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LOGISTIEK  LTZ1 (LD) dr. Bianca Keers

De Defensievisie 2035 en het Sailplan 2030 schetsen de ambitie en de defensie
operaties van de toekomst. Maar wat betekenen ze voor de materieel logistiek 
van het CZSK? Hoe ziet de materieellogistiek er in 2035 uit, voor welke 
uitdagingen staan we en om welke innovaties vraagt dit alles? Dit artikel schijnt 
licht op de route naar de toekomst van de materieellogistiek voor het CZSK.

Logistiek komt van het Franse woord loger (accom-
moderen).1 NATO’s definitie van logistiek is: ‘The 
science of planning and carrying out the movement 

and maintenance of forces.’2 Materieellogistiek en per-
soneelslogistiek zijn logistieke functies, waarbij de eerst-
genoemde zich binnen Defensie richt op het beschikbaar 
stellen, beheren en onderhouden van de materiële mid-
delen om eenheden in staat te stellen hun taak uit te 
voeren. Ze omvat het besturen, beheersen, organiseren 
en uitvoeren van de goederen- en de daar bijhorende 
informatiestroom. Van ontwikkeling en inkoop, via de 
productie- (assortiment, systeembeheer en onderhoud) en 
distributielogistiek naar de klant (en retour).3 Logistiek is 
essentieel om operationeel gebruik van militaire materiële 
middelen te kunnen realiseren en voort te zetten: een 
verzekerde aanvoer van brandstof, reservedelen, munitie, 
voeding en geneeskundige goederen naar het oefen- of 

inzetgebied en adequaat herstel van line-replaceable 
units (LRUs) zijn kritische factoren voor het succes van een 
militaire operatie.4 

Het is goed om ons in dit verband een historisch voor-
beeld voor de geest te halen. Toen het Korps Mariniers in 
2009 aanzienlijke freedom of movement genereerde in 
Task Force Uruzgan, was dat niet alleen een overwinning 
voor de Nederlandse gevechtstroepen. Het was ook een 
overwinning voor de materieellogistiek die erin slaagde 
om binnen enkele maanden het essentiële materieel (zoals 
gepantserde Viking-voertuigen, persoonlijke wapens, 
additionele rantsoenen en bivakmaterieel) beschikbaar 
te krijgen op 5300 km afstand van de thuisbasis. Het is 
wellicht nuttig een voorbeeld te geven van verlies van 
strategische waarde als de materieellogistiek niet op orde 
is: toen Defensie in 2013 SAP invoerde, met als uitdaging 
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een kennisachterstand bij medewerkers, was die achter-
stand mede de oorzaak van afnemende leverbetrouw-
baarheid van de keten. 

De primaire doelstelling van het logistieke proces is tijdig, 
betaalbare, ononderbroken en uitgebalanceerde midde-
len ter beschikking stellen aan het operationele proces, 
ten behoeve van de vervulling van de taakstelling van de 
krijgsmacht. Alle activiteiten in dit proces moeten hieraan 
bijdragen en de gebruiker en de omstandigheden waar-
onder een eenheid opereert staan hierbij centraal. (Lever-)
betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn dé prestatie-
indicatoren om kwaliteit te leveren voor de war fighter 
van nu en in de toekomst. Maar de wijze van opereren 
verandert met de tijd.

Toekomstige operaties
De Interim National Security Strategic Guidance5 van 
het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Strategic 
Trends Programme; Future Operating Environment 2035 
van het Britse MOD6  en de eigen Strategische Monitor 
2021 van Clingendael Institute schetsen een beeld van 
toekomstige defensieoperaties. In de nieuwe geopolitieke 
situatie spelen statelijke conflicten een grotere rol. Naast 
de traditionele operationele domeinen zee, land en lucht 
neemt de ruimte een steeds prominentere plek in. En in 
de toekomst wordt uiteraard veelvuldig gebruik gemaakt 
van internet of informatiesystemen voor de besturing 
van technologie en bedrijfsvoeringsprocessen. 
Kenmerkend is het autonoom dan wel remote 
op grotere afstanden en out of sight kunnen 
opereren: subsea, over the horizon en above 
the sky. Als gevolg hiervan zijn toekomstige 
operaties meer multidimensioneel.7

