Denkkracht Utrecht, Koninklijke Landmacht
en Jong Defensie
Denkkrachtcentrale
19 maart 2016

Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 young
professionals met hart voor de publieke zaak en de
ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en doekracht van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. De
betrokken alumni en masterstudenten in het netwerk
van DKU hebben zetten zich op vrijwillige basis in voor
Denkkracht Utrecht.
Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’
(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor
één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere
vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het
netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de
vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven
maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Denkkrachtcentrale 19 maart 2016
Het thema van deze DKC was de invloed van technologische ontwikkelingen in de samenleving.
Dergelijke ontwikkelingen voltrekken zich steeds sneller en voor de Landmacht is het van belang
om hier juist op in te spelen. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling:
Hoe kan de Landmacht, rekening houdend met het belang van de mens,
inspelen op (technologische) ontwikkelingen in de samenleving?
Deze vraag is vervolgens verder gespecificeerd zodat zes teams hiermee aan de slag konden.
Twee teams richtten zich op de bovengenoemde vraag met betrekking tot communicatie, twee
andere teams concentreerden zich op de vraag met betrekking tot (autonome) wapensystemen
en de laatste twee teams ontfermden zich over de vraag in relatie tot het personeel binnen Defensie.
Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DKC. Vanuit de Landmacht is de dag
voorbereid door luitenant-kolonel Wytze van der Velde. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Brandon Pakker, Idwer Doosje en Danielle Fictorie.
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Dagprogramma

09.45 – 10.00 Opening

10.00 – 10.45 Presentatie Lkol van der Linden

10.45 – 11.30 Rondleiding TACTIS

Rondleiding

De rondleiders!

In looppas naar het volgende onderdeel
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11.30 – 12.30 Verrassing (fysieke uitdaging)

Boomstammen uitdaging

Puzzelen met z’n vijftienen

Teamwork

Nog meer teamwork

13.00 – 13.15 Lkol van der Velde introduceert
de casus
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13.15 – 15.30 Aan de slag!

Brainstormen

Energizer: commando saluut

15.30 – 16.00 ideeën pitchen voor
Generaal de Kruif

16.00 – 16.45 Collegetour C-LAS

Groepsfoto
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De ideeën
Team Alpha (communicatie)

Communicatieve
oorlogsvoering:
aanbieden van
counternarratieven
essentieel voor
Defensie van de
toekomst.

1.

Door technologische ontwikkelingen zullen voor het voeren van oorlog steeds minder militairen ter plaatse nodig zijn. In plaats daarvan vechten militairen op afstand tegen elkaar d.m.v.
drones en gevechtsrobots etc. Via een joystick wordt de oorlog op afstand ‘uitgespeeld’. Eindelijk is er een vakgebied waar de vervanging van mensen door machines positief ontvangen
wordt, ook al zal oorlog op zichzelf natuurlijk nooit een positief karakter hebben.

