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Titel  
Innovatie en disruptieve technologie beheren in een defensieorganisatie. Innoveert 
Belgische Defensie genoeg? 
 
Auteur 
Majoor Jeroen FRANSSEN 
 
Onderzoeksvraag 
Belgische Defensie wordt, net zoals organisaties in andere sectoren, geconfronteerd met 
de gevolgen van innovaties en disruptive technologie. Deze studie onderzoekt daarom de 
vraag: “hoe moet Defensie omgaan met innovatie en “disruptieve technologie” en doen we 
dit op de goede manier?” 
 
Relevant nut van het onderzoek voor Defensie  
De technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en de laatste jaren zijn er 
belangrijke ‘disruptive technologies’ ontstaan die een grote impact kunnen hebben op 
onze Defensieorganisatie. Defensie omvat ook steeds meer en meer verschillende 
domeinen, waardoor de capaciteit om te innoveren meer en meer aan belangt wint.   
Het is de bedoeling van dit werk om te identificeren welke succesfactoren er in het 
verleden geleid hebben tot succesvolle innovatie en het werk vergelijkt deze met de 
benaderingen van innovatie uit het bedrijfsleven.  
De vermindering van de personeelsenveloppe is ook een belangrijke drijfveer om onze 
werkmethodes uit het verleden te herzien. Er moet opnieuw bepaald worden op welke 
manier, waar en met welk personeel er zal nagedacht worden over nieuwe technologieën. 
Dit moet op een snelle(re) en flexibele manier gebeuren en mag zeker niet te veel 
personeel vragen.  
De studie sluit af met praktische aanbevelingen die Defensie kunnen helpen in de 
toekomst om beter en sneller om te gaan met innovatie. 
 
Uitgevoerde analyse  
Het werk omvat drie delen. In een eerste deel wordt gedefinieerd wat we verstaan onder 
innovatie en disruptive technologies en welke uitdagingen ze betekenen voor 
organisaties. De specifieke uitdagingen van disruptieve technologieën worden bijkomend 
toegelicht. De identificatie van de basisprincipes van innovatie uit de literatuur laten het 
toe om de toepasbaarheid van het innovatiebeleid in de andere sectoren af te wegen 
tegen de specifieke organisatievorm van Defensie en met welke factoren er rekening 
moet gehouden worden. Dit is het onderwerp van het tweede deel.  
In dit deel wordt een beperkte benchmarking uitgevoerd met buurlanden en 
vergelijkbare Defensieorganisaties. Dit hoofdstuk laat ons toe om succesfactoren voor 
innovatie in Defensieorganisaties te identificeren en brengt een algemene richting die 
aangeeft hoe andere Defensieorganisaties innovatiebeheer in hun organisaties hebben 
ondergebracht. 
In het laatste hoofdstuk wordt een kritische analyse gemaakt en worden er concrete 
aanbevelingen voor Belgische Defensie geformuleerd.  
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Bevindingen en conclusies  
Innoveren is voor alle organisaties en vooral voor bedrijven essentieel om te overleven. 
Moderne bedrijven hebben een beleid dat innovatie aanmoedigt en proberen door dit beleid 
iedereen in het bedrijf te betrekken. Het is duidelijk dat Defensie moet innoveren om 
relevant te blijven voor onze stakeholders. Defensie verschilt in dit domein niet 
fundamenteel van andere organisaties in het bedrijfsleven en ondervindt dezelfde 
problemen bij het beheer van innovatie.  

Andere naties zoals Frankijk en Nederland hebben een beleid over innoveren en hebben 
hier permanente structuren voor. Voor beide landen wordt innovatie gedreven door de 
basis, wat ook het objectief is van innovatie in de burgersector. Binnen Belgische Defensie 
bestaat de ‘innovatie’ mentaliteit nog onvoldoende en is er geen geformaliseerd 
innovatieproces. De beleidsdocumenten zoals het Strategisch Plan en Militair Bedrijfsplan 
spreken ook nauwelijks over innovatie en al zeker niet over innovatie aan de basis. 

Belgische Defensie beschikt (nog) niet over de middelen om te innoveren door 
fundamenteel onderzoek op grote schaal. Op termijn zullen deze middelen wel beschikbaar 
worden maar op korte termijn is het belangrijker om de nieuwe ontwikkelingen op de voet 
te volgen, op tijd te identificeren welke technologie er zinvol kan zijn, deze op een vlotte 
manier te verwerven en vervolgens te implementeren. Dit kan enkel gebeuren als men 
voldoende dicht bij de basis staat en eveneens een overzicht opbouwt en onderhoudt over 
de nieuwe technologieën op de markt en bij andere defensieorganisaties. Er moet dus een 
goede know-what aanwezig zijn in de organisatie om de juiste innovaties te identificeren 
en de ruimte om te experimenteren met innoverende technologie. Dit is vooral van belang 
voor disruptieve innovaties.   

We kunnen uit de aangehaalde voorbeelden en de literatuur de succesfactoren bepalen die 
innovatie in de organisatie ondersteunen. Deze factoren zijn: steun van het hoger 
management, empowerment van innovatoren, flexibiliteit in de organisatie en ten slotte 
een mentaliteitsverandering. De grootste uitdagingen voor Belgische Defensie bevinden 
zich op het vlak van bedrijfscultuur en mentaliteit. Dit zijn veranderingen die gerealiseerd 
kunnen worden zonder bijkomende middelen. Ze vragen vooral voldoende steun van het 
hoger management. Zo moet er een milieu ontstaan waarin mensen durven innoveren, 
mislukken toegelaten wordt en vlotter gebruik gemaakt kan worden van het menselijk 
kapitaal in de organisatie voor de realisatie van innovatieprojecten.  

Een facilitator in het innovatieproces is de innovatiecel. Deze cel is beperkt in omvang en 
zorgt enerzijds voor de implementatie van een bottom-up innovatieproces en anderzijds de 
nodige ondersteuning voor de innovatoren aan de basis door onder meer het verzekeren 
van de steun van het hoger management voor projecten. Ze moet zich dan ook op de juiste 
plaats bevinden: voldoende dicht bij de basis maar ook met een vlotte toegang tot het hoger 
management. De componenten lijken voor Belgische Defensie de meest aangewezen plaats 
om in eerste instantie een innovatiecel onder te brengen. De cel kan ook helpen in het 
bewaren van een goede situational-awareness zodat de haalbaarheid van 
innovatieprojecten vlot beoordeeld kan worden en de innovatievoorstellen bijgestuurd 
kunnen worden.  

Om te besluiten kunnen we stellen dat bovenstaande voorstellen al door andere landen 
geïmplementeerd werden en deze ook voor Belgische Defensie haalbaar lijken. De grootste 
uitdaging ligt in het aanpassen van onze bedrijfscultuur. 
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van de steun van het hoger management voor projecten. Ze moet zich dan ook op de juiste 
plaats bevinden: voldoende dicht bij de basis maar ook met een vlotte toegang tot het hoger 
management. De componenten lijken voor Belgische Defensie de meest aangewezen plaats 
om in eerste instantie een innovatiecel onder te brengen. De cel kan ook helpen in het 
bewaren van een goede situational-awareness zodat de haalbaarheid van 
innovatieprojecten vlot beoordeeld kan worden en de innovatievoorstellen bijgestuurd 
kunnen worden.  

Om te besluiten kunnen we stellen dat bovenstaande voorstellen al door andere landen 
geïmplementeerd werden en deze ook voor Belgische Defensie haalbaar lijken. De grootste 
uitdaging ligt in het aanpassen van onze bedrijfscultuur. 
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