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Flexibele Ontwikkeling
Geachte Aanwezigen,
Er zijn veel definities van de term “Systems Engineering”,
variërend van een heel beperkte invulling die zich slechts
richt op het ontwerp van een complex systeem als alle
randvoorwaarden en eisen bekend zijn, tot een zeer
uitgebreide definitie die begint bij de strategie ontwikkeling
van een bedrijf en eindigt bij de ontmanteling van door dit
bedrijf geleverde complexe systemen. De door mij hier
gehanteerde definitie is de volgende: Systems Engineering is
een multidisciplinair iteratief proces met als doel om op
gestructureerde wijze complexe systemen te realiseren die zo
optimaal mogelijk voorzien in de door de klant gevraagde
functionaliteit binnen de gestelde randvoorwaarden. In deze
zin staan een aantal termen die ik nader wil toelichten:
“multidisciplinair”, “iteratief”, “optimaal”, “klant” ,
“randvoorwaarden” en “functionaliteit”.
Voordat ik deze termen toelicht wil ik eerst even stilstaan bij
het begrip “systeem”. Voor mij is een systeem een coherent
geheel van componenten die als één geheel functioneren om
een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij complexe
systemen vormen deze componenten op zichzelf al systemen:
het voortstuwing systeem van een vliegtuig of schip is een
systeem in zichzelf waarvan de verschillende componenten
goed op elkaar en op de eisen van het schip moeten zijn
afgestemd om hun functie naar behoren uit te kunnen voeren
en daarmee het systeem in staat te stellen om het
gemeenschappelijke doel te kunnen bereiken.
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Functionaliteit
Elke ontwikkeling van of aanpassing aan een complex systeem
begint met de vraag welke functionaliteit wordt gevraagd van
dit systeem (figuur 1): welke missies moet het systeem uit
kunnen voeren. Dit vraagt om een vooruitziende blik:
ontwikkeling van complexe systemen is een meerjarig proces
en deze systemen moeten vervolgens meerdere decennia
functioneren, of in ieder geval aangepast kunnen worden aan
de veranderende eisen van de markt.

Figuur 1: Func tiona li tei t: s chakel tus sen mi ddelen en uitvoering

We moeten ons dus bij de start van de ontwikkeling van
nieuwe militaire systemen realiseren, dat deze systemen pas
tussen 2025 en 2030 voor het eerst operationeel zijn, en de
belangen van ons land over een decennium moeten kunnen
verdedigen volgens op dat moment geldende normen en
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waarden: dat is een bijna onmogelijke opgave. Niemand heeft
in 1995 durven voorspellen dat op 11 september 2001
vliegtuigen zich in de twin towers in New York zouden boren
en het Amerikaanse beleid voorgoed, of in ieder geval tot de
wederom voor buitenstaanders totaal onverwachte
verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde
Staten, zou veranderen.
We moeten dus systemen ontwikkelen die flexibel zijn: we
weten niet zeker wat we gaan doen en binnen welke
randvoorwaarden ze zullen opereren. Dit kunnen we doen
door, in navolging van grote bedrijven als Shell, scenario’s te
beschrijven en te proberen om in ieder geval voor de meest
waarschijnlijke scenario’s en de scenario’s met de grootste
impact de juiste middelen beschikbaar te hebben.
Die scenario’s kunnen heel divers zijn. Belangrijke variabelen
voor militair scenario denken zijn de mate waarin en snelheid
waarmee de mondiale macht zal verschuiven naar meerdere
regionale machten en bedrijven, de manier waarop en de
mate waarin we in de Europese Unie en de NAVO samen
zullen werken, de verdeling van welvaart, toegang tot
essentiële grondstoffen, voedsel en medicijnen en de mate
van, en manier waarop we verbonden zijn (connectiviteit).
Variatie in de uitkomst van deze scenario’s hebben grote
invloed op het te verwachten takenpakket voor onze
strijdmacht.
Een aanpassing in ons takenpakket leidt tot aanpassing van
de gevraagde opleiding van onze mensen en functionaliteit
van onze middelen, nodig om zo optimaal mogelijk deze
taken uit te voeren. We moeten onze opleidingen daarom zo
inrichten dat onze mensen blijvend relevante kennis kunnen
opdoen wanneer dat nodig is. De NLDA zal meer en meer
kennispartner worden van onze officieren gedurende hun
hele carrière. Dat zal niet alleen gebeuren door het aanbieden
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van langdurige vaktechnische-, bachelor-, en master
opleidingen: we moeten meer ruimte creëren voor
kortdurende cursussen op relevante en actuele thema’s.

Randvoorwaarden
We krijgen te maken met nieuwe randvoorwaarden. Dit
kunnen fysieke randvoorwaarden zijn, opgelegd door de
omgeving waarin wij opereren, financiële, sociale en
technische randvoorwaarden. Voorbeeld hiervan zijn de
emissies. Eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden,
zwaveloxiden, fijnstof en kooldioxide hebben ontwikkelingen
in de scheepvaart en in de automobiel industrie de afgelopen
decennia gedomineerd en zullen komende jaren nog tot veel
vernieuwing aanleiding geven. De uit de civiele wereld
afkomstige emissie reducerende technologieën geven
defensie de mogelijkheid om onze emissies en daarmee onze
kwetsbaarheid te verminderen.
Een andere randvoorwaarde wordt ons opgelegd door
Nederlandse overheid die eist dat wij onze afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen sterk reduceren. Dit is verwoord in
de operationele energie strategie (zie figuur 2). We moeten in
2050
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
verminderen tot minder dan de helft van het gebruik in 2010
en onze kampementen moeten dan volledig duurzaam van
energie worden voorzien. De operationele energie strategie is
in belangrijke mate ingegeven door het moeilijker
toegankelijk worden van fossiele brandstoffen en de hierdoor
toenemende kwetsbaarheid van aanvoerlijnen naar onze
mobiele eenheden, maar ook door de wens van de
Nederlandse overheid om minder CO2 uit te stoten bij onze
operaties.
We kunnen proberen om aan deze nieuwe randvoorwaarden
te voldoen, door andere brandstoffen toe te passen. De
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zoektocht naar bruikbaarheid en effect van meer duurzamere
brandstoffen [Tol, 2018; Ketterij, 2018] resulteerde in
uitgebreide testen op laboratoriumschaal en in de praktijk
van alternatieven, met wisselend succes. Hierbij valt op dat
het werkelijke positieve effect van biobrandstoffen vaak
overdreven wordt, doordat niet alle effecten van productie,
transport en distributie correct worden meegenomen. Er is
geen noodzakelijk positieve correlatie tussen het gebruik van
niet fossiele brandstoffen en reductie van de uitstoot van
CO2. Een correcte levenscyclus analyse is hier altijd nodig om
het totale effect op de emissies te bepalen. Om dit te
verklaren is het allereerst van belang te weten dat we als
alternatief voor fossiele brandstoffen keuze hebben uit drie
generaties biobrandstoffen en synthetische brandstoffen.

