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De voorzitter VOLD, BGen Bouman, en de C-OTCLOG, Kol van Kuijck, nodigen u van harte uit voor het Logistiek Symposium 2020.
Dit jaar door de beperkingen rondom COVID-19 niet fysiek in Stroe, zoals u de gelopen jaren gewend was, maar digitaal in the
cloud. Door middel van een aantal vooraf opgenomen presentaties van ongeveer 15 minuten over relevante en interessante onderwerpen uit het gehele dienstvak kunt u op een door u zelf gekozen moment op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het thema dit jaar verwoordt uitstekend een belangrijke keuze die de landmacht heeft gemaakt. We kunnen niet alles
meer alleen, we moeten het met elkaar doen. Dat geldt voor onze eigen organisatie door intern op zoek te gaan naar manieren
waarop we elkaar kunnen helpen om dingen mogelijk te maken in plaats van elkaar allerlei “redenen-om-niet” te geven. Maar dat
geldt ook voor samenwerking met partijen buiten defensie om belangrijke (niet-operationele) activiteiten/taken over te nemen,
zodat groene capaciteit wordt vrijgespeeld voor daadwerkelijke inzet. Samenwerken in plaats van samen werken dus.
Vanaf 16 november zijn de video’s te zien op het internet. U krijgt 1 of 2 dagen van tevoren een mail waarin staat waar en hoe u
de video’s kunt benaderen. De video’s zijn te bekijken tot en met 3 januari 2021.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van de video presentaties. En om u alvast een idee te geven waar de presentaties dit
jaar over gaan, vindt u op het volgende pagina een korte beschrijving per onderwerp.
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Korte presentatie beschrijving per onderwerp:

Kol Gert Dobben en Maj Eelco van Beek – iMobility:
Een uitvoeringstool voor het National Movement Coordination Centre om (inter)nationale verplaatsingsbehoeftes ten uitvoer te
brengen en te coördineren. Hoe is het tot stand gekomen en hoe ziet de planning voor de invoer van het systeem er uit?
Kol Mark Bours – Samenwerken met het bedrijfsleven:
The do’s en don’ts bij het inhuren van een externe partij uit het bedrijfsleven. Wat kun je ermee en wat niet? Hoe ziet een mogelijke blauwdruk voor een succesvolle samenwerking er uit?

Maj Stephan Wildenberg en mw Karin van Bodegraven – VOITURE:
Een programma om door middel van virtual en augmented reality de opleidingen voor monteurs te moderniseren.
Kol Jaco Brosky – Geneeskundig Commando:
Alle operationele geneeskundige capaciteiten onder éénhoofdige leiding en regie? Toekomstmuziek of binnenkort al realiteit?
Kol Niels Ten Anscher – “Vertrouw op je eigen vleugels, ontwikkeling als overlevingsstrategie”:
Over de diverse aspecten van HRM en waar die toe leiden. Elke medewerker moet nadenken over zijn aanpassingsvermogen tegen de achtergrond van de veranderingen die er aan staan te komen.
LKol Rob Wessels – DVOW II:
Het grootste en meest ingrijpende project van de afgelopen en de komende jaren. Hoe staat het project er voor en wat merken
defensie medewerkers er van?
Bgen Lookermans - S/4HANA:
De opvolger van ons huidige SAP. Met S/4HANA kunnen we mee met de veranderingen in de wereld om ons heen en kunnen we
maximaal insteken op samenwerking.
Kol Mietta Groeneveld – Ecosysteem Logistiek:
Hoe kunnen de landmacht logistiek en de civiele logistiek elkaar helpen? Wat zou het voor een voordeel opleveren als een civiel
transportbedrijf tijdens oorlog de transporten in ‘veilig gebied’ uitvoert en wat moet er juridisch dan bijvoorbeeld geregeld zijn?
Maj Marie-Claire van der Veen en Maj Maartje van Reedt Dortland - Duurzaamheid:
Wat kan de landmacht doen om te verduurzamen zonder haar slagkracht te verliezen? Wat kunnen we leren van doelstellingen
(sustainment development goals) uit het bedrijfsleven?
LKol Erik Ensing – Defensie Brand- en Bedrijfstoffen Bedrijf:
Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij dit bedrijf en welke samenwerking vindt er internationaal plaats op dit vakgebied?
Kol Marco Sneek – Defensie Materieelbegrotingsfonds (DMF):
In september 2020 is dit fonds vastgesteld door de Tweede Kamer. Wat is het en wat betekent de invoering van DMF voor defensie en CLAS in het bijzonder?
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