2. Communicatie zal steeds vaker ingezet worden als instrument om de bevolking te beïnvloeden (zie bijvoorbeeld de methodiek van ISIS/Taliban). Oorlogsvoering draait om het verspreiden van angst onder de burgers door het plegen van aanslagen. De angst wordt versterkt/verspreid door het gebruik van communicatieplatformen, zoals Facebook, Twitter,
nieuwsuitzendingen etc. Denk hierbij aan de beelden die mensen op hun netvlies hebben
staan van de vele aanslagen in Europese steden en aan de op internet beschikbare filmpjes
waarin onthoofdingen van burgers en journalisten worden getoond. De terrorist kan overal
onverwachts toeslaan bij burgers die hun ''normale'' leven leiden in steden waar ze zich doorgaans veilig voelden. Daar waar de militair ''kiest'' voor de mogelijkheid om uitgezonden te
worden, belanden burgers steeds vaker onverwachts en ongevraagd op het slagveld (Brussel, Parijs). Het doel dat ''de vijand'' hiermee bereikt is een van angst en verzet in het thuisland tegen het voeren/inmengen in een oorlog die ver van ons af staat.
3. Dit impliceert dat Defensie van technologische ontwikkeling gebruik moet maken in haar executie: communicatieve oorlogsvoering. Daar waar men vuur met vuur moet blijven bestrijden,
moet men ook een geïndoctrineerd denkbeeld (van angst) met een tegenbeeld bestrijden.
Communicatie zal hierbij een doorslaggevende rol spelen in het behalen van successen in de
strijd tegen de IS en soortgelijke groeperingen.
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4. In deze nieuwe vorm van oorlogsvoering zal Defensie:
• op zoek moeten naar andere competenties van soldaten
• successen nadrukkelijk moeten vieren
• trachten de vijand zijn/haar motieven te neutraliseren door middel van het bieden van
een tegenbeeld ten opzichte van de geïndoctrineerde denkbeelden die heersen bij de vijand. Hierbij moeten we niet ons doel voorbij streven door onze denkbeelden (van democratie) op te willen leggen aan de vijand, maar te laten zien hoe twee verschillende samenlevingen in vrede naast elkaar kunnen bestaan.
Een nieuwe opleiding ‘'communicatieve oorlogsvoering'’ kan de fundering leggen voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, waarin thematiek als social media, psychologie en communicatie
aan bod komen. Daarnaast zou via een mediaplatform zoals ‘De Wereld Draait Defensie’ of ‘College
Tank’ inzichtelijk gemaakt kunnen worden wat de daadwerkelijke omvang en kracht van de ogenschijnlijk ongrijpbare vijand is en hoe we de zwaktes van onze vijanden te lijf zullen gaan.

Team Bravo (communicatie)

Het dichten van de
kloof tussen burger
en Landmacht: één
wereld, één taak.







De kloof tussen Defensie en de Nederlandse bevolking is te groot. Daarom moet de nadruk
liggen op het dichten van deze kloof en daar zou communicatie voor ingezet kunnen worden
om deze partijen dichter bijeen te brengen. Dit betekent dat burgers effectief betrokken
moeten worden om bij te dragen aan de taken van Defensie. Terwijl dit vroeger natuurlijk de
dienstplicht was, zou er gezocht kunnen worden naar nieuwe manieren waarop het leger
weer op eervolle wijze kan worden ondersteund en begrepen door de bevolking. Een bezoek
van een groep als Denkkracht zou eerder de standaard moeten zijn, dan een uitzondering. Oftewel, minder afstand creëren door minder autoriteit en meer hartjes, om zo een positief en
toegankelijk imago op te bouwen.
Defensie moet in het kader van toenemende globalisering wereldvrede als voornaamste doel
hebben. De visie zou zich moeten focussen op één land/wereld één taak, in plaats van de leus:
één team/organisatie één taak. Dat kan ertoe bijdragen dat burgers ook meer verantwoordelijkheid voelen om allemaal een bijdrage te leveren.
Inzet van symbolen kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan hartjes in plaats van uniforms,
die ervoor zorgen dat burgers betrokken worden in de realisatie van bovengenoemd doel.
Deze hartjes lichten blauw op zodra een tegenslag wordt ervaren, terwijl ze rood worden als
een missie succesvol eindigt.
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Team Charlie (wapensystemen)

Charlie’s Angels:
Autonome
wapensystemen

Het motief van de vijand zal verschuiven en door
toenemende globalisering minder gebonden zijn
aan geografische locaties. Ook zal financiering
van de vijand meer diffuus worden: geldstromen
zullen door toenemende technologische ontwikkeling en globalisering vanuit verschillende locaties gerealiseerd worden.
De vijand zal wel territoriumdrift behouden. Belangrijke taak van Defensie zal het begrijpen en
elimineren van de motivatie van de vijand zijn.
Defensie zal technologische trends in de gaten moeten blijven houden en vooraf moeten ingrijpen. De metafoor van een glazen bol waarbinnen alle motivaties verenigd zijn laat het belang van
het begrijpen en wegnemen van vijandige motivaties zien.

Team Delta (wapensystemen)

Scenariobepaling
op basis van
assenstelsel:
Vechten, beïnvloeden
en cultuurassimilatie en
dissimilatie.

