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Voorwoord
Openstaan voor positieve verandering en durven innoveren zijn naar mijn mening een van
de belangrijkste karaktereigenschappen van een officier. Tijdens mijn loopbaan heb ik het
geluk gehad om dit ook in realiteit te mogen omzetten door middel van projecten in de
uiteenlopende domeinen van logistiek. Ik dacht dan ook veel ervaring te hebben met
innovatie en hoe we hier mee moeten omgaan.
Na het lezen van “The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms
to Fail” (Christensen, 2013) werd het enorme belang van innoveren in een organisatie me
nog veel duidelijker en werd ik me eveneens bewust van mijn gebrekkige kennis over het
structureel omgaan met innovatie.
In mijn vorige functie bij MRSys was ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van proof of
concept projecten voor innovatieve technologie (3D printing, COTS1 micro-UAS2 sytemen
en asset tracking via SigFox) die als disruptief zouden omschreven kunnen worden.
Uit de problemen die ik ondervond bij het realiseren van deze projecten is het me duidelijk
geworden dat onze organisatie ook geplaagd werd door de “kwalen” die Christensen
beschrijft in zijn werk. Dit was voor mij voldoende reden om dit onderwerp meer in detail
te gaan onderzoeken en de research paper die u nu leest geeft hopelijk meer inzicht en
antwoorden in deze materie.
De realisatie van deze research paper was niet mogelijk zonder de hulp van een aantal
mensen. In eerste instantie zou ik Kol SBH Erik CLAESSEN willen bedanken voor zijn
coaching, kritische vragen en tips.
Om me meer te verdiepen in een aantal domeinen werden er ook verschillende interviews
afgenomen en ik wil dan ook graag Gen-Maj THYS, Gen-Maj b.d. VERVOORT, KLTZ
STAHLI, LtKol Bruno BEECKMANS, Cdt Lesley PEETERS, Kapt Olivier BORMANS,
Kapt Stefaan VALKENBORGH en Adjt-Maj b.d. Rudi COLLIN bedanken voor hun tijd en
hulp.
Prof. em. Dr. Aimé HEENE en Prof. Dr. Walter VAN DYCK waren een grote hulp om het
managementaspect van innovatie meer toe te lichten en ik ben ze zeer erkentelijk voor
hun hulp.
Tenslotte wil ik mijn echtgenote Ann en mijn zonen Kobe, Robbe & Daan bedanken voor
hun begrip en aanmoedigingen.
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1 Inleiding
1.1

Probleemstelling

Defensieorganisaties worden, net zoals de rest van de samenleving, geconfronteerd met de
technologische (r)evoluties van de laatste jaren. Deze revoluties volgen mekaar in sneller
tempo op en zijn in een stroomversnelling gekomen sinds 2007. In 2007 convergeerden een
aantal evoluties die het mogelijk maakten om smartphones te maken (miniaturisatie van
sensoren en processoren), data op een snelle manier uit te wisselen (3G GSM-netwerk en
radio modems) en de goedkope en efficiënte opslag van data (datacenters & cloud)
(Friedman, 2016). Binnen Belgische Defensie merken we echter deze revoluties niet
onmiddellijk op.
Onze organisatie moet nochtans kunnen omgaan met permanente verandering: “War is a
varied activity characterised by constant evolution” (David Jordan et al., 2017, p. 57) en
het belang van technologie neemt alleen maar toe, zeker in het kader van de ‘nieuwe’
hybrid warfare waarbij technologie in alle domeinen gebruikt wordt. Het conflict in de
Krim in 2014 geeft ook aan dat we in de nabije toekomst waarschijnlijk terug naar een
hoog-technologisch conflict zullen gaan. Dit is een grote verandering met de conflicten van
de laatste decennia. De near competitor in het Oosten heeft een grote vernieuwing
ondergaan sinds 2008 en beschikt nu ook over capaciteiten zoals precisiewapens, cyber, …
waarover het Westen vroeger het monopolie had. In het Verre Oosten is China ook een
grootmacht aan het worden door grote investeringen in zijn defensie (Zakaria, 2011, p.
119).
De combinatie van grote budgettaire besparingen en de asymmetrische aard van de
conflicten van de laatste 20 jaren hebben het belang van grote technologische
ontwikkelingen naar de achtergrond gedrongen voor de meeste Europese landen. Nieuwe
dreigingen, zoals micro-UAS3 & cyber, die 15 jaar geleden onbestaande waren, kunnen
een enorme impact hebben op onze maatschappij en Defensie en vragen gepaste
antwoorden om onze voorsprong te blijven behouden. Een goed innovatiebeheer kan hier
het verschil maken.
Innoveren kan in verschillende domeinen zoals informatiemanagement, processen of
technologie. Voor informatiemanagement en processen bestaan er al werkgroepen zoals
IM@Defence4 en de ICS5-structuur binnen Defensie. Deze analyseren de bestaande
processen in een 360° benadering en grote optimalisaties werden al gerealiseerd door
innoverend (en kritisch) denken. Voor technologische innovatie (dus materieel) zijn deze
processen (nog) niet zo doordrongen in onze structuur.
De jarenlange besparingen hebben geleid tot een situatie waarbij alle betrokken actoren
in de cyclus voor de verwerving van materieel geconfronteerd werden met structurele
tekorten. Er moesten onmogelijke keuzes gemaakt worden bij de planning van het budget,
materiaalbeheerders kregen onvoldoende middelen om te innoveren en de horizon te
verkennen en de eenheden aan de basis moesten jarenlang wachten op het invullen van
behoeftes. Bij onvoldoende middelen is er geen enkele marge voor het mislukken van een
dossier en kiest men voor zekerheden en ‘quick wins’. Innovatie krijgt in dit klimaat geen
prioriteit.
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Deze situatie is grondig aan het veranderen sinds de goedkeuring van het Strategisch Plan
en de (kleine) verhogingen6 van het werkingsbudget en een grote verhoging van de
investeringsenveloppe. We moeten dan ook terug leren naar de toekomst kijken, durven
investeren en inzetten op nieuwe technologie. Dit vraagt een innoverende houding aan de
basis en een langetermijnvisie met de nodige know-what7 en cognitieve flexibiliteit aan de
top (Sanchez, 2004, p. 531). Er moeten ook structuren en processen voorzien worden om
de grote enveloppe van 140 Mio € (Ministerie van Defensie, 2016, p. 77) die voorzien werd
voor O&O op een goede manier te gebruiken.
In dit afstudeerwerk zal de focus liggen aan innovatie aan de basis. Hier liggen voor
Defensie de grootste uitdagingen om een mentaliteitsverandering te realiseren en
anderzijds ook het grootste potentieel om door de doorstroming van personeel innovatie
op lange termijn tot het DNA van onze organisatie te brengen.

1.2

Onderzoeksvraag

Hoe moet Defensie omgaan met innovatie en “disruptieve technologie”?
- Kan Belgische Defensie zelf nog innoveren en is dat nodig?
- Wat zijn de succesfactoren voor een geslaagde implementatie van innovatie?
- Kunnen we innovatiebeheer implementeren in onze organisatie en op welke manier?

1.3

Methodologie

Het afstudeerwerk gaat na wat innovatie juist inhoudt, hoe het kan toegepast worden
binnen defensieorganisaties in het algemeen en welke implicaties dit kan hebben voor de
Belgische defensie. Daartoe bestaat het afstudeerwerk uit drie delen.
In een eerste deel wordt gedefinieerd wat we verstaan onder innovatie en “disruptieve
technologie” en welke problemen organisaties hebben om hier mee om te gaan. Er wordt
bekeken of defensieorganisaties en in het bijzonder Belgische Defensie, kunnen en moeten
omgaan met innovatie en of er bijkomende factoren meespelen die een impact kunnen
hebben.
In een tweede deel wordt bekeken in welke mate defensieorganisaties kunnen innoveren
en wordt een analyse gemaakt van een aantal geslaagde innovaties in Belgische Defensie.
Een benchmarking met andere naties (buurlanden en vergelijkbare defensieorganisaties)
laat het toe om innovatiebeleid te vergelijken. Na dit deel kunnen we bepalen wat de
succesfactoren zijn voor een goede implementatie.
In het laatste deel gebeurt een kritische analyse en stellen we, waar mogelijk, concrete
aanbevelingen op die onze organisatie beter kunnen wapenen in de toekomst op het vlak
van innovatie.

6

Die eigenlijk kleinere besparingen waren.
Know-what is strategic knowledge about the uses to which the know-how and know-why
knowledge within or available to an organization can be applied. Know-what is the form of knowledge that
enables strategic managers to recognize value-creation opportunities that their organizations can respond to and
develop effectively. (Sanchez & Heene, The New Strategic Management. Organization, Competition and
Competence, 2004, p. 84)
7
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2 Wat zijn innovatie en disruptieve technologie?
2.1

Inleiding

In dit deel zal gedefinieerd worden wat we verstaan onder innovatie en disruptieve
technologie. We zullen ook onderzoeken of innoveren belangrijk is en hoe hier mee
omgegaan wordt in het bedrijfsleven.

2.2

Algemene definitie

Innovatie kan gedefinieerd worden als: “de implementatie van een creatief idee in een
nieuw apparaat of proces” (Schilling, 2013, p. 21). De simpliciteit van deze definitie staat
in sterk contrast met de moeilijkheden die gepaard gaan bij het uitvoeren van innovatie
in de realiteit in een (grote) organisatie. Grote organisaties moeten op een andere manier
innoveren dan de enkeling, het archetype van de uitvinder, die zelf iets van a-z kan
realiseren.
Om te kunnen innoveren in een organisatie moeten twee randvoorwaarden vervuld
worden: we hebben creatieve mensen en een creatieve organisatie nodig.
2.2.1 Creatieve mensen
Ideeën ontstaan door creatieve mensen. Uitvinders krijgen een plotse ingeving en zetten
dit om in een werkbaar idee. Anderen zien mogelijke verbeteringen in hun directe
werkomgeving die hun taken gemakkelijker kunnen laten verlopen. Ideeën kunnen ook
ontstaan uit fundamenteel onderzoek & ontwikkeling (O&O) door gespecialiseerde
entiteiten. Soms ontstaan ze op een toevallige manier zoals het welbekende voorbeeld van
de Post-It notes die per toeval ontdekt werden in de zoektocht naar een hoog performante
kleefstof (3M, 2018).
Veel ideeën ontstaan uit nieuwsgierigheid en door vroegere veronderstellingen
(aannames) in vraag te durven stellen. Deze mentaliteit wordt goed samengevat in dit
citaat: “Tradecraft lets you do the tasks right, a bold mindset helps you to do the right
tasks” (Keeley, 2013, p. 25 (chap 24)).
2.2.2 Creatieve & adaptieve organisatie
De ideeën van de “innovator”8 moeten vervolgens door de organisatie kunnen reizen om
verder gerealiseerd te worden. Zelfs “klassieke” uitvinders moeten zich vaak richten tot
bestaande bedrijven om hun idee te realiseren en op de markt te brengen (maar
uitzonderingen bestaan).
De essentiële hulpbronnen voor een organisatie zijn middelen, kennis en capaciteiten.
Deze moeten op een zo effectief mogelijke manier georganiseerd worden. De organisatie
moet ervoor waken dat ze flexibel genoeg blijft om in te spelen op de veranderende
omgeving. Ze heeft dan ook flexibiliteit in haar coördinatie nodig zodat ze kan inspelen op
opportuniteiten door het herschikken van haar hulpbronnen (Sanchez & Heene, 2004, pp.
81-85).
Innoveren gebeurt niet uit zichzelf en is een proces dat ook moet kunnen plaatsvinden in
de organisatiestructuur. Organisaties moeten vatbaar zijn voor innovatie en innoveren
door creatieve ideeën te koppelen aan expertise en middelen (Schilling, 2013).
Organisaties kunnen innoveren door zelf labo’s uit te baten maar ook door het financieren
van O&O of door het realiseren van netwerken met klanten, leveranciers en andere
bedrijven
en
instituten
die
aan
innovatie
doen.
8

In dit werk wordt de persoon die aan de basis ligt van de innovatie de “innovator’ genoemd.
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Technologiebedrijven organiseren zich dan ook vaak in clusters om maximaal van elkaars
innovatie te kunnen gebruik te maken (p. 33).
Het management moet niet enkel goede beslissingen nemen over het personeel en
middelen die toegewezen worden aan een innovatieproject maar ook de beste
organisatievorm bepalen om een project te realiseren. Men zal bij de implementatie van
een innovatie bewust moeten overwegen of de ontwikkeling opgenomen kan worden in de
bestaande organisatie of dat er een aparte organisatie zal moeten gecreëerd worden
(Christensen, 2013).
Het is ook belangrijk dat het management een leiderschapsstijl gebruikt die
veranderingen anticipeert en faciliteert. Dit wordt ook wel de adaptieve organisatie
genoemd (Figuur 1). Aan de linkerkant vinden we de eigenschappen van een strikte topdown organisatie, waarin innovatie niet goed gedijt. De organisatievorm aan de
rechterkant ondersteunt innovatie vanuit het management.
Deze leiderschapsstijlen verschillen grondig van deze die vroeger gebruikt werden in het
bedrijfsleven en die op dit moment nog (vaak) synoniem zijn met de militaire manier van
leiderschap. In deze vorm van leiderschap wordt er vooral controle uitgeoefend en worden
de beslissingen centraal genomen. Dit model werkt goed voor het voeren van oorlogen
maar is minder geschikt voor ondersteunende taken.