Figuur 2: Ope ra ti onele energie strategie: verminderi ng van de
afhankelijkhe id van fos siele brands toffen
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De eerste generatie biobrandstof is verkregen uit biomassa.
Dit kan koolzaad zijn, geteeld op voormalig grasland, maar
ook palmolie van een plantage op voormalig tropisch
regenwoud. De tweede generatie biobrandstof wordt
gemaakt uit afvalproducten en de derde generatie wordt
gemaakt uit in het water gekweekte biomassa zoals algen of
zeewier. De reductie van CO2 ontstaat doordat de CO2
uitstoot ten gevolge van de verbranding van de brandstof niet
meegeteld wordt: dit was immers een seizoen eerder uit de
atmosfeer opgenomen door de plant of boom. Het is een
gemiste kans dat hierbij geen rekening wordt gehouden met
het feit dat de grond waarop die plant of boom groeit netto
geen CO2 meer opneemt (DLUC en ILUC). Dat is voor grasland
niet zo’n heel groot getal, maar regenwoud neemt heel veel
CO2 op uit de atmosfeer. Biobrandstof uit palmolie is daarom
eerder nadelig dan positief voor de netto uitstoot van CO2. Op
dit moment zijn we nog enthousiast over de mogelijkheden
van derde generatie biobrandstof, maar we kennen de impact
nog niet op het CO2 absorberend vermogen van zeeën en
oceanen.
Bij brandstof uit afvalproducten ontstaat een ander
probleem, te weten de definitie van de term ‘afvalproduct’:
alle afval op de wereld geeft voldoende brandstof voor
ongeveer 4 % van de huidige energie behoefte van de mens
[Ketterij, 2018]. Er kan dus niet plotseling heel veel meer
tweede generatie brandstof beschikbaar komen.
Een middelgrote elektriciteitscentrale heeft ongeveer één
binnenvaartschip aan afvalhout per dag nodig. Nu heb ik een
voorzichtige schatting gemaakt van de hoeveelheid afvalhout
dat de Poolse meubelindustrie (jaaromzet 11,9 miljard USD /
jaar) produceert en ik kwam op maximaal 50
binnenvaartschepen per jaar. De hele Poolse meubelindustrie
kan dus maximaal 1/7e deel van 1 Nederlandse
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elektriciteitscentrale voorzien van duurzame energie. Daar
komt bij dat de Poolse meubelindustrie de vierde is van de
wereld, dus laten we ons geen illusies maken over de impact
die we kunnen maken met energie uit afvalhout. We moeten
het doen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Het risico is
groot dat afvalhout speciaal valt voor onze centrales. Dit alles
kan volkomen legaal en gecertificeerd gebeuren, zolang
Poolse meubelmakers maar als tussenhandel willen blijven
fungeren.
Synthetische geproduceerde brandstof kan ons een
alternatief bieden. De opkomst van wind-, en zonne-energie
maakt tijdelijke energie opslag in synthetische brandstof
noodzakelijk. Voor het grootste deel zal dit in de vorm van
waterstof gebeuren. Daarmee wordt waterstof een
interessant alternatief voor zowel immobiele toepassingen als
voor mobiele toepassingen.
Voor auto’s, binnenvaartschepen en schepen die vaak kunnen
bunkeren of beperkte energie behoefte hebben kan
waterstof een goed alternatief zijn. Voor grote schepen wordt
waterstof zeer volumineus en kan het een oplossing zijn de
waterstof te binden aan bijvoorbeeld koolstof of stikstof.
Hiermee ontstaan een aantal alternatieve synthetische
brandstoffen die we kunnen groeperen in alkanen, waar
methaan, propaan, benzine en diesel toe behoren, alcoholen,
waaronder methanol en ethanol, ethers, waar dimethyl ether
is bruikbaar als brandstof. Tot slot kunnen we stikstof met het
waterstof verbinden en ammonia (of hydrazine, maar dat is
wat al te spannend) maken als brandstof voor onze schepen.
Voordeel is dat ammonia of hydrazine goedkoop te maken
zijn en geen CO2 uitstoot veroorzaken bij de verbranding.
Nadelen van stikstof gebaseerde brandstof zijn de giftigheid
en instabiliteit.
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Al deze brandstoffen hebben voor-, en nadelen die bepalen
welke brandstof voor welke situatie de beste oplossing geeft.
Keuze bepalende factoren zijn de energiekosten van
productie,
de
opschaalbaarheid
van
productie,
energiedichtheid van de brandstof en het opslagsysteem,
risico’s van opslag, transport en gebruik, rendement en
complexiteit van omzetting naar mechanische of elektrische
energie en emissies van deze omzetting.
De grote vraag is dan, welke oplossing we moeten kiezen. Op
dit moment zien we waterstof en vooral methanol als
oplossing. Maar wat nu als dit niet voorhanden is, of toch niet
het gedroomde ideaal blijkt te zijn. Volgens Kaj Portin van
Wärtsilä is de oplossing om verbrandingsmotoren flexibel en
vrijwel direct aanpasbaar te maken voor verschillende
brandstoffen. Dat betekent veel voor de controlesystemen en
de ondersteunende systemen van de motoren, maar er zijn
veel technische ontwikkelingen die ons helpen om dit doel te
bereiken.
Maar zijn inwendige verbrandingsmotoren de oplossing van
de toekomst? Brandstofcellen maken niet alleen gebruik van
de vrijkomende energie bij het omzetten van energiedragers
in afvalproducten om een potentiaalverschil te genereren,
maar produceren tegelijk elektronen voor het elektrische
netwerk. Als we dan toch onze systemen elektrisch
aandrijven, dan hebben brandstofcellen het fundamentele
voordeel boven interne verbrandingsmotoren dat we een
directe output hebben van spanning en stroom. We slaan dus
de energie omzettingen van warmte naar translerende
mechanische energie naar roterende mechanische energie
naar elektrische energie over die de diesel generatorset
kenmerken en haar rendement beperken.
Tot slot kunnen we ook overgaan tot nucleaire energie
opwekking. Ik noem deze optie omdat het de taak van een
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hoogleraar is om een mogelijke oplossing te ontdoen van de
emotie en een objectief beeld te vormen van de
mogelijkheden en de risico’s. Momenteel wordt door
verschillende landen gekeken naar thorium reactoren. Een
gesmoltenzoutreactor
met
thorium
heeft
volgens
voorstanders een aantal voordelen ten opzichte van de
traditionele reactoren. De veiligheid zou aanzienlijk hoger zijn
en er zou veel minder afval vrijkomen dat bovendien veel
korter (300 jaar) hoeft te worden opgeslagen. Het is niet mijn
vakgebied, en gebruik voor defensie geeft ook grote
organisatorische uitdagingen, maar we moeten zeker niet aan
tunnelvisie gaan lijden.
Een tweede mogelijkheid om onze afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen te reduceren is het beperken van ons
energieverbruik. Nieuw ontwikkelde controle strategieën
[Geertsma, 2019; Vrijdag, 2010] resulteren in theorie in
minder brandstof verbruik en kunnen het bereik en
uithoudingsvermogen van onze schepen vergroten. We
kunnen dus winnen door het totale rendement van onze
energie systemen te maximaliseren en te zoeken naar
weerstandsreductie, maar grotere winst valt wellicht te
boeken door voorspelling van het gedrag van onze
tegenstanders en hierop te anticiperen: het werkveld van
collega Monsuur.
Het doorvoeren van de operationele energie strategie zal
daarmee leiden tot grote veranderingen in de energie
systemen aan boord, hun gedrag en de manier waarop we de
bedrijfszekerheid moeten garanderen en optimaliseren.
De toegenomen connectiviteit is een randvoorwaarde de
grote invloed heeft op zowel de soort militaire operaties die
we uit zullen voeren als de middelen waarmee we onze
operaties uitvoeren. Gedurende de laatste jaren zien we
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toenemende bewustwording van onze kwetsbaarheid voor
aanvallen via Internet.
Kwetsbaarheid, door toegenomen connectiviteit
zal
komende jaren onze samenleving sterk beïnvloeden en zowel
de operaties als de Command & Control van de systemen van
defensie sterk veranderen. We hebben te maken met een
geheel nieuwe dimensie in oorlogsvoering en dit leidt, net als
toevoeging van de hoogte als extra dimensie een eeuw
geleden tot zowel een nieuw krijgsmachtsonderdeel als de
noodzaak tot verdediging tegen aanvallen uit deze dimensie
en de mogelijkheid tot aanvallen vanuit deze dimensie.
Tegelijkertijd biedt de toenemende connectiviteit ons
mogelijkheden om onze operaties op andere manieren uit te
voeren. Door inzet van remote operated vehicles kunnen we
meer mensen verder weg houden van het directe gevaar dat
verbonden is aan militaire operaties. We kunnen op afstand
het gedrag van onze systemen beter monitoren, hierdoor
nauwkeuriger voorspellen hoe het systeem zich zal gedragen
en ons onderhoud hierop afstemmen. Ook kunnen we de
commandanten beter en sneller de cruciale informatie geven
over hun systeem die zij nodig hebben om tijdens de inzet
van hun systemen het doorzettingsvermogen te
maximaliseren.

