische structuur.
Het principe van de aankoop "commercial off-the-shelf".
Er wordt ‘off-the-shelf’ gekocht. Dit houdt in dat het materieel al te koop of minstens
productieklaar op de markt moet zijn. Of dat het bij de partners zijn kwaliteiten al
heeft aangetoond. Zo hoeven er geen materialen ontwikkeld te worden die niet al op
de markt aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling om zelfstandig een R&D programma
te starten vanwege de hoge kosten die dit met zich meebrengt.
Defensie zal zoveel mogelijk gemeenschappelijke aankopen doen met de Europese
partners.
Er wordt systematisch gezocht naar samenwerking met Europese partners en in het
bijzonder naar synergie op het niveau van de BENELUX, bijvoorbeeld voor het
participeren in een gemeenschappelijk aankoopprogramma. Het standaardiseren van
de uitrusting biedt economische voordelen op operationeel en logistiek vlak.
De drempels vanaf welke compensaties kunnen worden aangevraagd verschillen per type
procedure. Vanaf 1,1 MEUR voor de overheidsopdrachten van diensten gegund bij
beperkte offerteaanvraag of bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Om
praktische redenen vraagt men in principe geen compensaties voor contracten van
minder dan 2,5 MEUR (F.O.D. Economie, Industrieel participatiebeleid in het kader van
defensiebestellingen, 2006, p.13)

Concurrentieomgeving
Aanwezige kennisinstellingen
Defensie maakt gebruik van de eigen universiteiten voor het uitvoeren van het
noodzakelijke onderzoek (interview dhr. Spiegeleire). Het voornaamste defensie-instituut
in België is het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (http://www.mil.be, 21-5-07).
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat België geen vooraanstaande kennisinstellingen bezit
waarmee TNO eventueel zou kunnen samenwerken op het gebied van R&T op één van de
kennisgebieden (Schraagen, J.M., 2006).
Rollen en doelen
Het KHID staat onder verantwoordelijkheid van de directeur-generaal Vorming, welke
onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Landsverdediging valt. Het KHID
omvat een studiedirectie, een directie administratie en techniek, en een studiecentrum.
Het defensiestudiecentrum is opgericht (in 1978) als reflectiecentrum voor veiligheids- en
defensievraagstukken. Het onderzoeksobject van het centrum is de nationale en
Europese Veiligheid- en defensieproblematiek (http://www.mil.be, 23 mei 2007). Het
instituut streeft naar een brede samenwerking met gelijkaardige instellingen
(http://www.mil.be, 22-5-07).
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Industrie
België heeft een kleine en volledig geprivatiseerde defensie-industrie, gespecialiseerd in
de productie van componenten, onderdelen en kleine wapens (Cleemput, 2006, p.1). De
industrie bestaat voor 70% uit lichte wapens-, munitie- en mechanische
constructiebedrijven, en voor 25% uit in elektronica en aëronautiek gespecialiseerde
bedrijven. Er is een groeiend bewustzijn van de noodzaak van internationale
samenwerking (Camp, S. van, Berth, E., V&S nr. 88, 2005). De Belgische bedrijven zijn
te klein om te concurreren met Europese bedrijven en velen hebben al besloten om te
participeren in grote samenwerkingsverbanden. De meeste Belgische bedrijven worden
zo geïntegreerd in Europese groepen. Het BDIG is de grootste Belgische vereniging van
landindustrieën. De industrie bestaat verder uit de (luchtvaart)bedrijven GEBECOMA
(Belgian Aerospace industries), FLAG (Flemish Aerospace Group) en EWA (Entreprises
Wallones de l’Auronautique).

Conclusie

De Belgische krijgsmacht wordt gaandeweg getransformeerd van een conventionele tot
een moderne (goed uitgeruste, flexibele en mobiele) krijgsmacht. Als klein land met een
kleine krijgsmacht, concentreert België zich vooral op missies in NAVO of EU verband. De
militaire ambities zijn beperkt en er is sprake van terughoudendheid voor het
expeditionair optreden.
De relatie van de Belgische met de Nederlandse krijgsmacht is sinds 2003 aan de
beterende hand. Doordat de aanbestedingsgelden voor defensie R&D en materieel
recentelijk zijn gecentraliseerd en vanuit de industrie steeds vaker een roep tot Europese
(materieel)samenwerking klinkt, is de toegankelijkheid van de Belgische krijgsmacht
voor TNO verbeterd. De defensie-organisatie is vergaand gepolitiseerd en daarbij
chaotisch georganiseerd met politieke blokkades voor samenwerking op de hoogste lagen
van Defensie.
Defensie is niet bepaald een ‘hot topic’ in de Belgische politiek. Jarenlange en vergaande
bezuinigingsronden hebben ervoor gezorgd dat België het momenteel moet doen met een
verouderde krijgsmacht. Het plan voor modernisering moet in 2015 voltooid zijn en
België weer de beschikking geven over een modernere, maar kleinschaliger krijgsmacht.
Het strategisch plan en de modernisering is een stap in de goede richting. Toch blijven de
investeringsuitgaven voorlopig nog ver achter bij de plannen. Defensie heeft weinig
prioriteit en de beschikking over een beperkt budget. Op defensiegebied heeft België
weinig ambities en toont het zich niet erg actief in de NAVO. Wel is er een wil tot
Europese samenwerking.
De bestedingen aan R&D voor defensie zijn niet exact bekend. Het is duidelijk dat deze
uitgaven zeer beperkt zijn. Zo is het percentage defensie-investeringen al de helft van
het Nederlandse. België beschikt niet over eigen kennisinstellingen voor toegepast
defensieonderzoek. De kosten van een dergelijk instituut zouden te hoog zijn. Het
noodzakelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de eigen universiteiten en strategisch
onderzoek door het KHID. Een groot deel van de defensiebegroting wordt besteedt aan
personele zaken.
Wat betreft de aanschaf van militair materieel wordt de voorkeur gegeven aan de
aanschaf producten ‘van de plank’. Hierdoor wordt de noodzaak van eigen onderzoek en
materieelontwikkeling zoveel mogelijk beperkt. De ‘kant-en-klaar producten’ op de markt
zijn relatief goedkoop. Het is geen doelstelling om eigen defensieonderzoek uit te voeren.
De interesse van defensie en bereidheid om te investeren ligt op de terreinen NBC
bescherming, bescherming van militairen en voertuigen en communicatie- en
informatiesystemen.
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3.4

Profiel van de Poolse krijgsmacht

Algemene omgeving
Politiek
Het belang van de staatsveiligheid is een topic waarover Poolse politici het eens zijn,
ongeacht de politieke lijn die ze volgen. Sinds 1989 heeft elk Pools parlement de ideeën
en programma’s voor de hervorming van het Poolse veiligheidssysteem ondersteund. Er
is een politieke wil om de krijgsmacht te moderniseren en deze tot de standaard van de
NATO en de EU te verhogen (Tomaszycki, Kol. M., 2006, p.21).
Economie
Van een centraal geleide economie wordt Polen gaandeweg een vrije markt. De Poolse
economie groeide vooral hard in de jaren ’90 maar vertraagde aanzienlijk in de jaren
2001 en 2002. Sinds 2003 groeit de Poolse economie weer stevig. In 2006 groeide het
BBP met 5,2%. De werkloosheid daalde (van bijna 20% in 2004) tot 16,5%. De inflatie
bleef beperkt tot 2.1% en (in 2005) bedroeg het begrotingstekort 2,8% van het BBP
(http://www.epicos.com, 13-7-2007). Polen wordt sinds de jaren ’90 door een aantal
Westerse landen gesteund bij het opzetten van een vrije markteconomie. Vooral de VS
biedt veel economische hulp en steun bij het verlagen van de Poolse schulden en
handelsbarrières. Polen werd officieel lid van de EU in mei 2004. Het land loste de
USAID in 2000 en het Parijs krediet in 2005 af.

Organisatie
Rol van defensie
Sinds de val van het communisme in 1989, de politieke veranderingen en de opbloeiende
economie is de defensiesector in Polen sterk veranderd. Dit geldt voor zowel de regering
als de industrie. In 1999 trad Polen toe tot de NAVO. De drijvende kracht achter de
toetreding was het strategisch belang. Er bestond grote behoefte aan militaire
bescherming. De Poolse veiligheidsperceptie is sindsdien sterk gewijzigd (Berth E., V&S
nr. 83, 2005, p.16). De veiligheidssituatie wordt nu vooral beïnvloed door de effecten van
globalisering. Hierdoor heeft ook Polen te maken met een overgang van traditionele
veiligheidsrisico’s (door een gewapende invasie), naar nieuwe veiligheidsproblemen met
moeilijk te identificeren en niet aan een staat verbonden actoren. De Poolse geschiedenis
verklaart waarom het land nog altijd erg ‘defensie-minded’ is en Defensie een hoge
prioriteit krijgt.
Structuur
Met de toetreding tot de NAVO werd de aanzet gegeven tot modernisering van het Poolse
leger. De krijgsmacht werd geherstructureerd en democratische controle van de
strijdkrachten werd ingevoerd. De grote reorganisering van de defensiestructuur was
gericht op de vorming van een civiel ministerie van Defensie die verantwoording moest
afleggen aan het parlement. Ook is de Generale Staf geïntegreerd in een ministerie, en
ondergeschikt gemaakt aan een civiel minister (Berth E., Veiligheid en Samenwerking 83,
2005, p.48,49). Daarvoor is de laatste jaren veel militair personeel (officieren)
vervangen door civiel personeel (Interview dhr. Luijjf). Ook werden tijdslimieten voor
bevelgevende posities ingevoerd en kreeg het parlement controlebevoegdheid over het
defensiebudget. Het bevorderingsbeleid werd versneld en de officieren verjongd. Net als
in andere voormalige Oostbloklanden, is de Poolse krijgsmacht nog steeds zeer
hiërarchisch georganiseerd. Zo wordt vaak eerst de ontwikkeling van regelgeving
afgewacht voordat er actie wordt ondernomen. Een organigram van het gereorganiseerde
ministerie van Defensie is te vinden in de bijlagen (C1).
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Toegankelijkheid
Sinds 1989 worden dus grote hervormingen doorgevoerd, maar er is nog altijd sprake
van verstrengelde civiel-militaire belangen. De Spiegeleire stelt dat de kleine politieke
laag aan de top van het leger te weinig macht heeft om zelfstandig een
samenwerkingsverband met TNO aan te gaan. Verder bestaat er in Polen een voorkeur
voor Amerikaanse producten door de grote financiële en materiele steun die Polen in het
recente verleden heeft ontvangen. Het Atlantisch denken is nog steeds dominant.
Tenslotte bestaat er een serieus taalprobleem want de legertop spreekt voornamelijk
Pools en Russisch (Interview dhr. de Spiegeleire).
De heer Luijjf stelt echter dat deze taalbarrière voor samenwerking op defensiegebied
steeds minder relevant is (F3). Polen participeert in een aantal verschillende NAVOpanels en werkgroepen en stelt zich daar zeer actief, onafhankelijk en open-minded op.
Het land profileert zich steeds meer als Europeaan en als ‘aardigste jongetje van de klas’,
dit blijkt ook uit de grote investeringen in het researchprogramma van de EDA. Hij geeft
aan dat Polen ter compensatie, maar ook met het oog op samenwerking, waarschijnlijk
(trainings- en onderzoeks)faciliteiten wil verhuren of meer invloed wil krijgen bij de
vorming van het Europese Veiligheidsbeleid. Naarmate de tijd vordert worden de relaties
met Europese buurtlanden steeds belangrijker (Zaborowski 2004, p.25).

Ambities en operationele strategie
Ambities
De militaire activiteiten van Polen zijn gericht op het bereiken van NAVO doelen. De
ontwikkeling van de krijgsmacht gaat richting een professionelere, en voor NAVO missies
beter uitgeruste krijgsmacht. Polen heeft de ambitie om actief op te treden in zowel
internationale fora als in regionale samenwerkingsverbanden. “Ondanks dat Polen
enorme vooruitgang boekt en een steeds belangrijker en betrouwbaarder partner wordt
op het Europees toneel, moet er nog veel gebeuren op het gebied van zowel
binnenlandse als buitenlandse veiligheid” (Bieniek, P. 2006, p.38). De weg die Polen
daarvoor wil bewandelen is er een van politiek-militaire internationale samenwerking
binnen NAVO- en EU-verband.
In 2003 werd het huidige programma voor modernisering van het Poolse leger
aangenomen. Het programma omvat de doelstelling om het personeelsbestand te
reduceren tot 150.000. Verder zal de modernisering en ontwikkeling van militaire
capaciteiten de hoogste prioriteit krijgen (C7). Er wordt meer aandacht gegeven aan de
trainingsstandaarden en verbetering van werk- en leefomstandigheden van het militaire
personeel. Verder wordt de ontwikkeling van snel ontplooibare strijdkrachten versneld
door een herverdeling van schaarse middelen ten voordele van modernisatie en training
van de vier gevechtsbrigades en ‘lower readiness forces’ (Berth E. 2005, V&S nr. 83,
p.84).
Defensiebegroting
De huidige financiële strategie is opgebouwd rond het idee van constante defensieuitgaven van 2% van het BBP en van macro economische groei wat moet leiden tot een
jaarlijkse verhoging van de uitgaven (Berth E. 2005, V&S nr. 83, p.99). Dat de defensieuitgaven in het moderniseringsprogramma vastliggen op 1,95% van het BBP betekent
ook dat deze uitgaven harder mogen groeien dan andere publieke uitgaven.
Het Poolse defensiebudget wordt jaarlijks vastgesteld in onderhandelingen waarin de
budget parameters worden bepaald. Voor 2007 is de defensiebegroting vastgesteld op
meer dan 6.25 miljard dollar. Hiervan komt 1,25 miljard dollar (23%) ten goede aan de
modernisering van het Poolse leger, aanschaf van hardware en onderhoud van
infrastructuur (Sobiepanek 2006, USCS p.4). Van het totale defensiebudget wordt in
2007 22% aan pensioenen uitgekeerd en 26,7% aan salarissen. Polen ontvangt éénderde
van de totale NATO uitgaven voor de ontwikkeling van de defensie-infrastructuur. In
2009 zullen deze ontvangsten 781 miljoen dollar bedragen.
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Het budget voor Defensie bedraagt omgerekend € 5,18 miljard Euro (ISS, Military
Balance 2006-2007), exclusief uitgaven aan het F-16 programma. Er zijn grote
verschillen tussen de verschillende berichten over vaststelling van het defensiebudget.
Polen besteedde in 2005 4,5%, ofwel 4,28 miljard dollar van de totale
overheidsbegroting aan defensie. Dit komt neer op 123,- per hoofd van de bevolking.
Tabel 2: Kengetallen Polen
Land
Jaar
BBP (mld. €)
BBP hoofd bevolking (€)

Polen
2005
240
7.764

Groei
Defensiebudget (mld. €)
Populatie (mlj.)
Defensieuitgaven
per inwoner (€)
Percentage investeringen

+3,2
4.28

+4,2%
4.75
38,537
123,-

18,8%

19,8%

2006
268
8.505

2007

5.18

20,8
tot 23

Nederland
2005
2006
502
531
38.245
41.280
+1,1%
7.742

+2,5%
7.769
16,491
470

18,9%

20,8%

(ISS, Military balance 2007; http://www.wp.mil.pl; Tomaszycki, 2006; Nikolopoulou, A., 2006)