Figuur 1: De adaptieve organisatie (Heene, 2017)

2.3

Omgaan met innovatie in het bedrijfsleven

2.3.1 Incrementele innovatie en disruptieve innovatie
Keely onderscheidt twee vormen van innovatie (2013, pp. 23-4). Elk type vraagt een
specifieke ondersteuning om een goede innovatiecapaciteit uit te bouwen in de organisatie.
Een eerste vorm, de incrementele innovatie (of eenvoudige innovatie), is een innovatie die
verder bouwt op een bestaande technologie of proces. Het gaat over een kleine verbetering
aan een technologie of de optimalisatie van een bestaand proces. Een voorbeeld hiervan is
de verbetering van een automodel. Dit gebeurt op basis van feedback van klanten, garages,
verkopers, … en wordt binnen de bestaande beheersstructuur verwerkt. Deze vorm van
innovatie zal geen drastische veranderingen voor de organisatie met zich mee brengen.
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Een tweede vorm is de “disruptieve” innovatie (of complexe innovatie). Deze innovatie leidt
tot een volledig nieuwe technologie of proces9.
De volgende kenmerken verklaren waarom deze innovatie op een aparte manier beheerd
moet worden:
-

Het kan gaan over een volledig nieuwe technologie die niet past in de bestaande
processen en die moeilijk kan ondergebracht worden in de bestaande
bedrijfsorganisatie;

-

Het is niet zeker dat de technologie (product) succesvol op de markt gebracht zal
kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat, afhankelijk van de sector, 35 tot 45
procent van nieuwe producten zullen falen als ze op de markt gebracht worden
(Castellion & Markham, 2013). Door deze onzekerheid is het zinvol om een apart
proces te voorzien voor disruptieve innovatie zodat de bestaande bedrijfsstructuur
niet belast wordt met het op de markt brengen van producten die misschien zullen
falen.

2.3.2 Proces voor innovatie
Innoveren is een capaciteit die bedrijven kunnen opbouwen (en verliezen). Het
innovatieproces kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Een mogelijke
aanpak kan bestaan uit de volgende stappen (Keeley, 2013, pp. 23-3):
-

Scannen en kaderen: het verkennen van de horizon en identificeren van
opportuniteiten. Christensen beschouwt het op tijd detecteren van een mogelijke
innovatie als belangrijker dan het maken van plannen voor de uitvoering van de
innovatie (pp. 7-1). Om deze stap succesvol uit te voeren moet er een cognitieve
flexibiliteit in de organisatie aanwezig zijn (Sanchez, 2004, p. 523);

-

Onderzoek & experimenteren: inzichten ontwikkelen over de opportuniteiten;

-

Synthese: inzichten samenbundelen en conclusies trekken, omvormen van de
inzichten in concepten;

-

Prototyping: concepten uitwerken;

-

Implementatie: concept lanceren in de buitenwereld.

2.3.3 Succesfactoren in het bedrijfsleven
Succesvol innoveren is niet enkel afhankelijk van middelen maar is vooral een mentaliteit
die aanwezig moet zijn in de organisatie. De volgende factoren dragen bij tot succesvol
innoveren:

9

-

Falen is een optie. De organisatie moet het falen van projecten toestaan. Dit laat
mensen in de organisatie toe om risico’s te nemen zonder zich zorgen te moeten
maken over de impact op hun loopbaan (Christensen, 2013, pp. 2-4) en (Piscione,
2017). Om te innoveren moet men kunnen experimenteren en dit kan enkel als men
kan falen: “If you cannot fail, you cannot learn” (Ries, 2011, p. 217).

-

Werken in korte iteraties in plaats van het nastreven van perfectie. Het is beter
om sneller een prototype te realiseren en dit verschillende keren aan te passen dan
lange tijd door te brengen aan een ontwerp dat misschien niet op de markt zal
gebracht kunnen worden. Dit prototype wordt door Ries het Minimum Viable
Product genoemd en kan gebruikt worden om het leerproces op te starten en om
fundamentele
hypotheses
te
testen
(2011,
p.
179).
Deze werkmethode vermijdt ook dat er te lang geïnvesteerd wordt in een project.

Die vaak nog niet volgroeid is op het moment dat de innovatie ontstaat, zie § 2.4.
5

Christensen noemt dit “Fail early and inexpensively” (Christensen, pp. 2-4). Dit
principe is een mantra geworden voor de technologiebedrijven waar innovatie
centraal staat: “Fail Early, Fail Fast & Fail Often” (Basulto, 2012).

2.4

-

De innovator moet transversaal en onafhankelijk kunnen werken in de organisatie
zodat hij gebruik kan maken van het volledige potentieel in de organisatie.

-

Multidisciplinaire innovatieteams zijn beter zodat er verschillende standpunten
samen komen voor de uitwerking van een idee.

-

Er moet voldoende tijd voorzien worden. Innoveren is werk en vraagt tijd.

-

Betrokkenheid van het hoogste echelon (door een mandaat) is essentieel om de
nodige steun te verkrijgen van de rest van de organisatie. Dit vermijdt dat een
project ‘sterft’ in de organisatiestructuur waarin managers gedreven worden door
bestaande technologie en objectieven: “Sound managerial decisions are at the very
root of their impending fall from industry leadership” (Christensen, 2013).

-

De betrokkenheid van de innovator zelf moet verzekerd worden door het aanduiden
van één proceseigenaar voor een bepaald innovatieproject.

-

De innovator moet de “guerilla mindset” hebben: sterke motivatie, onconventionele
werkmethode, bereid om te improviseren, kunnen werken met beperkte middelen.

Specifieke karakter van disruptieve technologie

2.4.1 Definitie
De term ”disruptive technology” werd voor het eerst gebruikt door Christensen (2013). In
dit werk toont hij aan dat de gevestigde waarden in verschillende industrietakken verrast
werden door een opkomende technologie en dit zelfs verschillende keren na elkaar in
dezelfde sector. Dit effect kan verklaard worden door een combinatie van goed
management, waarbij geluisterd wordt naar de klant en een organisatiestructuur die niet
open staat voor verandering.

Figuur 2: S-curves (Schilling, 2013, p. 53)
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De bestaande technologie voldoet meestal aan het verwachtingspatroon van de klant, kent
een goede winstmarge en kan in vele gevallen enkel nog performanter worden door grote
inspanningen te leveren (Figuur 2: S-curves , grafiek a). Op het eerste zicht hebben de
bedrijven geen enkele reden om zich aan te passen.
Disruptieve technologieën (grafiek b) starten vaak op een lager prestatieniveau dan de
bestaande technologie maar zijn wel goedkoper (en hebben dus kleinere winstmarges). Ze
zijn voor zowel de verkoopafdeling en als voor de klanten dan ook niet zo interessant op
het moment dat deze technologie beschikbaar wordt. De nieuwe technologie beschikt
echter in de meeste gevallen over een groot groeipotentieel (stijgende flank van de S-curve)
en kan zo op termijn de bestaande technologie inhalen en dus een hogere prestatie leveren
voor een kleinere kost. Bedrijven die dit potentieel niet correct inschatten en die blijven
inzetten op de bestaande technologie zullen op deze manier de markt verliezen of zelfs
failliet gaan.
Deze beweging is cyclisch (Schilling, 2013, p. 55). Bedrijven moeten dus permanent
waakzaam blijven en op tijd (en liefst als eerste) de nieuwe technologie op de markt
brengen.
2.4.2 Omgaan met disruptieve technologie
Disruptieve technologie is, net door het vernieuwende karakter, moeilijk onder te brengen
in de bestaande organisaties en processen. Een goede implementatie is in de praktijk zeer
moeilijk voor veel bedrijven. Christensen (2013) geeft aan dat het soms nodig is om
disruptieve technologie af te splitsen van de bestaande bedrijfsstructuur zodat de
implementatie niet gehinderd wordt door bestaande silo’s10, winstmarges en bonussen.

Figuur 3: Innovatie behoeftes vs organisatiestructuur (Christensen, 2013)

Managers kunnen het model uit Figuur 3 gebruiken om te analyseren hoe een innovatieve
technologie best beheerd kan worden. Op basis van 4 parameters wordt bepaald hoe de
nieuwe innovatie best beheerd kan worden:
-

Past de innovatie in de waarden van de organisatie (X-as onderaan)?

-

Past de innovatie in de processen van de organisatie (Y-as links)?

10

Term die wordt gebruikt om entiteiten in een organisatie aan te duiden die een eigen cultuur en objectieven
hebben en waartussen een horizontale coördinatie moeilijk is.
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-

Kan de innovatie beheerd worden in de bestaande structuur of is een nieuw team
nodig (Y-as rechts)?

-

Past het nieuwe product in de commerciële structuur van het bedrijf (X-as
bovenaan)?

Een iteratieve innovatie zoals een nieuw automodel zullen we terugvinden in kwadrant B
en de ontwikkeling van een disruptieve, nieuwe technologie die een groot team nodig heeft,
zoals de eerste smartphone, in kwadrant C.
2.4.3 Voorbeeld: Ink-jet technologie
Een gekend voorbeeld van een disruptieve technologie is de ink-jet technologie
(Christensen, 2013). Hewlett-Packard (HP) had een groot marktaandeel in de markt voor
laserprinters. Deze markt was vooral gericht naar bedrijven die op zoek zijn naar printers
die snel kunnen printen, door meerdere gebruikers kunnen gebruikt worden en die rectoverso kunnen printen.
De ink-jet technologie ontstond enkele jaren na de lasertechnologie en was een mogelijke
disruptieve technologie voor de laserprinter markt:
-

De printers waren trager dan laserprinters;

-

De printresolutie was lager;

-

Klanten (bedrijven) waren niet geïnteresseerd in deze nieuwe technologie;

-

De printers waren goedkoper om te produceren en dit zorgde voor een kleinere
marge en dus kleinere bonussen voor verkopers.

Managers in de bestaande structuren hadden dus volgens alle gangbare maatstaven deze
technologie moeten afschrijven en zich concentreren op de bestaande laserprinter
technologie.
Het HP-topmanagement zag echter wel een potentieel in deze goedkopere markt en
splitste haar ink-jet afdeling af als een aparte organisatie (optie C uit Figuur 3: Innovatie
behoeftes vs organisatiestructuur). De ink-jet technologie zat op een nieuwe S-curve en
kon nog sterk verbeterd kon worden. Op een gegeven moment kwam de kwaliteit op een
voldoende hoog niveau voor gebruikers die geen behoefte hadden aan grote en snelle (en
dure) laserprinters zoals consumenten en kleine bedrijven. Dit was een nieuwe markt die
ontstond door de implementatie van deze disruptieve technologie en deze markt is
bijzonder lucratief geweest voor HP.

2.5

Is innovatie belangrijk?

Christensen (2013) toont in zijn werk aan dat innoveren in technologie, maar ook in
processen, voor bedrijven een noodzakelijke voorwaarde is om te blijven bestaan. Ze
ondergaan een permanente survival of the fittest. Wanneer bedrijven niet meer relevant
zijn binnen hun marktsegment dan krijgen ze geen inkomsten meer en kunnen ze niet
blijven bestaan. Het is voor bedrijven dan ook van levensbelang om in hun specifieke
marktsegment relevant te blijven (en liefst de marktleider) en hier is een goede “knowwhat” bij het management van primordiaal belang.
De innovatie kan zowel incrementeel als disruptief zijn. Incrementele innovaties kunnen
voor bedrijven een grote meerwaarde betekenen zolang men geen disruptieve innovatie
onderdrukt en de bedrijven een deel van het marktsegment behouden. Op lange termijn
heeft disruptieve innovatie wel een groter belang want deze innovaties hebben het
potentieel om een nieuwe markt te laten ontstaan of een bestaande markt te ontwrichten.
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De disruptieve innovatie kan vervolgens door middel van incrementele innovatie nog
verder verbeterd worden.

2.6

Innovatiegeest aanmoedigen

Een innovatie ontstaat niet vanzelf en is het resultaat van inspanningen. Bedrijven
erkennen dit en proberen werknemers aan te moedigen om zich in te spannen door een
aantal strategieën die hieronder meer toegelicht worden (Keeley, 2013).
Defensie past ook een deel van deze strategieën toe (zie 3.4.4) maar niet op dezelfde schaal.
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een innovatiecultuur ligt bij het hoger
management (Ries, 2011, p. 63).
2.6.1 Financiële beloning
Bedrijven kunnen innoveren stimuleren door middel van geld. Intuïtief lijkt dit de meest
logische (en efficiënte beloning) maar dit is niet altijd het geval. Financiële motivatoren
hebben vaak een beperkt rendement en bereiken snel een maximumeffect. Ze kunnen zelfs
een negatief effect hebben. Dit is vooral van toepassing op werknemers die creatieve arbeid
moeten verrichten, wat precies nodig is voor innovatie (Ariely, Gneezy, Loewenstein, &
Mazar, 2009).
Naast een directe bonus bestaan er nog andere financiële methodes om werknemers te
belonen:
-

Werknemers mee te laten genieten van de winst als hun innoverend product op de
markt komt;

-

Het voorzien van de nodige middelen voor de uitvoering van een project;

-

Het aanbieden van een vormingsbudget in ruil voor innoverend werk.

2.6.2 Erkenning
Een belangrijke(re) motivator voor de mens is erkenning van zijn prestaties. In het
bedrijfsleven vinden we de erkenning terug in onder meer interne communicatie in het
bedrijf, de werknemer van de maand, presentatie van het project aan het hoger
management, … Met een relatief kleine inspanning kan er veel gerealiseerd worden voor
de erkenning van prestaties van medewerkers.
2.6.3 Tijd
Een laatste vorm van beloning voor het uitvoeren van projecten is tijd. Bedrijven laten toe
dat de werknemer een deel van zijn tijd gebruikt voor de realisatie van zijn project in
plaats van zijn normale taken uit te voeren.
Grote bedrijven, zoals Google en Atlassian, hebben dit beleid geïnstitutionaliseerd onder
de vorm van 20% projecten: elke werknemer mag (of zelfs moet) 20 % van zijn werktijd
gebruiken voor het realiseren van eigen projecten.

2.7

Deelbesluit

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.
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3 Innovatie in defensieorganisaties
3.1

Inleiding

In dit deel wordt bekeken in welke mate defensieorganisaties kunnen innoveren, hoe dit
nu gebeurt binnen Belgische Defensie en hoe andere landen en defensieorganisaties
omgaan met innovatie. Na dit deel kunnen we bepalen wat de succesfactoren zijn voor een
goede implementatie.

3.2

Is een innovatiecultuur noodzakelijk voor een defensieorganisatie?

