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Defensie geeft met de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 richting aan 

kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovatie. Dat heeft ook gevolgen voor inkoop. 

 

Relatie met andere documenten 

De SKIA 2021-2025 is tot stand gekomen in samenhang met de 
Defensievisie 2035. De Defensievisie schetst het profiel van de 
krijgsmacht in 2035. Hierin staan de eigenschappen technologisch 
hoogwaardig, informatiegestuurd en betrouwbare partner en 
beschermer centraal.  

 
De Defensie Industrie Strategie (DIS) blijft richtinggevend, met 
instrumenten als launching customership. De DIS berust op het 
uitgangspunt dat het behoud van kennis op het gebied van 
defensie- en veiligheidstechnologie rechtstreeks bijdraagt aan de 
Nederlandse veiligheidsbelangen.  
 
Belang van kennis en innovatie 
Het belang van kennis en innovatie voor de krijgsmacht kan niet worden overschat. De invloed van kennis 
en innovatie is overal zichtbaar, in wapen-, sensor- en platformsystemen, in de uitrusting van onze militairen 
in alle vormen van militair optreden en binnen onze bedrijfsvoering en informatievoorziening. Kennisopbouw 
en technologieontwikkeling raken het primaire proces, de inzet en gereedstelling, en het secundaire proces, 
ondersteuning (bedrijfsvoering etc). 
 
Kennisopbouw is essentieel om onze krijgsmacht en defensieorganisatie te kunnen blijven vernieuwen, en 
om mee te bewegen en waar mogelijk te anticiperen op technologische, militaire, maatschappelijke en 
geopolitieke ontwikkelingen. 
Naast kennisopbouw en technologieontwikkeling wordt het innoverend vermogen van Defensie bepaald 
door de snelheid, effectiviteit en efficiëntie waarmee opgebouwde kennis kan worden toegepast. 
 
Nederland wil blijven beschikken over een eigen defensie technologische en industriële basis. Zo kan onze 
nationale veiligheid worden geborgd en blijft een zeker autonoom handelingsperspectief behouden. 
Hiermee leveren Defensie, kennisinstellingen en defensiebedrijven ook een belangrijke bijdrage aan het 
lange termijn economisch verdienvermogen van Nederland, met grote betekenis voor onze export. Zo is 
Nederland wereldwijd een van de koplopers op het terrein van radar- en sensortechnologie. 
 
Defensie, kennisinstellingen en defensiebedrijven werken sinds jaar en dag nauw samen bij de ontwikkeling 
en de oplevering van capaciteiten voor de krijgsmacht. Dat leidt tot kansrijke producten voor de export en 
draagt rechtstreeks bij aan de veiligheid en aan het economisch verdienvermogen van Nederland. 
Traditioneel gebeurt dat in de Gouden Driehoek, in nauwe verbinding met de Kennis- en Innovatieketen van 
Defensie. 
 
Speerpunten 
Deze agenda kent vier speerpunten 
 
1. Versterking van de defensie specifieke kennisbasis. 
De brede defensie specifieke kennisbasis blijft onverminderd van belang om te kunnen voorzien in zowel de 
huidige als toekomstige kennisbehoefte van Defensie. We willen onze kennisbasis, in lijn met de 
Defensievisie 2035, gericht versterken met specifieke inzet op disruptieve technologieën en accenten op 
technologieontwikkeling ten behoeve van IGO, verduurzaming, personeel en arbeidsextensivering. 
 
2. Innoveren borgen in werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering. 
Als het gaat om de bedrijfsvoering blijven we werken aan vereenvoudiging van processen en regelgeving. 
Ook nieuwe werkvormen, zoals innovatiepartnerschappen, gaan we stimuleren. Afzonderlijk aandachtspunt 
is de versterking van ons vermogen om kort-cyclisch te innoveren. Ook willen we de mogelijkheden 
vergroten om met MKB, start-ups en defensiebedrijven te experimenteren en toepassingen op te schalen. 
 
3. Versterking samenwerking met onze kennis- en innovatiepartners. 
Als het gaat om de wezenlijke belangen van Nederland willen we vaker een beroep doen op Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen. Extra overweging is het toegenomen belang van de bescherming en de 
ontwikkeling van Nederlandse kennis en technologie. 
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4. Versterking samenwerking in de Defensie Kennis- en Innovatieketen. 
We willen ook vaker een beroep doen op externe deskundigheid. We gaan we onze kennis- en 
innovatienetwerken dan ook nauw betrekken bij de uitvoering van de SKIA. 
 

Kennis 

Defensie investeert in kennisopbouw en technologieontwikkeling (Research & Technology, R&T) om te 
voorzien in de kennisbehoefte van de krijgsmacht en de defensieorganisatie. De strategische 
kennispartners van Defensie, TNO, NLR en MARIN, nemen deze taak voor hun rekening. Zij onderhouden 
voor Defensie de specifieke kennisbasis; dat is kennis die niet via de markt kan worden verkregen. 
 
Innovatie 
Innovatie is het sleutelwoord om onze mensen te blijven voorzien 
van slimme oplossingen, moderne technologieën, capaciteiten en 
diensten. 
Relevante en beschikbare civiele technologieën kunnen we in een 
relatief kort tijdsbestek militair toepasbaar maken. Het belang van 
dat korte traject, we noemen dat bij Defensie kort cyclische 
innovatie, is de afgelopen jaren toegenomen. De 
defensieonderdelen hebben innovatiecentra opgericht die samen 
met het MKB het voortouw nemen. 
 