In het beleid zijn de bestedingsprioriteiten voor 2007 als volgt vastgesteld:
NAVO doelen en implementatie van lange termijn eisen
Training en uitrusting van de krijgsmachtonderdelen
(voor missies binnen de EU, NATO, UN en coalitie)
Terrorismebestrijding
Aanschaf van nieuw materieel en uitrusting
‘Early warning’ en ‘ground surveillance’ systemen
Operationele inzet van de krijgsmacht
Onder de nieuwe NAVO-structuur moeten alle hoofdkwartieren en actieve soldaten ter
beschikking gesteld kunnen worden voor eventuele NAVO-operaties. In 2003 waren er
vanwege financiële beperkingen slechts 2000 manschappen (landmacht) beschikbaar
voor missies in Europa en buurlanden, maar voor 2008 plant Polen om over twee
inzetbare brigades te beschikken (Berth E. 2005, V&S nr. 83, p.48,49). Ook de Poolse
luchtmacht en marine waren tijdens de hervormings- en overgangsfase niet in staat om
alle eenheden ter beschikking te stellen van de Alliantie.
De voormalig minister van Defensie (Andrzei Karkoszka) stelt dat de grondige
hervorming van het leger door de overgebleven sovjetstructuren, doctrine, en
denkwijzen, een heel zware opdracht is gebleken (Nikolopoulou, A., 2006). De oorzaken
hiervan waren de te kleine defensiebudgetten, het ontbreken van defensieplanning, de
gebrekkige paraatheid van troepen en wapensystemen, en een grote technologische
kloof met de bondgenoten. Maar het grootste probleem lag in de gebrekkige politieke
veranderingen van en binnen het systeem, zoals de invoering van de democratische
controle van de strijdkrachten (Berth E. 2005, V&S nr. 83, p.42-44). Naast onvoldoende
gekwalificeerde burgers was er tegenwerking vanuit het leger, dat zijn beslissende stem
ten aanzien van strategische kwesties, budgetten en personeel aan het verliezen was.
Polen neemt deel in verschillende internationale organisaties als de Verenigde Naties, de
NATO, EU, het OSCE, alsook in het ‘Partnership for Peace’ en de Raad van het EuroAtlantische Bondgenootschap (EAPC) (http://www.poland.gov, 20-6-07). Het land
participeert momenteel in 13 verschillende internationale missies (C4). De recente
bijdrage aan de internationale interventie in Irak en Afghanistan benadrukt de goede
relatie met de Verenigde Staten.
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Materiele omvang en kwaliteit
Materieel
De kwaliteit van de Poolse strijdkrachten wordt over het algemeen als niet erg hoog
beschouwd. Het gebrek aan goed materiaal, uitrusting en infrastructuur zijn hier de
oorzaken van. Vooral de kwaliteit van de uitrusting van de marine en de luchtmacht is
onvoldoende, doordat deze niet voldoen aan de NATO standaarden. Het materieel van de
landmacht verkeert in een betere staat, maar er is nog steeds een verschil met andere
EU landen (Tomaszycki, Kol. M., 2006, p.8,9). Polen heeft een op de landmacht
georiënteerde krijgsmacht (bijlage C3). In 2003 leek het onmogelijk om met de
toenmalige omvang en structuur van de landmacht alle noodzakelijke kwalitatieve
verbeteringen door te voeren (Berth E. 2005, V&S nr. 83, p.84). Desondanks zijn er
grote plannen om de kwaliteit, mobiliteit en inzetbaarheid van het materieel te
verbeteren. Er werden grote investeringen gedaan in gemoderniseerde technische
hardware voor het verbeteren van de tactische communicatie (Networked Enhanced
Capabilities), en de faciliteiten op ICT gebied werden opgekrikt (Interview dhr. Luijjf). Op
het gebied van EMC metingen heeft Polen nu een voorsprong opgebouwd.
Personeel
Polen kent een dienstplicht voor personen vanaf 18 jaar. Deze militaire dienst duurde tot
2005 een jaar, maar is sindsdien verkort tot negen maanden. Vanaf 17 jaar kunnen
vrijwilligers zich aanmelden voor militaire dienst. Voor 2008 verwacht het ministerie dat
60% van de militairen uit vrijwilligers bestaat. Vrouwen kunnen alleen terecht voor een
functie als officier en niet uitzendbare officier.
De omvang van het personeelsbestand is geslonken van 450.000 in 1989 tot minder dan
160.000 in 2006, 61% van het personeel is nu werkzaam bij de landmacht, 20% bij de
luchtmacht, 9% bij de marine en 10% valt in de categorie ‘overig’.
Het onafhankelijke Instituut voor Strategische Studies stelt de personele omvang van de
krijgsmacht vast op 141,500 personen, waarvan 89.000 bij de landmacht, 30.000 bij de
luchtmacht, en 14.300 bij de marine werkzaam zijn (8.200 overigen). Daarnaast zijn er
21.400 paramilitairen en 234.000 reservisten (ISS, Military Balance 2006-2007)
De ontwikkelingen
De Poolse krijgsmacht levert een grote steun aan de NAVO in het realiseren van het
veiligheidsbeleid. Om de krijgsmacht aan te passen aan de toekomst is deze voortdurend
onderhevig aan veranderingen die er op gericht zijn om haar te herstructureren in een
mobielere en meer capabele krijgsmacht die goed kan samenwerken met troepen van
andere NATO- en EU landen (Sobiepanek 2006, USCS p.4). Op veel operationele
terreinen zijn veranderingen merkbaar, vooral op het gebied van structuur,
trainingsprogramma’s, doctrine en veiligheidsprocedures. Doelen als kwaliteit, een
degelijke training, en goed materieel overeenkomstig met NATO standaarden staan
centraal. De modernisering van het Poolse leger leidt tot een toename in de
troepencapaciteit, een stijging in de mobiliteit en de verbetering van het nationale
luchtverdedigingssysteem.
Sinds 1999 wordt gewerkt aan het terugbrengen van de troepen naar het streeftotaal
van 90.000. Op het gebied van de landmacht is de liquidatie van alle 800 T-55 tanks en
in totaal 700 stuks artillerie gepland. Op deze manier worden besparingen gerealiseerd
en kunnen middelen worden vrijgemaakt voor de aanschaf van modern materieel. Naast
de budgettaire beschikbaarheid was het grootste probleem om de denkwijze in de
organisatie te veranderen en daarmee begrip of steun te krijgen voor het doorvoeren van
de noodzakelijke veranderingen. Een aantal gevechtseenheden moest worden
ontmanteld (Tomaszycki, Kol. M., 2006, p.8,9).
De militaire bijdrage aan de missie in Irak heeft de financiële ruimte voor modernisering
van het leger verder verlaagd. Alle nieuwe state-of-the-art aankopen, zoals nachtkijkers
en een veldhospitaal werden direct in Irak ingezet. Het grootste deel van het materieel
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zal nooit in Polen terugkeren (International Herald Tribune, 18-10-2004, p.1,2).
Verschillende defensieonderdelen moeten onderling sterk concurreren voor budget voor
de modernisering met andere herstructureringsplannen.
Polen heeft sinds afgelopen december het relatief hoge aantal van 40 opdrachten
aangemeld bij de EDA. Het huidige moderniseringsproject omvat het aankopen van
militaire uitrusting, communicatieapparatuur en munitie zoals geleide raketten en ‘ship to
ship’ missiles. De NATO eisen voor militaire uitrusting zijn bepalend voor de
besluitvorming. De huidige interesse van Defensie bevindt zich op de volgende terreinen:
ABC defense
Multitask corvettes and airplanes
Intelligence systems
Intelligent munitions (antitank raketsystemen)
Weapons of Mass Destruction (WMD) defense system
C4 system, intelligence (reconnaisance) and EW systems
Armored Wheel Personnel Carrier (AWPC)
Anti Tank Missile Systems (ATMS)
Integration of air defense armament and equipment (GROM; ZUR-23-2TG)
Personal troops equipment
Automatic Rifle BERYL
De geplande aankopen geven aan dat er flink geïnvesteerd wordt in materieel (bijlage
C2). De interesses voor de nabije toekomst zullen liggen op de volgende terreinen:
Volledige interoperabiliteit met de NAVO systemen
Moderne militaire persoonlijke uitrustingen
NBC persoonlijke- en groepsbescherming
Inidividuele- en groepsuitrustingen voor veiligheid en comfort tijdens
gevechtstaken in elk type terrein en klimaat
Integratie van luchtverdedigingssystemen en verdedigingssystemen tegen
massavernietigingswapens
Het concept achter de huidige modernisering van de luchtmacht is om de structuur aan
te passen aan de nieuw aan te schaffen straaljagers. De aanschaf van 48 F-16
vliegtuigen
is
een
grootschalig
en
controversieel
element
uit
het
moderniseringsprogramma, door de overstap naar Amerikaanse vliegtuigen. Naast de
modernisering van helikopters en transportvliegtuigen wordt veel geld besteedt aan de
ontwikkeling van de defensie infrastructuur, tegen 2012 moeten de plannen voltooid zijn.
De capaciteiten van de landmacht worden verbeterd door de aankoop van nieuwe
gepantserde infanterievoertuigen. Deze ‘high readiness forces’ en hun hoofdkwartieren
worden uitgerust met nieuwe compatibele communicatie- en informatiesystemen, en met
nieuwe individuele of collectieve NBC-bescherming (Berth E. 2005, V&S nr. 83, p.107).
Bij de luchtmacht moeten een twintigtal lichte transportvliegtuigen, transporthelikopters
en een vijftigtal gevechtsvliegtuigen verdwijnen. De interoperabiliteit van de
gevechtsvliegtuigen moet verder worden verbeterd en defensienetwerken verder worden
geïntegreerd.
Het budget
De minister van Defensie (Radek Sikorski) stelt dat een van de grootste ambities voor
het jaar 2007 het verhogen van het percentage investeringen voor de aankoop van
nieuwe systemen is (Nikolopoulou, A., 2006, p.3). De kostenbesparingen die hiervoor
nodig zijn worden gerealiseerd door het sluiten van onnodige bases, verkoop van militair
eigendom en het samenvoegen van brigades. Verder besparingen worden bereikt door
het verder inperken van het personeelsbestand en het verlagen van het budget voor
infrastructuur. Als gevolg van deze maatregelen moet het budget voor modernisatie en
onderzoek toenemen tot 23% in 2007 (C5) wat zal leiden tot een verbetering en
modernisering van de militaire uitrusting en militaire capaciteiten. De bovengenoemde
besparing die ten goede komt aan de aanschaf van nieuw materieel bedraagt naar
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verwachting 240 miljoen dollar. De schaarse middelen zullen volgens de plannen worden
herzien ten gunste van de modernisatie en training van manschappen en hun
ondersteuning.
Wat betreft het budget voor defensieonderzoek geeft de defensienota een bedrag van
50,5 miljoen aan. Daarvan ontvangt het ministerie van Onderwijs en Wetenschap een
bedrag van 35,2 miljoen Euro (http://www.mon.gov.pl, juni 2007). In 2005 ontving
hetzelfde ministerie een budget van 47,8 miljoen dollar voor defensie R&D (Sobiepanek
2006, USCS p.5). In 2006 werd een totaal van 684 miljoen aan R&D en materieel
besteed, aan constructie- en infrastructuur was dit 251 miljoen. Ook waren er diverse
additionele bronnen zoals het Armed Forces Modernization Fund, welke 28,1 miljoen
dollar opleverde.
Voor 2007 wordt het investeringsbudget voor modernisering vastgesteld op 23% van het
totale defensiebudget wat neerkomt op 1,437 miljard dollar. In 2009 zullen de uitgaven
van door de NAVO gefinancierde projecten in Polen 782 miljoen dollar bedragen
Motieven voor het aanschafproces
Het Poolse compensatiebeleid is opgesteld om de deelname van buitenlandse
leveranciers aan de herstructurering en ontwikkeling van de economie te verzekeren. Een
van de hoofddoelen is de ontwikkeling van onderzoekswerk en de uitbouw van Poolse
universiteiten en R&D centra. De drempelwaarde bedraagt vijf miljoen euro (F.O.D.
Economie 2006 p.45,46).
Het aanschafproces is redelijk politiek gedreven. Poolse defensiemedewerkers verklaren
dat de hoofdcriteria voor het toekennen van een contract prijs, kwaliteit, beschikbaarheid
van service, en training en technische assistentie bij installatie en onderhoud zijn
(Militairy Procurement in Poland, 2006, p.3). De Poolse regering is bij wet verplicht om
grote militaire orders openbaar aan te besteden. Deze categorie wordt vastgesteld door
financiële waarde, complexiteit, internationale samenwerking en politieke gevoeligheid
(http://www.mgip.gov.pl, 31 mei 2007).
De compensatievereisten zijn een enorm belangrijk onderdeel van de contracten voor
defensieaankopen. Compensaties zijn gevoelige politieke kwesties in Polen en er zijn
grote regionale belangen (http://www.buyusa.gov).
Polen is een trouw partner van de Verenigde Staten en op het gebied van militaire
samenwerking en defensieproducten krijgt de VS de natuurlijke voorkeur (interview dhr.
de Spiegeleire). Sinds 1989 heeft Amerika het land de helpende hand geboden en
sindskort ontvangt Polen ook financiële steun als onderdeel van het ‘Foreign Military
Financing programme’. Vanaf 2005 heeft de Poolse krijgsmacht 140 miljoen dollar aan
financiële steun van de VS ontvangen (Michalski 2005, p.84). Eenmalige betalingen
werden gedaan als blijk van waardering voor de steun aan de oorlog in Irak
(http://www.ceeol.com, 06-07).
In april 2003 werd een grote order voor de levering van 48 F-16 vliegtuigen bij Lockheed
Martin geplaatst. Deze overeenkomst schiep vergaande kansen voor industriële
samenwerking tussen Poolse als Amerikaanse bedrijven in de defensiesector. Directe
investeringen betroffen bevoorradingsovereenkomsten, acquisitie van kennis en
assistentie bij training. Nieuwe Amerikaanse technologieën en licenties helpen Polen om
zijn defensie-industrie te moderniseren. Voor Amerikaanse defensiebedrijven zijn in
september
2006
vooral
activiteiten
op
het
gebied
van
investeringen,
technologieoverdracht en productiesamenwerking interessant. De ontvankelijkheid van
Amerikaanse producten is hoog als gevolg van affiniteit met de Verenigde Staten.
Amerikaanse leveranciers staan in Polen bekend om hun producten van hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid en technische hulpverlening (Sobiepanek 2006, USCS, p.1). Naast
technologievoordeel zijn andere succesbepalende factoren het trainen van eindgebruikers
en het geven van ondersteuning op beurzen, seminars en conferenties.
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Concurrentieomgeving
Aanwezige kennisinstellingen
In Polen bevinden zich acht verschillende R&D instellingen op het terrein van Defensie
(Sobiepanek 2006, USCS p.2). Daarvan konden er zeven worden geïdentificeerd.
De Poolse ‘ Military University of Technology (MUT) heeft primair de taak om officieren op
te leiden en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren (http://www.wat.edu.pl, 23 mei
2007). Tot 1995 was de MUT de grootste militaire universiteit en liep het voorop op het
gebied van militaire technologie. Politieke veranderingen zorgden daarna voor forse
bezuinigingen op defensie-uitgaven en een vermindering van het aantal militaire
studenten. Tegenwoordig combineert de universiteit civiele en militaire studies.
Ten tweede is er een industrieel onderzoeksinstituut, het Industrial Research Institute for
Automation and Measurements (PIAP), gespecialiseerd in unieke
technologische
oplossingen voor veiligheid, defensie en satelliettoepassingen en met contacten bij
politiediensten, douane, brandweer en de burgerwacht (http://www.asdsource.com, 13
juli 2007).
Een onderzoeksinstituut dat veel samenwerkt met de Industrial Development Agency
(ARP group) is ‘the Institute of Aviation’ in Warschau. Vanaf de oprichting staat dit
instituut bekend als een koploper op het gebied van design en R&D voor de overheid en
de luchtvaartindustrie. Het instituut is gefocust op internationale samenwerking en
integratie van Europese R&D, en heeft een goede band met Amerikaanse bedrijven in de
lucht- en ruimtevaartindustrie.
Het Air Force Institute of Technology is een organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
op het terrein van de luchtmacht. Het verricht onderzoek naar ‘aeronautical engineering’
(http://www.itwl.pl, 13-7-07). Het onderzoek heeft betrekking op de gebieden integratie
van luchtvaartsystemen, veiligheid en betrouwbaarheid, onbemande vliegtuigen, training
en e-learning, luchtdoelbewapening, vliegveldinfrastructuur en substituten voor
brandstoffen en oliën.
Het ‘Military Institute of Armament Technology’ is het oudste Poolse wetenschappelijk
onderzoekscentrum voor Defensie en is betrokken bij wetenschappelijk en toegepast
onderzoek voor upgradingsprojecten, prognoses, functionele tests, standaardisatie en
unificatie,
softwareontwikkeling
voor
commandoen
vuurleidingssystemen
(http://www.witu.mil.pl, 14 juli 2007).
Het ‘Military Institute of Technological Engineering’ bezit een viertal laboratoria voor
onderzoek naar waterbehandeling en waterkwaliteitsmeting, munitie, mijnen en militaire
stroomvoorziening (http://www.witi.wroc.pl, 12 juli 2007). Ook doet het onderzoek naar
bruggenbouw, uitrusting voor genietroepen, camouflagetechniek en kampementenbouw.
Het instituut voor veiligheidstechnologie ‘Moratex’ tenslotte, voert onderzoek uit naar de
veiligheid en gezondheid van politie-, leger-, grensbewakings- en brandweerpersoneel
(http://www.moratex.eu, 12 juli 2007).
Defensie laat het onderzoek voornamelijk uitvoeren door eigen universiteiten (interview
dhr. Luijjf). Er is een hoge mate van vermenging tussen universitair en militair personeel.
De resultaten van de kennisomgevingsanalyse maken duidelijk dat Polen geen
kennisinstellingen bezit waarmee eventuele samenwerking als interessant wordt
beoordeeld (Schraagen J.M., 2006). Het doel van deze omgevingsanalyse was om het
potentieel aan toekomstige samenwerking met een groot aantal landen voor de
verschillende kenniselementen van TNO te beoordelen. De aspecten op basis waarvan de
mogelijkheden voor samenwerking beoordeeld werden, zijn het ‘potentieel voor
samenwerking Research and Technology, - Ontwikkeling, en – Militairoperationeel’. Deze
aspecten zijn door verschillende beoordelers gescoord op grond van verschillende
criteria; nationale diepte, nationale breedte, omvang huidige samenwerking
samenwerking, omvang toekomstige samenwerking, toegankelijkheid en de huidige
personele uitwisseling. Het R&T aspect is gescoord door TNO managers Kennis, het
Ontwikkelingsaspect door managers Markt en het Militairoperationele aspect alleen door
Defensie.
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Rollen en doelen
De MUT is het grootste en bekendste kennisinstituut en heeft bilaterale contacten met
academisch docenten en studenten van elf buitenlandse universiteiten, waaronder de
Technische Universiteit Delft. Bovendien neemt de MUT deel in het SOCRATES
programma voor de uitwisseling van studenten (http://www.wat.edu.pl, 23 mei 2007).
Het PIAP is een instituut dat voornamelijk opdrachten voor de industrie uitvoert. Er
werken ongeveer honderd specialisten op het gebied van IT, elektronica, robotica,
mechanica, metreologie en kwaliteitsmanagement in voornamelijk Oost-Europese landen
(http://www.asdsource.com, 18 juli 2007). Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in
telemetrie, satellietnavigatie en dataverwerking, robotica en andere technische
oplossingen voor defensie en veiligheid. Het instituut neemt deel in verschillende
Europese en internationale projecten en ontvangt opdrachten van het Poolse ministerie
van wetenschap.
Industrie
Doordat de industrie tot 1989 profiteerde van enorme belastingsvoordelen en van een
prioriteitsstatus, zag deze zich vervolgens geconfronteerd te moeten concurreren met
verouderde technologieën en een overtollig werknemersbestand. De industrie heeft zich
grondig moeten reorganiseren (Sobiepanek 2006, USCS p1).
De Poolse defensie-industrie is nog altijd sterk afhankelijk van staatsopdrachten en
financiële compensaties. Doordat de industrie tegenwoordig te maken heeft met
concurrentie vanuit het buitenland is het vechten om te overleven. Daarbij komen nog
eens de bezuinigingen op subsidies voor Defensie, de achterstand op technologiegebied,
en een overmatig groot aantal werknemers. Het ministerie van Economische Zaken
initieerde in 2003 het herstructureringsprogramma voor de defensie-industrie, waardoor
twee holdings werden opgericht, PHZ Bumar en de Industrial Development Agency (IDA).
De deelnemende bedrijven hebben hun productiecapaciteiten samengevoegd. De sector
omvat nu 23 bedrijven en telt ongeveer 30.000 werknemers (USCS, Defense Market in
Poland, p.1-3). Niet meer dan 14% van de totale militaire productie wordt geëxporteerd,
voornamelijk munitie en transportvoertuigen.
Het staatsbedrijf ‘BUMAR’ is een consortium samengesteld uit negentien
productiebedrijven en is daarmee de grootste industriële speler in Polen. Van de
deelnemende bedrijven is het merendeel gespecialiseerd in productie van bewapening en
materieel. De doelstelling van BUMAR is om een efficiënte sector voor defensiematerieel
te vormen, gespecialiseerd in munitie-, raket-, radar- en pantserproducten. BUMAR is op
de wereldmarkt een bekende exporteur (http://www.bumar.com).
De bedrijven die onderdeel zijn van de IDA, zijn gericht op radio en luchtvaart elektronica
(http://www.epicos.com, 14-7-07). De Poolse defensie-industrie exporteerde in 2004
producten met een totale waarde van 86 miljoen Dollar.