3.2.1 Overheid tegenover bedrijven
In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat innoveren voor bedrijven van levensbelang
is. Zij moeten permanent opboksen tegen concurrenten en innoveren om relevant te
blijven.
Overheidsorganisaties worden in het algemeen niet aangestuurd door winst en ervaren
deze existentiële druk dan ook minder. Ze moeten wel meerwaarde creëren voor de
maatschappij om hun legitimiteit te behouden. Overheidsorganisaties moeten ook er niet
voor zorgen om als eerste in te stappen in een nieuw waardennetwerk om zo marktleider
te kunnen worden (Christensen, 2013, pp. 6-5) want ze hebben vaak een monopolie en
moeten ook niet blijven groeien zoals veel (startende) bedrijven.
Men zou dan ook kunnen stellen dat een innovatiecultuur in de overheid niet belangrijk
is. Talrijke voorbeelden uit de realiteit, zoals een laattijdige (of onbestaande)
digitalisering, star personeelsbeheer, verloningssystemen gebaseerd op anciënniteit in
plaats van prestatie, … lijken dit stereotiepe te bevestigen. De overheid is zelden aan het
voorfront van innovatie maar dit is niet per definitie problematisch en kan in sommige
gevallen zelfs een voordeel zijn. Zo kan een overheidsorganisatie niet failliet gaan en zal
er ook geen verlies aan competenties plaatsvinden omdat een bepaald product niet meer
attractief is op de markt en verwijderd wordt uit de organisatie (met het bijbehorende
personeel en hun competenties). Dit geeft een stabiliteit op langere termijn (Schilling,
2013, p. 48).
Een overheidsorganisatie wordt ook niet geplaagd door een wisselende markt en het grote
probleem om op tijd (niet te vroeg en zeker niet te laat) op de markt te komen met een
bepaald product (p. 99).
3.2.2 Defensieorganisaties
Defensieorganisaties zijn een speciaal geval van overheidsorganisatie. Ze zijn, net als
andere overheidsorganisaties, ook niet winst gedreven en ze hebben ook geen directe
externe concurrenten11.
Er bestaan verschillen tussen defensieorganisaties en ander overheidsdiensten op drie
vlakken.
3.2.2.1 Defensie en zijn “stakeholders”
De Merriam-Webster woordenboek definieert stakeholder als “one that has a stake in an
enterprise, one who is involved in or affected by a course of action” (Stakeholder., 2018).
De Strategische Visie stelt dat de Belgische bevolking de voornaamste stakeholder voor
Defensie is (Ministerie van Defensie, 2016, p. 17). In deze tekst veronderstellen we dat de
11

Een mogelijke uitzondering hierop zijn Private Military Contractors (PMC) maar het gebruik van deze
bedrijven is binnen Europa (nog) niet wijdverspreid.
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belangen van de Belgische bevolking vertegenwoordigd worden door het Parlement en de
federale Regering.
Een eerste verschil kan men vinden in de specifieke relatie tussen Defensie en haar
stakeholders. Defensie levert een dienst en de stakeholders hebben bepaalde
verwachtingen over de mogelijke diensten die geleverd kunnen worden. Deze
verwachtingen evolueren permanent in de volgende aspecten:
-

In het verleden werden er verschuivingen uitgevoerd in de aard van de operaties,
waarbij
vredesondersteunende
operaties
vervangen
werden
door
gevechtsopdrachten;

-

De geografische oriëntatie werd aangepast van de Balkan naar Midden-Afrika en
vervolgens naar Azië en recent nog naar de oostelijke periferie van de NAVO12;

-

Het inzetconcept werd eveneens al verschillende keren aangepast: nation building
operaties met grote contingenten werden vervangen door kleinere (speciale)
operaties met kleine detachementen en inzet tussen de bevolking werd afgewisseld
met operaties met grote stand-off afstand zoals in Libië.

Deze verschuivingen zijn soms het gevolg van gebeurtenissen in de operaties en deze
kunnen tot drastische evoluties leiden. Het drama van Rwanda leidde tot de beslissing om
niet meer tussen te komen in voormalige kolonies (een belangrijke geografische
heroriëntatie) en om een drastische ommezwaai te maken in de uitrusting met de aankoop
van beschermde wielvoertuigen13 (Mahoux & Verhofstadt, 1997). Deze vernieuwing in het
concept zorgde ervoor dat de bescherming van wielvoertuigen veralgemeend werd en dat
er een voorkeur gegeven werd aan wielvoertuigen i.p.v. rupsvoertuigen.
Men verwacht dus van Defensie een groot aanpassingsvermogen, op soms zeer korte
termijnen. Dit is minder van toepassing op andere overheidsdiensten, die een stabielere
horizon kennen. Om te voldoen aan deze verwachtingen moet Defensie de capaciteiten
hebben om de gevraagde aanpassingen om te zetten in technologische oplossingen en deze
te implementeren in de organisatie.
3.2.2.2 Defensie en zijn opdrachten
Een tweede verschil bestaat wat betreft de aard van de opdrachten. Defensie moet
opdrachten uitvoeren die aanleiding kunnen geven tot het verwonden of zelfs doden van
haar personeel. Dit is uniek voor organisaties in de overheid. Een gebrek aan
innovatiecultuur zou uitgedrukt kunnen worden in mogelijke verloren mensenlevens. Dit
staat in sterk contrast met andere overheidsdiensten waarbij het gebrek aan innovatie
eerder aanleiding kan geven tot inefficiëntie (en geldverspilling).
Het is echter moeilijk om op een objectieve manier te meten of Defensie nog voldoende
relevant is voor de huidige ‘markt’ voor defensie en veiligheid. Defensie wordt (gelukkig)
zelden ingezet in het volledige geweldspectrum en kan dan ook moeilijk beoordelen of de
huidige capaciteiten allemaal voldoen voor al haar opdrachten.
3.2.2.3 De specifieke structuur van Defensie
Een laatste verschil met andere overheidsorganisaties kunnen we vinden in de bijzondere
structuur van Defensie. Defensie heeft meestal drie componenten14 die allemaal een
gelijkaardige opdracht hebben maar in een andere dimensie. Elke component beschikt
12

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Dit leidde tot de aankoop van de PANDUR-familie van beschermde wielvoertuigen ten voordele van de ParaCommando’s.
14
Sommige landen hebben meer componenten (of machten). BEL Defensie heeft vier componenten door de
aparte Medische Component.
13
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over een eigen (autonome) staf, behoeftestelling en specifieke doctrines. Voor hetzelfde
probleem kan Defensie verschillende oplossingen (componenten) aanbieden en vaak
kunnen de verschillende componenten elk apart een bijdrage leveren voor een bepaalde
situatie.
Deze meervoudige (parallelle) structuur is uniek voor overheidsorganisaties en geeft
aanleiding tot een sterke interne concurrentie tussen de verschillende krijgsmachtdelen
en zelfs tussen bepaalde capaciteiten15. Interne concurrentie vinden we ook terug bij
andere overheidsorganisaties maar voor Defensie hebben deze een existentiële dimensie
door de specifieke structuur met krijgsmachtdelen: elk onderdeel probeert een maximum
aan middelen te behouden en te verkrijgen voor investeringen en is hierdoor minder
geneigd om in te zetten op innovatie (Builder, 1987).
We kunnen verschillende tendensen onderscheiden in de inzet van Defensie voor
operaties. Bij de start van de humanitaire operaties in de jaren 90 werd vooral de
toenmalige Landmacht ingezet. In de eerste 10 jaar van deze eeuw was er meer
terughoudendheid voor de inzet van troepen en werd er vooral beroep gedaan op de
Luchtcomponent om oplossingen te leveren voor de conflicten in het Midden-Oosten. De
technologische innovatie van de precisiebombardementen kan hier zeker aan gelinkt
worden en leidde ook tot een verschuiving van “air policing” naar CAS16 en
bombardementen. Nu merken we dat de Landcomponent meer zichtbaarheid krijgt door
de inzet in Homeland Ops (OVG17) en de inzet in NAVO verband in de Baltische Staten18.
De Marine kende een stabielere inzet maar ook een verschuiving tussen haar belangrijkste
capaciteiten. Mijnenjagen kende in de jaren 90 een groot belang, nu is dit verschoven naar
de fregatcapaciteit voor onder meer piraterij opdrachten.
Dit zorgt voor een interne concurrentiestrijd want inzet in operatie is een belangrijke
factor om de relevantie en legitimiteit van een capaciteit te bewijzen (en te behouden). Er
wordt gekeken naar welke capaciteiten nu ingezet kunnen worden en hierdoor wordt er
op termijn minder belang gehecht aan innovatie.
3.2.3 Het belang van innovatie voor een defensieorganisatie
Defensieorganisaties worden geconfronteerd met een permanent veranderende omgeving
en hebben in de loop van de geschiedenis drastische aanpassingen moeten doorvoeren.
Deze golven van verandering (of schokken) worden omschreven als “revolutions in military
affairs” (RMA). Aanpassingen doorvoeren in oorlogstijd is echter niet eenvoudig want deze
vragen bijkomende middelen die vaak schaars zijn. Na een oorlog volgt een analysefase
en worden er vaak lessen getrokken over mogelijke verbeteringen. Er wordt echter vaak
prioriteit gegeven aan overheidsuitgaven die onder druk stonden tijdens de oorlog (het
zogenaamde vredesdividend). In vredestijd is innoveren dan weer moeilijk omdat het
onmogelijk is om de toekomst te voorspellen en er minder middelen beschikbaar zijn
(Knox & Murray, 2009).
Conflicten zoals de oorlog in de Falklands (Bowie, 1985) en de oorlog in Irak (Terriff, 2006)
hebben het enorme belang van het behoud van innovatiecapaciteiten in
defensieorganisaties aangetoond. Voor beide conflicten was het nodig om op zeer korte
termijn technologie te ontwikkelen of op een innovatieve manier te gebruiken en aan de
troepen te leveren. Dit is gelukt omdat er voldoende capaciteiten aanwezig waren in de

15

De verschillende wapens van de Landcomponent, Combat tegen Transport in de Aircomponent, …
Close Air Support
17
Operation Vigilant Guardian
18
“Enhanced Forward Presence” operaties.
16
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organisaties om snel, in samenwerking met het bedrijfsleven, oplossingen te vinden voor
problemen en deze te implementeren.
Het Britse leger heeft dit op een ad-hoc basis opgelost voor het conflict in de Falklands
terwijl het Marine Corps de nood aan innovatie duidelijk erkent na de oorlog in Irak en
(met wisselend succes) haar structuur probeert aan te passen aan dit nieuwe gegeven en
zo permanent kan en wil innoveren.
Het spanningsveld tussen stagnatie in tijden van vrede en de nood aan snelle verandering
in tijden van conflicten blijft ook vandaag duidelijk aanwezig. Het is manifest aanwezig in
defensieorganisaties zoals de onze waarin budget een allesoverheersende rol gekregen
heeft. Deze tendens is zich wel aan het keren.
Het US Army heeft recent nog het belang van innovatie benadrukt. Na jarenlange
verbeteringen aan bestaande capaciteiten (incrementele innovatie) wil men nu vooral
kijken naar disruptieve innovatie. Deze nieuwe focus moet ervoor zorgen dat de
technologische voorspring van de Verenigde Staten behouden blijft. Er worden initiatieven
opgestart om projecten snel te lanceren door middel van onder meer “crowdsourcing”
technieken die een bottom-up aanpak mogelijk maken (Vergun, 2018).
Franse Defensie zet ook volop in op innovatie voor 2018, waarbij bijna 5 Mia € voorzien
wordt voor O&O in het budget (France Gouvernement, 2018).

3.3

Voorbeelden van geslaagde innovaties

3.3.1 Inleiding
Innoveren in Belgische Defensie gebeurt elke dag, ondanks het feit dat hier geen specifiek
mechanisme voor bestaat. Het is zinvol om te achterhalen hoe er omgegaan wordt met
innovatie en welke succesfactoren ervoor gezorgd hebben dat de innovatie kon uitgevoerd
worden.
In de volgende paragrafen worden drie verschillende innovaties verder toegelicht. De drie
voorgestelde projecten werden gekozen omdat ze het potentieel hebben (of hadden) om een
bestaande werkmethode irrelevant te maken (EFB & VLAGES/SNOWDROP) of een
verregaande aanpassing in de doctrine met zich mee brachten (LandCap).
De informatie werd vergaard op basis van interviews met de betrokken diensten/personen.
Een overzicht van de vragen die gesteld werden tijdens deze interviews bevindt zich in
Bijl A.
3.3.2 Electronic Flight Bags (EFB)
De informatie voor dit onderdeel werd verkregen door een interview met de huidige
materiaalbeheerder (Kapt Stefaan VALKENBORGH) (23 Okt 2017) en emailverkeer met
de eenheid (Cdt Lesley PEETERS en LtKol Bruno BEECKMANS).
3.3.2.1 Omschrijving van de innovatie
Een ‘flight bag’ van een piloot is een koffer die gebruikt wordt voor het transporteren van
documenten zoals technische documentatie, richtlijnen, kaarten, … Het is
arbeidsintensief om al deze informatie aan te passen aan veranderingen want elke revisie
moet manueel uitgevoerd worden voor elke individuele set van documenten. Het gaat ook
over een groot volume aan papier en dit leidt tot zware koffers19.

19

Boeing schat het gewicht van de documentatie voor een recent toestel zoals de 777-200ER op 77 pond (+/- 35
Kg papier) (Allen, 2003).
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Een EFB biedt een oplossing voor dit probleem door (onder meer) het digitaliseren van
deze documenten. EFB’s kunnen ook interactief gebruikt worden en diensten aanbieden
zoals het berekenen van weight & balance etc. EFB-systemen waren in het begin relatief
duur want ze werden vast ingebouwd in de vliegtuigen en moesten een lang en duur
certificatieproces doorlopen. De ontwikkeling van tablets zoals de iPad heeft de kostprijs
aanzienlijk laten zakken want deze toestellen worden niet permanent geïnstalleerd en
kunnen een lichtere certificatieprocedure doorlopen. Na een aantal jaren ontwikkeling
kent deze nieuwe markt nu een explosieve groei. De EFB-technologie op tablets kon in zijn
beginjaren als een disruptieve innovatie omschreven worden: ze had het potentieel om de
bestaande markt van ingebouwde EFB te ontwrichten en kon grote veranderingen
teweegbrengen in de processen van luchtvaartmaatschappijen.