Daar waar historische oorlogen tussen naties 
werden bepaald op basis van een voortdurend 
overwicht aan gevechtstroepen op het slagveld, 
worden de oorlogen van de toekomst met name 
gevoerd met disruptieve activiteiten gericht 
op wereldwijde industrieën. Denk aan ontslui-
ting van grondstoffen, handelsbeperkingen en 
ict-verstoring met cyberwapens. Onlangs nog 
maakte een cyberaanval Amerikaanse oliepijp-
leidingen onbruikbaar. Nederlandse bedrijven, 
academische ziekenhuizen, dataknooppunten en kennis-

instituten zijn een gewild doelwit voor spionage, sabotage 
en diefstal van geheimen.8 Het (internationaal) opsporen 
en voorkomen van dergelijke bedreigingen wordt dan ook 
voor Defensie prioriteit. Voor het CZSK betekent dit onder 
meer bewaking en beveiliging van de havens en toevoer-
lijnen op zee door middel van Autonomous Underwater 
Vehicles (AUVs), sonar-, radar- en satellietsystemen.

Wat zijn hiervan de consequenties voor de materieellogis-
tiek? Hoe moet Defensie in logistiek opzicht inspelen op 
de toekomst? Welke organisatorische uitdagingen spelen 
een rol en welke innovaties zijn nodig? Voor een goed be-
grip is het noodzakelijk eerst een conceptueel strategisch 
model te introduceren (zie figuur 1). Het model beschrijft 
hoe het afleiden van een ontwikkelingsstrategie voor een 
organisatie tot stand komt aan de hand van vier aspecten:
1.  toekomstige logistieke vraag,
2.  interne uitdagingen waarop de organisatie dient te 

acteren,
3.  maatschappelijke veranderingen waarop ingespeeld 

moet worden,
4.  noodzakelijke innovaties. 

Het model wordt gebruikt voor de verdere structuur van 
dit artikel.
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Figuur 1: strategisch model
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Perspectief op de toekomst van onze materieellogistiek

De logistieke vraag in 2035

Logistieke zelfstandigheid 
Kenmerkend voor toekomstige operaties is de behoefte 
aan materiële gereedheid en logistieke zelfstandigheid die 
een snelle en autonome inzet mogelijk maken. Cruciaal 
hierbij zijn lokale, genormeerde operationele voorraden 
waarover een eenheid zelf het 
beheer voert. Het inrichten 
van beheer zo dicht mogelijk 
op het uitvoerend niveau is 
leidend. De verantwoordelijk-
heid (en bevoegdheid) over de 
eigen uitrustingen, en daarmee het ‘eigenaarschap’ over 
het eigen product, komt hiermee dichter bij de operatie te 
liggen (dan nu het geval is). De afgeleide doelstelling hier-
van is het creëren van voldoende diepte om de taakstel-
ling te kunnen volbrengen. Hiervoor moeten bevoorrading 
en onderhoudsprocessen geëchelonneerd ofwel getrapt 
worden opgebouwd. Essentieel is een goede basis om de 
keten op af te kunnen stemmen. 

Informatiegestuurde processen
Met de komst van meer autonome systemen en eenheden 
wordt informatievoorziening meer dan ooit van belang. 
Informatievoorziening blijft essentieel voor het monitoren 
van prestaties, het op tijd inspelen op en uitvoeren van 
activiteiten en het besturen van het integrale logistieke 
proces. Maar, door een tekort aan vakkundig personeel 
en de wens van efficiënt onderhoud en bevoorrading, 
verschuift de focus naar op conditie gebaseerd onder-
houd en integraal voorraadbeheer. Data-analyse, business 
intelligence en ketenbestuur worden door middel van re-
mote diagnostics vanuit een maritime operations centre 
(onderdeel van het SAIL-plan)9 en een logistics servicepro-
vider10 gedaan. Om snel, efficiënt en foutloos tussen di-
verse partijen in de keten te kunnen communiceren is het 
elektronisch uitwisselen van materieellogistieke gegevens 
essentieel. Informatie moet juist en centraal toegankelijk 
zijn. Data-analyse voor logistieke planning en besturing 
is essentieel. Daarom worden in principe alle aanwezige 
artikelen gecodeerd (met een NSN en SAP-artikelnummer) 
en beheerd in één integraal IV-systeem (SAP, eventueel 
met interfaces). Door logistieke activiteiten goed te regi-
streren en daarmee accurate data te genereren, kunnen 
vervolgens in de toevoerketen juiste voorraadniveaus 
worden bepaald en bevoorrading en onderhoudscapaci-
teit (personeel, reserveonderdelen, transport en financiën) 
worden gepland.