Conclusie

In Polen vindt naast sterke economische groei en politieke verandering, een grote
reorganisering en modernisering van defensie plaats. Er zijn ambitieuze plannen gemaakt
met als doel de militaire achterstand ten opzichte van Europese en internationale
partners defensiebreed, en met grote inhaalslagen weg te werken. De krijgsmacht moet
geprofessionaliseerd, en aangepast voor deelname aan NAVO missies worden. Hoewel de
Poolse Defensie nog steeds hiërarchisch is georganiseerd en kampt met verstrengeling
van civiel-militaire relaties, wordt de democratische controle op het ministerie steeds
verder doorgevoerd. Ook is het personeelsbestand verjongd en zijn veel militairen
vervangen door civiel personeel. Er is een grote politieke wil om de krijgsmacht te
moderniseren en tot de standaard van de NATO en EU te verhogen. Polen is trots op zijn
lidmaatschap van, en zeer actief binnen de NAVO.
Hoewel Polen een voorkeur heeft voor Amerikaans defensiematerieel wordt Polen ook
steeds toegankelijker voor Europese defensie instellingen. Vooral de VS maar ook de
NAVO investeert al jaren grote bedragen in de Poolse defensie-infrastructuur. Polen stelt
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zich steeds meer als Europeaan op en de politieke wil is aanwezig om op defensiegebied
samen te werken op zowel Europees en internationaal niveau. Daarom is de verwachting
dat Polen open zal staan voor een initiatief tot samenwerking door TNO.
Ingegeven door historische ontwikkelingen is Polen nog altijd een sterk Defensie-minded
land. Vooral de landcomponent van de krijgsmacht is relatief omvangrijk, al is de
kwaliteit van het materieel voor Europese begrippen onder de maat. Ook wordt een groot
deel van dit verouderde materieel momenteel geliquideerd en vervangen door moderne
voertuigen.
Polen heeft voor de nabije toekomst een ambitieus plan voor Defensie opgesteld en
hoewel de uitvoering wat achterblijft in verband met budgettaire beperkingen, is de
Poolse krijgsmacht op het gebied van expeditionair optreden zeer actief en staat de
politiek vierkant achter de militaire ontwikkelingen. Polen maakt dan ook werk van de
uitbouw van de krijgsmacht tot een lichtere krijgsmacht met moderne capaciteiten. Het
land streeft naar de compatibiliteit van het materieel met de NAVO standaard en daar
wordt in geïnvesteerd. Aangezien de macro-economische vooruitzichten voor Polen
gunstig zijn, zullen de daaraan gekoppelde defensie-uitgaven de komende jaren sterk
groeien. De toekomstige interesses liggen op het gebied van NBC bescherming, state-ofthe-art uitrusting voor militairen, ‘all-weather en all-terrain’ beschermende en
comfortabele kleding en uitrusting, integratie van luchtverdedigings- en WMD
beschermingssystemen.
Uit data van het CRM systeem blijkt dat er nog nauwelijks samenwerkingsverbanden van
TNO met Poolse kennisinstellingen bestaan. Uit de omgevingsanalyse van dhr. Schagen
volgt dat dit ook niet interessant is. Toch heeft Polen een redelijk aantal eigen defensie
kennisinstellingen. En hoewel de meeste net als de industrie een inhaalslag op de
technologieachterstand maken, betekent het dat de Poolse krijgsmacht tenminste
geïnteresseerd is in eigen defensie R&D. Deze krijgsmacht voert geen ‘off the shelf’
beleid bij de aanschaf van nieuw materieel. De kennisinstellingen staan niet bekend als
toonaangevend, maar door de grote investeringen gaan de ontwikkelingen op sommige
terreinen zo snel dat Polen op het gebied van EMC metingen inmiddels als voorloper
beoordeeld wordt.
Vooralsnog is de markt voor kennis echter kleiner dan de Nederlandse. Wel heeft het
percentage investeringen ten opzichte van het defensiebudget prioriteit voor de regering
en zodoende vertoont deze ieder jaar weer een aanzienlijke stijging, waardoor in de
toekomst veel meer geld aan nieuw materieel, vooruitstrevend onderzoek en
ontwikkeling kan worden besteedt. Ook levert Polen een relatief grote bijdrage aan het
defensieonderzoek door de European Defence Agency.
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3.5

Profiel van de Zwitserse krijgsmacht

Algemene omgeving
Politiek
Zwitserland is formeel een confederatie, maar de regeringsstructuur is vergelijkbaar met
een federale republiek. Het land is opgebouwd uit 26 kantons met aanzienlijke autonomie
en kenmerken van soevereiniteit (http://www.state.gov, 12-6-2007). Het land kent een
stabiele regering.
Economie
Zwitserland heeft een welvarende en stabiele moderne markteconomie. De werkloosheid
is zeer laag, de beroepsbevolking is hoogopgeleid, en het inkomen per hoofd van de
bevolking in hoger dan in de grote West-Europese landen. De economische groei trekt de
laatste jaren weer aan. Hoewel deze de afgelopen jaren gestagneerde bleef de
werkloosheid steeds op een lager niveau dan het EU gemiddelde. Zwitserland heeft
recentelijk zijn economische organisatie geconformeerd met Europese landen om
daarmee de concurrentiepositie te verbeteren. Door het bankgeheim blijft het land een
toevluchtsoord is voor investeerders. Zwitserland is arm aan natuurlijke bronnen en kent
een overwegende diensteneconomie (70% van het BBP).

Organisatie
Rol defensie
Defensie in Zwitserland richt zich voornamelijk op vredesbevordering, landsverdediging
en hulp bij rampen en calamiteiten (Entwicklungsschrift 2008-2011). De krijgsmacht
heeft drie taken (Fellay, L. 2006, p.6):
1. Binnenlandse veiligheid en landsverdediging. Hieronder wordt verstaan het
beveiligen van strategische gebieden en het verhogen van de veiligheid in
Zwitserland en zijn directe omgeving (bijvoorbeeld militaire aanwezigheid bij de
grenzen en het beveiligen van de belangrijkste transportroutes).
2. Operaties ter preventie en beheersing van binnenlandse dreiging. Hieronder valt
bijvoorbeeld het assisteren bij natuurrampen en het beveiligen van internationale
conferenties.
3. Bijdragen aan internationale vredesmissies. Binnen de context van internationale
samenwerking zorgen voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en vrede.
De binnenlandse veiligheid staat echter centraal. Gaandeweg worden de prioriteiten
verlegd van landsverdediging naar civiele- en vredesondersteuning (Schweizerischen
Bundesrates, 2005).
Structuur
Defensie valt onder het ministerie van Defensie, Veiligheid en Sport. De strijdkrachten
zijn daarbij georganiseerd in vijf legeronderdelen (D1,D2). Het onderdeel marine
ontbreekt.
Een Zwitserse traditie is de oproepbaarheid van Zwitserse burgers wanneer de
neutraliteit in gevaar dreigt te komen. Zwitserland heeft geen beroepsleger, maar een
leger van vrijwilligers en dienstplichtigen. In het geval van een oorlog kunnen 120.000
actieve militairen en 80.000 reservisten worden gemobiliseerd in 72 uur. De opzet van
het leger is daarmee vergelijkbaar met een burgerwacht. De dienstplicht heeft een totale
duur van 300 dagen en de mogelijkheid bestaat om deze in een keer uit te dienen
(http://www.state.gov, 23 mei 2007). Na de dienstperiode zijn er nog drie verplichte
opfriscursussen. De krijgsmacht heeft een professionele kern van 3600 militairen,
waarvan de helft bestaat uit officieren en instructeurs.
Het land is lid van het Partnership for Peace, maar niet van de NAVO en de EDA.
Zwitserland kent geen regeerakkoord.
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Toegankelijkheid
De Nederlandse defensieattaché deelde mee dat er een hooggeplaatste delegatie van het
Zwitserse Armasuisse waaronder de ‘Director Science and Technology’ op 8 december
2006 een bezoek heeft gebracht aan TNO. Het doel was een inventarisatie te maken van
de mogelijkheden van enigerlei vorm van samenwerking tussen Armasuisse en TNO
(bijlage F2).
Daartoe is een ontmoeting geweest met de directeur DMO (de heer van Dort), de
directeur Armasuisse (de heer Markwalder) en zijn directeuren ‘Science and Technology’
(de heer Thévenaz) en ‘Federal Office for Weapon Systems, Vehicles and Equipment' (de
heer Lyoth). De delegatie van Armasuisse was vooral geïnteresseerd in de wijze waarop
TNO is georganiseerd. Ook bij Armasuisse zoekt men mogelijkheden om het defensie
kennisinstituut te privatiseren en daarbij de zeggenschap van Defensie te behouden
(interview dhr. Kalkhoven). Binnen de Zwitserse krijgsmacht wordt opgekeken tegen
TNO en het duale karakter van overheids- en marktfinanciering wordt als voorbeeld
genomen (interview dhr. Mulder). Het duale karakter kent veel raakvlakken met de
gewenste situatie voor Armasuisse.
Hoewel Zwitserland een neutrale en zelfstandige houding heeft, heeft het als klein en
geïsoleerd land te maken met veel dezelfde problemen als Nederland (interview dhr.
Luijjf). Zwitserland zoekt vooral toenadering tot landen die zich in een vergelijkbare
situatie bevinden op aspecten als omvang, materieel en onderzoek. Hierbij valt te denken
aan landen als Nederland, Zweden en Finland. Er bestaat dan ook een goede
samenwerking met de Nederlandse Defensie Materieelorganisatie (interview dhr. Mulder).
Armasuisse streeft naar
een adequate spreiding van samenwerkingsverbanden in
verband met de neutraliteit.
Ook hebben er in het verleden, en bestaan er nog steeds, een aantal individuele
samenwerkingsverbanden tussen kenniswerkers van TNO en Armasuisse. Onder meer op
het terrein van milieuonderzoek voor munitie en levensduuronderzoek voor
munitiesystemen (dhr. de Klerk, 14 juni 2007). Sommige samenwerkingsverbanden
lopen al jaren.
Een van de conclusies van de omgevingsanalyse is dat Zwitserland op het gebied van
elektro-optische sensoren als veelbelovende samenwerkingspartner naar voren komt
(Schraagen J.M. 2006, p.15). Er wordt gesteld dat hoewel er momenteel nauwelijks
samenwerkingsrelaties met Zwitserland bestaan, het land internationaal een
vooraanstaande positie heeft en veel mogelijkheden biedt voor toekomstige
samenwerking. Vooral door de hoge mate van toegankelijkheid.

Ambities en operationele strategie
De nieuwe Zwitserse veiligheidsstrategie heeft als motto ‘Veiligheid door Samenwerking’.
De samenwerking met het buitenland waarop gedoeld wordt is voornamelijk preventief.
Het is een middel om over de nationale grenzen heen de onrustregio’s te stabiliseren. De
belangrijkste reden voor de grote aandacht voor internationale samenwerking (met
buitenlandse staten en internationale organisaties) is de toenemende dreiging en gevaar
vanuit de omgeving. Vanuit Zwitserse optiek kan die alleen succesvol bestreden worden
als gezamenlijk opgetreden wordt. De politieke wil om meer tot de EU te komen is dan
ook aanwezig. Zwitserland wil vaker deelnemen in internationale humanitaire- en
veiligheidsmissies en in internationale onderzoeksprogramma’s.
In het kader van het ontwikkelingsplan voor 2008-2011 wordt Defensie gereorganiseerd
om te kunnen anticiperen op toekomstige veiligheidsissues. De grootste bedreiging van
de Zwitserse veiligheid komt uit de hoek van conflicten buiten Europa, gevolgd door
respectievelijk natuurgeweld en technische storingen, gewapende conflicten in de
Europese periferie en op de laatste plaats extremisme en terrorisme (www.vbs.admin.ch,
14-6-07).
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De concrete gevolgen zijn dat een groter deel van de landmacht wordt getraind om
voorbereid te zijn op terroristische aanslagen. Ook wordt getraind in het uitvoeren van
veiligheidsoperaties zoals beveiliging, surveillance en verkeerscontroles. Het aantal
militairen dat enkel op binnenlandse veiligheid is gezet zal afnemen. Dit in tegenstelling
tot het aantal militairen voor vredesmissies, dit aantal zal verdubbeld zijn in 2008
(Fellay, L. 2006, p.6). De militaire ambities zijn niet erg groot te noemen (interview dhr.
Luijjf, dhr. de Spiegeleire). Defensie wil meer activiteiten ondernemen op civiel terrein.
Begroting
Als gevolg van het stabiliseringsprogramma voor 2003-2004 wordt er jaarlijks op de
begroting van defensie gekort. Vanaf 2006 staat Defensie nog 3,85 miljard Zwitserse
Frank ter beschikking. Dat is jaarlijks een half miljard frank minder dan oorspronkelijk
gepland. De besparingsvoornemens leiden tot een vergaande afbouw van de militaire
infrastructuur en tot een reductie van de wapensystemen en de voorraden.
Vanuit de politiek gaan stemmen op dat de investeringen in de toekomst niet zo drastisch
gekort kunnen blijven worden. Er moet geïnvesteerd blijven worden ondanks de
veranderde prioriteiten zodat de krijgsmacht technologisch niet achterop komt te lopen.
De uitgaven voor landsverdediging liggen in 2006 40% lager liggen dan in 1990, en 13%
lager dan in 1999 (D5). Toch bedragen de defensie-uitgaven nog altijd meer dan 8% van
de staatsbegroting (www.vbs.admin.ch). Verder zijn de Zwitserse personeelskosten door
de dienstplicht erg laag, waardoor in de periode 1997-2004 ongeveer 33% van het
defensiebudget beschikbaar was voor investeringen (D6).
Tabel 3: Kengetallen Zwitserland
Land
Jaar
BBP (mld. €)
BBP hoofd bevolking (€)
Groei
Defensiebudget (mld. €)
Populatie (mlj.)
Budget per inwoner (€)
Percentage
investeringen en R&D

Zwitserland
2005
2006
295
318
39.102
42.269
+1,8%
+2,2%
2.97
2.90
7,523
391,22,2%
32,9%

2007

12,8%

Nederland
2005
2006
502
531
30.741
33.712
+1,1%
+2,5%
7.742
7.769
16,491
470
18,9%
20,8%

(ISS, Military Balance 2006-2007, p. 175)

Operationele inzet krijgsmacht
In de periode 2006-2007 neemt de krijgsmacht deel in zeven internationale
vredesmissies (D9). Het gaat daarbij vaak om enkele waarnemers die worden ingezet. In
Servië zijn 226 vrijwilligers gestationeerd, maar voor de overige missies worden tussen
de 2 en 26 waarnemers uitgezonden. De krijgsmacht is dus erg weinig actief in het
buitenland. Dit is het gevolg van de neutrale opstelling van het land.

Materiele omvang en kwaliteit
Sinds de goedkeuring van het stabiliseringsprogramma wordt de omvang van het leger
drastisch verkleind. In januari 2004 telde de militie nog 524.000 leden en werd de
afbouw tot een totaal van 220.000 man defensiepersoneel (inclusief 80.000 reservisten)
in gang gezet.
In 2006 bestand de krijgsmacht uit 4.200 beroepsmilitairen en 210.000 reservisten
waarvan 105.000 horende tot de burgerwacht. Er geldt een militaire dienstplicht bij het
bereiken van de 19 of 20 jarige leeftijd met opfriscursussen van drie weken verspreid
over de daaropvolgende 10 jaar. De dienstperiode wordt verkort van 300 naar 260 dagen
(http://www.epicos.com, 12-6-07).
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De materiele uitrusting bestaat uit geavanceerd en goed onderhouden materieel
(http://strategis.ic.gc.ca, 12-6-07). Voor een land met een inwonersaantal van ongeveer
7,5 miljoen was de Zwitserse militaire uitrusting in 2006 redelijk omvangrijk (D3). Een
groot deel van het materieel wordt in het komende jaar geliquideerd.
De materiele ontwikkelingen
Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in het updaten en integreren van de
informatiesystemen en telecommunicatie infrastructuur (Schweizer Armee 2006, p.6-11).
Hiervoor wordt hoogstens 351 miljoen Euro uitgetrokken. De resterende gelden gaan
naar de aanschaf van een laser-ondersteuningssimulator voor de Leopard tanks ter
waarde van 19 miljoen. Net als de Europese krijgsmachten is Zwitserland actief met het
opzetten van een NEC programma voor de integratie van de verschillende
communicatiesystemen (D8). Er worden plannen gemaakt om de F-5 binnenkort te
vervangen.
Het grootste deel van de ontwikkelingen vindt plaats aan de civiele kant van defensie,
zoals op het gebied van crisisbeheersing en stromingen (interview dhr. Luijjf). De
verwachting is dat de vraag naar veiligheidsproducten in de nieuwe marktsegmenten,
waaronder toegangscontrole systemen, explosieven en metaaldetectors, systemen voor
het screenen van passagiers en bagage en andere geavanceerde elektronische systemen,
sterk zal toenemen (http://www.buyusa.gov, 28-6-07). Ook de vraag naar biometrische
toepassingen zal verder groeien.
Het budget
De uitgaven voor materieel en ontwikkeling variëren sterk per jaar en worden jaarlijks
opnieuw vastgesteld. In 2003 was slechts 8,5% van het totale defensiebudget
beschikbaar voor het upgraden van bewapeningsystemen en uitrusting (wat neerkomt op
267 miljoen Euro) terwijl in 2006 het investeringsbudget 954 miljoen Euro bedroeg. Voor
2007 is het budget vastgesteld op circa 370 miljoen Euro en dat is bij benadering 12%
van het totale defensiebudget (D7).
Zwitserland heeft verder een relatief ruime begroting voor buitenlandse zaken. Zo
worden aanzienlijke investeringen gedaan in het Partnership for Peace. Het
acquisitieprofiel van Zwitserland ligt wel achter bij Nederland. De krijgsmacht is in
Europees opzicht klein en er is weinig mogelijkheid voor spin-off (interview dhr. de
Spiegeleire). Ook het R&D budget heeft te leiden gehad onder de bezuinigingen op
defensie. Het is onbekend hoe hoog de defensie R&D uitgaven precies zijn.
Toch krijgt state-of-the-art R&D in het algemeen wel hoge prioriteit binnen de publieke
sector. In de periode 2004-2007 werd 12 miljard dollar voor onderzoek beschikbaar
gesteld (US Department of Commerce: Doing business in Switzerland, 2005). De
onderzoeksuitgaven groeien jaarlijks met 5-7 procent, ondanks de bezuinigingen in de
andere sectoren. Zwitserland staat in de top 5 van landen met de hoogste R&D uitgaven
per hoofd van de bevolking.
Motieven voor het aanschafproces
Ieder jaar wordt opnieuw een militair aanschafprogramma opgesteld met een budget dat
voor dat jaar wordt vrijgegeven. In dit aanschafprogramma worden met name
economische criteria overwogen (D4). Voor het begin van een aanbestedingsprocedure
wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd waarin naast de aanschafprijs de ‘life cycle
costs’ worden meegenomen. Om de kosten laag te houden is de inkoop gecentraliseerd.
Om de interoperatibiliteit met strijdmachten van buurlanden te waarborgen is het een
vereiste dat materieel compatibel is met dat van partners en aan internationale
standaarden voldoet. Eventuele internationale samenwerkingsverbanden worden
overwogen op basis van kostenbesparingen, waarbij staan alle mogelijkheden voor
samenwerking met partners in de defensiesector open staan. De mogelijkheden en
beperkingen worden afgebakend in het buitenlands- en veiligheidsbeleid.
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In principe wordt altijd de voorkeur gegeven aan de aanschaf van materiaal ‘off the
shelf’. De aanschaf van speciaal aangepast materieel moet worden beperkt tot een
minimum. R&D programma’s waarvoor geen uitvoerige voorbereiding heeft
plaatsgevonden (met financiering door defensie) zullen alleen in uitzonderlijke gevallen
plaatsvinden (http://strategis.ic.gc.ca, 28-6-07).
Met betrekking tot bewapening is Zwitserland sterk afhankelijk van buitenlandse
leveranciers (DDPS, 2002 p.2-6). Ondanks deze afhankelijkheid heeft de krijgsmacht een
vereiste van autonomie op een aantal terreinen om in geval van militaire dreiging het
noodzakelijke materieel zelf te kunnen produceren. Ook het compensatiebeleid dient
ertoe de onafhankelijkheid van de Zwitserse industrie te waarborgen (F.O.D. Economie
2006, p.62,63). De drempelwaarde van 13 miljoen Euro is relatief hoog.
De politieke invloed op defensiebeslissingen is zeer groot. Grote defensiebestellingen
moeten altijd via een referendum worden goedgekeurd.