Innovatie vereist meer dan technologische vernieuwing. Daarom zijn ook diverse activiteiten ontplooid ter 
bevordering van sociale innovatie. Een concreet voorbeeld is de introductie van innovatiecoaches. Ook is 
de Innovatie Strategie Defensie (2018) opgesteld, waarin een systematische aanpak samen met 
cultuurverandering (meer ruimte en aandacht voor innovatie) moeten leiden tot snellere innovatie. 
 
Samenwerking 
Defensie en defensie-industrie werken sinds jaar en dag samen in de zgn. Gouden 
Driehoek. Als gevolg van de toenemende inzet op kort-cyclisch innoveren is de samenwerking met private 
partijen verder toegenomen. De Defensie Industrie Strategie (DIS, 2018) is de basis voor de samenwerking 
met de defensiesector. Het belang van de DIS is verder toegenomen door de groeiende noodzaak om 
Nederlandse technologieën op kritische gebieden te beschermen en te ontwikkelen. 
 
Ecosystemen 
Defensie wil met haar kennis- en innovatiepartners met een ecosyteembenadering inspelen op de nieuwe 
mogelijkheden om kennis en middelen te verbinden aan onderzoek, technologieontwikkeling en innovatie.  

 
Technologie- en capaciteitenontwikkeling vraagt om langdurige samenwerking in ecosystemen, waarin 
gezamenlijke doelbereiking centraal staat. Daarbij kunnen Defensie en haar partners dan gericht gebruik 
maken van de beschikbare beleidsinstrumenten. De ontwikkeling en de versterking van Defensie kennis- en 
innovatie-ecosystemen vraagt ook om een specifiek beleidsinstrumentarium, met oog voor de bijzondere 
positie van defensiebedrijven.  
 
Met Defensie als voornaamste opdrachtgever zijn zij meestal niet of in mindere mate dan andere 
bedrijfstakken in staat om onderzoek zelfstandig voor te financieren. Europese wet- en regelgeving op het 
terrein van aanbesteding is een obstakel bij kort-cyclische innovatietrajecten. 
 
Richtsnoeren: push en pull 
De SKIA hanteert twee richtsnoeren voor R&T: 
Het eerste is een verkenning van technologieën die het komend decennium waarschijnlijk doorslaggevend 
zullen zijn of worden; de technology push.  
 
Het tweede richtsnoer is de verkenning van de militaire, organisatorische en maatschappelijke uitdagingen 
van Defensie, bijeengebracht in de Defensievisie 2035; de capability pull. Tegelijkertijd vragen 
maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en vergrijzing om specifiek oplossingen. 
 
Lang-cyclische innovatietrajecten 
Verder beschikken we over verschillende mogelijkheden om innovatie te stimuleren, zoals het launching 
customership en via de Commissie Defensie Materieelontwikkeling (CODEMO). Hiermee kan Defensie het 
bedrijfsleven en kennisinstituten vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van prototypen en materieel. 
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Kort-cyclisch innoveren  
Dit betreft veelal het toepassen van bestaande civiele (dual-use) en 
militaire technologie voor specifieke defensietoepassingen,waarbij wordt 
samengewerkt met (defensie)bedrijven, start-ups en kennisinstellingen. 
Met kleinschalige experimenten krijgt Defensie inzicht in de mogelijkheden 
en de effecten van een technologie of dienst, waarna via opschaling deze 
technologie desgewenst kan worden geïmplementeerd. In deze 
samenwerkingsverbanden (of in het ecosysteem) neemt Defensie de rol 
van launching partner aan, met het toevoegen van waarde als 
uitgangspunt. De inbreng is in deze gevallen niet uitsluitend die van 
aanbestedende dienst. 
 
Ook is innovatie nog onvoldoende geïntegreerd in bestaande defensieprocessen, zoals behoeftestellingen, 
inkoop en capaciteitenontwikkeling. Dat vraagt om een systematische, innovatiegerichte aanpak, met 
gebruikmaking van innovatieve partnerschappen en innovatieve inkoopmethoden. 
 
Sociale innovatie 
Sociale innovatie heeft nadrukkelijk betrekking op ons vermogen om samen te werken met kennis- en 
innovatiepartners buiten Defensie. Daarom gaan we actief op zoek naar nieuwe en slimmere manieren van 
samenwerking. 
 
Verduurzaming 
Verduurzaming staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Bij Defensie is dat niet anders. Of 
het nu gaat om het vastgoed van Defensie, de vernieuwing van ons materieel of het gebruik van 
alternatieve brandstoffen, Defensie zoekt actief naar mogelijkheden om ons energieverbruik en onze CO2-
uitstoot terug te dringen. Daarmee dragen we ook bij aan een militair-operationeel streven, 
energieonafhankelijkheid. Dat is bij operaties en in een veranderende geopolitieke omgeving van 
toenemend belang. 
 
De komende jaren willen we, met ons Plan van Aanpak Energietransitie als vertrekpunt, samen met onze 
kennis- en innovatiepartners innovatieve oplossingen ontwikkelen. 
Verduurzaming is bij uitstek een gezamenlijke uitdaging. Er liggen nadrukkelijk kansen voor het MKB om 
samen met Defensie op te trekken. 
 
Waar mogelijk willen we aansluiten bij landelijke, regionale en plaatselijke initiatieven, om zo veel mogelijk 
snelheid en impact te maken. Als het gaat om de verduurzaming bevinden we ons in een goede 
startpositie, als belangrijke speler. Bijvoorbeeld bij vastgoed, waar de diverse landelijke locaties van 
Defensie de komende jaren uitstekend als proeftuin kunnen fungeren. 
 


