
Niet zozeer het volgen van de (internationale) vernieu-

wingen maar vooral het door vertalen naar het eigen 

optreden en de eigen organisatie. Laat staan het er op 

reageren. Belangrijk is het besef dat we als CLAS daarbij 

steun kunnen verwachten van internationale partners en 

het bedrijfsleven. 

Dit 1-daags symposium heeft als primair doel officieren 

van de infanterie, zowel in actieve als buiten dienst, te  

informeren over het onderwerp innovatie. Wat verstaan 

we onder innovatie? Hoe heeft Defensie het innovatie- 

proces ingericht en wat betekent innovatie voor de  

infanterie? Innoveren is noodzakelijk om als het er op 

aan komt, te overleven. Aan het eind van het symposium 

hebben de deelnemers meer kennis en begrip over hoe 

Defensie innovatie heeft ingebed en hoe externe part-

ners hieraan kunnen bijdragen. Daarnaast is de kennis 

vergroot over welke innovatieve projecten er in relatie 

met de infanterie worden uitgevoerd of staan gepland. 

Als laatste geven jonge officieren een inkijk in hun denk-

wijze over innovatie en in welke richting de infanterie 

zou moeten innoveren. 

Veranderingen gaan vandaag de dag in een razend tempo. Om niet irrelevant  

te worden is het zaak om kennis over vernieuwingen op te blijven doen en ook  

zelf te vernieuwen. Met een grote organisatie als Defensie is dat een uitdaging. 

 

Save the date!
Donderdag

18 jan 2018



Tussen 08.00 en 09.00 uur ontvangst met koffie in de  

Oranje kantine. De dagvoorzitter, majoor Larry Hamers  

zal om 09.00 uur het symposium openen en zal de voor- 

zitter VIO, bgen Ron Smits de context van innovatie  

voor de infanterist laten geven en welke rol niet alleen  

de vereniging hierin heeft, maar hoe ook van u verwacht  

wordt de flexibiliteit en adaptiviteit te laten zien om het  

Wapen te kunnen laten innoveren. Innovatie is immers  

van, voor en door ons allemaal.

Vervolgens om 09.15 uur zal prof dr Cdre Frans Osinga 
van de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA ons 

meenemen naar de laatste wetenschappelijke ontwik- 

kelingen binnen het domein van militaire innovatie.

Mogelijk wat ongemakkelijk en abstract, maar van u 

wordt verwacht dat u zich in het hele spectrum van  

wetenschap tot toepassing kunt bewegen en daarvoor is 

een wetenschappelijke basis absoluut noodzakelijk.

Na deze lezing is het aan prof dr Jeff Gaspersz,  

verbonden aan de Nijenrode Business University, om de 

verbinding tussen wetenschap en praktijk te leggen.  

Op inspirerende wijze zal hij ons laten zien hoe weten- 

schappelijke inzichten vertaald worden naar bruikbare  

concepten in het bedrijfsleven en welk gedachtengoed  

daarvoor noodzakelijk is. Het is aan u om de paralellen naar  

de Krijgsmacht en de Infanterie te ontdekken en nieuws- 

gierig te worden naar de bruikbaarheid hiervan voor u  

als officier en infanterist.

Tijdens de welverdiende koffiebreak kunt u zich laten in- 

spireren bij de diverse stands van het Nederlandse bedrijfs- 

leven. De dagvoorzitter zal u begeleiden zodat u ook echt  

in staat kunt zijn om alles te zien, te netwerken en bij te 

praten met uw collega’s.

Voor de lunch zullen we dan concreter ingaan op  

de innovatie binnen het CLAS. Ten eerste zal kol Rob 
Meeuwsen van Staf CLAS met u delen hoe aan inno- 

vatie binnen het CLAS invulling wordt gegeven. Daarna zal 

lkol Ron Plender, Hoofd van het Kenniscentrum Grond- 

gebonden Manoeuvre ingaan op de laatste concrete  

innovatieve ontwikkelingen voor het landoptreden.

Tijdens de lunch kunt u wederom de diverse stands be- 

zoeken om u op te laden voor het meer actieve deel van  

het symposium.

De middag wordt om 13.30 uur afgetrapt door drie pit-

ches van onze jongste collega’s, cadetten voorbestemd om  

binnen de Infanterie te gaan dienen. Zij zullen laten zien  

met welke innovatieve ontwikkelingen van morgen zij als 

commandant van een infanteriecompagnie zouden wil-

len werken en waarom. Van alle inzendingen voor deze  

‘Innovation Challenge’ zijn deze drie geselecteerd om hun 

idee aan u te presenteren. Op basis van hun idee en uw  

reactie zullen zij als beloning hiervoor binnenkort een 

dagdeel te gast zijn van een aan Defensie gerelateerde  

Defensie-industrie. Wie weet is hun inspiratie een bron  

voor toekomstige capaciteiten voor de eenheden van de  

Infanterie. Daarna zullen diverse bedrijven en TNO op het 

gebied van command & control, vuurkracht, bescherming 

en training u inzicht geven over de laatste ontwikkelingen 

binnen de Defensie-gerelateerde industrie. 

De dagvoorzitter zal u gedurende het symposium niet op 

uw stoel laten zitten, u bent geen passieve toehoorder maar 

een actieve deelnemer aan de discussie en meningsvorming 

over dit thema. Zo zult u onder andere kunnen stemmen 

over het beste idee van de cadetten en zult u ‘at random’ 

naar uw mening worden gevraagd. 

There’s no place to hide!

De voorzitter VIO zal rond 16.15 uur het symposium af-

sluiten met een terugblik op de dag en u uitdagen om 

ook in de toekomst actief en nieuwsgierig te blijven naar 

alle ontwikkelingen die onze toekomstige Krijgers beter 

in staat kunnen stellen hun opdracht uit te kunnen voe-

ren. En omdat innovatie traditie niet uitsluit, zal ook dit  

symposium afgesloten worden met de Infanterieborrel 

waarbij u tot 18.00 uur oude en nieuwe verhalen met  

elkaar kunt delen en innovatieve afspraken voor de  

toekomst kunt maken.

Aanmelden via e-mail: antwoord@vio.nl met opgave van uw rang, 
naam, eenheid en of u de lunch en/of borrel wilt bijwonen.