Klant
De klant kan de aandeelhouder zijn van het bedrijf of de
organisatie waar je voor werkt. Voor de systems engineer die
deze definitie volgt is het leven doorgaans eenvoudig: hij
bedenkt wat de doelstellingen zijn van de eigena(a)r(en) van
het bedrijf. Veel aandeelhouders zijn vooral geïnteresseerd in
korte termijn winstmaximalisatie dus het ontwerp moet
leiden tot een zo groot mogelijke marge tegen zo gering
mogelijke inspanning bij minimaal risico. Of het systeem
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optimaal is voor de eindgebruiker en haar omgeving is van
minder belang. Op lange termijn kan deze strategie ook
suboptimaal blijken voor de aandeelhouders, getuige het
schandaal met sjoemelsoftware bij Volkswagen [Ewing, 2017].
Het is raadzaam om een stap verder te gaan en de gebruiker
van het systeem te beschouwen als de klant. In veel gevallen
is dit een prima strategie, die ook op langere termijn
duurzaam is. Deze strategie vereist kennis van de operatie
van de klant, en inzicht in zijn behoeften ten aanzien van het
systeem. In gesprek met de eindgebruiker gaat een groep
technici, verkopers en marketeers aan de slag en komt met
een voorstel voor een systeem. Dit voorstel wordt getest,
eventueel aangepast en uiteindelijk verkocht.
Maar ook de omgeving van de eindgebruiker is van belang. De
systemen die wij ontwikkelen hebben impact op de
omgeving: ze vereisen infrastructuur om goed te kunnen
functioneren, veranderen het uitzicht (windmolens), stralen
geluid of licht af, en stoten afval producten uit die
waarneembaar zijn en / of invloed hebben op de gezondheid
van de omgeving, of de systemen veranderen de omgeving
compleet. Succesvolle implementatie van een systeem in een
omgeving vereist dus acceptatie door de maatschappij.
Norman Maier [Maier, 1962] bestudeerde begin jaren ’60 van
vorig eeuw het succes van vernieuwingen en concludeerde
dat dit succes het product is van de kwaliteit van de geleverde
oplossing en de acceptatie van de oplossing:
𝑆 =𝐾 ∙𝐴
Om een voldoende te scoren is het dus nodig dat niet alleen
de kwaliteit van de oplossing een dikke voldoende scoort,
maar ook de acceptatie naar behoren is. De klant is dus zowel
de eindgebruiker als de omgeving die wordt beïnvloed door
het systeem. Een 8 voor kwaliteit en een 7 voor acceptatie
klinkt als een goed resultaat, maar leidt nauwelijks tot

Pagina
11

succes, terwijl een technisch uitstekende oplossing met net
aan voldoende maatschappelijke acceptatie zal falen. Daarom
is het voor een systems engineer van belang om niet alleen
met de eindgebruiker van het systeem in gesprek te gaan,
maar ook met belanghebbenden die direct of indirect te
maken met de invloed van het te ontwerpen systeem.

