
Genie ondernemersbivak
lichting 2019
Op 9 oktober 2019 meldde 15 ondernemers zich aan de poort van de lunettenkazerne te Vught. Klaar om 2,5 dag onder
gedompeld te worden in het militaire leven om zo de kracht van onze krijgsmacht te ervaren. 

Marijke Beunk-Kleian
Foto’s: llnt van der Griendt & lkol Le Févre

15 deelnemers uit bedrijven welke raakvlakken hebben met de genie. Zowel bedrijven waar we al contacten mee hebben
vanuit de Total Force Genie (TFG) (lees bv; Snijder BV, ESRI, Ordina) als compleet nieuwe contacten (Lees bv; Jelle Bijlsma, MJ
Oomen, Max Bogl). Het bivak is bedoeld om te bouwen aan het netwerk van de Total Force Genie. Door ze in de gelegenheid
te stellen om kennis te maken met de genie en vice versa. Tijdens het ondernemersbivak konden de deelnemers ‘de kracht
van de krijgsmacht’ (Leidinggeven, Teamvorming & Besluitvorming) beleven, waarmee zij ambassadeur worden van de Total
Force gedachte. Deze ambassadeurs binnen het bedrijfsleven zijn noodzakelijk om te komen tot een bijdrage aan een adap
tieve krijgsmacht, vanuit intrinsieke motivatie.

Deelnemers leren discipline en opstellen
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Fungeren als groep ipv als individu

 Correct militair tenue

Verantwoording voor je eigen
onderkomen

Teamvorming

Teamvorming

Leiderschap
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Ex-filtratie Hedel-Vught, onderdeel
roeien

Ex-filtratie Hedel-Vught, kaartlezen

Uienrats, brandewijn en zangles olv aoo Frans Schiltman

Dromen over de Total Force Genie

De deelnemers

Scherpe randjes van persoonlijkheden
worden uitvergroot als vermoeidheid
toeslaat en kameraadschap ontstaat. 
De vonk is overgeslagen om het adaptie
ve vuur te laten branden. De eerste
vruchten zijn al afgeworpen. Samenwer
ken aan een Total Force Genie en de rol
van het bedrijfsleven hier in.  Met die
ingrediënten hebben alle deelnemers
het bivak succesvol doorlopen en zijn zij
toegetreden tot onze geniefamilie. 
 
Sodeju! 

"Scherpe randjes van persoon
lijkheden worden uitvergroot
als vermoeidheid toeslaat en
kameraadschap ontstaat.
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