Concurrentieomgeving
Aanwezige kennisinstellingen
Armasuisse is als hét ‘Training and Technology center’ van het ministerie van Defensie,
bescherming en sport, verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling,
evaluatie, aanschafprocessen, onderhoud en het afstoten van defensiematerieel en
vastgoed van het ministerie van defensie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor
wetenschappelijke en technische dienstverlening.
De voornaamste klant en partner van Armasuisse is het Zwitserse ministerie van
Defensie (http://www.vbs.admin.ch, 6 juli 07). Het defensieonderzoek wordt uitgevoerd
in samenwerking met de universiteiten van Zurich, Lausanne en Bern en de Federale
onderzoeksinstituten in Zurich en Bern.
Armasuisse omvat de volgende vier sectoren:
1. Procurement
Bestaande uit een ‘Federal Office for Command and Control, Telematics and
Traning systems’. Deze afdeling gaat over de aanschaf van defensieproducten en
is belast met de evaluatie daarvan.
En een ‘Federal Office for Weapon Systems, Vehicles and Equipment’. Deze
afdeling is verantwoordelijk voor het aanschafproces en de evaluatie van
producten in het gegeven domein.
Beide nemen actief deel in het plannings- en aanschafproces. Ook zijn ze belast met
de evaluatie, aanschaf, verkoop en afstoting van materieel en onderhoud gedurende
de gebruiksfase (http://www.ar.admin.ch, 15 juli 2007).
2. Science and Technology. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor technologische en
wetenschappelijke ontwikkelingen en verleent assistentie binnen het departement. De
productgroepen zijn ‘technological services for military systems’, ‘risk analyses and
security concepts’, ‘quality management’ en ‘technology and research management’.
S&T beschikt over een goed netwerk met universiteiten en zorgt ook de uitvoering
van multilaterale R&D projecten. Dit onderdel bezit een wereldwijd bekende ‘firing
tunnel’. De expertise van ballistiek, explosieven, elektromagnetische compatibiliteit,
elektronica en optiek is ook voor private klanten beschikbaar.
3. Federal Office of Topography. Dit is het federale centrum voor geografische
informatie.
4. Real Estate sector. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de aanschaf, verkoop en
het management van defensie-, operationele- en trainingsinstallaties binnen het
departement.
De Science en Technology afdeling van Armasuisse heeft veel overeenkomsten met TNO
DenV (D10). De missie is om competenties op te bouwen door middel van het uitvoeren
van onderzoek, het evalueren van technologie en het opzetten van internationale
samenwerkingsverbanden (http://www.ar.admin.ch, 26-6-06). Door de vervaging van
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grenzen tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid en de snelheid van
technologische ontwikkelingen is er voor gekozen om de coördinatie van R&D
inspanningen te bundelen bij Armasuisse. Het achterliggende idee van het samenvoegen
van aanschaf en ontwikkeling van materieel is om wetenschap en industrie nader tot
elkaar te brengen.
Armasuisse heeft ongeveer 950 werknemers en een R&D budget van 220 miljoen
Zwitserse Frank (133 miljoen Euro). De S&T sectie is in vergelijking met TNO Defensie en
Veiligheid klein. Ook Armasuisse heeft als gevolg van de jarenlange bezuinigingen een
inkrimping moeten ondergaan (interview dhr. van Bree, 21-6-07).
Daniël Thévenaz (directeur S&T) en de heer Eggenberger (directeur Wetenschap en
Samenwerking) van Armasuisse stellen dat toekomstige R&D projecten in eerste plaats
de veiligheid moeten vergroten (Report Fachsymposium Vernetzte Sicherheit Schweiz,
2006, p.1,2). Het accent ligt nu op de verbetering van militaire arbeidsomstandigheden.
De nieuwe veiligheidswet voor het ministerie van VBS zal per 2010 ingevoerd worden.
Hierin ligt de nadruk op bescherming tegen NBC aanvallen.
Huidige en toekomstige kennissamenwerkingsverbanden
Uit de kennisomgevingsanalyse (Schraagen J.M., 2006) wordt duidelijk dat Zwitserland
een interessante speler is op het gebied van de ontwikkeling van electro-optische
sensoren. Ook op het gebied van internationale studies is Zwitserland een interessante
speler. Er is een uitgebreid internationaal netwerk van contacten opgebouwd en er wordt
veel strategisch onderzoek uitgevoerd vergelijkbaar met dat van Clingendael (interview
dhr. S. Spiegeleire). Ook de industrie wordt als vooraanstaand beoordeeld en zijn er
mogelijkheden voor toekomstige samenwerking, door de grote mate van toegankelijkheid
(E7, E8). De clusterleider TNO defensie-industrie geeft te kennen dat TNO Rijswijk op het
gebied van kennisuitwisseling wel samengewerkt heeft met Armasuisse maar dat de
relatie nogal eenzijdig was (interview Griffioen, D.). In 2006 bestonden er een aantal
samenwerkingsrelaties met Zwitserse kenniswerkers.
Bij het recente bezoek van de delegatie van Armasuisse zijn geen concrete afspraken
gemaakt over samenwerking in de toekomst (interview Kalkhoven, R.). Er bestond veel
interesse in de organisatorische inbedding van defensieonderzoek in Nederland. De
delegatie gaf aan geïnteresseerd te zijn in, en meer aandacht te willen geven aan
menskundige aspecten, infrastructuur bescherming en nanotechnologie. Nieuwe
contactpersonen zijn voorgesteld en informatie is uitgewisseld. Daarmee ligt volgens dhr.
Kalkhoven het initiatief voor verdere samenwerking bij Armasuisse. Ook wordt
aangegeven dat er jarenlange individuele samenwerkingsverbanden met Armasuisse, en
meerdere visitaties over en weer zijn geweest. Het CRM-systeem geeft voor Zwitserland
relatief het grootste aantal contacthebbenden weer.
De Nederlandse ‘Defence Material Organisation’ (DMO) heeft wel zeer goede
samenwerkingsverbanden met Armasuisse (interview attaché L-Kol Mulder, P.). Er is
bijvoorbeeld een programma voor de aanschaf van gemeenschappelijke mijnenveeg- en
genietanks en wordt er veel samengewerkt met de defensie-industrie (waarvan Oerlikon,
MOAG en RUAG grote namen zijn).
Industrie
Het aandeel van defensieproducten ten opzichte van de totale export bedraagt 20%. Er
kan gesteld worden dat Zwitserland een aanzienlijke defensie-industrie heeft.
Als gevolg van de goedkeuring van de ‘Federal Defence Entreprises Act’ in 1997, werden
zes wapenfabrieken geprivatiseerd en samengevoegd in een nieuw instituut, de RUAG
Technology Group (http://strategis.ic.gc.ca, 11-07-07). De RUAG groep bestaat uit de
onderdelen Aerospace, Electronics, Components, Land Systems en Munition. Net zoals in
het verleden is de hoofdtaak om opdrachten voor de Zwitserse strijdkrachten uit te
voeren op het gebied van onderhoud, ontwikkeling en de implementatie van upgrades.
Daarnaast heeft RUAG de taak om enkele basistypen munitie te produceren voor de
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bevoorrading van de krijgsmacht. De nieuwe holding heeft één grote aandeelhouder,
namelijk het DDPS (Zwitserse ministerie van Defensie). Het RUAG is actief op de markten
lucht- en ruimtevaart, defensie en veiligheid en munitieproducten en heeft een jaarlijkse
omzet van 440 miljoen (http://www.ruag.com, 12-7-07). Ter vergelijking, de totale
Nederlandse defensieomzet bedroeg in 2002 1720 miljoen. Door de nieuwe legale status
is de industrie flexibeler geworden ten aanzien van het aangaan van
samenwerkingsverbanden buiten de Zwitserse landsgrenzen.
Andere grote namen in de defensie-industrie afkomstig uit Zwitserland zijn Pilatus
Flugzeugwerke AG, Oerlikon-Contraves AG, Swiss International Air Lines Limited en RWM
Schweiz AG. Naast de activiteiten voor de militaire sector levert de industrie ook steeds
meer producten voor de civiele markt.

Conclusie

De Zwitserse krijgsmacht vervult taken van vredesbevordering, landsverdediging en hulp
bij rampen en calamiteiten. De prioriteiten zijn recentelijk verlegd van verdediging naar
civiele- en vredesondersteuning. Aan de civiele kant van defensie liggen dan ook de
ambities van defensie. Omdat binnenlandse veiligheid centraal staat zijn de ambities
beperkt. Op het gebied van civiele- en vredesondersteuning is een grote wil tot
samenwerking met andere gelijksgestemde (Westerse) landen. Als doel is gesteld om in
meer internationale humanitaire- en veiligheidsmissies deel te nemen en in meer
internationale onderzoeksprogramma’s te participeren. De huidige interesse voor
samenwerking liggen op het gebied van mens- en arbeidskundige aspecten (NBC
bescherming), bescherming van de infrastructuur en nanotechnologie.
Zwitserland beschikt voor een klein land over een relatief grote krijgsmacht, zowel op
personeel als materieel terrein. Het huidige materieel is modern en goed onderhouden.
Een groot deel van het, voor nieuwe doelen onbruikbare defensiematerieel wordt
afgestoten. Er wordt momenteel vooral geïnvesteerd in de informatie- en
communicatiesystemen van Defensie. Ook de Zwitserse krijgsmacht voert een beleid van
aanschaf van materieel ‘off-the-shelf’. De politieke invloed op defensiebestellingen is
groot en kan erg tegenwerken.
De krijgsmacht heeft al jaren te maken met bezuinigingsronden, al nemen de
bezuinigingen de laatste jaren langzaam af. Doordat Zwitserland de dienstplicht heeft
ingevoerd, is er geen sprake van een beroepsleger en wordt maar een beperkt deel van
het defensiebudget besteedt aan personeelskosten. Het aantal militairen is de laatste
jaren sterk teruggeschroefd.
Armasuisse is de Zwitserse materieel- en R&D organisatie, waarvan de Science and
Technology afdeling grote overeenkomsten met TNO vertoont. Een verschil is dat
Armasuisse het onderzoek grotendeels laat uitvoeren door drie Zwitserse universiteiten
en twee federale onderzoeksinstituten. Ook wordt veel samengewerkt met de grote
spelers in de Zwitserse defensie-industrie. Op het gebied van elektro-optische sensoren
is de Zwitserse kennispositie zeer goed. Er bestaan nauwelijks samenwerkingsverbanden
tussen TNO met Armasuisse. Toch heeft Zwitserland internationaal een vooraanstaande
positie heeft en er mogelijkheden zijn voor toekomstige samenwerking.
Hooggeplaatste vertegenwoordigers van Armasuisse hebben in december 2006 een
bezoek aan TNO gebracht om te inventariseren wat samenwerkingsmogelijkheden zijn.
De interesse was gericht op het gebied van de organisatie van TNO en zijn proces van
dienstverlening. TNO heeft met zijn duale karakter heeft een voorbeeldfunctie voor
Armasuisse. Er bestaan meerdere losse samenwerkingsverbanden tussen kenniswerkers
van TNO en zijn branchegenoot. Ook bestaat er een goede samenwerking met de
Nederlandse Defensie Materieel Organisatie. Hieruit volgt dat het met de toegankelijkheid
van de Zwitserse krijgsmacht ‘an sich’ goed gesteld is.
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Vergelijking van de aantrekkelijkheid van de krijgsmachten
van België, Polen en Zwitserland voor samenwerking

Hier wordt de score van de krijgsmachten op de verschillende beoordelingscriteria
behandeld en een link gelegd naar de relevantie voor het opstellen van een
acquisitiestrategie. De in de omgeving geïdentificeerde kansen en bedreigingen worden
‘gematcht’ met de sterkten en zwakten van TNO DenV. Er kan een vergelijking gemaakt
worden van de aantrekkelijkheid tussen de drie krijgsmachten onderling.
SWOT
Ter samenvatting van de interne en externe analyse is in figuur 4 een SWOT tabel
opgesteld voor de beide rollen van TNO DenV en de drie geselecteerde krijgsmachten.
Omdat er veel overlap zit in de kansen en bedreigen voor de beide rollen, en daarbij de
kennispositie op businessunit niveau is vastgesteld, worden ze in één tabel opgenomen.
Figuur 4: SWOT-matrix van de krijgsmachten voor TNO Defensie en Veiligheid
Zwakten
Sterkten
Specifieke terreinkennis in huis
Beperkt aantal producten ‘on the shelf’
Brede technologiebasis
Weinig ervaring buiten defensieterrein
‘all-in solutions’ door combinaties
Marktprijs voor expertise is relatief hoog
van expertises
Internationaal kennisnetwerk
Goede eigen kennispositie
Competente kenniswerkers
Eigen
onderzoeksfaciliteiten
en
goede tools
Strategisch partner van het MvD
Excellente internationale reputatie
Kansen
Bedreigingen
Centralisering van de gelden voor
Beleid van aanschaf van producten ‘off
aanschaf van materieel en R&D
the shelf’ en tot ‘voldoende minimum’
Politieke barrières voor samenwerking
Laag ambitieniveau voor Defensie
Geen interesse in eigen defensie
kennisinstituten
Kleine krijgsmacht met weinig budget
en een materiele achterstand
Kansen
Bedreigingen
Wil tot Europese militaire samenVS krijgt bij defensiesamenwerking de
werking, ook op R&D gebied.
natuurlijke voorkeur
Jaarlijkse toename in uitgaven voor
Wil investeren in de eigen kennismodernisering en R&D
instellingen met een kennis achterstand
Interesse in eigen R&D onderzoek
Een relatief kleine krijgsmacht met een
Ambitieuze toekomstplannen voor
materiele achterstand
defensie
Kansen
Bedreigingen
Hoge mate van toegankelijkheid
Jaarlijkse bezuinigingen op defensie
Goede reputatie van de eigen
worden voortgezet
Aanschaf van producten ‘off the shelf’
kennisinstellingen
en
een
voorbeeldfunctie van TNO
Weinig ambities op militair terrein
Relatief
hoog
percentage
investeringen
Ontwikkelingen aan de civiele kant
van defensie
Wil of defensiegebied steeds meer
samenwerken met Westerse landen
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Voor de rol van het toepassen van aanwezige kennis zijn alle drie de krijgsmachten
potentieel interessant. Voor de rol van het in samenwerking ontwikkelen van defensie
kennis valt meteen op dat België geen interesse heeft. De Poolse krijgsmacht en
kennisinstellingen daarentegen, zullen in de toekomst steeds aantrekkelijker worden voor
‘partnering’, omdat dit land wil investeren in eigen- en Europees defensieonderzoek en
als enige geen ‘off-the-shelf’ beleid voert. De Zwitserse kennisinstellingen beschikken al
over een goede reputatie en eigen netwerk, maar dan vooral op civiel terrein waar TNO
niet veel ervaring heeft. Een beperkende factor is de hoge marktprijs van TNO expertise,
de krijgsmachten hebben een relatief klein R&D budget.
Portfolio analyse
In de MABA-analyse worden product-markt (hier rol-markt) combinaties beoordeeld op
aan de ene kant aantrekkelijkheid van de markt, en anderzijds het vermogen van het
bedrijf om op de markt succesvol te concurreren. Voor het opstellen van de MABA
analyse worden zowel de interne (concurrentiepositie) als externe factoren
(marktaantrekkelijkheid) gescoord. Hieronder worden eerst de factoren voor het bepalen
van de marktaantrekkelijkheid beschreven, gewogen en gescoord. En vervolgens komt
de technologiepositie aan bod.
Aantrekkelijkheid markt - Eerder zijn de drie factoren voor het beoordelen van het
samenwerkingspotentieel vastgesteld. Aan de hand van deze factoren wordt de
kennispositie van TNO tegen de aantrekkelijkheid van de markt uiteengezet. De factoren
voor het bepalen van de marktaantrekkelijkheid worden voorzien van wegingsfactoren,
omdat niet iedere factor even belangrijk is.
De verdeling van het gewicht is gemaakt door de onderzoeker op basis van de
uitkomsten van een interview met de opdrachtgever en een strategisch expert (dhr. E.
Frincken). De verdeling van het gewicht van de drie algemene beoordelingsfactoren is
daarmee toegekend op grond van de relevantie van deze criteria voor de opdrachtgever.
De factor toegankelijkheid krijgt het zwaarste gewicht (45%), omdat deze een essentiële
voorwaarde inhoudt voor enigerlei vorm van samenwerking. De factor kwaliteit en
kwantiteit krijgt daarna het hoogste gewicht toegekend (40%), deze overkoepeld een
groot aantal aspecten die inzicht geven in de markt. Deze factor heeft betrekking op de
huidige status van het materieel en het verloop van de materiele ontwikkelingen. De
aanwezigheid van kennisinstellingen wordt door experts zowel als kans als bedreiging
beoordeeld. Wel zegt dit veel over de bereidheid tot en interesse in onderzoek, daarom
krijgt de factor samenwerkingsverbanden een beperkt gewicht (15%).
De bepaling van de onderverdeling van het gewicht is subjectiever verlopen. De verdeling
van het gewicht is tot stand gekomen door te kijken naar de relatieve invloed van het
criterium op het overkoepelende criterium voor samenwerking. De ondergeschikte
criteria zijn zelf rechtstreeks afgeleid uit de voorgaande deelvragen en deelkopjes. Deze
zijn zo geformuleerd dat een hoge waarde altijd een positieve invloed heeft op de
aantrekkelijkheid voor samenwerking. Omdat de subjectieve vertaling van deze
resultaten en ervaringen in kwantitatieve gegevens altijd onderwerp van discussie zal zijn
(het is een nadeel van het gebruik van de MABA methode) is geprobeerd het proces en
de scores zo goed mogelijk inzichtelijk te maken om interpretatie van de cijfers voor de
lezer te vereenvoudigen, zodat de redenering van de onderzoeker kan worden gevolgd
en discussie kan plaatsvinden.
Onder de factor ‘toegankelijkheid’ heeft de ontvankelijkheid (of interesse) voor TNO
expertise het zwaarste gewicht toebedeeld gekregen, het heeft namelijk betrekking op de
houding ten opzichte van TNO welke verwacht wordt een sterke relatie met de
toegankelijkheid te hebben. De toegang tot het aanschafproces is concreter en geeft aan
hoe openbaar het aanschafproces van de krijgsmacht is. De politieke wil is ook van
invloed op de toegankelijkheid, vooral de politieke gevoeligheid van defensie is hier van
belang. Zoals eerder naar voren kwam is de politieke omgeving van grote invloed op de
toegankelijkheid. Tot slot hebben de criteria ‘wil tot kennissamenwerking binnen de EU’
en de ‘kwaliteit van de huidige relatie’ met Nederland zeker invloed op de
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toegankelijkheid maar naar verwacht wordt in mindere mate, waardoor ze een relatief
klein gewicht krijgen.
Binnen de factor ‘kwaliteit en kwantiteit’ heeft het criterium R&D en investeringsbudget
relatief het zwaarste gewicht gekregen. Het beschikbare budget is namelijk een zeer
goede indicator voor de concrete uitvoering van plannen, toezeggingen en ambities van
Defensie. Maar ook vanwege de goede meetbaarheid en vergelijkbaarheid heeft deze een
hoger gewicht gekregen. De militaire ambities, de omvang en groei van het
defensiebudget, de kwaliteit van het materieel en de operationele inzet zijn goede
indicatoren voor de staat van de krijgsmacht en waar deze in de nabije toekomst wil
staan zijn van min of meer gelijke betekenis voor de kwaliteit en kwantiteit en krijgen
daarom ongeveer gelijkwaardige gewichten. De omvang van de industrie wordt verwacht
het minste invloed op de omvang en kwaliteit van de krijgsmacht te hebben en krijgt het
resterende gewicht toebedeeld.
Over de factor samenwerkingsverbanden is een klein gewicht te verdelen. Omdat voor
het aangaan van een ‘partnership’ de reputatie van de aanwezige kennisinstellingen het
meest relevant is, krijgt deze indicator twee keer zoveel gewicht als het aantal aanwezige
kennisinstellingen. Dit criterium zegt namelijk niets over de grootte en kwaliteit van de
kennisinstellingen maar is wel goed meetbaar.
Figuur 5: MABA analyse: aantrekkelijkheid van de marktomgeving van de krijgsmachten
Aantrekkelijkheid markt
B