Interorganisatorische samenwerking  
Het vervaardigen en onderhouden van vernieuwende 
technologie vergt hoogwaardige kennis. Deze kennis is 
echter vaak schaars en voorbehouden aan de fabrikant 
van een product. Hierdoor zullen fabrikanten van mari-
tieme systemen steeds vaker ook het onderhoud gaan 
aanbieden. Externe leveranciers zullen een meer directe 
rol spelen bij de instandhouding van het materieel bij de 
eenheden, waardoor het belangrijker wordt om organisa-
torisch goed samen te werken. Er dient een intensievere 
samenwerking te komen tussen publieke en private or-

ganisaties, overheidsorganen en bondgenoten. Dit is be-
langrijk voor zowel het verwerven en instandhouden van 
materieel als voor strategisch transport (DOKM-maatregel 
15). Maar strategische samenwerkingsverbanden zijn ook 
risicovol door onderlinge afhankelijkheid. Het is daarom 
belangrijk om strategisch af te wegen hoe ver deze (on-)
afhankelijkheid moet gaan. Weloverwogen keuzes zijn 

nodig welke (kern)materiële 
(veiligheids)voorraden en ei-
gen productiecapaciteit (denk 
aan additive manufacturing) 
moeten worden aangehou-
den voor het zeker stellen 

van beschikbaarheid en instandhoudingsvermogen. Het 
oriëntatiepunt is hierbij niet efficiency, maar voortzettings-
vermogen.

Terwijl het belangrijk is de materieellogistieke organisa-
tie in te richten voor het ondersteunen van toekomstige 
operaties, hebben we ook te maken met interne en maat-
schappelijke uitdagingen. 

Intraorganisatorische uitdagingen
In het verleden ligt een decennium van bezuinigingen 
waarin sterk werd gestuurd op efficiency. Veel ondersteu-
nende capaciteiten zijn inmiddels gepoold en georgani-
seerd met centrale shared services. Deze hebben geleid 
tot een verkleining van de krijgsmacht en hebben een 
negatief effect gehad op de materiële gereedheid. De 
logistiek wordt echter in steeds grotere mate belangrijk 
om een betrouwbare bedrijfsvoering te hebben. Door 
het gebruik van steeds meer informatietechnologie en 
toenemende integraliteit en complexiteit van technolo-
gische systemen zullen enerzijds fabrikanten dichter op 

‘Het eigenaarschap over 
het eigen product komt dichter  

bij de operatie te liggen’

LOGISTIEK

Rubber filter voor straalpijp, gemaakt met additive manufacturing 
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onze eenheden gaan zitten. Anderzijds worden productie 
en afzetmarkten van toeleveranciers mondialer. Transport-
afstanden nemen toe en de distributie loopt over meer 
organisaties, door assortimentsgewijs te werken zelfs 
intern over meerdere eigen onderdelen (commando’s) 
heen. Dat houdt praktisch in dat het CZSK afhankelijker is 
geworden en zal blijven van meerdere partijen. Besturing 
van het materieellogistiek proces is daarmee complexer 
en het risico op bestuurlijk falen (miscommunicatie en 
onvoldoende afstemming) is groter. Bovendien zal het 
moeilijk zijn om beleidsdoelstellingen SMART te concreti-
seren naar onderliggende niveaus en te operationaliseren 
in de praktijk.

Maatschappelijke uitdagingen
Het verrichten van logistieke activiteiten moet aan steeds 
meer prestatiecriteria voldoen. Zo wordt de omgeving 
veeleisender met betrekking tot veiligheid en de naleving 
van wet- en regelgeving. Denk aan vervoer en opslag 
van gevaarlijke stoffen en het verwerven van veilige 
arbeidsmiddelen. De omgeving en maatschappij worden 
ook veeleisender op het vlak van duurzame logistiek. 