Optimaliseren
Het optimaliseren van een complex systeem vereist het
afwegen van een groot aantal, vaak tegenstrijdige eisen. Deze
eisen komen ook nog tot uitdrukking in verschillende fases
van de levenscyclus van dit systeem. Als eerste komen we de
kosten van aanschaf van het systeem en opleiding van het
bedienend personeel tegen. De primaire reactie is om deze
kosten minimaal te houden: wie was er niet enthousiast over
de LED lamp tot de aanschafprijs het tienvoudige bleek te zijn
van een gloeilamp? Zelfs als de aanschafkosten worden
goedgemaakt door alleen de veel langere levensduur van de
LED lamp, zijn deze kosten een belangrijke drempel die
grootschalige introductie lange tijd hebben vertraagd.
Ook kosten voor opleiding van personeel komen vaak in het
gedrang. De opbrengsten op termijn van beter opgeleid
personeel zijn vaak moeilijk te kwantificeren en de kosten
voor opleiding vallen vroeg: nog voor het systeem
operationeel is, moet het personeel opgeleid zijn. Ook hier is
goedkoop meestal duurkoop. Slecht opgeleid personeel is
niet in staat om het maximale uit de middelen te halen of de
middelen goed te onderhouden. De effectiviteit zal daarom
veel lager zijn met slecht opgeleid personeel. Het is wel
mogelijk om kosten meer te spreiden door na de initiële
opleiding meer kortere functie specifieke (technische)
opleidingen te geven die na verloop van tijd recht geven op
het voeren van bijvoorbeeld een master titel.
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Vaak wordt de ontmanteling van het systeem verwaarloosd.
Als voorbeeld wil ik de USS Enterprise noemen: dit schip was
voorzien van een nucleaire aandrijving en de kosten voor het
ontmantelen en in depot brengen van deze aandrijving
worden geschat op ongeveer 1 à 1,5 miljard US Dollar [Daily
Mail, 05 – 08 – 2018]. Hoewel een nucleaire aandrijving grote
voordelen heeft voor diverse missie gerelateerde indicatoren,
een aantal waarvan nooit op andere wijze hadden kunnen
worden gerealiseerd, leveren deze kosten nu toch een
behoorlijk en onvoorzien probleem. Ook het Verenigd
Koninkrijk heeft te maken met hoge kosten voor
instandhouding van haar afgeschreven nucleaire onderzeeërs
totdat deze kunnen worden ontmanteld en de reactoren
veilig kunnen worden opgeborgen.
Tegenover deze kosten staan de prestatie eisen. Deze eisen
kunnen worden onderverdeeld in:
- Missie gerelateerde eisen
- Betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid
- Doorzettingsvermogen
- Veiligheid gerelateerde eisen
- Belasting van de omgeving
- Tussentijdse modernisering
Al deze eisen concurreren om het beschikbare budget,
ruimte, energie en personeel. De systems engineer moet in
staat zijn om de eisen tegen elkaar af te wegen en samen met
de eindgebruiker tot een gewogen oordeel te komen hoe het
uiteindelijk optimale systeem eruit ziet, in de wetenschap dat
het optimum altijd een lokaal optimum zal zijn.

Iteratie
Het ontwikkelen van een dergelijk systeem is altijd iteratief:
het is naïef om te veronderstellen dat ontwikkeling van een
complex systeem een lineair proces is waar een set eisen aan
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ten grondslag ligt die in één keer leidt tot een optimaal
systeem. Bovendien leert de ontwikkelaar van de
terugkoppeling uit volgende fases. Zonder deze
terugkoppeling zal een systems engineer nooit tot
verbetering van bestaande oplossingen kunnen komen.
Dit komt allereerst omdat de eisen die aan een complex
systeem worden gesteld vaak niet vastliggen op het moment
dat tot ontwikkeling van een systeem wordt besloten. Zo’n
besluit wordt genomen gebaseerd op verwachtingen over
markt ontwikkelingen, omdat er nieuwe technologie
beschikbaar is gekomen die zou kunnen leiden tot betere
prestaties van een bestaand systeem of door een combinatie
van beide.
De systems engineer ontwikkelt dus systemen voor nieuwe
taken onder andere omstandigheden die met nieuwe
subsystemen en componenten moeten worden uitgevoerd
waarin nieuwe technologieën zijn geïntegreerd. Er zijn veel
manieren om aan de nieuwe vraag te voldoen en welke de
meest optimale is, weet de systems engineer niet op
voorhand. Sterker nog: van veel technologieën weet de
systems engineer op voorhand niet of ze gaan werken en hoe
goed ze het dan doen want ze zijn nog niet technisch
volwassen.
Daarom weten we vooraf nooit helemaal hoe een systeem
zich in realiteit zal gedragen. Elk model dat we kunnen
bedenken is beperkt, ofwel door gebrek aan reken capaciteit
ofwel door een gebrek aan kennis. De systems engineer moet
rekening houden met die beperkingen, en risico’s reduceren
tot een acceptabel niveau. Maar risico’s zijn er altijd en elk
systeem zal in praktijk net iets anders reageren, dan vooraf
gedacht.
Hiervoor gebruiken we een cyclus van onderzoek,
ontwikkeling, modelleren, testen op labschaal, testen in de
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praktijk en aanpassing van de modellen, waarbij stap voor
stap de waarde van theorie en modellen in steeds
realistischer omgeving wordt gevalideerd tot we de risico’s
beperkt genoeg achten, om te gaan bouwen. Ook metingen
uit de praktijk worden gebruikt om onze theorie en onze
modellen verder te verbeteren (zie figuur 3).
Samen met onderzoeks-, en ontwikkelingsafdelingen worden
kandidaat technologieën geselecteerd, geïmplementeerd in
systemen en beoordeeld op hun prestaties. In dit proces
zitten veel verrassingen: technologieën kunnen onverwacht
niet werken of een grotere impact hebben op de omgeving
dan verwacht. Ook veranderen randvoorwaarden en
marktverwachtingen regelmatig. Vaak moet de systems
engineer weer terug naar de tekentafel en overnieuw
beginnen.
Gebruik
Bouw
LCPA
Model