Waarde
P
Z

Gewicht
B

Score
P
Z

Toegankelijkheid
Ontvankelijkheid voor TNO kennis

2

3

4

0.45
0.20

0.40

0.60

0.80

Politieke ongevoeligheid

1

2

3

0.07

0.07

0.14

0.21

Wil tot EU kennissamenwerking
Toegang tot het aanschafproces
Huidige relatie

2
2
3

4
2
1

3
3
4

0.04
0.10
0.04

0.08
0.20
0.12

0.16
0.20
0.04

0.12
0.30
0.16

4
5

0.15
0.05
0.10

0.10
0.10

0.20
0.30

0.20
0.50

3
4
3
5
1
1
4

0.40
0.04
0.14
0.04
0.05
0.07
0.04
0.02

0.08
0.14
0.04
0.10
0.07
0.08
0.04

0.12
0.28
0.16
0.15
0.35
0.16
0.06

0.12
0.56
0.12
0.25
0.07
0.04
0.08

1.00

1,62

2,92

3,53

Samenwerkingsverbanden
Aanwezige kennisinstellingen
Reputatie van de kennisinstellingen
Kwaliteit en kwantiteit
Omvang en groei defensiebudget
R&D en investeringsbudget
Omvang van het materieel
Kwaliteit van het materieel
Militaire ambities
Operationele inzet
Omvang industrie
Totaalscores

2
1

2
1
1
2
1
2
2

4
3

3
2
4
3
5
4
3

Voor de verdere uitvoering van de MABA-analyse moeten de criteria gescoord worden.
De waarden die op de criteria gescoord worden vormen een kwantitatieve interpretatie
van de resultaten van paragraaf 3.2 tot en met 3.6 en variëren van zeer laag (1) tot zeer
hoog (5). Hierbij betekent een hoge waarde een hoge score op het potentieel voor
samenwerking. Wanneer een krijgsmacht zich bijvoorbeeld open stelt voor
kennissamenwerking met buitenlandse kennisinstituten dan ontvangt deze een hoge
waarde voor ontvankelijkheid.
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Hieronder staan de beoordelingscriteria en het scoringsproces beschreven:
1. De factor toegankelijkheid bestaat uit vijf kwalitatieve criteria. Allereerst de
ontvankelijkheid of getoonde interesse voor buitenlandse defensiekennis. Deze
waarden worden voornamelijk vastgesteld op basis van de uitkomsten van de
interviews. Vervolgens komt de politieke ongevoeligheid van defensievraagstukken.
Deze krijgt een waarde 1 bij een hoge gevoeligheid en vice versa. De wil tot EU
kennissamenwerking wordt gewaardeerd op basis van de bestaande samenwerking
binnen de EU en de politieke wil om in te zetten op intensieve samenwerking. Met
toegang tot het aanschafproces wordt de openbaarheid van de selectiecriteria en het
aanschafproces bedoelt. Een gemiddelde van 3 betekent dat het aanschafproces voor
TNO in principe open staat en dat de selectiecriteria duidelijk zijn. De huidige relatie
tenslotte is van betekenis voor de opstarttijd en aantrekkelijkheid van een mogelijk
samenwerkingsverband omdat naar ervaringen uit het verleden wordt gekeken.
2. Wat de factor samenwerkingsverbanden betreft wordt een positieve invloed van
aanwezige defensie kennisinstellingen en universiteiten (en hun reputatie) op de
aantrekkelijkheid verondersteld. De aanwezigheid van deze instellingen zegt namelijk
iets over de bereidheid tot kennissamenwerking en toont dat de krijgsmacht
geïnteresseerd is in eigen kennisontwikkeling en onderzoek. Desondanks kan de
aanwezigheid van deze instellingen ook geïnterpreteerd worden als concurrentie met
een concurrentievoordeel, ze hoeven geen overhead door te berekenen (TNO-PML,
Eindrapport omgevingsteam, p.16). Toch hebben universiteiten in het algemeen weer
geen bijster goede naam op het gebied van kwaliteitszorg en beveiliging, en is
onduidelijk in hoeverre deze instellingen als serieuze concurrenten of partners
aangemerkt mogen worden. In elk geval hanteert TNO een concurrentieverlagende
strategie door samenwerking met kennisinstellingen aan te gaan.
3. De factor kwantiteit en kwaliteit heeft betrekking op de omvang en de status van de
modernisering van de krijgsmacht en geeft inzicht in de behoeften die hieruit volgen.
Hier volgt een beschrijving van de gehanteerde schaalverdeling:
Omvang en groei van het defensiebudget:
(1= sterke afname, klein budget; 5 = forse groei, groot budget)
R&D en investeringsbudget (bijlage E1):
(1= percentage investeringen tot 15% van budget; 5 = investeringen boven 35%)
Omvang van het materieel:
(1= zeer beperkte materiele uitrusting; 5 = zeer goed uitgeruste krijgsmacht)
Kwaliteit van het materieel:
(1= relatief laag of sterk verouderd; 5 = hoogwaardig en modern)
Militaire ambities:
(1=zeer weinig ambities voor defensie; 5 = zeer hoge ambities voor defensie)
Operationele inzet:
(1= relatief zeer weinig operationele missies; 5 = operationele inzet zeer actief)
Omvang industrie:
(1=zeer kleine defensie-industrie, 5 = zeer uitgebreide defensie-industrie)
De scores op de verschillende criteria voor de marktaantrekkelijkheid zijn in figuur 5
weergegeven.
Kennispositie - Met betrekking tot de kennispositie van TNO is het gezien de opdracht
niet haalbaar om per gewenste rol een waardering van de kennispositie per
kenniselement te geven. Ook op kennisterreinen waarop TNO nog geen positie heeft
opgebouwd, kunnen producten worden ontwikkeld. Het is namelijk zo dat TNO een brede
rol wil spelen met een niet vastomlijnd en uitgebreid pakket aan diensten. Daarom is er
voor gekozen om de kennispositie op businessunit niveau vast te stellen voor de twee
rollen die TNO DenV op de markt wil spelen. Zodoende zijn de kennispositie van TNO op
het gebied van het toepassen van innovatieve kennis (helpdesk of technologisch
adviseur) en kennisontwikkeling in partnerschap opgenomen. De kennispositie zelf omvat
aspecten als kwaliteit van de kennis, de prijsstelling en het imago van TNO. De gebruikte
data bestaat uit gemiddelden van de kennispositie op een groot aantal kennisterreinen
(TNO External Technology Audit, 2002). Hieruit blijkt dat de technologiepositie van TNO
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over het algemeen goed tot zeer goed is. Een waarde 4 (goed) wordt toegekend aan de
technologiepositie op het gebied van het toepassen van kennis en een waarde 3
(gemiddeld tot goed) voor kennisontwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt dat de
beschikbare data met betrekking tot de kennispositie op het gebied van
kennisontwikkeling erg beperkt is. Omdat TNO vooral een goede positie heeft op het
gebied van defensiekennis en wat minder op het gebied van veiligheid, en de
ontwikkelingen in Zwitserland vooral op civiel terrein plaatsvinden, wordt de
technologiepositie hier lager gewaardeerd (2). De scores op de kennispositie van TNO
staan weergegeven in figuur 6.
Figuur 6: Technologiepositie van TNO Defensie en Veiligheid
Kennispositie TNO DenV
Toepassen kennis
Totaalscore
Kennisontwikkeling
Totaalscore

B
4
3

Waarde
P
Z
4
4
3

2

Gewicht
1.00
1.00

B
4.00
4.00
3.00
3.00

Score
P
4.00
4.00
3.00
3.00

Z
4.00
4.00
2.00
2.00

Bij de MABA-analyse wordt opgemerkt dat de maximale score, zowel op de kennispositie
als aantrekkelijkheid van de markt 5,00 is. Daarbij moet opgemerkt worden dat de
totaalscores een kleine marge hebben omdat de gewichten deels subjectief, en ook de
waarden na een interpretatie van de resultaten, zijn verdeeld. De uitkomsten van de
analyse zijn daardoor niet betrouwbaar genoeg om ze tot twee cijfers achter de komma
nauwkeurig te achten. Een belangrijke opmerking is dat voor de interpretatie van de
resultaten in het hierna uit te werken Business Screen, de betrouwbaarheid en validiteit
van de zelfevaluatie data met betrekking tot de technologiepositie van TNO van groot
belang is. Een minder positieve beoordeling van de positie een heeft grote invloed op de
aanbevelingen die volgen uit het Business Screen.
Business Screen
In het ‘Business Screen’ zijn de totaalscores uit de MABA analyse gebruikt om een
weergave van de aantrekkelijkheid van België, Polen en Zwitserland voor TNO te
verkrijgen (figuur 7). Door rol-markt combinaties op beide aspecten te beoordelen en de
scores in een grafiek te verwerken, ontstaat een goed overzicht van het portfolio van de
onderneming in de markt. De horizontale as toont de kennispositie van TNO Defensie en
Veiligheid en de verticale as de aantrekkelijkheid van de markt. Deze wordt bepaald door
de onderliggende factoren in figuur 5. Hoewel het om een grof model gaat, geven de
totaalscores een goed inzicht in de relatieve posities van de rol-marktcombinaties.
Wanneer rol-markt combinaties aantrekkelijk scoren, dan verdienen ze ondersteuning in
de vorm van investeringen. Scoren ze slecht, dan dienen investeringen afgebouwd te
worden. Het model geeft de uitkomsten ‘aantrekkelijk’ (investeren), ‘heroverwegen’
(selectief investeren) en ‘zwak’ (stoppen). De bolletjes in de matrix geven de productmarkt combinaties weer. Daarbij zijn de cellen linksboven het meest aantrekkelijk, de
markt is aantrekkelijk en het bedrijf heeft het vermogen om hier succesvol actief te zijn.
Op grond van de beschikbare data mag geconcludeerd worden dat Zwitserland voor de
rol van TNO als toepasser van kennis relatief het meest interessant is (zowel als partner
en als klant), gevolgd door Polen en met enige afstand België. De Zwitserse krijgsmacht
scoort hoog op samenwerkingspotentieel waaruit een advies tot investering in
samenwerking voortvloeit. Zoals uit het onderzoek naar voren kwam lopen er al
individuele samenwerkingsverbanden en is recentelijk van hogerhand initiatief genomen
om bij TNO op bezoek te komen. Het is nu van belang om de relatie met Armasuisse te
intensiveren en concrete afspraken te maken, bijvoorbeeld over mogelijkheden aan de
civiele kant van defensie of op het gebied van bescherming van militairen (CBRN),
bescherming van infrastructurele voorzieningen en nanotechnologie. Volgens de
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resultaten van dit onderzoek kan het daarvoor van belang zijn dat TNO DenV zijn
kennispositie op het gebied veiligheid op civiel terrein versterkt of dit juist door middel
van een samenwerkingsverband na zal streven.
De Poolse krijgsmacht veranderd gaandeweg in een steeds interessanter
samenwerkingspartner voor TNO. En juist omdat er weinig bestaande contacten en
relaties zijn is het aanbevelenswaardig om nu al de eerste contacten te leggen. Een
mogelijkheid om de concrete mogelijkheden voor samenwerking af te stemmen is door
middel van het benaderen van de Poolse vertegenwoordigers in verschillende NAVO
panels. Een andere manier is het direct benaderen van de Poolse defensieattaché. Omdat
de politieke gevoeligheid van een dergelijk samenwerkingsverband groot is, en omdat
Polen vooral eigen defensiekennis wil opbouwen, kunnen de samenwerkingsverbanden
het best opgezet worden door deel te nemen in partnerships met locale bedrijven of
kennisinstellingen.
Dit laatste is ook van toepassing op een benaderingsstrategie van de Belgische
krijgsmacht. Echter, buiten dat kennissamenwerking met TNO in België (te) duur wordt
bevonden, bestaat er ook weinig interesse voor samenwerking en zijn er politieke
barrières. België scoort in zijn geheel laag op de indicator van aantrekkelijkheid, en het is
niet erg waarschijnlijk dat België in de toekomst interesse zal tonen in het opzetten van
een samenwerkingsverband met TNO. Een uitzondering ligt daarbij op het terrein van de
kant-en-klaar-producten en op de terreinen van bescherming van militairen en materieel,
CBRN bescherming en communicatie- en informatiesystemen. Wanneer TNO producten
‘on the shelf’ wil aanbieden dan is België wel weer een geïnteresseerde speler.
Figuur 7: ‘Business Screen’ van de kennispositie van TNO Defensie en Veiligheid naar
aantrekkelijkheid van de krijgsmachten

CH1 = Toepassen kennis Zwitserland
PL1 = Toepassen kennis Polen
B1 = Toepassen kennis België

CH2 = Kennisontwikkeling Zwitserland
PL2 = Kennisontwikkeling Polen
B2 = Kennisontwikkeling België
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Conclusie

Deze paragraaf had betrekking op de onderzoeksvraag hoe aantrekkelijk de
krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland zijn voor het opzetten van een
samenwerkingsverband door TNO. Uit de vergelijking volgt dat Zwitserland momenteel
het meest interessant is voor de rol van het opzetten van een partnership. De
ontwikkelingen vinden plaats op civiel terrein en hierop wil TNO zijn positie versterken.
Polen wordt op termijn een steeds interessanter partner en België is niet interessant voor
samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling. Voor de rol van het toepassen van
kennis of de verkoop van producten ‘off-the-shelf’ zijn alle krijgsmachten potentiële en
geïnteresseerde afnemers. Zwitserland is het meest interessant, gevolgd door Polen en
tenslotte België.