Figuur 4: EFB in een cockpit

Belgische Defensie was relatief snel (in vergelijking met andere defensieorganisaties) met
het implementeren van deze technologie in de vloot van transporttoestellen. In 2012 werd
er gestart met een EFB-project dat geleid werd vanuit de 15 Wing Transport. Er werd
gekozen voor een combinatie van relatief goedkope tablets en een bestaand
softwarepakket. Op dat moment was de software (belangrijkste aspect van deze
technologie) nog in volle ontwikkeling en de tablets hadden al hun nut bewezen. Men is
nu gestart met het implementeren van een nieuwe generatie van toestellen. Het nieuwe
A400M transporttoestel maakt ook voluit gebruik van deze technologie en gebruikt deze
ook voor het opvolgen van het onderhoud van het toestel.
3.3.2.2 Toegepast proces
De toenmalige testpiloot C-130 heeft als eerste in de organisatie de opportuniteit om in te
stappen in deze technologie geïdentificeerd. De technologie werd ontdekt bij de Franse
luchtmacht en bij een aantal commerciële maatschappijen.
De functie van testpiloot, waarbij er een nauw contact bestaat met zowel de eenheid (15
Wing) als de materiaalbeheerders, is zeer geschikt om behoeftes snel te identificeren, te
zoeken naar een oplossing en deze te evalueren. Het project volgde een onconventionele
weg van testpiloot naar materiaalbeheerder, waarbij er de geijkte kanalen voor behoefte
uitdrukking niet gebruikt werden. Bij het ontstaan van dit project was er ook geen
vastgelegd gebruiksconcept of doctrine. We kunnen hier dan ook spreken van een bottomup aanpak.
De doelstelling van het project was de digitalisatie van de documentatie en de eerste
stappen zetten in de richting van een interactief gebruik van EFB-software. Na het
bepalen van een werkmethode werden de andere betrokken partijen gebrieft, werd het
materieel aangekocht en geïntegreerd in de C-130H.
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De integratie werd uitgevoerd door een burgerfirma zodat er geen vertraging opgelopen
zou worden door certificatieprocedures.
3.3.2.3 Implementatie
De tablets moeten kunnen communiceren met de databases van de firma en dit heeft de
integratie van de tablets bemoeilijkt. Op dit moment wordt het volledige potentieel van de
technologie niet benut omdat er niet toegelaten wordt om via publieke
communicatienetwerken zoals 4G netwerken te communiceren met de firma. Voor de
uitvoering van het project was de steun van MR C&I20 een belangrijke voorwaarde om het
project zijn volledig potentieel te laten bereiken. De geleverde steun voldeed echter niet
aan de verwachtingen van de betrokken partijen.
Toen het project startte, waren de iPads de enige toestellen die beschikten over een
certificatie door de EFB-leverancier. Er werd binnen de organisatie met afgunst gekeken
naar de aankoop van de iPad toestellen. De keuze voor iPad toestellen was een bijkomende
moeilijkheid om de datacommunicatie te verzekeren want ze maken geen gebruik van de
Windows omgeving21.
Omwille van deze problemen werden de iPads niet aangeworven door de
materiaalbeheerder die in principe hiervoor zou moeten instaan (MR C&I) maar door de
materiaalbeheerder van het wapensysteem (MR Sys). Deze stond in ook voor de
bijkomende ondersteuning die niet door MR C&I geleverd kon worden.
De implementatie eerste generatie van EFB’s werd gedreven door de gebruikers. Voor de
nieuwe generatie van EFB’s, wat we als een incrementele innovatie kunnen omschrijven,
probeert men nu het beheer onder te brengen in de bestaande structuren voor
materiaalbeheer waardoor er een structurele oplossing in plaats gesteld kan worden voor
verwerving, onderhoud en vernieuwing. ComOpsAir heeft ook een rol te spelen in dit
proces.
3.3.2.4 Onvoorziene effecten
Bij de uitvoering van het project werden er een aantal randeffecten opgemerkt die niet
direct gelinkt waren met het project maar die wel een impact hadden op de implementatie
en waarvoor bijkomend budget en concept nodig waren:
-

Ontstaan van een behoefte aan piloothandschoenen die compatible zijn met
aanraakschermen zodat tablets kunnen bediend worden met handschoenen. Deze
handschoenen waren nog maar pas op de markt bij de start van het project;

-

Nood aan internetconnectiviteit voor de EFB’s. Dit is nog niet opgelost waardoor
de EFB’s nu nog te veel gebruikt worden als een ‘passief’ leestoestel en niet als een
interactieve enabler. Dit leidt tot frustraties bij gebruikers. Internetconnectiviteit
wordt als een risico beschouwd voor de militaire veiligheid door andere diensten.
Door de problematische connectiviteit is het concept geëvolueerd en gebruiken de
piloten de EFB om zendingen voor te bereiden en de documentatie te consulteren
als ze thuis zijn;

-

Nood aan bijkomende toestellen voor het technisch personeel, dat snel overtuigd
was van het nut van deze toestellen in hun domein;

-

Het beheer van de EFB’s vraagt tijd en hier zou personeel voor moeten voorzien
worden;

20

Divisie van het Directoraat-Generaal Material Resources die instaat voor ICT & infrastructuur.
Er bestaat een grote voorkeur in onze organisatie om op het Windows platform te werken voor toestellen die in
het militaire netwerk geplaatst zouden worden.
21
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-

Ontstaan van een nieuwe vormingsbehoefte voor het gebruik van de EFB;

-

Een opportuniteit voor de radicale herziening van de processen voor mission
planning maar dit is niet mogelijk zonder internetconnectiviteit en toelating om de
EFB ook voor de tactische zendingen te mogen gebruiken;

-

Impact op het proces voor het beheren van documentatie. Het beheer werd
gecentraliseerd en de verantwoordelijkheden aangepast;

-

Er moest ook bepaald worden welke bijkomende apps er nodig zijn en hoe deze
moesten geïnstalleerd en betaald worden.

Het beheer van deze EFB’s vraagt dan ook een grotere inspanning dan initieel gepland
werd.
3.3.2.5 Succesfactoren
Op basis van de interviews kunnen de volgende succesfactoren naar voren geschoven
worden:
-

Durven beslissen om te starten;

-

Dynamisch aanpassen van het project in functie van het voortschrijdend inzicht;

-

Luisteren naar de behoeftes van de klant (basis);

-

Goed onderscheid maken tussen noodzakelijke en optionele behoeftes.

3.3.3 SNOWDROP/(V)LAGES
De informatie over deze innovatie werd verkregen door interviews met Adjt-Maj b.d. Rudi
COLLIN (TrgC Para) en Gen b.d. Vlieger Karel VERVOORT (BaseCo 15 Wing Transport).
3.3.3.1 Omschrijving van de innovatie
In 1970-1980 waren er periodes van grote hongersnood in Afrika. België leverde in 1972
militaire transporttoestellen met bemanningen om voedsel uit de lucht te droppen ten
voordele van de bevolking in de Sahel. Landen was in het moeilijke terrein niet mogelijk
en niet aangewezen door het risico van hongerige menigten.

Figuur 5: VLAGES

In een militaire context wordt cargo door middel van parachutes gedropt waarbij
vliegtuigen hun lading droppen op grote hoogte (400 m) en de dure parachutes opnieuw
gebruikt worden nadat de troepen op de grond de cargo ontvangen hebben. Deze
werkmethode is echter niet mogelijk in een humanitaire context: er zijn immers geen
troepen aan de grond die de parachutes kunnen verzamelen.
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Er werd dan ook gezocht naar alternatieve oplossingen. Het voedsel moest op een veilige
manier naar de grond gebracht worden en dit zonder te landen en zonder (dure)
parachutes te gebruiken.
Een (disruptieve) innovatie was het droppen van graanzakken op lage hoogte (3 meter tot
70 meter) zonder gebruik te maken van parachutes. De cargo wordt gedropt door extractie
door de zwaartekracht. Deze nieuwe methode werd (V)LAGES22 (Figuur 5) genoemd en
zorgde voor een grote verandering in het proces voor het droppen van voedsel
(Trainingcentrum voor parachutisten, 2007).
In het begin kende men verliezen tot 90 procent van het voedsel dat gedropt werd en dit
was onaanvaardbaar. Na bijkomende tests werd de procedure verfijnd met onder meer het
gebruik van meerdere zakken en andere afmetingen voor de zakken. De verliezen konden
drastisch teruggebracht worden: in het nieuwe systeem had men slechts 2 procent
verliezen.
Het droppen op lage hoogte van graanzakken was enkel mogelijk indien er een lage grondlucht dreiging bestond. Dit was niet het geval in alle humanitaire operaties. De relatief
zware zakken konden ook schade toebrengen aan gebouwen en mensen op de grond
verwonden. Het is duidelijk dat het beveiligen van een dropzone voor voedsel tijdens
voedselschaarste niet eenvoudig is. Er was nood aan bijkomende innovatie om dit
probleem op te lossen.
In 1993 kwam Belgische Defensie (Gen-Maj b.d. VERVOORT) in contact met de Britse
uitvinder Geoff WOODFORD die hem zijn SNOWDROP-systeem voorstelde. Dit systeem
is gebaseerd op het droppen van individuele rantsoenen. De rantsoenen worden per twee
verpakt en dwarrelen tijdens de drop als sneeuw naar beneden (Figuur 6).

Figuur 6: SNOW DROP

SNOWDROP kunnen we beschouwen als een incrementele innovatie van VLAGES en
bood een oplossing aan bovenstaande problemen: men kon vanop grote hoogte droppen
(500 m en hoger23) en de verpakkingen waren veel kleiner waardoor er geen risico meer
was op schade of gekwetste mensen. Het systeem kende echter nog een aantal problemen
die ervoor zorgden dat SNOWDROP nog niet onmiddellijk operationeel inzetbaar was. De
problemen werden na bijkomende testen opgelost door Belgische Defensie en er werden
verschillende succesvolle demonstraties uitgevoerd.

22

Very Low Altitude Gravity Extraction System. Voor drops op grotere hoogte (70 m) werd dit systeem LAGES
genoemd.
23
Tests werden uitgevoerd tot 4500 m hoogte.
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3.3.3.2 Toegepast proces
De innoverende technieken om op lage hoogte te droppen zonder parachutes (VLAGES)
en de verfijning die daarna volgde (SNOWDROP) werden ontwikkeld op impuls van de 15
Wing Transport in nauwe samenwerking met de Sec Technieken van het Det Rav Air in
TrgC Para. Men is de ontwikkeling van deze technieken gestart zonder er een concept of
doctrine bepaald was door het hoger echelon.
De nieuwe technieken kenden veel weerstand binnen de hiërarchie van de toenmalige
Luchtmacht en de testen voor beide systemen werden gedaan zonder een mandaat.
3.3.3.3 Implementatie
Beide technieken werden uitvoerig getest en waren na deze testen klaar voor gebruik. De
verliezen bij drops werden drastisch verminderd.
Er werden pogingen ondernomen om ze te implementeren in de organisatie. Dit stootte op
veel weerstand, ondanks het bewezen nut van deze technieken in het buitenland. Na een
studie in de Defensiestaf (Seuntjes, 2008) werd er beslist om nog enkel VLAGES te
behouden omdat dit volgens bepaalde echelons het enige systeem was dat militair
bruikbaar was.
De nodige competenties om dit systeem te gebruiken bij de piloten en personeel van het
Det Rav Air zijn ondertussen verloren gegaan door personeelsverloop en pensioenen.
Er was in de jaren 2000 ook geen draagvlak meer om dergelijke opdrachten te laten
uitvoeren door militaire transporttoestellen. Organisaties die humanitaire hulp
organiseren konden beroep doen op burgertransporttoestellen of beschikken over een
eigen vloot.
3.3.3.4 Recente evoluties
Het conflict in Syrië heeft voor veel lijden gezorgd bij de burgerbevolking en de UN was
niet altijd in de mogelijkheid om snel voedsel te leveren aan bepaalde steden. Vanuit het
Belgische politieke niveau werd de vraag aan Defensie gesteld of er een mogelijke bijdrage
van België kon geleverd worden door het droppen van voedsel door middel van
SNOWDROP (Commissie voor de Landsverdediging, 2016, p. 24).
De invoering van de A400M zal ertoe leiden dat de opgestelde procedures zullen moeten
herwerkt worden en het is op dit moment niet duidelijk of dit zal gebeuren.
3.3.3.5 Onvoorziene effecten
Door het gebruik van deze nieuwe technieken werden er een aantal neveneffecten
gedetecteerd:
-

SNOWDROP is arbeidsintensief indien men de kleine zakjes manueel moet maken.
Dit kan geautomatiseerd worden met een verpakkingstoestel;

-

SNOWDROP zakjes konden initieel maar beperkt bewaard worden. Hier is een
oplossing voor gevonden door alternatieve voedingsmiddelen te gebruiken;

-

Het klaarmaken van de pallets (zowel voor VLAGES & SNOWDROP) vraagt meer
tijd in vergelijking met parachute drops.

In praktijk deed men beroep op hulp van de burgerbevolking voor het klaarmaken van de
pallets en aanmaken van de SNOWDROP zakjes.

18

3.3.3.6 Succesfactoren
Uit beide interviews werden de volgende succesfactoren naar voren geschoven voor de
realisatie van deze innovatieve projecten:
-

Goede samenwerking tussen de mensen op het terrein;

-

Mogelijkheid krijgen om concepten te testen;

-

Project uitwerken op lokaal niveau, zonder betrokkenheid van de Defensiestaf.