Ontwikkeling
Onderzoek
(Wettelijke)
eisen

Meting

Figuur 3: o ntwikkelings cyclus t ec hnisc he sys temen

De belangrijkste terugkoppeling komt uit de praktijk.
Terugkoppeling van bouwers en gebruikers maakt van de
ontwikkelende organisatie een lerende organisatie. Een
onderzoeksafdeling kan niet zonder terugkoppeling en sturing
van een ontwikkelingsafdeling en de ontwikkelingsafdeling
moet van de engineeringsafdeling horen wat goed is en wat
beter kan en moet. De systeembouwers moeten vertellen wat
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tijdens de bouw werkt en wat niet goed gaat en tot slot is het
noodzakelijk dat de gebruikers aan de bouwers, de
engineering afdeling, de ontwikkelaars en de onderzoekers
vertellen wat goed gaat en waar verbeterd moet worden.
Anderzijds moeten de onderzoekers op stage bij
ontwikkelaars,
engineeringsafdelingen,
bouwers
en
gebruikers om te ervaren hoe producten gebruikt worden en
inspiratie te krijgen voor verbeteringen. Bedrijven die dat niet
doen, zullen uiteindelijk niet overleven en organisaties als
defensie zullen, als ze dat niet doen, onoverbrugbare
achterstand oplopen. Ik pleit er dan ook voor dat meer
ruimte wordt gemaakt voor uitwisseling van medewerkers
van onderzoeksinstellingen, DMO, DMI en operationele
commando’s binnen defensie. Dit geldt niet alleen voor
militair personeel, maar er moet ook bewust beleid komen
om deze uitwisseling met burgermedewerkers mogelijk te
maken. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om in
onderwijs en onderzoek ervaren militairen mee te laten
werken om zo de praktijk te mengen in de theorie. Wij
hebben behoefte aan meer militairen voor de klas!

Multidisciplinariteit
Dat systems engineering multidisciplinair is, zal inmiddels
geen verrassing meer zijn. Eén van mijn leermeesters, Arie
Bodegom, verwoordde dit met de uitspraak: “wij ontwerpers
weten weinig van veel zaken, en doen zaken met specialisten
die veel weten van weinig zaken”. Die multidisciplinariteit
gaat verder dan de technische disciplines alleen. De systems
engineer heeft om te beginnen te maken met bijdragen
vanuit de strategie: hier wordt immers bepaald welke missies
en welke taken de complexe systemen moeten kunnen
uitvoeren. Bovendien moet de systems engineer
terugkoppelen welke oplossingen de bepaalde strategie

Pagina
16

kunnen vertalen naar technologie. Ook heeft de systems
engineer te maken met de financiële specialisten: gekozen
technologie en opgelegde randvoorwaarden bepalen kosten
en financiële risico’s. Intern in een organisatie is er dus
overleg nodig in een driehoek tussen de systems engineer, de
strategen en de financiële experts.
Buiten de eigen organisatie krijgt de systems engineer te
maken met leveranciers van technologie, met eindgebruikers
van het systeem en met de externe belanghebbenden. Zeker
als het te ontwikkelen systeem sterke interactie met de
omgeving heeft, zullen belanghebbenden, vaak uit
onverwachte hoek, ideeën ontwikkelen over de wenselijkheid
of onwenselijkheid van de operatie van een complex systeem.
Hier komen nieuwe eisen en randvoorwaarden aan zowel het
systeem als aan de operatie van het systeem uit voort.
Als voorbeeld keer ik even terug naar de diepzee mijnbouw:
de ontwikkeling van technologie voor de ontginning van
grondstoffen uit de diepzee was ingegeven door economische
en strategische motieven. Er ontstaat schaarste aan
verschillende grondstoffen die ook in de diepzee kunnen
worden gewonnen en de wetgeving heeft zich zover
ontwikkeld, dat het commercieel interessant wordt om op
grote schaal te onderzoeken hoe groot de voorraden zijn. We
hadden echter nog niet bewust nagedacht over de impact op
de diepzee ecosystemen van grootschalige ontginning van de
diepzee. Sterker nog: we waren ons als bedrijf nauwelijks
bewust van het bestaan van een biologisch ecosysteem in de
diepzee. In gesprek met diepzee ecologen bleek dat zij zich
zeer bewust waren van de kwetsbaarheid van diepzee
ecosystemen, maar nog nooit hadden nagedacht waarvoor
een dergelijk systeem kwetsbaar was. De kwetsbaarheid
bleek dan ook net zo divers te zijn als de diepzee
ecosystemen zelf: elk systeem heeft zijn eigen dynamiek,
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kwetsbaarheid en robuustheid. Kennis hiervan blijkt
noodzakelijk te zijn om systemen en methoden te
ontwikkelen die de impact op de ecosystemen minimaliseren
en maatschappelijke acceptatie te krijgen.

Fases
De systems engineer heeft uiteindelijk te maken met 4 fases
(zie ook figuur 4).
De eerste fase is de fase van strategievorming, marketing en
roadmapping. De rol van de systems engineer is vooral
ondersteunend. Door inbreng van kennis van de stand van de
techniek, mogelijke partners en mogelijke concurrenten helpt
de systems engineer om de goede afwegingen te maken,
prioriteiten te stellen en een realistisch tijdspad en begroting
op te zetten. Ook koppelt de systems engineer terug uit de
volgende fases of en waar tijdspad en begroting aangepast
moeten worden.