4

Conclusies en aanbevelingen

Als probleemstelling werd de vraag gesteld wat de markt voor TNO expertise bij de
krijgsmachten van België, Polen en Zwitserland is en wat daarin relevant is voor de
vorming van een acquisitiestrategie. Hieronder volgen de belangrijkste resultaten van de
omgevingsanalyse en aanbevelingen voor de strategievorming.
Uit de interne analyse werd duidelijk dat de rol die TNO kan en wil spelen zeer breed is.
Er kan onderscheid gemaakt worden naar een rol van het voor de krijgsmacht toepassen
van aanwezige kennis (knowledge application and exploitation) and en een verdergaande
rol van het in partnerschap ontwikkelen van kennis (knowledge development). Het
streven is om oplossingen te ontwerpen voor problemen op het terrein van beleids-,
materieel- en personeelsontwikkeling, militaire operaties, opleiding en training.
Het potentieel voor acquisitie wordt bepaald door externe aspecten als toegankelijkheid
en kennisbehoefte van de geselecteerde krijgsmachten. TNO Defensie en Veiligheid heeft
een goede technologiepositie op de kennisterreinen van haar verschillende businessunits.
De technologiepositie is in dit onderzoek maar beperkt onderzocht tot op het niveau van
de businessunits, maar is van grote invloed op de aanbevelingen voor strategievorming.
Zwitserland
De prioriteiten van de Zwitserse krijgsmacht zijn recentelijk gelegd op civiele- en
vredesondersteuning. De krijgsmacht heeft als belangrijkste taken gekregen het
uitvoeren van vredesmissies, het vergroten van de binnenlandse veiligheid en het
leveren van hulp bij rampen en calamiteiten. Voor Defensie is als doel gesteld om in
meer internationale humanitaire- en veiligheidsmissies deel te nemen en in meer
internationale onderzoeksprogramma’s te participeren. De militaire ambities zijn
daarmee beperkt. Op het gebied van civiele- en vredesondersteuning bestaat een wil tot
samenwerking met gelijkgestemde landen en hier liggen dan ook de mogelijkheden voor
samenwerking. TNO heeft echter nog weinig ervaring buiten het defensieterrein.
De Zwitserse krijgsmacht is in Europa een kleine speler, maar beschikt relatief gezien
over een grote (zowel in materieel als personeel) en moderne krijgsmacht. Een groot
deel van het defensiematerieel is niet bruikbaar voor de nieuwe defensiedoelen en wordt
afgestoten. De Zwitserse krijgsmacht voert een beleid van aanschaf van materieel ‘offthe-shelf’ waardoor R&D uitgaven beperkt worden. Op basis van deze informatie kan
gesteld worden dat het beperkte budget de belangrijkste bedreiging voor samenwerking
vormt. Weliswaar nemen de bezuinigingen op defensie de laatste jaren langzaam af. En
doordat Zwitserland de dienstplicht heeft ingevoerd is er maar een minimaal
beroepsleger waardoor personeelskosten beperkt blijven en een hoger percentage van
het defensiebudget aan investeringen besteedt wordt. Ook de personele omvang is de
afgelopen jaren sterk teruggeschroefd.
De Zwitserse organisatie voor aanschaf van materieel en R&D is Armasuisse, waarvan de
afdeling Science and Technology grote overeenkomsten met TNO vertoont. Armasuisse
laat het onderzoek grotendeels uitvoeren door drie Zwitserse universiteiten en twee
federale onderzoeksinstituten en werkt veel samen met de grote spelers in de Zwitserse
defensie-industrie. Op het gebied van elektro-optische sensoren is de Zwitserse
kennispositie zeer goed. Zwitserland heeft een internationaal vooraanstaande positie op
het gebied van defensieonderzoek. Op grond van een bezoek van hooggeplaatste
vertegenwoordigers van Armasuisse aan TNO, de interesse in de organisatie en haar
dienstverleningsproces, en de voorbeeldfunctie voor Armasuisse, maar uit ook de losse
samenwerkingsverbanden tussen kenniswerkers van beide instellingen, en de goede
samenwerking van Armasuisse met de Nederlandse DMO, kan geconcludeerd worden dat
het de toegankelijk van de Zwitserse krijgsmacht ‘an sich’ goed gesteld is.
De Zwitserse krijgsmacht scoort al met al hoog op de indicatoren toegankelijkheid en
samenwerkingspotentieel zodat een aanbeveling tot investering in samenwerking
voortvloeit. Omdat er in het verleden al losse samenwerkingsverbanden hebben bestaan
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en de contacten gelegd zijn is het van belang om de relatie met Armasuisse te
intensiveren en concrete afspraken te maken over de samenwerkingsmogelijkheden aan
de civiele kant van defensie, dit sluit overigens goed aan bij de strategische doelstelling
van TNO om meer omzet te verkrijgen uit de hoek van maatschappelijke veiligheid. Of op
het gebied van bescherming van militairen (CBRN), bescherming van infrastructurele
voorzieningen, ICT systemen en nanotechnologie, waar de huidige interesses van de
krijgsmacht liggen.
Polen
In Polen vindt een grootschalige defensiereorganisatie plaats richting de bouw van een
lichte en moderne krijgsmacht. De krijgsmacht wordt geprofessionaliseerd en in rap
tempo aangepast voor deelname in NAVO missies. Er worden ambitieuze doelen gesteld
om de achterstand ten opzichte van Europese en internationale partners defensiebreed
weg te werken. Desondanks is de uitvoering van de hervormingsplannen de afgelopen
jaren sterk achter gebleven door budgettaire beperkingen en een operationele bijdrage in
Irak. De beperkte beschikbaarheid van R&D budget is dan waarschijnlijk ook de grootste
beperking voor samenwerking met TNO.
Hoewel Defensie nog steeds een hiërarchische structuur heeft en kampt met een
verstrengeling van civiel-militaire relaties, is de democratische controle op Defensie de
laatste jaren vergaand doorgevoerd. Het personeelsbestand is verjongd en veel militairen
zijn vervangen door civiel personeel. De landcomponent van de krijgsmacht is
omvangrijk en een groot deel van het materieel wordt momenteel vervangen. Ingegeven
door militair-historische ontwikkelingen is Polen een sterk defensie-minded land.
Jarenlange investeringen in de Poolse defensie-infrastructuur door de VS (en de NAVO),
heeft in het aanschafproces geleid tot een voorkeur voor de VS. Toch heeft de sterke
politieke wil tot Europese defensiesamenwerking op het terrein van de NAVO en de EDA
een verbetering van de toegankelijkheid voor Europese kennisinstellingen tot gevolg. De
politiek geeft een hoge prioriteit aan Defensie en staat vierkant achter de ontwikkelingen,
ook heeft ze een actieve houding op het gebied van expeditionair optreden.
De kwaliteit van de Poolse defensie kennisinstellingen is niet erg hoog. Toch is er wel een
redelijk aantal defensie kennisinstellingen aanwezig en bestaat er politieke wil voor, en
wordt er geïnvesteerd in een eigen R&D programma. Door de investeringen gaan de
ontwikkelingen zo snel dat Polen op sommige terreinen (bijvoorbeeld op het gebied van
EMC metingen) inmiddels als voorloper wordt beschouwd. Vooralsnog is de markt voor
defensieonderzoek echter kleiner dan de Nederlandse. Het opstuwen van het percentage
investeringen heeft prioriteit voor de regering, zodat in de toekomst meer geld aan nieuw
materieel en R&D kan worden besteedt. In het aanschafproces wordt ‘geen off the shelf’
beleid gevoert. Door de sterke economische groei in Polen, zullen de gekoppelde
defensie-uitgaven de komende jaren sterk toenemen. Hieruit volgt dat de Poolse
krijgsmacht in de (nabije) toekomst een steeds interessanter partner (op defensiegebied)
zal worden. Op grond van deze ontwikkelingen is het aanbevelenswaardig om met het
oog op een eventuele latere samenwerking, nu de eerste contacten te leggen.
Rekening houdende met het beperkte R&D budget, de politieke gevoeligheid van een
samenwerkingsverband en de hoge prioriteit voor het opbouwen van eigen
defensiekennis, is een samenwerkingsverband met lokale defensie kennisinstellingen of
industrie de gemakkelijkste manier zijn om toegang tot de markt te verkrijgen. De
toekomstige behoeften van de krijgsmacht liggen op het gebied van NBC bescherming,
state-of-the-art uitrusting voor militairen, ‘all-weather en all-terrain’ beschermende en
comfortabele kleding en uitrusting, het integreren van luchtverdedigingssystemen en
systemen voor bescherming tegen WMD.
België
Ook de Belgische krijgsmacht bevindt zich in een transformatieproces van een
conventionele tot een moderne krijgsmacht. Het plan voor modernisering zal in 2015
voltooid zijn en moet België weer de beschikking geven over een modernere (maar nog
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kleinschaliger) krijgsmacht. Dit plan is een stap in de goede richting maar de
investeringsuitgaven blijven voorlopig ver achter. Er zijn weinig operationele ambities
voor de krijgsmacht. De kleine krijgsmacht wil zich gaan richten op het uitvoeren van
missies in NAVO of EU verband. België toont zich ondanks de politieke wil tot Europese
samenwerking, niet erg actief een samenwerkingsverband als de NAVO. Sinds 2003 is er
wel een duidelijke toename in samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse
krijgsmacht.
Doordat de aanbestedingsgelden voor defensiematerieel en R&D recentelijk zijn
gecentraliseerd en vanuit de politiek en industrie steeds meer een roep tot Europese
materieelsamenwerking klinkt, is de toegankelijkheid en bereidheid om met buitenlandse
instellingen samen te werken toegenomen. Desondanks is de defensieorganisatie
vergaand gepolitiseerd met politieke blokkades voor samenwerking op de hoogste lagen
van Defensie. Defensie krijgt binnen de politiek maar een lage prioriteit en jarenlange
bezuinigingsronden hebben ertoe geleid dat België het momenteel moet doen met een
kleine en verouderde krijgsmacht. Het defensiebudget voor R&D is zeer klein en de
investeringen bedragen minder dan een kwart van de Nederlandse. De voorkeur wordt
gegeven aan de aanschaf producten ‘van de plank’, wat de noodzaak van kostbare eigen
R&D beperkt.
Hoewel België niet over interessante defensie kennisinstituten beschikt, is een
partnerschap met instituten of locale bedrijven wel een geschikte manier om eventueel
toegang tot de markt te verkrijgen. Het strategische onderzoek wordt uitgevoerd door
eigen universiteiten en het KHID. Uit de analyse blijkt toenadering vooral interessant op
het gebied van producten ‘off the shelf’ waarvoor wel degelijk budget beschikbaar is. Hier
bestaat interesse op de terreinen bescherming van militairen en materieel, CBRN
bescherming, en integratie van communicatie- en informatiesystemen. België scoort in
zijn geheel laag op de indicator van aantrekkelijkheid. Door de financiële beperkingen en
moeilijke politieke situatie is het niet erg waarschijnlijk dat België in de toekomst
interesse zal tonen in het opzetten van een samenwerkingsverband met TNO. Het is
daarmee niet aanbevelenswaardig om te investeren in toenadering op dit gebied.
Op basis van de bovenstaande bevindingen zou een geschikte vervolgstap zijn om de
buitenlandse defensieattachees van Zwitserland en Polen te benaderen voor het
bespreken van de concrete defensiebehoeften en de diensten die TNO daarbij kan
leveren. In de bijlagen zijn daartoe de juiste contactpersonen opgenomen (E9).
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Reflectie
Professioneel handelen
In deze reflectie wordt gereflecteerd op het verloop van het onderzoek en het
professioneel handelen tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding. De structuur is
volgens de studenthandleiding Bacheloropdracht BBT 2006-2007. Ten slotte worden
lessen voor de uitvoering van vervolgonderzoek gegeven.
Projectmanagement
Vanaf de start van de opdracht was het plan om het onderzoek op parttime basis uit te
voeren waardoor de bacheloropdracht een periode van een half jaar zou duren. Deze
planning is voor het belangrijkste deel goed gevolgd, maar de afronding van de opdracht
heeft over een langere tijd plaatsgevonden dan oorspronkelijk was gepland. Er is
onvoldoende rekening gehouden met de tijd die de aanvulling- en verbeterrondes
innemen. Het eerste conceptverslag was wel min of meer volgens tijdsplan ingeleverd,
maar in de laatste fase heeft de afronding lang geduurd omdat nevenactiviteiten veel tijd
vroegen en prioriteit hebben gekregen. Dat het voor de verslaglegging telkens nodig was
de draad weer op te pakken is niet erg efficiënt. De voorbereiding en uitvoering op
locatie is wel volgens schema verlopen.
Inhoudelijk is het onderzoek verlopen zoals gepland en hebben zich geen ernstige
moeilijkheden voorgedaan. Wel zijn er een aantal opmerkingen te maken. Ten eerste één
met betrekking tot de interviews. Omdat het grootste deel van de interviews volgens de
opzet pas uitgevoerd werd na het nodige documentatieonderzoek, ontstond hierbij op het
laatst tijdgebrek en konden niet alle interessante contactpersonen op tijd worden
benaderd. Afspraken waren soms moeilijk te maken doordat sommige contactpersonen
erg veel reizen, druk zijn of omdat de zomervakantieperiode intrad. Zo bleek het plannen
van een interview met de Nederlandse defensieattachees niet altijd even makkelijk
omdat ze veel reizen. In het geval van de attaché voor Polen heeft het interview nooit
plaats kunnen vinden maar met de andere attachees wel. De benodigde interviews
hebben uiteindelijk toch plaatsgevonden al kostte het meer tijd dan gepland.
Ten tweede was de opdracht zelf vrij breed waardoor kleine verschillen in de
verwachtingen zijn onstaan. De oorspronkelijke bedoeling van de opdrachtgever was om
in de loop van het onderzoek de meest interessante krijgsmacht of aspecten daarvan te
selecteren en ze aan een verdiept onderzoek te onderwerpen en de andere krijgsmachten
daarbij even te laten liggen. Dit bleek niet goed mogelijk vanwege de onderzoeksopzet.
Omdat de onderzoeksvraag erg breed was en de drie krijgsmachten op een groot aantal
aspecten aan analyse onderworpen moesten worden was het niet goed mogelijk om meer
diepgang te geven aan interessante aspecten die tijdens het onderzoek naar voren
kwamen en die best eens relevant konden zijn. Er moest een afweging gemaakt worden
naar kwantiteit en kwaliteit. België heeft als weinig interessante krijgsmacht evenveel
aandacht gekregen als Polen, en Zwitserland gezien de score op aantrekkelijkheid
misschien wel te weinig.
Een laatste, maar belangrijk punt hierbij is dat voor het geven van goede aanbevelingen
de interne analyse misschien wat onderbelicht is gebleven bij de externe analyse. Deze
laatste is goed uitgevoerd, maar vooral de sterkten en zwakten van TNO hadden meer
aandacht moeten krijgen. Door de gelaagde organisatiestructuur, de reorganisaties van
de businessunits en de vele kennisgebieden en elementen was het moeilijk om een
voldoende en actueel overzicht van deze punten op businessunit niveau te krijgen. Ook
het vinden van de benodigde informatie met betrekking tot de technologiepositie was
niet makkelijk, via de stagebegeleider is uiteindelijk een verslag van een recente audit
verkregen.
Afstemming naar de opdrachtgever en begeleiders
Er heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden over de planning en de uitvoering van
het onderzoek met de begeleiders van zowel de organisatie als de universiteit. De
opdracht is in goede overeenstemming met de verschillende betrokkenen tot stand
gekomen. Er zijn bijna wekelijks contactmomenten of voortganggesprekken met de
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begeleider vanuit TNO geweest. Ook zijn er regelmatig updates met de status van de
uitvoering of verslaglegging geë-maild naar de UT-begeleiding vanuit de organisatie.
Zelfstandigheid
Bij elk onderdeel van de uitvoering van de bacheloropdracht was de zelfstandigheid
groot. De opdrachtgever was dan ook heel flexibel en de uitvoering van het onderzoek
verliep erg zelfstandig. Bijna alle informatie in huis was beschikbaar en via de ICTvoorzieningen goed toegankelijk (zelfs vanuit huis), waar veel gebruik van gemaakt is.
Zo ook voor de selectie en benadering van experts voor de interviews. Bijna alle data is
zelfstandig verzameld. Ook ten opzichte van de UT begeleiding is zelfstandig gewerkt.
Wanneer dat nodig was is daar gebruik van gemaakt, maar er hebben zich zoals gezegd
geen moeilijkheden voorgedaan. Door een redelijke verdeling te maken tussen
aanwezigheid en thuiswerken is goed met de flexibiliteit van TNO omgegaan.
Functioneel gebruik van ‘hulpbronnen’ en samenwerking in de praktijkomgeving
De samenwerking met de andere collega’s en contactpersonen is professioneel en goed
verlopen. Al was het door de reisafstand en problemen in het openbaar vervoer soms
moeilijk om overal op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen staat onprofessioneel en moet
voorkomen worden. De experts waren verder erg open en behulpzaam bij het afnemen
van de interviews en de speurtocht naar informatie en opdrachtgever en begeleiders
namen ruim de tijd om feedback te geven en op zijn tijd vragen te beantwoorden. Van
de goede stagevoorzieningen en flexibiliteit van de begeleiding is dankbaar gebruik
gemaakt. De begeleiding vanuit TNO is als erg goed ervaren.
Onderzoeksopzet
Om de mogelijkheid van diepgaande analyse van één of twee krijgsmacht(en) in een
latere fase van het onderzoek open te laten is in eerste instantie gekozen voor een naar
krijgsmacht gestructureerde onderzoeksopzet. Hoewel deze structuur van het verslag zijn
voordelen heeft (zoals de focus op een krijgsmacht tegelijk) is het in de praktijk niet de
meest efficiënte aanpak om het onderzoek te structureren naar land. Doordat het in de
opstartperiode nog niet bekend is welke databronnen het meest geschikt zijn, is het eerst
lastig om goede databronnen te vinden, en naarmate het onderzoek naar de volgende
markt vordert wordt er informatie gevonden die ook relevant is voor de afgeronde
krijgsmacht (in interviews). Zo moest de aandacht soms tegelijkertijd verdeeld worden
over de drie markten en was het niet altijd even makkelijk om per aspect van elke markt
een evenwichtige hoeveelheid data te verzamelen. Zo is er toch meer data verzameld
van België dan van Zwitserland. Daarvoor is het wellicht goed het verslag bij dit type
onderzoek naar onderwerp te structureren.
Verder was het niet altijd mogelijk om voor elke krijgsmacht voldoende data op een
specifiek terrein (zoals R&D uitgaven en concurrentie) te verzamelen. Vanwege tijdsdruk
is de keuze gemaakt om minder energie te steken in het verzamelen van gegevens met
betrekking tot de omzet en strategie van potentiële concurrenten. Hoewel een uitbreiding
met deze gegevens een goede aanvulling op het onderzoek kunnen geven, heb ik me aan
de planning gehouden en het onderzoek beperkt tot het vinden van voldoende informatie
met betrekking tot de belangrijkste aspecten.
Tenslotte is de betrouwbaarheid en validiteit van de data niet overal even goed te
bepalen omdat de data afkomstig is van secundaire bronnen (uit documentatie en
interviews met Nederlandse experts). Omdat verder niet alle informatie openbaar is, zal
voor het achterhalen van de concrete behoeften contact opgenomen moeten worden met
de krijgsmacht (zoals bij de buitenlandse attaché).
Al met al is er zelfstandig en professioneel te werk gegaan en is er goed afgestemd en
gecommuniceerd met begeleiders. Ook zijn de gewenste resultaten voor TNO verkregen.
De planning is tot op zekere hoogte gevolgd, maar er zijn geen echte fouten gemaakt of
moeilijkheden uit de hand gelopen.
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‘lessons learned’
Op persoonlijke vlak is de doelstelling van het in praktijk brengen van
onderzoeksvaardigheden, het leren uitvoeren van marktonderzoek, en het verkennen van
het terrein van de kennisontwikkelaars behaald. Het is duidelijk geworden dat het
uitvoeren van marktanalyses zeker binnen mijn interessegebied ligt. Verder zijn mijn
persoonlijke vaardigheden ontwikkeld waaronder het telefonisch en persoonlijk voeren
van ‘koude gesprekken’ en inzicht in cultuuraspecten en de werking van een grote
organisatie.
Een ander leermoment is dat het handig is om bij de uitvoering van het onderzoek
meteen te beginnen met het verwerken van de verzamelde data. Hierdoor ligt de
informatie nog vers in het geheugen en wordt veel werk in de afrondingsfase voorkomen.
Ditzelfde geldt voor de literatuurverwijzingen, vanaf het begin bijhouden van de
literatuur en op een goede manier verwijzen is belangrijk en in dit onderzoek is hieraan
onvoldoende aandacht besteedt.
Tot slot is het duidelijk geworden dat voor de uitvoering van een bachelor- of
afstudeeronderzoek beter een periode gefocust kan worden, dan het parttime over een
langere periode uit te voeren. Dit levert voor de onderzoeker efficiëntieverlies op doordat
telkens even omgeschakeld moet worden om de draad weer op te pakken. Het
combineren van deze opdracht met tijdrovende nevenactiviteiten als een bijbaan en een
bestuur is niet goed bevallen.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Hieronder volgen praktische suggesties voor de aanpak van toekomstig onderzoek. Het
ligt in de lijn der verwachting dat andere stagiaires in de toekomst andere Europese
krijgsmachten aan een analyse zullen onderwerpen.
Meer bestaand marktonderzoek raadplegen
De bij TNO veel gebruikte ‘market intelligence’ databanken op defensiegebied, ‘Janes’ en
‘Epicos’ zijn niet erg geschikt voor het uitvoeren van een (globale) marktanalyse van een
krijgsmacht. Hoewel ze voor een verdieping van het onderzoek zeker nuttig zijn, leveren
deze intelligence bronnen veel gedateerde of juist te specifieke informatie voor een
marktonderzoek.
Een suggestie is om voor de inventariserende en analyserende fase van een
marktonderzoek, bestaand onderzoek van internationale kennisinstellingen te raadplegen
zoals de ‘Military Balance’ van het ISS, het ‘World Factbook’ van de CIA, de ‘Veiligheid en
Samenwerking’ rapporten van het KHID, de eigen HCSS rapporten en websites van
overheidsinstellingen waarmee gratis degelijk marktonderzoek gratis te verkrijgen is.
Goede voorbeelden zijn de websites van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de
Canadese overheid (Strategis). Hoewel er tussen krijgsmachten onderling grote
verschillen bestaan in de betrouwbaarheid en openbaarheid van de informatie, is er op
hun websites ook veel informatie te vinden.
Beginnen met de Nederlandse defensieattachees
De Nederlandse defensieattachees zijn dé experts op het gebied van de buitenlandse
krijgsmacht. Toch is het niet altijd even gemakkelijk is om deze personen te bereiken.
Een suggestie is daarom om meteen aan het begin van de uitvoering het onderzoek een
afspraak te plannen.
Experts in de startfase benaderen
Het is handig om aan het begin van het marktonderzoek een lijst met contacthebbenden
op te stellen (via Spider te inventariseren), en te bellen of te mailen voor een korte
inleiding met betrekking tot hun samenwerking en de relevantie voor het afnemen van
een interview in een later stadium. Hierdoor ben je op de hoogte van de bestaande
samenwerkingsverbanden en is het direct mogelijk om aandachtsgebieden te selecteren.
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Bijlagen
A1) The strategic marketing planning process