Defensie moet rekening houden met drie relevante thema’s :
1. Informatie & techniek, waarin de komst van big data, the internet of things, informatie overschot, kunstmatige intelligentie en VR/AR invloed zullen hebben op het werk en de rol van Defensie.
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2. Mens & techniek. Hier gaat het om cyborgs, cyber wars, nanotechnologie, nudging, waarin
technologie en mens vervlechten en ingezet worden voor andere oorlogsvoering.
3. Geografie & fragmentatie. Er ontstaan andere ‘concurrenten’, niet langer vechten alleen naties/landen tegen elkaar. Dat leidt tot volksverhuizingen en ‘cultural disconnects’. Grenzen
verschuiven en worden overschreden.
Daarom moet gedacht worden in scenario’s in het volgende assenstelsel:

Elke locatie in de kwadranten van het assenstelsel beschrijft een mogelijk scenario waar Defensie
op zal moeten inspelen. Afhankelijk van welk scenario werkelijkheid zal worden zal Defensie de
producten van technologische ontwikkeling kunnen inzetten om het gewenste doel te bereiken.




Meer en meer samenwerking zal nodig zijn met andere landen.
De Landmacht kan een rol als serviceorganisatie nemen; denk aan het verder uitbouwen van
een centrum als Tactis om zo ook Europese samenwerking te kunnen faciliteren.
Om snel in te kunnen spelen op technische en culturele ontwikkelingen is een flexibele organisatie nodig. Losse nieuwe Defensieonderdelen, gericht op een specifieke functie, kunnen
daar aan bijdragen.
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Team Echo (personeel)

Inzet van ambassadeurs vanuit Defensie:
vergroten van
burgerparticipatie

• Defensie zal zich blijven definiëren door slagkracht & wendbaarheid.
• Nadruk van Defensie zal moeten gaan liggen op een integrale aanpak; input van verschillende
disciplines (nl. experts van verschillende domeinen) om zo het bovenstaande te waarborgen.
• Nadruk op flexibele schil binnen Defensie, bestaande uit vertegenwoordigers uit de buitenwereld. Deze schil bestaat uit mensen uit bijvoorbeeld het onderwijs en religieuze instituten.
Zo kan Defensie de bevolking blijven betrekken en up-to-date blijven van ontwikkelingen.
• Inzet van ambassadeurs vanuit Defensie die zich richten op het vergroten van burgerparticipatie binnen Defensie. Doel is om burgers meer verantwoordelijkheid te laten dragen omdat
dreiging in een globaliserende wereld vaker zal ontstaan vanuit de samenleving (bottom-up).

Team Foxtrot (personeel)

Inzet van diplomatieke skills:
essentieel voor de militair van de
toekomst

Drie belangrijke trends die zich in 2035 verder zullen hebben ontwikkeld:
1. Snelle technologische vooruitgang
2. Toenemende afhankelijkheid/samenwerking tussen landen (uitmondend in een Europees leger)
3. Toenemende flexibiliteit van werknemers.
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Defensie zal de Nederlandse samenleving (of Europese/wereldburgers) moeten beschermen tegen dreigingen vanuit verschillende hoeken:
1. aanvallen van legers via land
2. cyberaanvallen
3. epidemieën en chemische dreiging
4. terroristische aanvallen.
Binnen een Europees leger zal de Landmacht van toegevoegde waarde blijven, omdat:
1. Unique Selling Point: people to people. De militair van de toekomst zal goed moeten communiceren. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Het bezitten van diplomatieke skills zijn daarom voor militairen een onontbeerlijke voorwaarde.
2. De Nerd: ook moet de militair van de toekomst zich interesseren voor techniek en technologische ontwikkelingen, aangezien hij/zij hier mee zal moeten werken. Aangezien de techniek
constant verandert moet de militair van de toekomst gemotiveerd zijn om zichzelf constant te
ontwikkelen. Hierdoor zal het niveau van de militair (uiteindelijk) hoog zijn.
3. Kracht: de toekomstige soldaat moet nog steeds fysiek sterk zijn.
4. Verbonden met de burger: mensen werken niet meer hun hele leven bij Defensie, maar eerder voor een korte periode, zoals 5 jaar. Daardoor houden zij de verbinding met anderen in de
samenleving, zoals oud studiegenoten of oud collega's. Dit netwerk komt de Landmacht ten
goede. De Landmacht wordt in die zin flexibeler.

Vervolg van de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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