
Op 30 oktober 2015 wordt het Geniesymposium georganiseerd met als thema “Genist, durf(t) te  

innoveren!” Een symposium voor besluitvormers en belangstellenden in- en extern de defensieorganisatie  

die innovatie in het geniedomein een warm hart toedragen. Verschillende sprekers geven inzicht in rand-

voorwaarden voor een innovatieve organisatie en de innovatie-ontwikkelingen binnen het Geniedomein. 

Met thematisch ingerichte stands etaleren defensie-industrie en relaties hun innovatie in dit domein.  

Zorg dat u erbij bent! Aanmelden kan via de website www.geniesymposium.nl. Het aantal deelnemers  

is beperkt tot 400 personen. U ontvangt een bevestiging met toegangs- en parkeerkaart per e-mail.

Vught, september 2015

Geachte genodigde,

Wij nodigen u van harte uit voor het symposium “Genist, durf(t) te innoveren!” op 30 oktober 2015 

op de Generaal-majoor Kootkazerne te Garderen.

De wereld verandert in snel tempo. Veiligheidsissues die lange tijd voor onwaarschijnlijk werden 

gehouden, zijn inmiddels aan de orde van de dag. Aan de randen van Europa ontstaan bedreigin-

gen van uiteenlopende aard. Meer dan ooit is duidelijk dat de krijgsmacht klaar moet zijn om op te 

kunnen treden tegen een grote variëteit aan tegenstanders, en daarvoor hoge eisen stelt aan haar 

huidige en toekomstige capaciteiten. Om ook in de toekomst relevant te zijn, moet Defensie zich 

blijven door ontwikkelen. Nieuwe methoden, concepten, middelen en samenwerkingsverbanden 

moeten ervoor zorgen dat niet alleen in 2015, maar ook in 2025 en in 2035 de krijgsmacht inzetbaar 

is tijdens geïntegreerde operaties op nationaal grondgebied of daarbuiten. De Genie heeft altijd 

sterk geanticipeerd op haar toekomst en wil dit blijven doen. In een positief, kritisch en interactief 

symposium willen we mogelijkheden voor innovatie identificeren. Innoveren doe je samen, om-

dat daarvoor een grote diversiteit aan meningen, invalshoeken, kennis en ideeën een vereiste is.  

Interactie tussen de deelnemers zal dan ook een belangrijke plaats innemen.

Zoals u hiernaast kunt lezen, bieden vooraanstaande sprekers vanuit verschillende achtergronden 

de opmaat naar een interdisciplinair en uitdagend programma. Aansluitend volgen unieke moge-

lijkheden om directe netwerkcontacten te leggen en elkaars capaciteiten te leren kennen. Tijdens 

een rondgang pitchen bedrijven hun specifieke bijdrage aan het vergroten van de effectiviteit van 

de Genie. Slimme producten, toepassingen, concepten en samenwerkingsverbanden zullen pas-

seren. Daarnaast wordt op het symposium de winnaar van de Genie Innovatie Challenge 2015 

bekend gemaakt. Laat u verrassen. 

Mocht u onverhoopt zelf zijn verhinderd, dan stellen wij het zeker op prijs als u zich door een van 

uw medewerkers kunt laten vertegenwoordigen. Uiteraard is er voor, tijdens en na het sympo-

sium ruimschoots de tijd om te netwerken, al dan niet onder het genot van vaste en vloeibare 

versnaperingen.  

Tot uiterlijk 1 oktober kunt u aanmelden voor één van de 400 toegangsbewijzen via de website 

www.geniesymposium.nl. Linksboven de button ‘Aanmelden symposium’ aanklikken, het formu-

lier invullen en op de button ‘Verzenden’ klikken. Geef uw voorkeur op voor een specifiek Genie- 

domein, zodat wij bij de groepsindeling rekening kunnen houden met uw interesse. U ontvangt  

een bevestiging met toegangs- en parkeerkaart per e-mail.

Wij zien ernaar uit om samen met u te werken aan het innovatieve vermogen van de Genie, in het 

belang van een toekomstbestendige krijgsmacht. 

Hoogachtend,

Voorzitter VOG    Commandant Regiment 

      Genietroepen

H.M. van Lent    G. van Cooten

Brigade-generaal der Genie b.d.   Kolonel der Genie 

08.00  ONTVANGST MET KOFFIE

09.00  BLOK I - WAT IS NODIG VOOR INNOVATIE?

Het Geniesymposium wordt geopend door de regimentscom- 

mandant, kolonel Gerrit van Cooten. Vervolgens introduceert 

dagvoorzitter Marjan Kreijns het thema innovatie waarna de  

eerste spreker zich uitspreekt over het innovatieve vermogen  

van de krijgsmacht en de genie uitdagen om voorop te blijven 

lopen. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol  

van het bedrijfsleven bij innovaties. Schaarste is een driver en  

samenwerking een voorwaarde voor innovatie! De volgende  

sprekers delen hun ervaring en geven ons praktijkinzicht in de  

kenmerken van innovatieve organisaties en de mogelijkheden 

om een klimaat te creëren waarin innovatie tot zijn recht komt,  

want voor innovatie zijn randvoorwaarden nodig.

11.30 BLOK II - GENIST, DURF TE INNOVEREN!

In het tweede programmaonderdeel bewegen we naar de eigen  

organisatie toe. Twee bekende vernieuwingen uit het afgelopen  

decennium leerde ons lef te tonen, buiten gebaande paden te 

gaan en een helder doel voor ogen te houden. Direct betrokke-

nen delen hun lessen waaronder de eerste commandant van de 

Taskforce C-IED en de onderofficier die aan de start stond van 

Military Search binnen de Genie. Daarnaast wordt stil gestaan 

bij instrumenten die innovaties stimuleren, zoals een Challenge.  

Een aantal genisten krijgen het podium om hun innovatieve idee 

te pitchen. Deze genisten zijn geselecteerd uit de voorronde  

‘Genie Challenge 2015’.

12.45 INTERMEZZO INDUSTRIE PITCHES EN LUNCH

Verdeelt over zes groepen maakt u een ronde langs thematische  

ingerichte demo locaties en stands waar u door de aanwezige  

industrie wordt geïnformeerd over de vernieuwingen binnen 

de thema’s Military Search, CBRNe, Base Camp & Camouflage,  

Energie & Water, Grondverzet en Waterbouw. Tijdens dit inter-

mezzo wordt u een lunch aangeboden.

14.30 BLOK III - GENIST, DURFT TE INNOVEREN!

Er vinden frequent innovatieve ontwikkelingen plaats in het 

geniedomein die laten zien dat de genist durft te innoveren.  

Drie sprekers schetsen u voorbeelden van samenwerkingsverban-

den tussen bedrijfsleven en genie, van gezamenlijke doorontwik-

keling van initiatieven in een operationele omgeving en van daad-

werkelijke beproevingen tijdens inzet.

15.30   BLOK IV - CHALLENGE! WRAP-UP

Tot slot maakt de juryvoorzitter de winnaar van de Genie  

Challenge 2015 bekend en de dagvoorzitter vat de inzichten 

van het Geniesymposium samen. De dag wordt afgesloten  

met een netwerkborrel.