(Alsem 2006, p.54)
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A2) Organigram TNO Defensie en Veiligheid

(TNO Operationeel plan 2006)
A3) Uiteenzetting kennisgebieden TNO Defensie en Veiligheid
Kennisgebieden

KG 1 Sensoren

KG 2 Genereren omgevingsbeeld

KG 3 Operationele besluitvorming
KG 4 Communicatie

KG 5 Platforms

KG 6 Wapens en munitie

KG 7 Bescherming

KG 8 NRBC detectie en
bescherming
KG 9 Logistiek en LCM
KG 10 Beleid en planning
KG 11 Personele inzetbaarheid

Kenniselementen
A Radar sensoren
B Electro-optische sensoren
C ESM-sensoren
D Sonar en akoestische sensoren
E Geografische informatiesystemen
A Sensor- en datafusie
B Classificatie en identificatie
C Opbouw (common) recognized operational picture
A Operationele beslissingsondersteuning
B Besluitvorming in teams
C Air space management
A Communicatiesystemen en –netwerken
B Informatietransport, -distributie en –beveiliging
A Constructie en materialen
B Bediening en operationeel gebruik
C Aandrijving en energievoorziening
D Milieuaspecten van platformgebruik en –onderhoud
A Kinetische en explosieve wapens
B Directed energy wapens
C Niet-letale wapens
D Offensieve EOV
E Offensieve Info Ops
F Milieuaspecten van wapengebruik
A Bepantsering en versterking
B Misleiding
C Defensieve EOV
D Defensieve Info Ops
A Nucleair en radiologisch
B Biologisch
C Chemisch
A Logistiek
B Life cycle management
A Strategische verkenningen
B (Bestuurlijke) Beleidsanalyse
C Ondersteuning planningscyclus
A Selectie, opleiding en training
B Inzet en operationeel optreden
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Bijlagen België

- België B1)

De voormalige organisatiestructuur en nieuwe eenheidsstructuur van de
Belgische Defensie

(www.mil.be)

(www.mil.be)

Bijlagen België
B2) Personele en materiele omvang van de Belgische krijgsmacht (2007)
PERSONNEL
General Staff
Land Component
Air Component
Sea Component
Medical Staff
Not component assigned
Total number

2,138
12,679
7,318
1,449
1,657
13,860
39,366

LAND COMPONENT
Self Propelled Howitzers M109 – 155mm. 108
Mortar – 120 mm.
48
LG1 MK2 – 105 mm.
14
Leopard Tanks
52
Pandur
60
M-113 Armored Personnel Carriers
174
Jeeps (Bombardier) Iltis
5,000
Trucks
7,800

AIR COMPONENT
Helicopters
Sea King Rescue Helicopters MK48
Anti-Tank Helicopters (Augusta A-109)
Alouette II
Alouette III

4
32
12
3

Large Aircrafts
Airbus-310
C 130-H
Falcon 20-E
Falcon DA- 900
Embraer ERJ-135
Embraer ERJ-145

2
10
2
1
2
2

Combat Aircrafts F-16
Light Aircrafts
Alpha Jet
Marchetti SF-260
Fuga Magister CM-170 R
UAV B-Hunter

SEA COMPONENT
Command, Control and Logistical Support
Wielingen Class 71 Frigates
Tripartite Class Mine hunters
Support ships
Research ship

(will be replaced by 242 Piranha’s III)
(will be replaced by 220 Dingo’s II)
(+ 620 jeeps IVECO)
(+ 779 trucks IVECO)

(will be replaced by 10 NH90’s)
(Phasing out, 0 by 2007)
(will be replace by 10 NH90’s)

(will be replaced by 7 A400M’s)

71 (+18 F-16 in reserve)
(60 in total by 2015)
29
32
10
16

1
2 (will be replaced by 2 M-Class frigates)
6
3
1

(Cleemput, S., The Belgian Defense Procurement Opportunities 2007, 2006 en
ISS, Military Balance 2007, 2007)
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Bijlagen België
B3) Inzet van Belgische troepen in buitenlandse missies (2007)

Land
Afghanistan
Bosnie/Croatie
Congo
Frankrijk
Libanon
Midden-Oosten
Servie
Sudan

Verband
NATO - ISAF
EU - Eurofor
EU - UN
NATO - Air force
UN - UNIFIL II
UN - UNTSO
NATO - KFOR
UN - UNMIS

Missie
Operation Althea
(Alpha jet)

Joint Enterprise

Aantal
265
51
11
29
365
1
420
5

(ISS, Military Balance 2006-2007, p103,104)

B4) Spreiding van Belgische defensie-uitgaven: militaire investeringen

(http://www.ccrek.be) (van Camp en Berth, België en PGS, V&S nr. 88 sept 2005)
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Bijlagen België
B5) Belgische investeringsuitgaven voor defensiematerieel 2000-2007

B6) Belgische aanschaf- en investeringsprojecten in 2007
Handheld, Encrypted VHF Radios. Not yet approved by USG for export. Belgium
already has MBITRs in operational use. They are interested in upgrading.
Global Positioning Chipsets for use with high frequency radios in helicopters
Joint Helmet Mounted Cueing System. This will be Foreign Military Sales.
Common driver trainer for the AIV: 12 computer simulations for the piranha III.
Purchase of next generation short and mid range anti tank weapons systems of
which some are portable, but all usable from the ground or from fighting vehicles;
Javlin Program
Renewal and modernization of individual equipment, purchase of tactical
communication and intelligence means, useable at the individual level; BEST
Program.
(Cleemput, The Belgian Defense Procurement Opportunities 2007, p.4,5)

67

Bijlagen België

(http://www.mod.be, 28 april 2007)
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Bijlagen Polen

- Polen C1) Organigram van het Poolse ministerie van Defensie

(Bron: www.epicos.com)

C2) Aanschaf van en geplande investeringen in materieel 2006-2010
Aanschaf van materieel in 2006:
128 LEOPARD 2A4 tanks
103 Hummer HMMWVV
44 MIG-29 aircraft
5 CASA transport aircraft
2 OHP rocket frigates
4 KOBBEN submarines
Geplande aankopen:
HQ Commandosysteem SZAFRAN
Digital signal system KROKUS
2000
Contamination recognizes system
modernization
Helicopter Mi-24 modernisation to
CSAR and PLUSZCZ standard
Air
defense
artillery
system
LOARA

Streefsituatie 2010:
455 AIV’s
450 Humvee’s
205 ‘Spike’ Anti-tank guided
missile launchers
48 F-16 aircraft
32 MiG 29
48 SU-22
8 CASA en 5 Hercules
transportvliegtuigen
30 schepen
5 onderzeeërs
(Tomaszycki, Kol. M., 2006, p.15-18)
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Bijlagen Polen
C3) Materiele uitrusting van de Poolse krijgsmacht 2007
Landmacht
Tanks
o 586 x T-72
o 233 x PT-91 Tward
o 128 Leopard 2 2A4
(besteld)
Pantservoertuigen
o 1248 x BMP-1
o 33 x BRM-1
o 33 OT-64 SKOT
o 693 APC
Artillery (120mm+)
o 120 MM; 204 M20,
o 122 MM; 227 M-30
o 533 2S1 Carnation
o 219 BM-21
o 30 RM-70
o 152 MM
o 135 M-1938 (ML-20)
122 x BLG-67M2
Aanvalshelikopters
o 34 x W-3W Soko
o 22 x Mi-2 URP Hoplite
o 43 x Mi-24D Hind
Ondersteuningshelikopters
o 18 x Mi-8
o 6 x Mi-17
o 29 x Mi-2
o 29 x Mi-8
o 1 x W-3 Sokol

Luchtmacht
Gevechtsvliegtuigen
o 8 F-16 C/D
o 1 squadron 37 MiG-29A
o 8 MiG-29B
o 4 squadrons x 27 MiG 21M
o 5 squadrons x 53 Su-22
Transportvliegtuigen (51)
Trainingsvliegtuigen
o 104 PZL-TS11
o 35 PZL-130
o 26 MiG 21 UM
Helikopters
o 18 x W-3 Sokol
o 12 MI-17
o 67 PZL MI-2 Hoplite
o 1 x Bell 412
25 SAM
Marine

3 fregatten
5 korvetten
5 tactische onderzeeërs
6 patrouille vaartuigen
22 mijnenjagers
8 amfibische vaartuigen
19 logistieke- en ondersteunende
schepen
18 gevechtsklare vliegtuigen
34 helikopters

C4) De inzet van Poolse troepen in buitenlandse missies 2007

Land
Afganistan
Bosnie-Herzegovinia
Congo
Ivoorkust
Ethiopie
Georgie
Iraq
Libanon
Liberie
Servie
Sudan
Syrie/Israel
Sahara

Verband
NATO - ISAF
EU - EUROFOR
UN - MONUC
UN - UNOCI
UN - UNMEE
UN - UNOMIG
MNF
UN - UNIFIL
UN - UNMIL
NATO - KFOR
UN - UNMIS
UN - UNDOF
MINORSO

Missie
Operation Enduring Freedom
Operation Althea 2

Operation Iraqi Freedom

Joint Enterprise

Aantal
87
236
3
2
5
5
3200
260
2
312
2
333
1

(ISS, Miltary Balance, 2006-2007)
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Bijlagen Polen
C5) Percentage investeringen ten opzichte van het defensiebudget

23.3

23
20.5

21.1

21
19

19.7

17.2

20.0

17
14.2

15
13
11

,

13.2

16.3

13.6
12.7

9.5

with "F-16 programme" expenditures
without "F-16 programme" expenditures

9.1

9
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(www.wp.mil, 18-6-07)
C6) Spreiding van het Poolse defensiebudget (2006)

(Nikopoulou, Polish defence: the View from the Top)
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Bijlagen Polen
C7) Ambities van de Poolse krijgsmacht voor 2010

(Tomaszycki, Kol. M., 2006)
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Bijlagen Zwitserland

- Zwitserland D1)

Structuur van het Zwitserse ministerie voor Volksbescherming,
Verdediging en Sport

(http://www.ar.admin.ch/)
D2) Organigram van de Zwitserse krijgsmacht
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Bijlagen Zwitserland
D3) Materiele omvang van de Zwitserse krijgsmacht
Landmacht
Tanks en pantservoertuigen
o 224 Leopard A2
o 154 Eagle I verkennisvoertuigen
o 175 Eagle II verkenningsvoertuigen
o 186 CV 9030 (450 op voorraad)
o 515 Piranha 8 x 8 (totaal)
o 1123 APC (550 worden ontmanteld)
Artillerie (120mm)
o 224 M-109U
o 132 M-64
o 12.480 M-80 83 mm
SAM; FIM-92A Stinger
Luchtmacht
Aircraft (90 gevechtsklaar)
o 47 F-5 E Tiger II; 12 Tiger II
o 26 F/A-18C Hornet; 7 F/A -18D Hornet
o 20 transportvliegtuigen, 50 trainingstoestellen
Helikopters
o 15 AS-332 Super Puma
o 12 AS-532 Cougar;
o 35 SA-316 Alouette III
Marine
Patrouilleschepen (10 aquarius)
Af te stoten materieel (2007)
- 120 Minemwerferpanzer
- 200 kampfpanzer leopard A2
- 400 schutzenpanzer M-113
- 150 troepentransport wagens
- 140 houwitsers 79/95
- 20 luchtafweereenheden
- 150 Stinger systemen
- 35 helikopters Alouette III
(ISS, Military Balance 2006-2007 en http://www.epicos.com)
D4) Aanschafproces voor militair materieel

(http://www.beschaffungsstellen.admin.ch/)
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Bijlagen Zwitserland
D5) Ontwikkeling van de Zwitserse defensie-uitgaven

D6) Uitgaven voor Zwitserse militaire uitrusting en ontwikkeling

(www.vbs.admin.ch)
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Bijlagen Zwitserland
D7) Materieeluitgaven Zwitserland
Jaar

Materieeluitgaven
(miljoenen frank)

Materieeluitgaven
Miljoenen euro’s

2007

581

370

2006

1501

954

2005
2004

1020
409

659
265

2003

407

267

2002
2001

674
980

462
649

2000

1178

1999
1998

1019
1315

1997

1535

(http://www.ar.admin.ch, 14 juli 2007)
D8) Investeringsterreinen van Defensie in Zwitserland
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Bijlagen Zwitserland
D9) Operationele inzet Zwitserse manschappen 2007

Land
Afghanistan
Bosnie/Croatie
Congo
Ethiopie
Georgie
Midden-Oosten
Servie
Korea

Verband
NATO - ISAF
EU - Eurofor
EU - UN
UN - UNTSO
UN - UNTSO
NATO - KFOR
NNSC

Missie
Operation Althea

Joint Enterprise

Aantal personen
3
26
2
3
5
10
vrijwilligers 220
5

(http://www.vtg.admin.ch, juli 2007)
D10) Organigram Armasuisse
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Bijlagen algemeen

- Algemeen E1) Kwantitatieve vergelijking tussen de Nederlandse, Belgische, Poolse en
Zwitserse Krijgsmacht

Defensiebudget
(miljard €)
Investeringsbudget
(miljoen €)
Waarvan R&D
(miljoen €)
Percentage
investeringen
t.o.v. budget
Personele omvang
Defensie

België
2,79
(2006)
308
(2006)
Onbekend

Zwitserland
2,94
(2007)
370
(2007)
Onbekend

11,7%
(2006)

Polen
5,18
(2007)
684
(2005)
50,5
(2005)
16,0%
(2005)

32,9%
(2006)

Nederland
7,77
(2006)
1616
(2006)
172,1
(2005)
20,8%
(2006)

39.000
(2006)

141.500
(2007)

220.000
(2007)

49.551
(2005)

(http://www.mindef.nl/binaries/Rijksbegroting_Defensie_2007_tcm15-67063.pdf)

E2) Europese Defensie R&D uitgaven in 2005

(www.eda.europa.eu)
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Bijlagen algemeen
E3) Europese Research and Technology in 2005

(www.eda.europe.eu)
E4) Europese defensie-investeringen (in 2005)
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Bijlagen algemeen
E5) Europese aanschaf van defensiematerieel (in 2005)

E6) Aantal Europese militairen in 2005
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Bijlagen algemeen
E7) Gestandaardiseerde scores per land en per kenniselement voor
toekomstige samenwerking (Research & Technology)
Een beschrijving van de kenniselementen wordt gegeven in bijlage A3
Kenniselement
België
Polen

1A

1B

1C

1D

2,58
0,14

0,46
1,26

0,56

1,03

0,23

0,10

1,28

0,23

Zwitserland
6C
België
Polen
Zwitserland

6D

0,51
1,00
0,84

6E

6F

1E

2A

2B

2C

3A

2,15

7A

7C

0,52

4A

0,85

0,45

7D

8A

8B

8C

1,60

0,36
0,59
0,82

0,50
0,85
1,02

0,58
0,76
0,58

0,57
0,52

3B

9A

4B

9B

5A

10ABC

5B

6A

6B

10C

11A

11B

2,18

1,29

6A

6B

11A

11B

0,53
0,93
0,93

0,56
0,90
0,90

0,93

Kenniselement 1B betreft electro-optische sensoren
(Schraagen 2006, p36,37)

E8) Gestandaardiseerde scores per land en per kenniselement voor
toekomstige samenwerking (militaire ontwikkeling)

Kenniselement

1A

1B

1C

1D

Polen
Zwitserland

6C

Polen
Zwitserland

2A

2B

6D

6E

6F

7A

-0,99

-0,91

1,04
0,52

0,24

-0,91

0,52

1,02

0,57

z-score =

p-waarde

1,26-1,64

0,05<p<.10

1,65-1,96

0,025<p<0,05

>1,96

<0,025

2C

3A

3B

4A

4B

5A

5B

-

0,16
0,83
0,60

België

België

1E

7C

7D

1,32

0,13
0,54
1,20

0,13
0,79
1,48

0,58
0,90
0,90

2,02

8A

8B

8C

9A

0,50
0,85
1,03

0,50
0,85
1,03

9B

-1,10

0,57
0,91
0,91

10ABC

10C

-1,24

Potentie Ontwikkeling samenwerking, z-scores

Kenniselement 3A betreft operationele beslissingsondersteuning
(Schraagen 2006, p.38,39)
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Bijlagen algemeen
E9) Contactgegevens defensieattachees
België
Aan de Belgische ambassade in Nederland is geen militair attaché verbonden. Vragen
kunnen naar de ambassade verstuurd worden, waar een diplomaat de politiek militaire
vraagstukken zal behandelen (telefonische conversatie met D. de Ripainsel, Belgische
ambassade, 30 mei 2007).
De Nederlandse defensieattaché voor België is LtKol Robert Schmidt
(R.Schmidt3@mindef.nl)
Polen
Bureau Defensieattaché Polen
Het Bureau van de Defensieattaché heeft tot taak de onderlinge samenwerking tussen de
Poolse en de Nederlandse Krijgsmacht te faciliteren. Het bevordert de wederzijdse
betrekkingen van uiteenlopende aard tussen de ministeries van Defensie van beide
landen, zoals gezamenlijke opleidingen en operaties. Het Bureau verleent assistentie bij
de verkoop en de aanschaf van militair materieel en is betrokken bij de coördinatie van
jaarlijkse herdenkingen en plechtigheden van combattanten in het Koninkrijk der
Nederlanden. Publieke personen kunnen er terecht met hun vragen over defensie
aangelegenheden van de Republiek Polen.
De Poolse defensieattaché voor land-, luchtmacht en marine is ‘Komandor Stanislaw
Grefkiewcz,
(http://haga.polemb.net/index.php?document=110&PHPSESSID=429b006f407b248f304f
225e45a719a9)
De Nederlandse defensieattaché voor Polen is Mike Walter (mike.walter@minbuza.nl)
Zwitserland
Zwitserse defensieattaché
De Zwitserse defensieattaché voor Frankrijk, Portugal, België, Luxemburg en Nederland
is gevestigd in de Zwitserse ambassade te Parijs. De heer Jacques Dousse (Franstalig), is
geaccrediteerd voor de krijgsmacht van Frankrijk, Portugal, België, Nederland en
Luxemburg (telefonische conversatie M. van Schoten, Zwitserse ambassade Den Haag, 1
juni 2007).
(http://www.evd.nl/info/zoeken/ShowBouwsteen.asp?bstnum=48836&location=)
De Nederlandse defensieattaché voor Zwitserland en Frankrijk is Kolonel Paul Mulder.
Zijn contactgegevens staan hieronder weergegeven:
Nederlandse Ambassade
7, rue Eble
75007 Parijs, Frankrijk
Tel 0033(0)1-40623342
Fax 0033(0)1-40623468
E-mail: par-defat@minbuza.nl of pe.mulder@minbuza.nl
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Interviews (selectie)