Vanwege de groeiende vraag (door toename van de 
wereldbevolking) naar schaarser wordende grondstoffen 
en energiebronnen in combinatie met klimaatverandering, 
wordt het steeds belangrijker om duurzaam om te gaan 
met ons materieel. De publieke opinie vraagt om een 
productieketen met minder emissie, afval en hergebruik 
van producten, onderdelen en verpakkingen of recycling. 
Dat vereist dat de productieketen omgevingsinclusief is; 
activiteiten moeten voor hun realisatie op de publieke 
eisen worden afgestemd. Dat vraagt om procesinnovatie 
(denk aan duurzaam inkopen, herdistributie en herstel 
van goederen) en een daarmee samenhangende sterke 
samenwerking tussen diverse partijen in de keten. De in-
koopprocessen en het assortimentsmanagement worden 
hierdoor meer kennis- en arbeidsintensief. Kijkend naar 
de toekomst zal er echter, veroorzaakt door demogra-
fische ontwikkelingen in Nederland, een aanhoudende 
schaarste zijn van een bepaalde arbeidscapaciteit (vak-
kennis) en zal de arbeidsdiversiteit toenemen.11 Daarnaast 
zal de uitstroom van militairen en burgermedewerkers 
vanwege FLO doorzetten.12 Dat zet ons voor de uitdaging 
van kennisbehoud en -ontwikkeling; zorg dragen voor het 
doeltreffender inzetten van medewerkers en een middel-
langetermijnplanning om hun potentieel vorm te geven.

Innovatief inspelen op de toekomst
Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen dat er voldoende 
uitdagingen voor de materieellogistieke organisatie in het 
verschiet liggen. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden 
om ze het hoofd te bieden in de vorm van innovaties. 

Ontsluiting arbeidspotentieel, centrale data en 
integrale besluitvorming
Om doelmatiger om te gaan met het schaarse personeel, 
de arbeidsbelasting op een acceptabel niveau te houden 
en om te bereiken dat ‘…de bedrijfsprocessen, informa-
tiestromen en activiteiten integraal op elkaar zijn afge-
stemd’13 lijkt een andere arbeidsorganisatie verstandig. 
Klassieke organisatievormen, zoals functionele structu-
ren, waarin veel overleg en afstemming nodig is tussen 
afdelingen, moeten plaatsmaken voor nieuwe interne 
structuren en samenwerkingsvormen tussen organisaties 

Visualisatie DMI-DOPS-project ‘Integraal Logistiek Concept voor de 

DDG&S’ ter verbetering van het materieellogistieke proces bij DDG&S 

i.h.k.v duikveiligheid

Figuur 2: Control tower volgens Capgemini16
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ter verbetering van de communicatie.14 Ook is er extra 
behoefte om de kennis over veiligheid integraal onderdeel 
te laten zijn van het materieellogistieke proces. Vanuit 
gestuurde veelzijdige kennisclusters, geleid aan de hand 
van een visie in plaats van polderen15, kunnen integrale 
concepten, processen en werkwijzen ontstaan gericht en 
met zicht op het eindresultaat.

De uiteenlopende softwaresystemen (onder meer voor be-
heer van keurings- en onderhoudscertificaten) dienen met 
het oogmerk op eenvoud uit te faseren. Eén softwaresys-
teem en een centrale regie met experts en IT-specialisten 
helpt de monitoring, sturing en verbetering van de geza-
menlijke inspanning in het materieellogistieke proces. 
Echter, om de arbeid anders te organiseren is adaptief 
vermogen benodigd; dat vereist een open mindset en 
flexibiliteit van bestuurders en werknemers!

Materiële doelmatigheid
Tegelijkertijd vragen onze financiën en een duurzame lo-
gistiek om een focus op materiële doelmatigheid. De sleu-
tels voor succes liggen hier in het systematisch nadenken 
over het creëren van klantwaarde en het beperken van 
verspillingen. De verdere ontwikkeling van maatschap-
pelijk verantwoord inkopen, integraal voorraadbeheer en 
een circulair proces is hiervoor belangrijk. Een circulair 
productieproces maakt dat Defensie minder afhankelijk 
wordt van haar (toe)leveranciers en grondstoffen uit het 
buitenland. Maar een circulair proces vraagt ook om zicht 
op input, gebruik en output van grondstoffen.17 Hiervoor 
moet in  datageneratie en -analyse worden geïnvesteerd.  
Voor een hogere benuttingsgraad van productiehulpmid-
delen en co-exploitatie van transportmiddelen en infra-
structuur, wordt ook geïnvesteerd in het intensiveren van 
samenwerking met fabrikanten, andere departementen 

en bondgenoten. Er komt een verschuiving van zelf bezit-
ten naar samen delen, want een gedeeld object vraagt 
50% minder grondstoffen in vergelijking tot enkelvou-
dig bezit.18 Complementariteit staat daarbij voorop en 
voorkomt duplicering. Samenwerking leidt bovendien tot 
schaalvoordelen, mogelijkheden om gezamenlijke essenti-
ele capaciteiten te behouden en innovatie. Praktisch vergt 
dit echter een verdere coöperatie bij de aanschaf van ma-
terieel op het gebied van financiering,19 productspecifica-
tie, databeheer en modernisering van de informatiebevei-
liging. Daarbij zullen we het denken in zuilen los moeten 
laten, alleen door samenwerking worden uitdagingen 
opgelost. Voor het verbeteren van de organisatie ligt de 
focus op het collectief in plaats van individueel belang of 
op functionele macht, korte lijntjes houden20 en ‘open en 
eerlijk’ met elkaar communiceren21. Dit vergt een profes-
sionele cultuur, en dat is wellicht de grootste opgave.

