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‘Mobile devices’ brengen nog een andere 
uitdaging met zich mee. Was in het verleden 
de laptop voor iedereen ongeveer gelijk; dit 
geldt niet voor de ‘mobile device’. 
Voorkeuren verschillen. Iedere persoon 
heeft andere apps, zowel zakelijk als privé. 
Hoe regelt defensie ‘bring your own device’ 
(BYOD) en een beheersbare aansluiting op 
de eigen operationele netwerken?

‘Mobile devices’ niet tegen te 
houden
De voordelen van ‘mobile devices’ voor  
defensie zijn evident, zowel tactisch en 
operationeel als in de vredesbedrijfsvoering. 
Het slagveld digitaliseert al jaren. Verbetering 

van de operational awareness en eerder dan 
de tegenstanders beschikken over cruciale 
informatie staan hierin centraal. 
Connectiviteit speelt een grote rol. Was de 
laptop voor de soldaat nog moeilijk mee te 
nemen, voor de ‘mobile device’ geldt dit 
niet. Ook in samenwerking met civiele 
partners, zoals in missies met een 
‘comprehensive approach’ en in de 
ondersteunende bedrijfsvoering, zijn de 
voordelen duidelijk. Partners en leveranciers 
werken eveneens met ‘mobile devices’.

Beveiliging van ‘mobile devices’ is zowel 
voor defensie als de beheerders van cruciale 
infrastructuur essentieel. Het zou een 
horrorscenario zijn wanneer een 
 tegenstander de communicatie kan aftappen 
en de gegevens zo kan aanpassen dat 
bijvoorbeeld de eigen eenheden onder vuur 
komen te liggen. Beheersing van internet 
speelt nu al een rol in conflicten. Zo zou het 
Syrische bewind internet onlangs een tijdje 
platgelegd hebben om te voorkomen dat de 

Voor de eerste keer loopt de wereldwijde verkoop van laptops terug. ‘Mobile devi-
ces’ als smart phones en tablets verdringen de laptop, is dan ook de verwachting.  
Er is een ongekend niveau van connectiviteit. Iedereen wil overal en altijd  
beschikken over verbinding met de buitenwereld, op elk tijdstip kunnen  
communiceren, en snelle toegang tot informatie hebben. Militaire operaties  
moeten deze ontwikkeling omarmen en een manier vinden om ‘mobile devices’ in 
te zetten, zonder dat gerubriceerde informatie wordt gecompromitteerd.

‘Mobile devices’ zijn onder meer via  
internet, bluetooth en infrarood verbonden 
met andere systemen In de steeds  
complexere ketens van samenwerking met 
andere rijksdiensten, leveranciers en partners 
in de veiligheidsketen is internet bijvoorbeeld 
de gemeenschappelijke schakel. In de 
militaire context gaat het onder meer over 
de koppeling van mobile devices met 
operationele netwerken. Voorkomen dat 
informatie wordt gemanipuleerd, zoek 
gemaakt of tegengehouden, vergt aandacht. 
Dit is het domein van de cyber security. 
Prima om mobiel te communiceren, maar 
graag in combinatie met een afgeschermde  
omgeving en een gestructureerde aanpak.

Mobile devices: defensie kan er niet oMheen!

Ruud de Pruyssenaere de la Woestijne, Niek IJzinga en Pascal van Bentum, CGI

‘Mobile devices’ zijn cruciaal voor het uitwisselen van real time informatie en data. 
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opstandelingen elkaar snel konden 
informeren. Aan de andere kant kan defensie 
in Nederland cyber security ook offensief 
inzetten om tegenstanders uit te schakelen.

defensie in nederland is niet 
uniek
De US Army CIO LtGen Susan Lawrence 
is een project gestart om een betrouwbaar 
netwerk te creëren. De legerleiding wil dat 
iedere militair ongeacht zijn locatie toegang 
tot dat netwerk heeft en dat het leger met 
iedereen overal in de wereld samen kan 
werken. Ook Lawrence onderkent het 
gemak en de mogelijkheden van ‘mobile 
devices’. Maar zij ziet ook de problematiek 
van BYOD en het inspelen op de snelle 
technologische ontwikkelingen. Er wordt 
hard gewerkt aan de balans tussen informatie 
delen en de bescherming daarvan. De US 
Army heeft haast en teruglopende budgetten. 
De cultuur van ‘alles zelf ontwikkelen’ zet 
zij opzij, evenals de traditionele 
verwervingsprocedure. Deze duurt te lang 
en is te duur. De US Army richt zich op de 

al beschikbare oplossingen in de private 
markt.

van risico’s Mijden naar
risico’s Managen
Een gestructureerde aanpak voor een 
nauwkeurige, veilige inzet van deze private 
oplossingen is onontbeerlijk. Deze behelst 
onder meer het bepalen van de ‘mobile 
devices’ strategie aan de hand van het doel 
waarvoor defensie deze devices wil inzetten 
en hoe zij wil dat hun mensen ermee werken.

Mensen, processen en technologie gaan 
samen bij het beheersen van risico’s van 
mobiel communiceren. Je laat niet zomaar 
een onbekende je huis binnen; ook via een 
‘mobile device’ horen onbekenden geen 
toegang te krijgen. Op het vlak van veiligheid 
is de mens vaak de zwakste schakel. 
Medewerkers moeten weten wat ze wel en 
niet mogen doen met hun ‘mobile device’ 
en zich bewust zijn van de risico’s. Daarnaast 
kan technologie de kans op menselijke 
fouten en blunders behoorlijk verkleinen. 

Denk aan oplossingen voor encryptie, 
Mobile Device Management (MDM), 
Identity & Acces Management en Data Leak 
Prevention (DLP). 

Een belangrijke succesfactor voor veilig 
gebruik van ‘mobile devices’ is samenwerking 
tussen defensie, laboratoria en de industrie. 
Er is ongelooflijk veel kennis in het 
bedrijfsleven en binnen onderzoeks-
instituten. Door die te mobiliseren en slim 
in te zetten kan defensie ‘mobile devices’ 
veilig en voor steeds meer situaties inzetten. 
Chef Defensiestaf Generaal Middendorp, 
noemt deze samenwerking de ‘Gouden 
Driehoek’. Of zoals General Keith Alexander, 
Commander US Cybercom & Director 
National Security Agency/Chief Central 
Security Service bevestigt: “We kunnen ons 
niet veroorloven alleen te vertrouwen op wat 
defensie in huis heeft. We moeten partnerships 
aangaan.”

www.cgi.com/defence
www.collaborativegov.org

  
Donderdag 23 mei 2013
HERDENKING GEVALLENEN 
VERBINDINGSDIENST
Bernhardkazerne, Amersfoort

Donderdag 27 juni 2013
REGIMENTSSPORTDAG & BBQ VO
Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen

Dinsdag 8 oktober 2013
SYMPOSIUM VOV: 
COMPREHENSIVE APPROACH
Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen

Donderdag 7 november 2013
REGIMENTSDINER

Zie voor actuele informatie 
ook de (uitgebreide) agenda 
op de site van de VOV.

www.vovklict.nl 
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The Smart vest of Sagem