- Interviews F1) Interview met dhr. de Spiegeleire
Datum:
Respondent:
Functie:
Onderwerp:

Vrijdag 4 Mei 2007
Dhr. S. de Spiegeleire
Researcher Strategic Studies (HCSS)
Oriëntatie op de Belgische, Poolse en Zwitserse krijgsmacht

Doel van het interview
- Kansen en bedreigingen voor samenwerking met de krijgsmachten identificeren
Korte introductie
Momenteel is de heer Spiegeleire werkzaam als onderzoeker voor het ‘the Haque Centre
for Strategic Studies (HCSS)’. Het HCSS is onderdeel van TNO en verricht onderzoek
naar veiligheidsstudies, nationale veiligheid en inlichtingen, defensietransformatie en
conflictbeheersing.
Voorheen was hij werkzaam bij RAND Europe, een onderzoeksinstituut voor het
verbeteren van beleids- en besluitvorming. Enkele jaren terug heeft hij strategisch
onderzoek gedaan naar Europese krijgsmachten als Duitsland, de VS, het VK, Zweden,
Spanje en Frankrijk. Hij heeft de Belgische nationaliteit en kent het land zeer goed. Ook
met de krijgsmachten van Zwitserland en Polen is hij bekend.
1. Factoren voor het beoordelen van het samenwerkingspotentieel
Volgens de Spiegeleire zijn hierbij vijf factoren van belang, namelijk de omvang van de
krijgsmacht, de politieke gevoeligheid, de aantrekkelijkheid (spin-off en spin-on), de
concurrentie en het netwerk. Per land verschilt de score op deze factoren en het is
afhankelijk van de gewenste samenwerking welke factor meer relevant is.
2. Kansen en zwakten ten aanzien van de potentiële afnemers
België
In België worden de defensiegelden momenteel geherstructureerd. Voorheen was er
sprake van een versnipperde vraag, tegenwoordig zijn de gelden bij het koninklijk hoger
instituut voor Defensie (KHID) centraal ondergebracht. Dit is een goede reden om België
te
onderzoeken.
Ook
zijn
er
goede
banden
met
België,
militaire
samenwerkingsverbanden in de Benelux.
Het neemt echter niet weg dat de krijgsmacht zeer weinig geld beschikbaar heeft voor
onderzoek, België heeft een zeer kleine krijgsmacht. Na jaren van bezuinigingen zit
België nu echt in het dal. Een oorzaak hiervan is onder meer het lage ambitieniveau.
Expeditionair optreden is moeilijk in België. Defensie leeft niet in de politiek zoals in
Nederland, de politieke dynamiek is totaal anders. Een instituut als TNO is onder andere
als gevolg van de hoge salarissen te duur voor België. In België wordt het onderzoek
veelal door universiteiten uitgevoerd. Concurrentie met universiteiten is moeilijk omdat
het onderzoek al door de overheid is betaald. Defensie betaald alleen de meerkosten
zoals reisgelden waardoor het onderzoek relatief goedkoop is.
Daarbij komen de politieke blokkades op de bovenste laag van Defensie. Er doet zich op
politiek terrein een geweldige rivaliteit voor tussen Vlamen en Wallonen. Defensie is in
vergaande mate gepolitiseerd en daardoor is de politieke samenstelling van de regering
enorm bepalend voor het te voeren defensiebeleid. Wanneer de regering overwegend uit
Vlamingen bestaat is dan staat men positiever tegenover samenwerking met Nederlandse
instituten. Zijn regeringsposities echter overwegend bezet door Wallonen dan richt men
zich liever op Frankrijk. De keuze voor eventuele samenwerking met een Nederlands
instituut zal hoe dan ook gevoelig liggen bij de Wallonen.
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Polen
Deze krijgsmacht is niet erg genormaliseerd naar Europese maatstaven. Er wordt
verwezen naar de militaire geschiedenis van Polen. In de tijd van het communisme ging
50 tot 60% van het BBP op aan het leger dat van enorme omvang was. Sinds 1989
treden hervormingen op, maar nog altijd is er sprake van sterke civiel-militaire relaties
en verstrengelde belangen. Amerika heeft Polen toen op militair terrein de helpende hand
geboden, terwijl de Europese landen nog protectionistisch waren. Hierdoor is de Poolse
krijgsmacht nog altijd meer Atlantisch dan Europees georiënteerd. Op het gebied van
militaire samenwerking krijgt Amerika de natuurlijke voorkeur. Er is wel gewerkt aan de
integratie in de Europese Unie en het rechtssysteem, alleen niet militair. De hele kleine
politieke laag die aan de top van het leger staat heeft te weinig macht voor het initiëren
van een samenwerking met (bijvoorbeeld) TNO en is weinig competent. De
protectionistische insteek werkt tegen TNO. Verder is het een zeer kleine markt voor
defensie-onderzoek. Buiten deze zwakten is de taal nog een serieus probleem, omdat de
legertop Pools en Russisch spreekt maar weinig Engels.
Zwitserland
Dit land heeft geen normale krijgsmacht doordat het geen socialiserend effect heeft
gekend. Zoals Oostenrijk dat nog wel gekend heeft door de dreiging uit de Balkan. Het
acquisitieprofiel ligt daardoor zwaar achter net als in België, de krijgsmacht is zeer klein
en er is weinig kans voor spin-off. De krijgsmacht bestaat uit vrijwilligers en Defensie
valt onder het ministerie van Veiligheid, Defensie en Sport.
Alleen de binnenlandse veiligheid is een issue. De militaire ambitie is daarmee zo goed
als afwezig, Zwitserland participeert alleen in het partnership for peace (IPP), een klein
onderdeel van de NAVO. Er wordt wel veel onderzoek gedaan, waarvan de aard beter
valt te vergelijken met het onderzoek dat verricht wordt aan instituut Clingendael dan
met het onderzoek van TNO. Ook hier geldt weer het nadeel van oneerlijke concurrentie
met universiteiten.
Samenvatting
De Spiegeleire stelt dat er in de geselecteerde landen geen kennisinstellingen als TNO
bestaan, juist omdat er geen markt voor is. Hoewel de beperkte concurrentie op het
eerste gezicht gunstig lijkt voor TNO, denkt hij het omgekeerde. België is waarschijnlijk
de minst slechte keuze voor analysedoeleinden van de drie. Hij geeft aan vertrouwen te
hebben in de samenwerking met België. Van Polen en Zwitsersland verwacht hij niet veel
mogelijkheden voor samenwerking. Ten slotte merkt hij op dat de kloof tussen retoriek
en werkelijkheid groot is en waarvan de onderzoeker zich zeker bewust moet zijn bij de
interpretatie van de data.
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F2) Interview met dhr. Mulder
Datum:
Respondent:
Functie:
Onderwerp:

13 Juni 2007
Kolonel P. Mulder
Defensieattaché voor Frankrijk en Zwitserland
Zwitserse krijgsmacht

1. In hoeverre bent u bekend met de Defensie R&D investeringsplannen?
Paul Mulder is sinds enkele jaren Nederlands Defensieattaché, geaccrediteerd voor
Frankrijk en Zwitserland. Dhr. Mulder geeft aan dat vorig jaar al een intentie tot
samenwerking is overeengekomen tussen Armasuisse, TNO en DMO.
Hiervoor heeft dhr. Markwalder een bezoek gebracht onder andere een bezoek gebracht
aan TNO Defensie en Veiligheid (locatie Rijswijk). Het resultaat van het bezoek was erg
positief, er werd besloten om over te gaan tot een intensievere samenwerking. De heer
Pietersz van TNO CSO (Algemene Zaken, Corporate Staf Orgaan) was hierbij aanwezig.
2. Op welke R&D terreinen investeert defensie momenteel en hoe groot is (of schat
u) het R&D budget?
De heer Mulder geeft te kennen dat de antwoorden op deze vraag te vinden is op de
website www.armasuisse.ch of op www.armee.ch. Onder meer de verschillende R&D
programma’s en informatie over het R&D budget moeten daar zijn te vinden.
3. Wat zijn de toekomstige Zwitserse behoeften aan ondersteuning op het gebied
van materieelontwikkeling, beleidsontwikkeling en operationeel optreden?
Mulder benadrukt de relevantie van Zwitserse productiebedrijven. In Zwitserland zijn
enkele grote namen gevestigd als RUAG, MOAG, Oerlikon en Pilato. Hier wordt veel mee
samengewerkt. Zwitserland heeft een uitgebreide defensie-industrie en vele
technologiebedrijven.
De huidige behoeften van Defensie liggen voornamelijk op terreinen als het updaten van
de telecommunicatiestructuur, de commandovoeringsinformatiesystemen en de aanschaf
van simulatoren. Net als bij de Nederlandse krijgsmacht is Zwitserland actief met het
opzetten van het NEC programma (een programma voor het integreren van de
verschillende communicatiesystemen). Verder worden momenteel plannen gemaakt om
de F-5 Tiger gevechtsvliegtuigen te vervangen.
4. In welke kennissamenwerkingsverbanden (en met welke kennisinstellingen)
neemt Defensie daarvoor deel?
Zwitserland benadert vooral landen die op aspecten als omvang, materieel en onderzoek
overeenkomsten hebben met Zwitserland of zich in een vergelijkbare omgeving
bevinden. Daartoe behoren onder meer Nederland, Zweden en Finland. Er is al een zeer
goede samenwerking met het Nederlands DMO. Zo is er een programma voor het
aanschaffen van gemeenschappelijke mijnenveeg- en genietanks. Wel wordt een
adequate spreiding van de samenwerkingsverbanden nagestreefd in verband met de
neutraliteit.
5. Wat is de politieke invloed op het Ministerie van Defensie en hoe werkt dit door in
de motieven voor het aanschafproces?
Deze is zeer groot. De politiek kan erg dwars liggen en heeft zeer veel invloed op te
nemen Defensiebeslissingen. Er worden twee voorbeelden aangehaald:
Nadat een partij (de oppositie) voldoende handtekeningen heeft opgehaald moet men
besluiten een referendum te laten plaatsvinden. Op deze wijze is in het recente verleden
een voorstel voor de aanschaf van twee transportvliegtuigen voor troepentransport
afgekeurd. Het vervoer van troepen of materieel buiten Zwitserland wordt niet nodig
bevonden.
Een ander voorbeeld is de volgende: onlangs werd een aantal militaire voertuigen en
gevechtsmaterieel afgestoten. Deze kwamen via een omweg terecht in een
ontwikkelingsland. Hierover was veel te doen en sindsdien moet al het af te stoten
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materieel in principe worden vernietigd in plaats van verkocht. Dit alles om de
neutraliteit te waarborgen.
6. Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van het Zwitserse ministerie van Defensie
voor samenwerking met TNO?
Wat betreft het militair aanschafproces wordt er jaarlijks een bewapeningsprogramma
opgesteld met een budget dat voor dat jaar wordt vrijgegeven. ArmaSuisse is zeer
toegankelijk voor samenwerking, er bestaat immers al een zeker samenwerkingsverband
met TNO.
7. Op welk kennisterrein lijkt kennissamenwerking met TNO u het meest haalbaar en
levensvatbaar?
Bij de Zwitserse krijgsmacht wordt opgekeken tegen TNO. Bovendien wordt het duale
karakter van TNO geïdealiseerd en als voorbeeld genomen. Het duale karakter van TNO
waarin zowel projecten voor defensie als projecten voor de algemene veiligheid worden
uitgevoerd kent veel raakvlakken met de gewenste situatie voor Armasuisse.
Dhr. Mulder geeft aan dat Zwitserland maar een beperkt onderzoeksbudget heeft.
8. Welke eventuele benaderingsstrategie zou u aan TNO voorstellen?
De huidige relatie intensiveren. De benadering voor samenwerking heeft reeds
plaatsgevonden. Hieronder volgt een beschrijving van dit bezoek.
De ontmoeting tussen de D-DMO (de heer van Dort) en de D-Armasuisse (de heer
Markwalder) heeft plaatsgevonden op 7 en 8 december 2006. Als onderdeel van het
bezoek van Markwalder is op zijn verzoek een bezoek gerealiseerd aan TNO te Rijswijk
op vrijdag 8 december 2006.
Het doel van dit bezoek was een eerste inventarisatie te maken van wat de
mogelijkheden zouden zijn om tot enigerlei vorm van samenwerking te komen tussen
Armasuisse en TNO. Namens ArmaSuisse was daartoe overgekomen dhr. Daniël
Thevenaz (Director Science and Technology). Armasuisse was vooral geïnteresseerd in de
wijze waarop TNO is georganiseerd. Ook bij Armasuisse zoekt men mogelijkheden om
het defensie kennisinstituut te privatiseren, maar wil men wel als Defensie een zekere
mate van zeggenschap behouden.
Kolonel Mulder is werkzaam bij de Nederlandse
contactgegevens zijn opgenomen in bijlage G2.
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F3) Interview met dhr. Luijjf
Datum:
Respondent:
Functie:
Afdeling:
Onderwerp:
Contacten:

4 Juli 2007
Ir. H.A.M. Luijjf
Principal Consultant Information Operations & CIP
Strategische beleidsstudies (TNO Den Haag – Oude Waalsdorperweg)
Poolse en Zwitserse krijgsmacht
Onder meer dhr. Palczak (hoofd R&D development), dhr. Smolski (R&D),
dhr. Sibilia (head command and control lab) van Armasuisse.

Polen
De heer Luijjf is goed bekend met Polen. Als expert neemt hij deel in talrijke NAVO
panels en werkgroepen waarin ook Polen vertegenwoordigd is. Sinds Polen lid werd van
het Partnership for Peace is hij betrokken bij de ontwikkelingen van het land. Er werd
destijds overeengekomen dat (ook) Nederland een promille in Polen zou investeren om
de contacten en de samenwerking te verbeteren.
Krijgsmacht
Polen heeft een behoorlijke krijgsmacht en is zeer actief binnen de NAVO. Ook vinden er
grote reorganisaties binnen de defensiestructuur plaats. Veel officieren zijn de laatste
jaren vervangen, het bevorderingsbeleid is versneld en het personeelsbestand is
aanzienlijk verjongd. Wel is Defensie, overigens net in als andere Oostbloklanden, zeer
hiërarchisch georganiseerd. Zo wordt vaak eerst de ontwikkeling van regelgeving
afgewacht voordat actie wordt ondernomen.
Investeringen
Luijjf geeft aan dat Polen sindsdien grote investeringen gedaan heeft in technische
hardware. Deze hardware is vergaand gemoderniseerd en ook de tactische communicatie
is sterk verbeterd. De investeringen hebben vooral plaatsgevonden op het gebied dat bij
TNO onder ICT valt. De faciliteiten zijn enorm opgekrikt, en op het gebied van EMC
metingen is Polen nu zelfs een voorloper. Ook op het gebied van NEC vinden grote
ontwikkelingen plaats. Polen heeft geen vooraanstaand R&D centrum, maar werkt veel
samen met de eigen universiteiten. Er is dan ook een hoge mate van vermenging tussen
(personeel van) universiteiten en defensie. Het aanschafproces is redelijk politiek
gedreven. Polen heeft wel een stabiele regering.
Benadering
Voor het opzetten van de samenwerking stelt Eric dat het een goede route zou zijn om
eerst met de militair attaché te bespreken waar de concrete behoeften van Polen liggen.
Verder is Polen zeer trots op hun lidmaatschap van de NAVO en nemen ze actief deel in
de werkgroepen en NATO panels. Wanneer deze contacten benaderd worden dan kunnen
de onderwerpen voor samenwerking gemakkelijk bepaald worden.
De praktische barrières voor benadering zijn afgelopen jaren flink verlaagd. Het
taalprobleem is volgens Eric geen echt probleem, wanneer belangrijke zaken besproken
moeten worden is er vaak een tolk bij. Wel wordt het belang dat de Polen hechten aan
het drinken van een borrel en het uitwisselen van cadeautjes tijdens eerste en latere
bezoeken vaak onderschat.
Luijjf stelt verder dat Polen in plaats van ‘Amerika-minded’, tegenwoordig meer een
‘open-minded’ land is met een onafhankelijke instelling. Polen wil zich zowel in Amerika
als binnen de EU profileren als een aardigste jongetje van de klas. Bovendien is Polen erg
defensie-minded. En dit blijkt ook uit de grote investeringen in de EDA. Volgens de heer
Luijjf hoopt Polen deze defensiegelden op een andere manier terug te zien, bijvoorbeeld
door het verhuren van de Poolse (trainings- en onderzoeks)faciliteiten. Daarnaast krijgen
ze door deze investeringen meer invloed op de politieke agenda van Europa en profileren
ze zich echt als Europeaan.
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Zwitserland
In Zwitserland heeft hij wat minder contacten, vooral omdat Zwitserland als neutrale
staat geen lid is van de NAVO. Wel is het lid van het Partnership for Peace en gastheer
van een aantal grote conferenties. Hiervoor wordt de heer Luijjf altijd uitgenodigd
waardoor hij de contacten onderhoudt.
Krijgsmacht
Met de militaire kant van de krijgsmacht is de heer Luijjf minder bekend. Hij is vooral
bekend met de civiele kant van het leger waarvan hij ook denkt dat de meeste
ontwikkelingen juist daar plaatsvinden (bijvoorbeeld op het gebied van crisisbeheersing
en stromingen). Niet op alle punten hebben ze wat te vertellen. De politieke drive is wel
steeds meer om tot de EU te komen (EU-minded). Dat merk je aan kleine dingen (bij
parkeermeters is ook te betalen met euromunten) en grote dingen (zo kopen ze zich
steeds vaker in onderzoeksprogramma’s). De voorzichtige toenadering is dus gaande.
Investeringen
Ook Zwitserland doet veel aan de hardware ontwikkeling van vooral communicatiesystemen. Verder hebben ze een groot budget voor Buitenlandse Zaken en is het bereid
om grote bedragen aan het Partnership for Peace beschikbaar te stellen.
Benadering
Het is goed om met Zwitserland te blijven praten. Hoewel het de laatste jaren minder
wordt, zitten ze als zelfstandig land nog steeds vrij geïsoleerd. Toch hebben ze als klein
landje veel dezelfde problemen als Nederland. Op het gebied van internationale studies
zou een samenwerkingsverband wellicht interessant zijn omdat de Zwitsers een
uitgebreid netwerk aan internationale contacten hebben. Ook aan de civiele kant zijn
mogelijkheden.
Tot slot
Luijjf stelt dat België voor samenwerking zeker niet interessant is. Het is een zeer
chaotisch land door de vijf kleine regeringen en zijn vele culturen. Ook zijn de stelsels
zijn weinig inzichtelijk en is België weinig actief binnen de NAVO waardoor hij weinig
contact met ze heeft.
Voor samenwerking op het gebied van defensie denkt Eric dat Polen een goede
samenwerkingspartner zou kunnen zijn, voor samenwerking op het gebied van veiligheid
en andere niet-defensie activiteiten van TNO DenV voorspelt hij goede mogelijkheden in
Zwitserland. TNO zou België nog eens centraal kunnen benaderen bij de gezamenlijke
gewesten.
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