Figuur 4: fase s in syste ms e ngine ering

Gebaseerd op een eerste vergelijk van beschikbare
technologieën met benodigde technologieën wordt een
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onderzoeks-, en ontwikkelingstraject opgesteld. Dit kan
variëren van een kortdurend onderzoek naar bestaande
technologieën en leveranciers die tot een nieuw geheel
moeten worden gevormd, tot een langdurig onderzoek
waarbij al dan niet in samenwerking met strategische
partners vanaf fundamentele kennisontwikkeling moet
worden opgebouwd tot een systeem dat zich in de praktijk
heeft bewezen. Hiervoor wordt internationaal het door NASA
ontwikkelde systeem van “Technology Readiness Level” (TRL)
gebruikt (zie tabel 1).
Doorgaans wordt een stuk theorievorming gevolgd door
modelvorming (TRL 1 en 2). Dit model wordt op kleine schaal
getest in een lab, waarvoor een allereerste ontwerp van een
component moet worden ontworpen en geconstrueerd. Aan
de hand van de resultaten uit het laboratorium wordt het
model aangepast of als voldoende beoordeeld (TRL3).
TRL
Doel
niveau
TRL 9
Totale systeem heeft zich succesvol bewezen in
een operationele omgeving
TRL 8
Systeem compleet en gekwalificeerd
TRL 7
Systeem prototype gedemonstreerd in een
operationele omgeving
TRL 6
Systeem prototype gevalideerd – technologie
gedemonstreerd in een relevante omgeving
TRL 5
Technologie gevalideerd in een relevante
omgeving
TRL 4
Technologie gevalideerd in het laboratorium
TRL 3
Analytische en experimentele bewijs van werking
van het concept
TRL 2
Technologie concept geformuleerd
TRL 1
Basis principes geobserveerd en gerapporteerd
Tabel 1: TRL ni veaus van de ontwikkeli ng van een product
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Als de werking van alle componenten voldoende bekend is,
wordt een (deel-)systeem getest in het laboratorium, onder
zoveel mogelijk gecontroleerde omstandigheden. Wanneer
de uitkomsten van de testen in het laboratorium voldoende
overeenkomen met de resultaten van de modellen, is TRL4
bereikt en kan het deelsysteem in de praktijk, onder minder
gecontroleerde omstandigheden worden getest. Zodra uit de
evaluatie in de praktijk blijkt dat het deelsysteem
functioneert zoals verwacht is TRL5 voltooid en kan een
prototype van het hele systeem worden getest in een
gecontroleerde omgeving (TRL6).
Na onderzoek en ontwikkeling volgt de fase waarin ontwerp
en engineering leiden tot de eerste testen op volle schaal (Sea
Acceptance Test, of SAT). Hier ontstaat een verschil tussen de
scheepsbouw (en dus de marine) en de meeste andere
industrieën (en dus de landmacht en de luchtmacht). In de
scheepsbouw wordt doorgaans een gecalculeerd risico
genomen: zodra een technologie haar waarde heeft bewezen
in een relevante omgeving, wordt een prototype gebouwd en
direct in gebruik genomen in een operationele omgeving.
Gezien de grootte van de investeringen die gemoeid zijn met
de bouw van zo’n prototype (een compleet schip) zijn de
ontwikkelingsstappen in de scheepsbouw meestal klein.
Ergens moet het risico immers worden beperkt. In andere
industrieën wordt wel eerst een prototype gevalideerd in een
gecontroleerde omgeving en daarna in de praktijk. We
voltooien dan TRL niveau 7 en de onderzoeks- en
ontwikkelingsfase is definitief afgerond.
Nadat het prototype is getest, kan het nieuwe systeem
definitief worden ontworpen en gebouwd en eindigt TRL8.
Het systeem wordt nu operationeel (TRL9). Langdurig gebruik
in de praktijk levert mogelijke verbeteringen op, die leiden tot
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verbeterde versies van het systeem of nieuwe processen om
het systeem te onderhouden.
Fok Bolderheij gaf in zijn afscheids colloquium een interessant
inzicht door de TRL niveaus over de zogenaamde “valley of
death” te leggen (figuur 5). Voor de niet ingewijden: elk
ontwikkelingsproject start met een enthousiast idee. Hier zijn
doorgaans subsidies voor. Als de eerste testen positief zijn,
wordt het project doorgezet naar TRL 3. Het bewijs wordt
geleverd dat het systeem kan werken en de verwachtingen
zijn
hooggespannen.
De
technologie
wordt
op
laboratoriumschaal getest en ook hier zijn doorgaans
subsidies voor te vinden. Maar na TRL 4, als de technologie is
gevalideerd in het laboratorium en “buiten” moet worden
gevalideerd, drogen de fondsen op. De individuele uitvinder
moet maar zien aan zijn geld te komen en wat grotere
bedrijven moeten interen op hun eigen vermogen. Vreemd
genoeg leggen veel grote bedrijven precies hier de scheidslijn
tussen onderzoeksafdelingen en ontwikkel afdelingen. Dit
beperkt het innovatief vermogen aanzienlijk en stelt de
kwetsbare
technologische
ontwikkeling
bloot
aan
bedrijfspolitiek.
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Positieve cash flow

8

Banken

7

Durf investeerders

6

Angel investeerders

5
Eigen fondsen

4
Ontwikkelings subsidie

3
Ontwikkelings subsidie

2

Onderzoeks subsidie

Onderzoeks subsidie

1

Net cash flow

Figuur 5: Technology Readi ness Leve l en de “Valley o f Deat h”