Conclusie
Hoe ziet de materieellogistiek er in 2035 uit, voor welke 
uitdagingen staan we en om welke innovaties vraagt dit al-
les? Kenmerkend voor toekomstige operaties is de behoefte 
aan materiële gereedheid en logistieke zelfstandigheid om 
eenheden snel te kunnen inzetten en autonoom te laten 
opereren. Het inrichten van beheer zo dicht mogelijk op 
het uitvoerend niveau is leidend. Eigenaarschap over het 
eigen product komt zo terug waardoor de basis op orde is 
en voor de instandhouding voorraad en onderhoud wor-
den afgestemd. Informatievoorziening vanuit de eenheid 
naar het centrale operations centrum vormt een essentieel 
onderdeel voor integrale procesplanning en -besturing. 
Toenemende bestuurlijke en technologische complexiteit, 
een veeleisender omgeving (op gebied van veiligheid en 
duurzaamheid) en aanhoudende schaarste in arbeidsca-
paciteit vraagt om een kennisintensieve samenwerking 

Inspectie van geëtiketteerde bedrijfsstoffen tijdens de DMI-DB3-pilot van een redistributieproces om de afvalstroom te verminderen (Zr.Ms. Groningen, 

eigen foto)
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tussen organisaties. Traditionele functionele structuren 
zullen plaatsmaken voor andere arbeidsorganisaties waarin 
verschillende partijen met uiteenlopende expertises ten be-
hoeve van één product in clusters samenwerken. In het ka-
der van doelmatigheid zullen ook materiële middelen vaker 
tussen organisaties worden gedeeld. Door samenwerking 
ontstaan nieuwe inzichten, innovaties, integrale concepten, 
processen en eenduidige besluitvorming. Centrale regie, 
sturing en richting geven aan de gezamenlijke inspanning 
komt hiermee terug. Daar is wel een open mindset voor 
nodig, open en eerlijke communicatie, een focus op het 
collectief belang, het opgeven van functionele machtposi-
ties en flexibiliteit van medewerkers. 

LTZ1 (LD) dr. B.M. (Bianca) Keers is senior supply 
chain manager bij de DMI/afdeling Maritieme Logis-
tiek. Zij organiseert de integrale verbetering van 
de logistieke processen en samenwerking tussen 
diverse onderdelen. In 2017 is ze gepromoveerd 
aan de Universiteit Twente in alliantiestrategie en 
vermogen. Deze bijdrage is op verzoek geschreven 
en vormt een opiniestuk. Ze is tot stand gekomen in 
samenwerking met prof. dr. P.C. van Fenema (NLDA) 
en KTZ (LD) J.P.M. van den Broeke. Waarvoor dank. 
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€ 36,- 4 GANGEN MENU/€ 41,- 5 GANGEN MENU 

 ZATERDAG 27 NOVEMBER 18:30 UUR INLOOP 
WILDAVOND 

€ 36,- 4 GANGEN MENU/€ 41,- 5 GANGEN MENU 

 

 

DONDERDAG 16 DECEMBER VANAF 17:00 UUR 
ASSAUT MENU €32.50 P.P. (APERITIEF & 3 GANGEN MENU) 
 
VRIJDAG 17 DECEMBER VANAF 17:00 UUR 
ASSAUT MENU 32.50 P.P. (APERITIEF & 3 GANGEN MENU) 
 

ZATERDAG 18 INLOOP TUSSEN 18:00-18:30 UUR 
GALA KERSTDINER € 59.50 (CHAMPAGNE, 5 GANGEN MENU  
EN LIVE MUZIEK INDIEN MOGELIJK) 
 

MEER INFO VIA WWW.MARINE-OFFICIERSCLUB.NL     RESERVEREN 0223 614225/657688 

 

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE NIEUWTJES, ACTIES & EVENEMENTEN 
GEEF UW E-MAIL ADRES DOOR VIA MARINECLUB@MINDEF.NL 

 

ADVERTENTIE