3.3.4 De nieuwe Cap Land
De twee voorgaande voorbeelden waren innovaties die ontstonden en uitgewerkt werden
aan de basis. Een voorbeeld van een gelukte innovatie die ontstond aan de top
(Defensiestaf) was de nieuwe Capaciteit Land. De informatie over dit project werd
verkregen door een interview met Gen-Maj Marc THYS.
3.3.4.1 Omschrijving van de innovatie
In 2000 werd het “Strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger 20002015” door de regering goedgekeurd. Dit plan voorzag onder meer in de vervanging van de
zware rupsvoertuigen door lichtere voertuigen die een grotere strategische mobiliteit
kennen (Henry & Moerman, 2000). Op de tactische mobiliteit moesten compromissen
gesloten worden om lichte en mobiele voertuigen (op wielen) te verwerven die toch
voldoende bescherming konden bieden aan de bemanning. Een tweede objectief van dit
programma was het verminderen van de onderhoudskosten die gepaard gaan met het
gebruik van rupsvoertuigen.
De programma’s waren vernieuwend voor Belgische Defensie door de invoering van
Overhead Weapon Stations en door een doorgedreven digitalisatie. De gebruikte systemen
waren in het algemeen al bewezen technologie maar de combinatie vuurkracht, mobiliteit
en bescherming was vernieuwend. We kunnen hier dan ook spreken van een incrementele
innovatie: het gaat over een verbetering van bestaande concepten die wel een grote impact
heeft gehad op onder meer de doctrine en logistieke steun van landformaties.
3.3.4.2 Toegepast proces
Er was een grote druk om dit Strategisch Plan zo snel mogelijk te realiseren. Men had
geen tijd om een nieuw concept op te stellen of om een bestaand concept om te vormen. Er
werd een capability team opgericht dat een voorstel opgesteld heeft over de inzet van
Defensie in toekomstige conflicten. Na goedkeuring van dit voorstel werd er bepaald welke
types van voertuigen er voldeden aan deze vereiste. Het team koos voor de oplossing om
twee types van voertuigen te combineren in plaats van een gemeenschappelijk platform
voor alle varianten. Deze keuze was nodig wegens budgettaire beperkingen en werd
gemaakt in Aug 2003. Het contract voor de DINGO-familie werd getekend eind 2004 en
het contract voor de PIRANHA-familie eind 2005.
Er werd gekozen voor nieuwe types (versies) van voertuigen die nog niet zo wijdverspreid
waren bij andere landen en voor bepaalde subsystemen, zoals het kanon 30 mm, was
België de voorloper.
Dit project volgde, door tijdsgebrek, ook een onconventionele weg doordat er niet gewerkt
kon worden op basis van Key User Requirements (KUR)24.
Het capability team bestond uit mensen die voorgaande ervaringen hadden op
studieburelen en technische diensten. Dit maakte het mogelijk om alle aspecten zoals
24

General operational and functional requirements that define the major choices in each line of development area
as a result of a systematic analysis.
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radiocommunicatie, platform, wapensystemen, … in het team zelf af te werken en hier
specificaties voor op te stellen. De enige uitzondering hierop waren de specificaties voor
de ambulance voertuigen.
3.3.4.3 Onvoorziene effecten
De snelle verwerving had een aantal onvoorziene effecten:
-

Er was in de organisatie veel weerstand voor de aankoop van deze nieuwe generatie
van voertuigen. Om deze weerstand te overbruggen werden er informatiebriefings
en demo’s gegeven.

-

Pas na de oplevering van de voertuigen werd er gestart met het opstellen van de
gebruiksdoctrine voor deze nieuwe platformen. Zo “ontdekte” men dat het
noodzakelijk was om de sectietactiek aan te passen omdat er met de DINGOfamilie minder personeel uitgestegen kan werken.

3.3.4.4 Succesfactoren
Het beheren van een tijdsgedreven project kan enkel door het oprichten van een
projectgroep (capability team) die beschikt over een divers team met voldoende technische
kennis.
3.3.5

Conclusie

3.3.5.1 Weerstand tot verandering
Bij het invoeren van nieuwe producten en procedures ervaart men in grote organisaties in
het bedrijfsleven weerstand tot verandering (Schilling, 2013, pp. 208-210). Dit werd ook
vastgesteld in defensieorganisaties zoals het US Marine Corps (Terriff, 2006, p. 219). Op
basis van de bovenstaande interviews kunnen we besluiten dat dit fenomeen zich ook
binnen Belgische Defensie voordoet.
3.3.5.2 Onconventionele aanpak
Uit de drie voorbeelden blijkt dat het noodzakelijk was om deze innovaties op een
onconventionele manier te behandelen. De klassieke structuren en processen werden niet
toegepast. In eerste instantie zou men dit kunnen opvatten als het falen van de klassieke
processen. Uit de literatuur blijkt echter dat dit zich ook voordoet in het bedrijfsleven en
eigen is aan grote organisaties. De kunst is dan ook om te bepalen welke
organisatiestructuur het beste geschikt is om een bepaalde innovatie te implementeren
(zie 2.4.2).
Defensieorganisaties beschikken vaak niet over deze flexibiliteit in hun structuren. De
structuren zijn vooral hiërarchisch opgevat en het middenmanagement heeft weinig
hefbomen om structuren aan te passen. Men valt daarom voor kleinere projecten terug op
wat de ‘piloot’ voor een project genoemd wordt. Dit was zeer duidelijk in het voorbeeld van
de EFB & (V)LAGES/SNOWDROP. Voor grotere projecten wordt er wel een aparte
(tijdelijke) structuur opgericht. De hiërarchische structuur maakt de steun van het hoger
management van groot belang. De steun (en mandaat) van het hoger management geeft
de mogelijkheid om eventueel toch structuren aan te passen en zich gemakkelijker
horizontaal door de organisatie te bewegen.
3.3.5.3 Proceseigenaar
De hierboven aangehaalde ‘piloot’ (of innovator) voor een project kan beschouwd worden
als een proceseigenaar maar met belangrijke beperkingen. In een ideale situatie krijgt de
proceseigenaar een mandaat, middelen en toegang tot het hoger management.
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Deze toegang is nodig om te vermijden dat innovatie (en vooral disruptieve innovatie) te
veel invloed ondergaat van de ‘val van de disruptieve technologieën’ (Christensen, 2013)
en weg gefilterd wordt door tussenechelons.
Uit de bovenstaande voorbeelden kunnen we besluiten dat deze rol niet voldoende
geformaliseerd was en de innovaties gerealiseerd werden dankzij de gedrevenheid van de
betrokken personen en niet dankzij een geïnstitutionaliseerd proces.
3.3.5.4 Detectie van innovatie
Uit de voorbeelden blijkt dat het op tijd kunnen identificeren van innovatie door personen
met voldoende kennis van groot belang is. Voor de EFB en VLAGES/SNOWDROP ging
het over de implementatie en verfijning van bestaande technologie die gedetecteerd werd
aan de basis. In het voorbeeld van de nieuwe capaciteit Land ging het over een
vooruitziende blik die de combinatie van nieuwe vuurkracht en bescherming realiseerde
die andere landen op dat moment nog niet voor ogen hadden. België was in dit domein een
koploper25.

3.4

Innoveert Belgische Defensie voldoende en wat zijn de remmende factoren?

3.4.1 Strategische Visie & Militair Bedrijfsplan
De Strategische Visie26 (Ministerie van Defensie, 2016) vermeldt in totaal acht keer de
term ‘innovatie’ en dit enkel in de context van de samenwerking met het bedrijfsleven in
het domein O&O. Er wordt niet gesproken over het opstellen van een innovatiebeleid en
innovatie aan en door de basis.
In het Militair Bedrijfsplan (Chef Defensie, 2017) wordt de term “innovatie” niet vermeld
en er wordt ook niet gesproken over een innovatiebeleid.
3.4.2 Wapenscholen
De Divisie Human Resources beschikt over wapenscholen. Deze scholen geven specifieke
vorming aan de verschillende categorieën van het personeel in hun specialiteit.
Voor de invoering van de eenheidsstructuur beschikten deze wapenscholen ook over eigen
studieburelen. Deze studieburelen werden gebruikt als denktanks voor het opstellen van
procedures & technieken en konden zich ook verdiepen in de technologie die voor de
wapensystemen gebruikt werd. Deze studieburelen bestaan niet meer en hun taken
zouden moeten overgenomen worden door de respectievelijke materiaalbeheerders en de
cel ICM27.
3.4.3 Competentiecentra
Belgische Defensie beschikt over competentiecentra die gespecialiseerd zijn in technieken
in de verschillende domeinen. Zo voeren competentiecentra onder meer modificaties uit en
kunnen ze prototypes ontwikkelen. Ze beschikken ook over een (beperkte)
productiecapaciteit. De competentiecentra worden aangestuurd door de verschillende
materiaalbeheerders en gaan in het algemeen zelf niet actief op zoek naar nieuwe
technologie (maar uitzonderingen bestaan). Ze beschikken over een studiebureel dat de
opgelegde taken analyseert en de verschillende werkplaatsen aanstuurt.

25

Het US Army is in 2018 een upgrade gestart om hun voertuigen te upgraden waardoor ze een vergelijkbaar
niveau zullen hebben met de voertuigen van Belgische Defensie (Judson, 2017).
26
Een document van 244 pagina’s.
27
Integrated Capability Management
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3.4.4 Verdienstelijke werken
Belgische Defensie probeert zijn personeel op de werkvloer aan te moedigen om
initiatieven te nemen om de werking te verbeteren. Deze ‘verdienstelijke werken’ worden
beloond met een (beperkte) geldprijs en de winnaars worden ook vermeld in de interne
publicaties.
De richtlijn vermeldt dat de nadruk wordt gelegd op het innovatieve karakter van de
verbetering maar ook met het volgende criterium: “Dit werk kan van technische of andere
aard zijn, maar moet een verbetering en/of besparing inhouden voor Defensie op het vlak
van efficiëntie, financiën of veiligheid.” (Algemene Directie Human Resources, 2015). Een
echte disruptieve innovatie zal met dit laatste criterium niet weerhouden worden en dit
criterium geeft ook geen aanleiding tot experimenteren.
Projecten worden voorgesteld door eenheden en behandeld door autoriteiten die bepaald
werden in de richtlijn. Deze autoriteiten moeten de voorstellen beoordelen en overmaken
aan DG HR. Een commissie selecteert vervolgens de mogelijke winnaars en maakt een
voorstel over aan Dir DG HR, die als enige autoriteit bepaalt welke projecten er beloond
zullen worden. Het aantal winnaars is beperkt. Dit lijkt contraproductief gezien de
beperkte kost van de beloning.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat een disruptieve innovatie op deze manier zal geselecteerd
worden als een verdienstelijk werk:
-

Het is niet gegarandeerd dat Dir DG HR, de synthese autoriteiten en de commissie
op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen;

-

De disruptieve technologie zal naar alle waarschijnlijkheid minder presteren op
selectiecriteria zoals mogelijke bezuinigingen of verhogingen van doeltreffendheid.

Wanneer we rekening houden met de beperkte impact van financiële beloningen (zie 2.6.1)
kan men zich de vraag stellen waarom dit proces zich niet meer concentreert op de
erkenning van een verdienstelijk werk door interne communicatie (die gratis is) in plaats
van een beloning. Op deze manier kunnen er ook meer ‘winnaars’ weerhouden worden en
wordt er ruimte gecreëerd voor experimenten waarvoor falen op dit moment geen
aanleiding geeft tot erkenning.
3.4.5 Wetenschappelijk onderzoek
Belgische Defensie beschikt over een eigen wetenschappelijk instituut dat onderzoek doet
ten voordele van Defensie. Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie28 heeft een
departement “Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van Defensie” dat onder
meer instaat voor het beheer van een meerjarenprogramma voor wetenschappelijk en
technisch onderzoek.
Er wordt jaarlijks een oproep gedaan naar de verschillende Stafsecties binnen Defensie
voor projecten die zouden kunnen opgenomen worden in het meerjarenprogramma.
Programma’s worden geselecteerd op basis van de wetenschappelijke waarde en hun
opportuniteit voor Defensie (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, sd).
Door de beperkte capaciteit (in personeel en middelen) en de wetenschappelijke
oriëntering die nagestreefd wordt, is dit proces minder geschikt voor het onderzoeken van
(disruptieve) innovatieve technologie en meer aangewezen voor fundamenteler onderzoek
in (zeer) beperkte domeinen.

28

http://www.irsd.be/website/
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De Strategische Visie voor Defensie legt de prioriteit voor de ontwikkeling van nieuwe
technologie zelfs bij het bedrijfsleven. Hier zullen bijkomende middelen voor vrijgemaakt
worden vanaf 2022 om uiteindelijk te komen naar een budget van 140 Mio € in 2030
(Ministerie van Defensie, 2016, p. 77)29. Het is niet mogelijk om de impact van deze
verhogingen en nieuwe filosofie op dit moment in te schatten. Het is wel duidelijk dat een
overgang van een jaarlijks budget van 4 Mio € naar 140 Mio € een uitdaging vormt.
Op korte termijn kunnen we naar alle waarschijnlijkheid geen groot aantal innovaties
verwachten vanuit Belgisch wetenschappelijk onderzoek voor Defensie.
3.4.6 Conclusie
Belgische Defensie beschikt niet over een specifieke entiteit die exclusief verantwoordelijk
is voor innovatie in alle domeinen30. Er wordt vooral gekeken op korte termijn: bestaande
technologie voor een gekend probleem. Men voorziet geen ruimte voor projecten die mogen
mislukken. Er wordt ook niet gewerkt vanuit een cultuur van autonomie en
zelfontwikkeling van het personeel op de werkvloer, zoals in het bedrijfsleven wel getracht
wordt (Piscione, 2017). Het wetenschappelijk onderzoek onder zijn huidige vorm zal ook
niet onmiddellijk bijdragen aan grote innovaties.

3.5

Innovatie in andere defensieorganisaties: DARPA & EDF

3.5.1 DARPA
Het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency werd opgericht om
onderzoek te verrichten naar nieuwe technologieën. Het krijgt zijn opdrachten van het
Amerikaanse Ministerie van Defensie. Na de oprichting in 1958 is de organisatie
verschillende keren van structuur en opdracht veranderd. Bekende voorbeelden van
DARPA-projecten zijn het Internet, stealth technologie en drones.
DARPA krijgt de mogelijkheid om zeer diverse projecten te ontwikkelen waarbij het niet
altijd duidelijk is of een project wel haalbaar zal zijn in de realiteit. Zogenaamde
“moonshot” projecten, waarbij het absoluut niet duidelijk is of ze succesvol zullen
volbracht worden, worden toegelaten (Weinberger, 2017, p. 239). Dit past in een filosofie
waarbij een mislukt project als leermoment wordt beschouwd. Projecten moeten wel
wetenschappelijk onderbouwd zijn en worden meestal uitgevoerd in samenwerking met
burgerfirma’s.
Het agentschap beschikt over aanzienlijke middelen: het budget voor 2017 was bijna 3
miljard dollar (Defense Advanced Research Projects Agency, sd) en is groter dan het
budget voor Belgische Defensie anno 2017. Een instituut zoals DARPA lijkt ver buiten de
mogelijkheden te liggen van Belgische Defensie.
3.5.2 European Defence Fund
In het verleden investeerden de individuele lidstaten in eigen defensie-industrie, die O&O
georiënteerd is, door het financieren van onderzoek (Castellacci & Fevolden, 2015). Europa
onderkent sinds kort het belang aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie voor
Defensie. Het recent opgestarte EDF heeft als doel om hieraan bij te dragen door het
financieren van projecten (European Commission, 2017) en meer samenwerking in O&O
te bewerkstelligen. Het EDA31 zal de rol van uitvoerend agentschap op zich nemen.
29

Het is niet duidelijk hoe men het EDF (zie onder) zal combineren met deze aanpak, daar de Strategische Visie
werd geschreven voor de lancering van de PESCO & EDF-initiatieven.
30
Binnen sommige diensten wordt er wel aandacht gegeven aan bottom-up innovatie, zoals in de SNAMTI
(Structure for Networking and Management of Tactical Information) methode die toegepast wordt binnen MR
C&I voor C2ISR capaciteiten (ACOS Operaties & Training, 2009) maar dit is een beperkt domein.
31
European Defense Agency
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Door de combinatie van nationale financiering en het EDF hoopt men om op termijn 5
miljard euro per jaar vrij te maken voor investeringen in defensie capaciteiten. Het EDF
zal op deze manier de grootste Europese actor worden in het domein van O&O voor
defensietoepassingen.
Op 11 Dec 2017 werd een lijst van 17 defensieprojecten goedgekeurd door de PESCO32
landen in de Europese Unie (Permanent Structured Cooperation (PESCO) - Factsheet,
2017). Deze projecten zullen deels gebruik kunnen maken van het EDF. De Europese Raad
gaf in maart 2018 zijn toelating voor deze projecten.
Het EDF kan een opportuniteit zijn om innovatie te stimuleren en om bijkomende
middelen te krijgen. De 17 eerste PESCO-projecten zijn echter grotere programma’s zoals
een European Medical Command, nieuwe gepantserde gevechtsvoertuigen voor infanterie
en indirecte vuursteun. Het is ook niet duidelijk wat er in een volgende golf van projecten
zal opgenomen worden.