Voor defensie ligt hier een grote kans om vooruitgang
mogelijk te maken: wij hebben met al ons personeel en al ons
materieel bij uitstek de mogelijkheid om nieuwe technologie
in een relevante en zelfs in een operationele omgeving te
testen en zich te laten bewijzen. Om de vernieuwingskracht
van onze organisatie te vergroten is het essentieel om in de
opleiding van onze officieren aandacht te geven aan die
competenties die ze nodig hebben om nieuwe technologie,
die zich nog moet bewijzen in de praktijk, op hun merites te
beoordelen: een scherpe geest, een sterke analytische en
natuurkundige basis, vertaalkracht van theorie naar model,
goede meetkundige vaardigheden en een gezond
wantrouwen tegen al te positieve resultaten.
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Systeem integratie
Systeem integratie (figuur 6) is een onderdeel van het
vakgebied systems engineering. Alle deelsystemen worden
geïntegreerd in een overkoepelend systeem. Systeem
integratie kan gesplitst worden in een conceptueel deel, een
besturing deel en een fysiek deel.
Allereerst worden de verwachte missies vertaald naar de voor
deze missie benodigde operaties. In het conceptuele deel
wordt, uitgaande van de operaties die nodig zijn om een
missie uit te voeren, gezocht naar functies waarmee deze
missie kan worden uitgevoerd. In de aansturing moet die
prioritering worden vastlegt voor de functies bij de
verschillende operaties.
Later, wanneer de functies vertaald zijn naar systemen,
componenten en configuraties, kan door simulatie worden
geverifieerd hoe goed en tegen welke kosten de systemen de
voor een bepaalde operatie benodigde functies vervullen.
We kunnen nog een belangrijk voordeel behalen door al
vroeg in het ontwerpstadium de ondersteunende functies te
integreren in het besturingssysteem. Daarmee heeft de
commandant beter inzicht in de mogelijkheden die hij heeft
tijdens te verwachten operaties om in verschillende
scenario’s zijn systemen optimaal in te zetten.
In de fysieke oplossingsruimte tot slot vertalen de gevraagde
functies zich naar mogelijke (deel-) systemen en die weer
naar componenten waarvan de prestaties op elkaar
aansluiten en die geïntegreerd worden tot systemen die de
gevraagde functionaliteiten leveren. Deze systemen worden
ten opzichte van elkaar gerangschikt en gekoppeld, zodat een
coherent geheel ontstaat. De gekozen rangschikking van de
componenten beïnvloedt de prestatie: niet alleen de
prestatie van de individuele componenten moet dus worden
geëvalueerd, maar ook de prestatie van de gekozen
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configuratie. Van Oers [van Oers, 2011] heeft belangrijke
stappen gezet in het automatiseren van deze fases.

Figuur 6: Systeem integratie: passend laten aansluiten van alle deelsystemen

Aan het eind van het integratie proces wordt van de
verschillende systeem configuraties bepaald hoe goed als
geheel de voor de missie benodigde operaties uit kunnen
voeren: het klassieke V model is vormgegeven (figuur 7).
Systeem integratie is een belangrijk onderdeel van systems
engineering en zeker noodzakelijk voor het succes. De
Systems engineer moet echter ook oog hebben voor de
effectiviteit van de gekozen oplossing voor het uitvoeren van
de verschillende missies en rekening houden met mogelijke
verandering van strategie, het effect hiervan op de te
vervullen functies. Tot slot moet hij/zij rekening houden met
mogelijkheden om het systeem aan te passen en te
verbeteren, mochten veranderingen in de missies, de
omgeving of nieuwe technologie het noodzakelijk maken om
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het systeem aan te passen. Tot slot moet de systems engineer
zich ter dege bewust zijn van het afstotingsproces, en de
kosten die dit met zich meebrengt.
Terugkoppeling
Validatie
Strategie

