
VRAAGSTUKKEN MINDBASE HACKATHON  
 

1. Hoe kan AI en/of IoT ingezet worden bij het realiseren van de energietransitie van Defensie 
(in het operationele domein)?  

2. Hoe creëer je energiebewust gedrag binnen Defensie bij haar missies en operaties?  
3. Hoe zorg je dat het thema energietransitie binnen Defensie als kans wordt gezien om de 

slagkracht op het battlefield te vergroten (minder afhankelijk van fossiele brandstof; langer 
voortzettingsvermogen)?  

4. Hoe realiseer je een duurzame logistieke keten?  
5. Hoe zou (lucht/ruimte/scheepvaart) vervoer er over 20 jaar uitzien voor Defensie?  
6. Waarom zijn we nog niet door de energietransitie heen en wat kunnen we doen om er wel 

doorheen te komen?  
7. Onderhoud is belangrijk om materiaal langer te laten functioneren, zodat er minder snel 

nieuwe apparatuur gekocht hoeft te worden. Hoe kun je de huidige (grond)voertuigen 
energieneutraal maken, zodat hun product life cycle verlengd wordt? Doe een voorstel bij 
een van de voertuigen van Defensie. Kijk hier voor meer informatie. 

8. In het ontwerp van producten moet er rekening mee gehouden worden dat producten lang 
meegaan en meerdere functies kunnen hebben in de loop van hun product life cycle. Hoe 
zorg je ervoor dat een product meerdere functies krijgt en gemakkelijk te recyclen is?  

9. Door de vernieuwde IoT-toepassingen is steeds meer mogelijk. Hoe kun je een soldaat 
uitrusten met sensoren, zodat hij zijn werk beter kan doen en langer zijn functie kan 
vervullen? Voor deze sensoren is bijvoorbeeld stroom nodig. Hoe zorg je dat ook deze 
producten zelfvoorzienend zijn en de soldaat dus niet elke 5 uur naar zijn kamp moet 
terugkeren om zijn batterijen op te laden?  

10. De logistieke eenheden van Defensie zorgen voor een groot gedeelte voor alle uitstoot. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bevoorrading van kampementen, het vervoeren van 
personeel en voertuigen. Kom met een voorstel hoe de logistieke eenheden van Defensie 
minder uitstoot genereren. Denk hierbij vooral in organisatorische en 
managementoplossingen.  

11. Welke rol speelt het Ministerie van Defensie in de toekomst en welke rol heeft deze op het 
gebied van de energietransitie?  

12. Op dit moment wordt het nieuwe Multipurpose (M) Fregat ontworpen voor de 
Commandant Zeestrijdkrachten. Hoe moet dit nieuwe schip worden uitgerust om 
voorbereid te zijn op de energietransitievraagstukken van de toekomst? Doe een voorstel 
waar het schip mee uitgerust moet worden en waarom. Kijk hier voor meer informatie. (Dit 
vraagstuk is later toegevoegd en zit dus niet in de video.) 

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/voertuigen
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/nieuw-fregat-wordt-schrik-onderzeeboten#:~:text=Defensie%20gaat%20de%20huidige%20M,of%20door%20de%20NH90%2Dboordhelikopter