3.6

Benchmarking met andere naties

3.6.1 Internet research
Een snelle en objectieve manier om te onderzoeken hoe belangrijk organisaties innovatie
vinden, is het tellen van het aantal ‘hits’ via een zoekmotor zoals Google.
In dit geval werd er gezocht op het woord innovatie en zijn varianten in het Frans, Duits
en Deens33.
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer:
Land

Site

Zoekwoord

Hits

België

www.mil.be

Innovatie

8

Innovation

10

Canada

forces.gc.ca

Innovation

191

Denemarken

fmn.dk

Innovation

44

Duitsland

bundeswehr.de

Innovation

66

Frankrijk

defense.gouv.fr

Innovation

1100034

Luxemburg

www.armee.lu

Innovation

2

Nederland

www.defensie.nl

Innovation

80

Innovatie

498

Tabel 1: Resultaten Google search 18 Oktober 2017

De cijfers uit de bovenstaande tabel spreken boekdelen voor Belgische Defensie: Defensie
scoort toch al minstens in de communicatie over innovatie erg pover, vooral in vergelijking
met andere kleinere defensieorganisaties zoals Nederland en Canada.
3.6.2 Nederlandse Luchtmacht
De Nederlandse Luchtmacht
samenwerkingsverband op te

probeert innovaties te realiseren door een
starten met startups uit het bedrijfsleven.
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Permanent Structured Cooperation
De gebruikte zoekterm was telkens: “site:[website van defensieorganisatie] innovation”.
34
Voor een groot volume aan hits rondt Google de resultaten af.
33
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Er werd een lijst opgesteld van concrete problemen waarvoor men een innovatieve
oplossing zoekt en startups kunnen zich kandidaat stellen om deze aan te pakken. Dit
project wordt “Startup in Residence” genoemd en werd gelanceerd in maart 201835.
3.6.3 Nederlandse Marine
Nederlandse Defensie voert een actief innovatiebeleid en heeft binnen de verschillende
krijgsmachtdelen innovatie managers die werken in innovatiecellen. Op 15 Dec 2017 werd
de geschiedenis en rol van de innovatiecel van de Marine toegelicht door KLTZ Patrick
STAHLI (vragenlijst in Bijl B).
Deze cel is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke projecten en het
faciliteren van de innovatie. Ze zorgt ook voor een optimale informatiestroom naar andere
diensten in de organisatie. Grote projecten, zoals programma’s voor grote wapensystemen,
worden in een aparte ad-hoc structuur ondergebracht. Men noemt dit een innovatieve
cluster. De samenstelling van een cluster is vergelijkbaar met de capability teams in
Belgische Defensie maar de clusters blijven wel permanent bestaan in tegenstelling tot de
capability teams die ophouden met bestaan van zodra het project in de uitvoeringsfase
komt.
Projecten ontstaan in het algemeen aan de basis en dit wordt actief nagestreefd. De
projecten worden ook uitgevoerd aan en door de basis, die de rol van proceseigenaar op
zich neemt.
De cel zorgt voor de nodige ondersteuning. Projecten worden door de innovatiecel
voorgesteld aan de Admiraliteitsraad en krijgen een mandaat na goedkeuring. Het
takenpakket omvat ook de coaching van de innovator en uitvoering van algemene
prospectie zodat ze op de hoogte blijft van evoluties in de verschillende domeinen.
Het mislukken van projecten behoort tot de mogelijkheden en wordt niet als nadelig
beschouwd. Een idee moet wel onderbouwd zijn vooraleer er geld vrijgemaakt wordt.
Men gebruikt vooral technologie die al ergens eerder toegepast werd en er wordt
samengewerkt met het bedrijfsleven om nieuwe of bestaande technologie meer aan te
passen naar de noden van Defensie.
Na het doorlopen van een innovatieproject moet dit vervolgens geïmplementeerd worden
in de organisatie. In de Nederlandse Marine ervaart men dit als het moeilijkste stadium
van een project. De innovatiecel speelt een grote rol als facilitator in het
implementatieproces van het project. Het mandaat van het hoger management en de
daaruit volgende periodieke rapportering kunnen helpen om de interne wrijving binnen
de organisatie te overwinnen.
3.6.4 Franse Special Forces
De Franse Special Forces beschikken over een eigen studiebureel36 dat verantwoordelijk
is voor de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten voor de Special Forces. Projecten worden
intern de SF geïdentificeerd en ontwikkeld en vervolgens overgemaakt aan de Staf van de
Landmacht voor mogelijke implementatie in de andere eenheden van de Landmacht.
Deze werkmethode zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de termijnen37 voor de
ontwikkeling van een nieuwe capaciteit (Ministère des Armées, 2017).

35

https://startupinresidence.com
Bureau d’études équipements et prospectives
37
Termijnen ingekort van 15-20 jaar naar 6 jaar.
36
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Kleinere projecten worden binnen de Special Forces zelf uitgevoerd. Ze beschikken over
een eigen cel die instaat voor de identificatie, ontwikkeling en implementatie van nieuwe
technologie. Hiervoor beschikken ze onder meer over een kleine technische ploeg.
Er wordt geprobeerd om de mentaliteit van een startup te behouden waarbij projecten snel
en efficiënt ontwikkeld worden en waarbij creativiteit en nieuwsgierigheid centraal
staan38. De startup werkmethode is volgens Ries (2011) de beste manier om te werken in
omstandigheden van grote onzekerheid.
Er bestaat een proces om ideeën die ontstaan op het terrein snel om te zetten in projecten
en men organiseert zelfs beurzen om de verschillende projecten toe te lichten aan partners
in het bedrijfsleven en in defensieorganisaties.

3.7

Deelbesluit

Het is duidelijk dat Defensie moet innoveren om relevant te blijven.
Defensie verschilt niet fundamenteel van burgerorganisaties en ondervindt dezelfde
problemen bij het beheer van innovatie. Binnen Belgische Defensie bestaat de ‘innovatie’
mentaliteit die nagestreefd wordt in het bedrijfsleven en bij andere defensieorganisaties
nog onvoldoende.
Er is geen algemeen innovatieproces. In praktijk is het nu nodig dat er een gemotiveerde
innovator aanwezig is om de projecten te lanceren en op te volgen. Andere processen zoals
de verdienstelijke werken benadrukken het innovatieaspect onvoldoende.
Andere naties zoals Frankijk en Nederland innoveren op een gestructureerde manier en
hebben hier permanente structuren voor. Voor beide landen wordt innovatie gedreven
door de basis.
Belgische Defensie beschikt (nog) niet over de middelen om te innoveren door
fundamenteel onderzoek op grote schaal uit te voeren en het EDF zal waarschijnlijk dit
niet veranderen. Het is dan ook eerder aangewezen om vooral 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 integreren. 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.
De implementatie van de technologie in de organisatie is moeilijk en verdient de nodige
aandacht. Dit aspect van innovatie wordt als de moeilijkste fase van een project
beschouwd en hiervoor is de steun van hoger management onontbeerlijk. De
competentiecentra kunnen een belangrijke rol in spelen voor het integreren van nieuwe
technologie op bestaande platformen.
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http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/forces-speciales-l-esprit-start-up-jdef
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4 Kritische analyse en aanbevelingen
4.1

Inleiding

In dit deel gebeurt een kritische analyse en worden er concrete aanbevelingen
geformuleerd die onze organisatie zullen helpen in het omgaan met innovatie en
disruptieve technologie.

4.2

Kan Belgische Defensie zelf nog innoveren en is dat nodig?

4.2.1 Noodzaak van innovatie
Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat innovatie ook voor defensieorganisaties van
levensbelang is. Defensieorganisaties ervaren niet de druk die het bedrijfsleven heeft om
te innoveren en snel producten op de markt te brengen. Er is echter wel een noodzaak om
relevant te blijven en te kunnen voldoen aan de eisen van de stakeholders. We hebben ook
de plicht om ons personeel met de beste middelen uit te rusten voor de uitvoering van hun
opdrachten.
Zowel aan de basis als aan de top van de organisatie wordt er soms gekozen voor
innovatieve technologie. Er bestaat echter geen proces om dit te beheren waardoor het
slagen of mislukken van een project vooral bepaald wordt door het doorzettingsvermogen
van de innovator. Uit de benchmarking met andere landen en uit de literatuur blijkt dat
het noodzakelijk is om innovatie door middel van een proces te beheren. Dit proces moet
wel voldoende flexibel zijn en moet een zo breed mogelijk publiek proberen te bereiken.
Het is wel opvallend dat, in vergelijking met het bedrijfsleven en bij andere
defensieorganisaties, de noodzaak tot innovatie niet erg onderkend wordt in recente
beleidsdocumenten.
4.2.2 Technologische innovatie door onderzoek of detectie
Innovatie kan ontstaan door wetenschappelijk onderzoek of door het op tijd detecteren van
technologie die aan de start van zijn S-curve zit. Defensie beschikt niet over de middelen
om naar een DARPA-model over te stappen en moet specifieke keuzes maken voor
projecten waarvoor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd kan worden.
Defensie werkt met het geld van de belastingbetaler en er wordt verwacht dat deze
middelen op een correcte manier beheerd worden zonder (te) veel verspilling door onder
meer verkeerde investeringen.
Het is dan ook niet aangewezen om voluit in te zetten op technologie die nog zeer
prematuur is (zoals de “early adopter”). Er moet gekozen worden voor technologie
waarvoor de sector het ‘dominant design’ bepaald heeft. Dit vermijdt de keuze voor een
technologie die standaarden of concepten gebruikt die niet algemeen van toepassing zijn
(Schilling, 2013, p. 66). Het is echter niet zo eenvoudig om dit precies te bepalen en het
precieze tijdstip zal afhangen van de ecosystemen van de nieuwe en de oude technologie.
Een nieuwe technologie, die gebruik kan maken van het bestaand ecosysteem van de oude
technologie, zal sneller ingevoerd kunnen verlopen in vergelijking met een nieuwe
technologie waarvoor een nieuw ecosysteem moet ontwikkeld worden (Adner & Kapoor,
2016). De verschillende gevallen worden verder toegelicht in Figuur 7 die de S-curves uit
Figuur 2 verder aanvult.
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Figuur 7: Vervanging van een bestaande technologie (Adner & Kapoor, 2016)

Kiezen voor een technologie die al ergens zijn nut bewezen heeft zal ook helpen om intern
de defensieorganisatie alle betrokken partijen te overtuigen van het gebruik van deze
innovatieve technologie.
4.2.3 Besluit
De aangehaalde voorbeelden geven aan dat Belgische Defensie zich, omwille van de vele
beperkingen, nu al voornamelijk richt op innoveren op het vlak van integratie, gebruik en
verbetering van bestaande technologie en dat er minder ingezet wordt op innovatie door
middel van wetenschappelijk onderzoek. Disruptieve innovatie wordt niet actief
nagestreefd.
Innovatie is dus niet nieuw voor Belgische Defensie maar wordt niet op een structurele
manier uitgevoerd en opgevolgd. Onze buurlanden hebben hier al structuren en
procedures voor opgesteld en deze lijken vlot toepasbaar te zijn op Belgische Defensie
zonder grote bijkomende investeringen in personeel en middelen.
Defensie moet zijn marktpositie niet veroveren en concurreren op de markt maar wordt
wel geconfronteerd met een permanent en steeds sneller veranderende omgeving. Defensie
heeft iets meer tijd dan het bedrijfsleven om een keuze te maken uit de nieuwe technologie
die ontwikkeld wordt maar kan ook niet te lang wachten om zijn relevantie niet te
verliezen.
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Figuur 8: Potlood Metafoor (Michael Parent)

Belgische Defensie kan zich dan ook best opstellen als the sharp ones uit Figuur 8 : het
landschap opvolgen en na eerste gebruik door early adopters de technologie die relevant
lijkt te zijn verder uitdiepen (door testprojecten) en vervolgens implementeren waar
mogelijk. Samenwerken met andere landen en organisaties zoals het EDA kan helpen in
het scannen van de horizon en het correct inschatten of een bepaalde innovatie relevant
zal zijn.
Innovatie houdt het risico in dat er een slechtere situatie ontstaat en er moet dan ook goed
afgewogen worden of de innovatie wel voldoende voordeel heeft voor de organisatie. De
sharp ones-aanpak kan de risico’s die gepaard gaan met innoveren verminderen.