missies

Effectiviteit

Verbetering

Simulatie

Verificatie

Componenten

Fysieke oplossing
Besturings oplossing

Strategie
Figuur 7: Het klassi eke “V-”model

Conceptuele oplossing

Operatie

System of complex systems
Een complex systeem bestaat uit verschillende systemen die
moeten samenwerken en qua capaciteit, mogelijkheden,
eisen en randvoorwaarden op elkaar afgestemd. Daarmee is
een complex systeem een “system of systems”. Een
organisatie als defensie heeft een groot aantal complexe
systemen die op hun beurt weer moeten samenwerken om
de missies uit te kunnen voeren waar defensie voor gesteld
staat. Bij het ontwerp van een complex systeem voor de
defensie organisatie, moet de systems engineer zich goed
bewust zijn van deze andere systemen, hun
randvoorwaarden, mogelijkheden en beperkingen. Alleen op
deze manier kunnen we maximaal effectieve systemen
ontwikkelen ten dienste van de organisatie.
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Systems engineering en defensie
Komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in onze
krijgsmacht. Dit is noodzakelijk omdat veel van de huidige
systemen zijn verouderd. Ook zal de krijgsmacht andere taken
krijgen onder andere omstandigheden. De wereldpolitiek
verandert sterk en dit heeft grote invloed op ons werk. Onze
nieuwe systemen moeten daarom in staat zijn om een
grotere verscheidenheid aan missies uit te voeren. Dit zullen
we moeten doen met een kleinere bemanning, en dus minder
kennis, kunde en arbeidskracht aan boord. Tegelijk hebben
we te maken met een nieuwe dimensie in oorlogsvoering.
Daar komt de dwingende randvoorwaarde bij dat we niet
langer mogen uitgaan van een onbeperkte voorraad vrij
toegankelijke fossiele brandstoffen voor het uitvoeren van
onze operaties: we moeten onze afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen sterk reduceren en voor onze kampementen
zelfs elimineren. We zullen zuinig moeten omgaan met
energie. Dat is zowel een beperking als een kans: door de
vernieuwing van onze systemen hebben we als defensie een
unieke mogelijkheid om een grote verbetering door te voeren
in onze energie systemen. Dit geeft tegelijk de Nederlandse
industrie de mogelijkheid om een voorsprong op dit gebied
op te bouwen en zo de concurrentiepositie van Nederland te
versterken.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de beschikbaarheid
van het materieel: we staan voor een moeilijke maar mooie
uitdaging om de beschikbaarheid van het materieel boven de
80 % te krijgen. Hierbij kan defensie veel leren van de
onderhoudsconcepten zoals die in de civiele wereld, zowel in
de scheepvaart als in de luchtvaart, gebruikt worden. Deze
onderhoudsconcepten zullen hun weerslag hebben op de
manier waarop we onze systemen ontwerpen, de presentatie
van de gegevens uit de systemen aan de bemanning en de
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ondersteunende organisatie, afspraken die we maken met
onze leveranciers, maar ook de manier waarop we ons
personeel opleiden.
Tot slot moeten we een belangrijke stap maken in zowel de
manier waarop onze complexe systemen worden
aangestuurd als de manier waarop de commandant
informatie krijgt over zowel het externe gevecht als de
mogelijkheden die zijn systemen hem nog bieden. Integratie
van de command en control met de ondersteunende
systemen kan de commandant sneller belangrijke informatie
verschaffen, zijn beslissingen verbeteren en de kans op succes
maximaliseren.
De missie is leidend voor zowel de
prioritering en aansturing van de systemen als voor de
informatie die de bemanning krijgt voor het uitvoeren van
hun taken en het nemen van beslissingen. De
onderhoudsstatus van de systemen wordt in eerste aanleg de
zorg van de ondersteunende afdelingen op de thuisbasis en
alleen de beperkingen voor de operatie zal gecommuniceerd
worden met de commandant. Informatie van de sensoren van
de eigen eenheid zal meer en meer gecombineerd worden
met informatie van andere platforms en tot adviezen leiden
hoe de eenheid in te zetten met als doel de operationele
effectiviteit te maximaliseren.
Dit zijn belangrijke speerpunten voor onderwijs en onderzoek
de komende jaren, waar onze vakgroep samen met onze
zuster organisatie het Koninklijk Instituut voor de Marine, de
operationele eenheden en DMO en DMI aan wil gaan werken.
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Dankwoord
Het is een goede gewoonte bij een oratie om te eindigen met
een dankwoord aan de mensen die een positieve invloed
hebben gehad op de net benoemde hoogleraar. De reuzen op
wiens schouders ik sta, de inspiratie voor mijn werk en de
vrienden die dezelfde doelen nastreven.
Allereerst dank ik Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
die mij op deze positie heeft benoemd.
Bas Büchner en Moritz Krijgsman van het MARIN, Klaas Visser
(TUD), Michel Jansen (DMO) en Rinze Geertsma: jullie
representeren persoonlijkheden waar ik zowel als mens als in
doelstellingen geestverwanten vind. We kennen elkaar soms
al ons halve leven, en soms pas een paar jaar, maar ik hoop
dat we komende jaren veel mooie dingen kunnen bereiken.
Beste Henk, zonder jou had ik absoluut niets gebakken van
leiding geven aan anderen. Ik had het geduld nooit op kunnen
brengen om iets te leren als je me niet had geleerd dat leiding
geven dienen betekent.
Begin 2005 ontmoette ik Douwe Stapersma. Sinds begin 1998
had ik gewerkt als scheepsbouwkundig ontwerper van
baggerschepen en ik dacht niet dat ik me verder kon
ontwikkelen bij mijn toenmalige werkgever. Daar mocht ik me
niet verder verdiepen in de werktuigkundige installaties aan
boord van die schepen, en ook niet in de wetgeving die
andere eisen ging stellen aan die installaties. Je hebt me veel
geleerd over de werktuigkundige technologie en houdt je me
nog regelmatig een kritische spiegel voor. Dank voor je raad
en je bespiegelingen over zowel de techniek als het leven.
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Na mijn afstuderen ben ik in een heel ander gebied gaan
promoveren. Onder leiding van Hans de Pater ben ik me bezig
gaan houden met hydraulic fracturing, een tak van de
gesteentemechanica die in de olie-, en gas industrie wordt
gebruikt om de productie te verhogen. Mensen die Hans en
mij en onze relatie kennen, zullen het wellicht vreemd vinden
dat ik Hans op deze plaats bedank, want hij was een harde
leermeester. Maar dat was precies wat ik nodig had en hij
was niet alleen hard, maar heeft me ook geleerd hoe
wetenschap werkt en hoe kritisch te zijn op mijn eigen werk.
Schelte Hylarides heeft me op innemende manier door mijn
afstuderen heen geleid. Hij heeft me niet alleen geleerd hoe
modelvorming werkt en hoe schaalwetten werken, maar ook
om niet alleen naar de techniek te kijken.
Op de avond dat ik mijn VWO diploma ophaalde, dacht ik nog
dat ik naar de HTS zou gaan. Dat leek mij het hoogst haalbare.
De rector, Cees Visser, dacht hier anders over. Hoewel het
eigenlijk niet meer kon: de inschrijving was immers gesloten,
heeft Cees zich op een cruciaal moment breed gemaakt voor
me en zowel het vertrouwen gegeven dat ik nodig had als de
mogelijkheid om in Delft te studeren. Hoewel Cees al lang
geleden overleden is, is het gepast om hem hier te bedanken
voor zijn steun op het juiste moment.
Lieve Minka, mijn liefde, mijn maatje en moeder van Jochem
en Martijn. Dank voor al je steun afgelopen 23 jaar. We
hebben veel samen meegemaakt en je hebt me in al mijn
avonturen gesteund. Ik hoop er nog veel met je te mogen
meemaken.
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Het was vroeg in het voorjaar in 1985 toen ik met mijn vader
langs de sluizen van IJmuiden reed. In de sluis lag een fregat
en terloops zei ik dat zoiets me wel leuk leek. Ik zat in de
vierde klas en had geen idee wat ik na mijn VWO zou moeten
gaan doen. Maar mijn vader onthield dit en nam me eerst
mee naar de hogere zeevaartschool en later naar de HTS in
Haarlem. Pappa was voor mij het ultieme voorbeeld van de
generatie op wiens schouders wij staan.

Ik heb gezegd.

Den Helder, 23 mei 2019
Prof. Dr. ir. Robert van de Ketterij
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Prof. dr. ir. Robert van de Ketterij (1968) is sinds 1 oktober 2017 hoogleraar
Systems Engineering bij de faculteit militaire wetenschappen van de
Nederlandse Defensie Academie. Hij is in 1993 als scheepsbouwkundig
ingenieur afgestudeerd aan de faculteit scheepsbouw (tegenwoordig 3Me)
van de Technische Universiteit Delft. Na zijn promotie aan de faculteit
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en in de wetenschap. Na een periode als scheepsbouwkundig ontwerper
van baggermaterieel te hebben gewerkt bij DAMEN shipyards en IHC ging
hij in 2005 voor het eerst bij de voorloper van de FMW in Den Helder
werken. Vervolgens werkte hij van eind 2007 tot eind 2017 als manager
kennisontwikkeling en toepassing en later als directeur van het
kenniscentrum bij IHC. In deze periode leidde hij een groot aantal
onderzoeks-, en ontwikkelingstrajecten.
Zijn nieuwsgierigheid naar de inhoud bracht hem eind 2017 terug bij de
Nederlands Defensie Academie. Dit keer als hoogleraar systems
engineering. Belangrijke terugkerende thema’s in zijn werk zijn de
ontwikkeling van complexe systemen onder extreme omstandigheden en
het verminderen van de negatieve impact van deze systemen op de
omgeving.
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