Interview met Peter den Oudsten,
jurylid Veiligheids Innovatie Competitie 2014
Het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie dagen het Midden- en
Kleinbedrijf (MKB) uit hun innovatievermogen, creativiteit en technologische vindingrijkheid in te zetten
voor een tastbare verbetering ten behoeve van het optreden in de Veiligheidsregio. De Veiligheids
Innovatie Competitie zoekt innovatieve oplossingen om zowel de civiele als militaire partners in de
Veiligheidsregio’s te versterken ten tijde van rampen en crises. Het MKB kan projectvoorstellen indienen
voor de doorontwikkeling van een innovatief idee tot een werkend prototype. De sluitingsdatum voor de
prijsvraag is 19 september 2014.
Peter den Oudsten is burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio Twente. Voor de
Veiligheids Innovatie Competitie 2014 (VIC) is hij een van de juryleden. In dit interview vertelt Den
Oudsten over de belangrijke uitdagingen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens geeft hij het
belang aan om juist de denkkracht van het Midden- en Kleinbedrijf in te zetten bij het zoeken naar
innovatieve oplossingen.
Zou u kort willen toelichten wat u rol is binnen het Veiligheidsberaad?
Als lid van het dagelijks bestuur beheer ik de portefeuille bevolkingszorg. Onderwerpen in mijn
portefeuille zijn onder andere crisiscommunicatie, bevolkingszorg op orde 2.0 en algemene innovatie.
Wat verstaat u onder innovatie en waarom is volgens u innovatie van belang voor de
Veiligheidsregio’s?
Innovatie gaat over vernieuwde werkwijzen en het werken met nieuwe technieken. Veiligheid moet
goedkoper. Met innovatie bereik je meer veiligheid met minder geld, zodat er ook middelen en
mogelijkheden gecreëerd worden voor de aanpak van andere risico’s. Daarnaast gaat het om
productontwikkeling waarvoor de overheid soms als launching customer kan optreden.
U geeft aan dat innovatie voor de veiligheidsregio's een belangrijke pijler is. Wat wil het
dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad hier concreet mee bereiken op de lange en korte
termijn?
Duurzame veiligheid moet je organiseren tegen acceptabele kosten, op korte termijn kansen geven aan
goede innovaties en bezien in hoeverre deze van nut zijn voor Nederland en Europa. Tussen de
verschillende regio’s in het land is er een goede samenwerking in de Security Delta.
Wat vindt u dat het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie de
handen in elkaar slaan om een boost te geven aan innovatie in de Veiligheidsregio’s door
middel van de VIC?
De VIC is een uitstekend initiatief en een goed voorbeeld van hoe samenwerking wordt gezocht zowel
binnen als buiten de publieke sector. Initiatieven en middelen als steun in de rug om te kunnen
innoveren juich ik zeker toe.
Gezien de technologische ontwikkelingen die op ons afkomen, welke kansen en bedreigingen
ziet u voor de Veiligheidsregio’s? Waar liggen volgens u de belangrijkste uitdagingen binnen
rampenbestrijding en crisisbeheersing die door middel van innovatie kunnen worden
aangepakt?
Er liggen kansen binnen de Veiligheidsregio’s om triple helix (gouden driehoek: overheid, bedrijfsleven
en kennisinstituten) verbanden te leggen die innovatie mogelijk maken. De inzet van nieuwe technieken
zoals drones, het gebruik van intelligente informatiesystemen zoals Common Operational Picture en het
bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners al naar gelang hun behoefte.
Kijkend naar deze uitdagingen, hoe kan het ministerie van Defensie vanuit zijn specialisatie
hierbij een belangrijke rol spelen?
Hun expertise op het terrein van training en bevelvoering, de mogelijkheden die zij hebben om
materieel en personeel in te zetten, zijn een waardevolle aanvulling op de kennis en middelen van de
civiele hulpverleners.
Vindt u het van belang dat bij voorgaande vraagstukken de oplossingen niet alleen door
publieke partijen worden bedacht, maar juist de denkkracht van het MKB wordt ingezet?
Zeker, met hun kennis van nieuwe technieken en technische oplossingen wordt veel meer mogelijk. Zij
zijn in staat om te ondernemen en nieuwe mogelijkheden verdergaand te onderzoeken.

Publieke partijen kunnen en moeten een goede analyse maken van het vraagstuk en wat de behoeften
zijn van verschillende spelers die moeten worden vervuld. Het bedrijfsleven heeft veel kennis van
(technologische) oplossingen en kan met die kennis op basis van geïdentificeerde behoeften nieuwe
producten en diensten ontwikkelen. En ook breder vermarkten bij andere spelers die ook met die
vraagstukken zitten.
Waar gaat u met name op letten tijdens het jureren van de VIC?
Tijdens het jureren ligt mijn focus op de mate van samenwerking binnen de triple helix, de haalbaarheid
met daarbij ook de potentiële marktwaarde en het effect voor de veiligheid van de maatschappij.
Wat zou u tegen alle MKB-ers willen zeggen die zich nog niet hebben ingeschreven voor de
Veiligheids Innovatie Competitie?
Maak gebruik van de mogelijkheid van deze competitie en laat zien dat MKB bedrijven een belangrijke
kurk zijn voor de economie van Nederland en voor een terrein dat nog in ontwikkeling is en veel
marktkansen kan betekenen.