4.3

Identificeren van de succesfactoren voor innovatie

We kunnen een synthese maken van de succesfactoren voor innovatie uit de twee
voorgaande delen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er geen fundamentele
verschillen bestaan tussen organisaties uit de civiele sector en Defensie. De capaciteit om
te innoveren ligt vooral in een innovator mentaliteit en niet zozeer in budget. In het
bedrijfsleven wordt er bewust met beperkte budget gewerkt om innovatoren te dwingen
om creatief problemen op te lossen (Piscione, 2017). Dit impliceert dat zelfs een budgetdriven organisatie zoals Defensie de laatste jaren was, wel een innovatieve mentaliteit zou
kunnen hebben.
Er worden vier succesfactoren geïdentificeerd op basis van de voorbeelden en de literatuur.
4.3.1 Steun van het hoger management
Defensieorganisaties en grote organisaties kennen vaak een structuur met verschillende
tussenechelons. Deze tussenechelons hebben vaak hun eigen beheersregels en objectieven
en
kunnen
zo
innovatie
al
dan
niet
bewust
blokkeren.
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De steun van het hoger management zorgt ervoor dat een idee kan uitgewerkt worden en
geeft het project een mandaat dat gebruikt kan worden om steun te verkrijgen in de
organisatie.
Er moet een periodieke rapportering plaatsvinden aan het hoger management zodat
problemen bij de uitvoering van het project snel opgelost kunnen worden en waar nodig
er strategische keuzes kunnen gemaakt worden.
We vinden deze praktijk terug bij de voorbeelden van Nederlandse Marine, Franse Special
Forces en uit de literatuurstudie. In het bedrijfsleven noemt men deze steun product
champions (Schilling, 2013).
4.3.2 Empowerment van innovatoren
Het personeel aan de basis van een organisatie is het best geplaatst om te innoveren. Zij
detecteren mogelijke gebreken of verbeteringen het snelste en zijn ook het meest
gemotiveerd om hun project te realiseren. Dit wordt ook erkend in de literatuurstudie door
het belang dat gegeven wordt aan proceseigenaars. We vinden dit ook terug in de
aangehaalde voorbeelden, waarbij de rol van de basis telkens cruciaal was voor het
realiseren van de projecten. De Nederlandse Marine volgt dit principe ook en de Franse
Special Forces hebben aan de basis (hun eenheden) zelfs permanente middelen
toegewezen om te innoveren.
4.3.3 Flexibiliteit in de organisatie
De innovator heeft vaak steun nodig van anderen in de organisatie. Vanuit de organisatie
moet hier flexibel mee omgesprongen kunnen worden en deze steun moet op een
gestructureerde manier kunnen gegeven worden. De ‘coalition of the willing’ die uit de
voorbeelden naar voren kwam is geen structurele oplossing maar geeft wel de richting aan
waarin gezocht moet worden.
Het voorbeeld van capability teams toont aan dat men overgaat tot het oprichten van een
tijdelijk aparte structuur voor het beheer van grote projecten zoals nieuwe
wapensystemen. Dit wordt echter enkel gedaan voor grotere projecten en is dus eerder
uitzonderlijk en bovendien op tijdelijke basis.
Voor kleinere projecten zou Belgische Defensie zich kunnen baseren op werkmethodes uit
de burgersector, waarbij personeel voor een deel van hun tijd aangehecht wordt aan een
project. Op deze manier wordt er een team samengesteld dat beschikt over verschillende
specialiteiten, zonder de normale gang van zaken te zwaar te verstoren.
Dit kan zelfs op vrijwillige basis, waarbij personeel zich kan inschrijven om mee te doen
aan een project dat ze interessant vinden, wat op zijn beurt dan weer kan zorgen voor
gemotiveerde deelnemers die zichzelf kunnen ontplooien in de organisatie.
4.3.4 Cultuurverandering
Er is een wijziging van de bedrijfscultuur binnen Defensie nodig op drie niveaus.
Een eerste aanpassing moet gebeuren aan de basis. De basis moet op een permanente
manier de gebruikte processen en technologie in vraag stellen en op zoek gaan naar
mogelijke verbeteringen door zelf actie te nemen. Ze moeten de rol van innovator opnemen.
Er is geen extra personeel nodig aan de basis om dit uit te voeren maar men moet wel
meer verantwoordelijkheden krijgen (en nemen).
Een tweede mentaliteitswijziging bevindt zich op het niveau van leiderschap. Er moet
meer gekozen worden voor een decentralisatie van beslissingen en de basis moet de ruimte
krijgen om te experimenteren, te leren en conclusies over te maken aan het hoger echelon.
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Een laatste mentaliteitswijziging is van belang voor de hele organisatie. Er moet afgestapt
worden van een mentaliteit waarin projecten altijd moeten lukken. Falen mag en een
gefaald project heeft ook meerwaarde want er werd iets geleerd. Deze
mentaliteitsverandering is nodig om de basis toe te laten om te experimenteren en het
leiders in de organisatie aan te moedigen om meer te decentraliseren.
4.3.5 Besluit
We kunnen uit de aangehaalde voorbeelden en de literatuur de succesfactoren bepalen die
innovatie in de organisatie ondersteunen. Door de gelijkaardige problemen die het
bedrijfsleven en Defensie ondervindt met innovatie, zijn deze succesfactoren breed
toepasbaar. Op basis van de interviews en benchmarking kunnen we besluiten dat de
toepassing van deze succesfactoren ook voor Belgische Defensie mogelijk zou moeten zijn.

4.4

Kunnen we innovatiebeheer implementeren en op welke manier?

4.4.1 Innovatieproces
Het valt op dat de klassieke werkmethodes niet toegepast (konden) worden in de
aangehaalde voorbeelden. Hieruit zou men kunnen besluiten dat deze methodes niet de
meest geschikte manieren zijn om innovatie te ontdekken en uit te bouwen, wat ook
ondersteund wordt door literatuur (Starck-King, 2012).
Zeker is dat de klassieke werkmethode van KUR voor de verwerving van materieel een
lange weg vraagt met verschillende tussenechelons die behoeftes kunnen filteren (ACOS
Operaties & Training, 2009).
Deze procedure heeft zeker zijn meerwaarde voor het valideren van nieuwe behoeftes
maar is niet de beste manier om innovatie op een snelle en flexibele manier op te vangen
en uit te voeren. Dit probleem stelt zich ook in andere legers en het US Army heeft zelfs
een aparte eenheid opgericht die instaat voor het snel(ler) uitrusten van hun eenheden
wanneer er tekortkomingen worden geïdentificeerd bij de uitvoering of voorbereiding van
een operatie in het buitenland. Dit proces wordt geactiveerd op basis van een “10-liner”
die ingediend kan worden door iedereen in het US Army, ongeacht de rang of functie. De
eenheid werkt parallel van de bestaande structuren om zo snel mogelijk resultaten te
boeken (Wikipedia contributors, 2017).
Innovatie moet beheerd en ondersteund worden met een duidelijk geformaliseerd proces
en bijbehorende structuur (Schilling, 2013) & (Piscione, 2017).
Dit proces moet:
-

iedereen in de organisatie de mogelijkheid bieden om ideeën naar voren te brengen;

-

de innovatie beheren als een project met duidelijke objectieven en timeline;

-

de innovator toegang geven tot het juiste personeel op het juiste moment;

-

de innovator belonen voor zijn inspanningen;

-

alle ideeën verzamelen en archiveren.
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4.4.2

Innovatiecel

4.4.2.1 Algemeen
Verschillende defensieorganisaties beschikken over permanente innovatiestructuren. De
Nederlandse Marine heeft innovatiebeheer geïmplementeerd door het oprichten van een
innovatiecel op de Staf van de Marine in Den Helder39. De Franse Special Forces hebben
innovatieteams in hun eenheden ondergebracht en gebruiken de Special Forces als
innovatoren om nieuwe technieken te testen.
Een vergelijkbare werkmethode is ook onder ontwikkeling binnen de Belgische Special
Forces Group SFG onder de vorm van een ‘testbed’40. Het bijstaan in de ontwikkeling en
evaluatie van materieel en procedures is een mission essential tasks van de SFG.

Figuur 9: METL SFG

Dit testbed (OT&E41) maakt deel uit van de instructiewing van de SFG en zal
samenwerken met de burgersector, academische wereld en andere naties. Deze cel bestaat
uit twee personen en zal ook instaan voor de implementatie van de lessons identified uit
Ops theater in de instructie en voortgezette vorming van de operatoren.
De samenwerking met andere naties wordt gerealiseerd door het liaisonofficierennetwerk
in het PENTAGON, USSOCOM en BENESOF-kenniscentrum. Dit netwerk draagt actief
bij aan het verkennen van de horizon en implementatie van nieuwe technieken.
4.4.2.2 Beschrijving van een innovatiecel
Op basis van de bovenstaande bevindingen en rekening houdend met de beperkte
personeelsenveloppe voor Belgische Defensie, lijkt de aanpak van de Nederlandse Marine
de meest aangewezen voor grotere organisaties.
39

Elk krijgsmachtdeel van Nederlandse Defensie beschikt over een dergelijke innovatiecel met vergelijkbare
objectieven en werkmethodes.
40
Informatie verkregen door middel van een telefonisch interview met S3 SFG (Kapt Olivier BORMANS) op 09
Feb 2018.
41
Operational Testing & Evaluation
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Het is belangrijk om dicht genoeg bij de basis te zitten om ideeën die naar boven komen
in de juiste context te plaatsen. Het is daarom aangeraden om een innovatiecel te voorzien
op minstens het niveau van de verschillende componenten.
Een innovatiecel:
-

formaliseert de verschillende ideeën en toetst af of deze haalbaar zijn (zie checklist
in Bijl C);

-

legt projecten voor aan het hoger management voor goedkeuring;

-

zorgt voor de nodige middelen voor de realisatie van het project: innovatieteam,
budget, SME42, …;

-

coacht de innovator (aan de basis) in de realisatie van zijn project (rol van product
champion);

-

rapporteert over de vooruitgang en problemen van projecten;

-

faciliteert de implementatie van projecten in de organisatie na het doorlopen van
een testfase en validatie door hoger management;

-

communiceert intern en extern de organisatie om toekomstige innovatie aan te
moedigen;

-

volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet door het oprichten van een netwerk met
partnerlanden en het uitvoeren van algemene prospectie (horizon scanning).

Deze cel is beperkt in omvang want ze voert zelf geen innovatie uit. Het zijn de innovatoren
aan de basis die zelf hun project verder uitwerken. Dit gaat dus verder dan een
“ideeënpostbus”-aanpak die in het verleden vaak toegepast werd. Mensen aan de basis
moeten hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.
Naast deze permanente innovatiecel is het ook aangewezen om een reservoir aan te leggen
van mogelijke SME die kunnen bijdragen bij de realisatie van innovatieprojecten. Dit zijn
bij voorkeur mensen uit het bedrijfsleven of met een niet-militaire achtergrond om zo de
diversiteit aan achtergronden in het innovatieteam te vergroten. Het model van de Franse
Special Forces, waarbij er door de eenheden nauw samengewerkt wordt met burgerfirma’s,
is een interessant model als er intern niet voldoende capaciteiten zijn om een project te
realiseren maar gaat wel gepaard met een budgettair aspect.
4.4.3 Bewakingssysteem voor de omgeving
Als we de technologische ontwikkelingen op tijd willen detecteren en opvolgen dan moet
er een bewakingssysteem opgesteld worden. Een bewakingssysteem structureert de
horizonscanning in de omgeving van de organisatie, kan helpen om verrassingen te
vermijden en kennislacunes binnen de organisatie te identificeren.

Figuur 10: Bewakingssysteem voor onvoorspelbaarheden (Heene, 2017)
42

Subject Matter Experts
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Dit systeem zou moeten voldoen aan de voorwaarden uit Figuur 10 en gebruikt deze
partners:
-

de specialisten aan de basis die observeren hoe materieel gebruikt wordt en
verbeteringsvoorstellen kunnen doen;

-

gebruikers die kennis maken met materieel van andere naties, materieel
ontdekken op beurzen, …;

-

materiaalbeheerders vanuit hun contacten met burgerfirma’s.

Het is duidelijk dat een vlotte interne communicatie van groot belang is om een dergelijk
bewakingssysteem te laten functioneren. Dit proces moet niet overdreven geformaliseerd
worden en iedereen in de organisatie de mogelijkheid bieden om actief deelnemen.
4.4.4 Aanmoedigen van innovatie binnen Defensie
Belgische Defensie doet nog onvoldoende om innovatie aan te moedigen. Het proces van
verdienstelijke werken43 moet aangepast worden om beter om te gaan met een
innovatiecultuur die start op de werkvloer en om het belang aan disruptieve innovatie te
benadrukken. Geld is een slechte motivator en vraagt blijkbaar een zware procedure om
uit te keren. Het zou beter zijn om immateriële zaken zoals tijd en studiekrediet te
gebruiken om innovatoren te belonen. Deze beloning moet ook voorzien worden voor
projecten die mislukken, zodat men ook moeilijke (en mogelijke disruptieve) innovaties
durft opstarten.
Het aspect erkenning moet sterk verbreed worden door meer gebruik te maken van de
interne en externe communicatiekanalen. Het gebruik van korte presentaties van
projecten of concepten, zoals in de burgersector wordt toegepast met TED44-talks, kan ook
erg motiverend werken en een jaarlijkse beurs waar de beste innovaties worden
voorgesteld aan industrie, andere defensie- en veiligheidsorganisaties en eigen personeel
kan ook motiverend werken.
4.4.5 Besluit
Andere legers hebben innovatie geïmplementeerd in hun structuren zonder een
onoverkomelijke investering in personeel.
Een innovatiecel op niveau van de componenten lijkt het best geplaatst binnen Belgische
Defensie om de innovatie binnen de component aan te moedigen, te sturen en te
vergemakkelijken en lijkt, gezien zijn beperkte omvang en specifieke takenpakket,
haalbaar te zijn.
Defensie beschikt over de nodige hefbomen om innovatie te stimuleren maar moet ze
bedienen.

4.5

Deelbesluit

Na een kritische analyse kunnen we besluiten dat innovatiebeheer ook voor Belgische
Defensie mogelijk is en zelfs noodzakelijk is. Door de beperkte capaciteiten om zelf aan
innovatie te doen is het vooral aangewezen om een goede detectie te doen en de nodige
middelen te voorzien om nieuwe technologie te ontdekken, te analyseren en voldoende snel
te
implementeren
in
de
organisatie.
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Zie paragraaf 3.4.4.
TED (Technology, Entertainment, Design) is een organisatie die conferenties organiseert voor
wetenschappers, journalisten, … die een forum krijgen om hun project, technologie of stelling voor te stellen
gedurende een 10-tal minuten. De conferenties worden opgenomen en gratis ter beschikking gesteld op het
internet. Meer informatie op www.ted.com. In 2013 werden er al meer dan 1 miljard TED-filmpjes bekeken.
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Een eerste prioriteit is dan ook het opstarten van innovatiecultuur in onze organisatie.
Disruptieve innovatie mag niet vergeten worden.
Een innovatiecel speelt een belangrijke rol bij het beheren van innovatie en moet zich op
de juiste locatie bevinden: voldoende dicht bij de werking aan de basis maar anderzijds
moet het hoger management goed bereikbaar zijn. De componenten lijken, net zoals in
Nederlandse Defensie, de meest aangewezen plaats voor een innovatiecel.
De grootste uitdagingen en verschillen met Belgische Defensie bevinden zich op het vlak
van bedrijfscultuur en mentaliteit. Dit zijn veranderingen die gerealiseerd kunnen worden
zonder bijkomende middelen en vragen vooral voldoende en actieve steun van het hoger
management.
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5 Besluit
Het woord “innovatie” is alomtegenwoordig in de (sociale) media en sinds kort neemt ook
de Europese Unie door het PESCO-initiatief grote stappen in het domein van militaire
innovatie. In deze paper hebben we geanalyseerd of Defensie ook kan omgaan met
innovatie in het algemeen en met de extreme vorm van innovatie die disruptieve
technologie vormt.
De literatuurstudie heeft aangetoond dat bedrijven veel tijd en energie investeren om een
innovatiecultuur te implementeren en innovatie op een correcte manier te beheren. Dit
moet niet verbazen: het is voor hen van levensbelang om te innoveren en zo relevant te
blijven in de steeds sneller evoluerende markt. Een gemiste innovatie kan het einde
bekeken van het bedrijf. Dit is vooral van toepassing voor de disruptieve innovaties die
het potentieel hebben om de markt om te gooien of een nieuwe markt te laten ontstaan.
Innovatie kan op verschillende echelons uitgevoerd worden in de organisatie maar
innovatie door de basis wordt als de belangrijkste vorm beschouwd. In het bedrijfsleven is
het betrekken van personeel op de werkvloer dan ook een belangrijke activiteit.
Het bestuderen van drie casussen en benchmarking met andere defensieorganisaties laat
ons toe om te besluiten dat defensieorganisaties ook moeten en kunnen innoveren.
Belgische Defensie ondervindt dezelfde problemen als burgerorganisaties voor het
uitvoeren van innovatieprojecten maar innoveert echter niet op de gestructureerde manier
die we terugvinden in het bedrijfsleven en buurlanden. De slaagkans van een project
hangt nog te vaak af van de gedrevenheid van de innovator omdat er geen ondersteunende
structuur bestaat.
De casussen en literatuur laten het toe om vier succesfactoren te identificeren die sterk
zullen bepalen of een innovatie succesvol geïmplementeerd kan worden. Deze factoren
zijn:
-

Steun van het hoger management;

-

Empowerment van innovatoren;

-

Flexibiliteit in de organisatie;

-

Mentaliteitsverandering.

Het gaat hier telkens over factoren die zich in het managementdomein bevinden en die
vooral te maken hebben met de cultuur binnen een organisatie. Het belang van de
empowerment van de innovatoren, die zich aan de basis bevinden, mag niet onderschat
worden en past in een politiek van responsabilisering waarin de eenheden meer
verantwoordelijkheid moeten en kunnen nemen. Deze decentralisatie laat toe om
innovatie aan de basis te detecteren en uit te voeren. Na de uitvoering van een testproject
kan de innovatie vervolgens opgenomen worden in de eenheidsstructuur voor verder
beheer en implementatie.
Het is voor Belgische Defensie op dit moment niet mogelijk om door fundamenteel
onderzoek zelf veel innovaties te ontwikkelen. Dit vormt geen onoverkomelijk probleem
en moet op korte termijn ook niet de prioriteit vormen. Belgische Defensie moet wel in een
eerste fase werk maken van de implementatie van een innovatiecultuur & structuur. Dit
zal ons toelaten om de innovaties die al een nut bewezen hebben op tijd te detecteren en
op een gestructureerde en vlotte manier te implementeren in de organisatie.
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Deze innovatiecultuur & structuur zal in de toekomst noodzakelijk zijn als de eigen
innovatiecapaciteiten door O&O beschikbaar worden.
Er is een cultuurverandering nodig om innovatie in onze organisatie binnen te loodsen.
Enerzijds moet de aanwezige zin voor innovatie aan de basis aangewakkerd en
aangemoedigd worden. Dit kan door het geven van kleine beloningen (van niet financiële
aard) zoals een leerkrediet, toekennen van tijd voor projecten en het erkennen van het
werk van innovatoren op grotere schaal. Het organiseren van een jaarlijkse
innovatiebeurs met korte voorstellingen (zoals TED-conferenties) zou hiervoor een zeer
geschikt middel zijn. Het proces van de verdienstelijke werken zou in deze zin aangepast
moeten worden en het mogen mislukken van een project moet toegelaten worden. Durven
innoveren kan immers enkel als er geen faalangst in de organisatie bestaat.
Anderzijds is er ook een cultuurverandering nodig bij het hoger management. Hun rol is
essentieel in het herkennen, erkennen en steunen van mogelijke zinvolle innovaties. Het
hoger management moet voldoende know-what hebben om deze rol te vervullen en kan
hiervoor bijgestaan worden door een innovatiecel. De opgestelde checklist kan een
leidraad vormen om te bepalen of een bepaald project haalbaar is voor de organisatie.
De organisatie heeft ook nood aan een innovatiestructuur. Deze structuur bestaat uit twee
componenten: een innovatiecel en innovatieprocessen. De cel staat in voor het
innovatiebeheer en begeleidt de innovatoren aan de basis voor de uitvoering van hun
project. Ze heeft een beperkte omvang en kan best samengesteld worden uit personeel met
diverse achtergronden. Voor bepaalde SME45 kan dit op tijdelijke basis. De innovatiecel
moet vooral goed geplaatst zijn: dicht genoeg aan de basis en anderzijds met een vlotte
toegang tot hoger management. Binnen Belgische Defensie lijken de componenten de
aangewezen plaats voor een dergelijke cel.
Het innovatieproces bestaat uit vijf stappen:
-

Scannen en kaderen;

-

Onderzoek & experimenteren;

-

Synthese;

-

Prototyping;

-

Implementatie.

Deze stappen vragen een flexibele organisatie met een goede informatiedoorstroming. De
informatiestroom kan bijvoorbeeld starten door het opzetten van een website en proces
waarin iedereen van Defensie een mogelijk innovatieproject kan voorstellen. Dit is geen
vrijblijvende ideeënbus: de persoon die iets voorstelt zal zelf instaan voor de
implementatie!
De laatste stap (implementatie) vraagt voldoende aandacht en is vaak de moeilijkste in
het innovatieproces. We beschikken nog over competentiecentra die over voldoende knowhow beschikken om de innovatoren hier bij te staan. Implementatie vraagt ook het
overwinnen van interne wrijving en daar is de steun van het hoger management
noodzakelijk. Hier kan de innovatiecel een belangrijke faciliterende rol spelen.
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.

45

Subject Matter Experts
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Bijlage A: Interviews EFB / VLAGES / SNOWDROP
Ontstaan van de behoefte
-

Waar ontstond de behoefte/vraag voor aankoop van nieuw Mat (top-bottom //
bottom-up?)

-

Wat was de driver achter de nieuwe technologie (kosten besparing, verhogen
gebruiksgemak, efficiëntie, oplossen van een missing link, …)

-

Werd de nieuwe technologie behoefte op voorhand gevalideerd door D&R?

-

Was de nieuwe technologie gedekt door een gebruiksconcept of werden de
concepten achteraf opgesteld/ontdekt?

Technologie
-

Technologie ontdekt bij andere naties//beurzen//tijdschriften//contacten met
firma’s//….

-

Bestond de behoefte op te markt (COTS/MOTS) of was het een abstracte vraag voor
een oplossing?

-

Waren we voorlopers op anderen of eerder volgers?

-

Was de technologie disruptief
bestaande technologie?

-

Was de technologie volwassen op het moment dat wij deze aankochten of was er
nog veel ontwikkeling lopende?
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of eerder een volgende generatie van een reeds

Change management / implementatie
-

Was er veel weerstand in de organisatie voor de implementatie van de technologie
(change Mgt)?

-

Waar ondervond je de meeste weerstand?

-

Bestaat deze weerstand nog steeds of is iedereen overtuigd door gebruik van de
technologie?

-

Hoe werd deze weerstand overwonnen: Overtuigen gebruiker//tussenkomst hoger
Mgt//communicatieplan

-

Was er veel samenwerking nodig met andere MatMan//componenten//Dst binnen
Defensie om het project te realiseren?

-

Verliep deze samenwerking vlot?

-

Waar zaten de remmende factoren in de realisatie van het project? Budget//
Doctrine//Afhankelijkheid van derden (CIS, Infra, …)//Personeelstekort voor
opvolging

-

Was een hand-over van het project nodig of werd het verder beheerd binnen je eigen
organisatie?

-

Was er een actieve steun van het hoger management? Was dit nodig of gewenst?

Slot
-

Werden de vooropgestelde objectieven gehaald?
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A technology that significantly alters the way that businesses operate. A disruptive technology may force
companies to alter the way that they approach their business, risk losing market share or risk becoming irrelevant
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-

Waarom wel/niet?

-

Wat waren de factoren die bijgedragen hebben aan realisatie van het project

-

Waar lag de winst voor de organisatie?

-

Bijkomende onvoorziene effecten van de implementatie?

-

Wat waren de succesfactoren voor het project?
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Bijlage B: Interview NLD Marine innovatiecel
Jobdescription
-

Waarom werd deze functie opgericht?

-

Werd er een specifiek mandaat opgesteld?

-

Is er een job description?

-

Bent u beperkt in domein? Kan het ook gaan over IT, … ?

-

Werkmethode tot realiseren van werkmethode

Beheer
-

Hoe ontstaan innovatieprojecten? Top down/bottom up?

-

Kan iedereen een voorstel doen?

-

Kan u zelf zaken top down doorduwen?

-

Hoe wordt beslist om met een project van start te gaan?

-

Hoger management betrokken?

-

Is economische return een driver?

-

Is er een beslissingsprotocol?

-

Wordt er gewerkt met een project piloot voor de concrete realisatie van het project?

-

Mag een project mislukken?

-

Wordt er specifiek gekeken naar 'disruptive technology'?

-

Wat zijn volgens u de succesfactoren om een project te laten slagen?

-

Wat is het budget?

Technologie detectie
-

Wordt er aan marktverkenning gedaan?

-

Worden de nieuwste technologieën actief opgevolgd?

-

Wordt dit gedaan op uw niveau? En hoe?

-

Wordt er vooral gewerkt met een bestaande technologie die ergens opgepikt werd
of wordt er ook van nul gestart?

-

Wordt er veel in-house ontwikkeld (O&O)?

-

Hoe matuur moet een technologie zijn om in overweging te komen? Moet het proven
technology zijn?

Aantal voorbeelden van geslaagde innovatie
Aantal voorbeelden van mislukte innovatie
Internationale samenwerking?
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Bijlage C: Checklist voor projecten
Bron: (Schilling, 2013)
De onderstaande checklist kan gebruikt worden om een kwalitatieve analyse te maken
van mogelijke projecten. Deze checklist geeft geen ja/neen antwoorden en is bedoeld als
een beoordelingsinstrument.
Ze werd aangepast om toepasbaar te zijn in een defensieorganisatie. De innovatie kan
gaan over nieuw materieel maar het kan ook handelen over nieuwe procedures, IT, ...
-

Welke eenheden zullen gebruik kunnen maken van de innovatie?

-

Hoe zullen de eenheden overtuigd moeten worden van het nut van deze innovatie?

-

Hoe zal de innovatie gebruikt worden?

-

Wat zijn de voordelen van de innovatie?

-

Gaan er risico’s gepaard bij de implementatie en gebruik van de innovatie?

-

Zijn er alternatieven die de eenheden kennen of eerder zullen willen?

-

Is de innovatie bruikbaar met de bestaande uitrusting van de eenheden?

-

Zullen de eenheden veel vorming moeten ondergaan om met de innovatie om te
gaan?

-

Zullen de eenheden de innovatie als eenvoudig bruikbaar beschouwen?

-

Zijn er bijkomende kosten die een impact zullen hebben op de eenheden (specifieke
munitie, personeelskosten, ...)?

-

Hoe zullen de eenheden de innovatie verkrijgen?

-

Zal er een installatie of integratie met bestaand materieel nodig zijn?

-

Zorgt de innovatie voor een verhoging van de effectiviteit van bestaande
capaciteiten?

-

Zullen er bestaande capaciteiten (materieel) of diensten (personeel) kunnen
afgeschaft worden door het gebruik van het nieuwe materieel?

-

Kunnen we de innovatie zelf produceren met bestaande capaciteiten? Kunnen deze
intern ontwikkeld worden of productie door externen?

-

Zal er bijkomend personeel moeten aangeworven worden om de innovatie te
gebruiken?

-

Gebruiken onze partnerlanden dit materieel?

-

Gebruiken onze tegenstanders dit materieel?

-

Kan er samengewerkt worden met een partnerland om dit materieel te realiseren?

-

Zal het gebruik van dit materieel een strategische impact hebben?

-

Zal dit materieel de ontwikkeling of gebruik van andere types materieel mogelijk
maken?

-

Zal de innovatie leiden tot een nieuwe familie van materieel?

-

Hoe lang zal het duren om het project te realiseren?

-

Zijn we de eersten om een dergelijk materieel te gebruiken? Willen we de rol van
pionier op ons nemen?
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-

Zijn de eenheden klaar voor de nieuwe technologie?

-

Wat zal de impact zijn als de vooropgestelde termijnen niet gehaald worden?

-

Zijn er al bestaande leveranciers en contracten voor dit materieel?

-

Hoeveel zal de innovatie kosten en hoe stabiel is deze kost (schaaleffecten)?

-

Hoeveel kost het om de innovatie te produceren? Zullen deze kosten zakken op
termijn?

-

Zijn er gerelateerde kosten die zullen gedragen moeten worden?
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