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Majoor b.d. Jo Verhoeve

De VOV heeft weer eens raak geschoten met het thema 

van haar voorjaarssymposium 2014: hoe ziet de Command 

& Control ondersteuning in 2020 er uit? En hoe werken we 

daar naar toe? Zo’n tweehonderd deelnemers lieten zich in 

het auditorium van de Generaal-majoor Kootkazerne infor-

meren door een keur aan sprekers uit het domein van de 

informatievoorziening. 

Voor kolonel Frank Peersman moet het een heel aparte dag zijn 

geweest. Tot die ochtend bij de ledenvergadering was hij voorzit-

ter van de VOV en ’s middags bij het symposium trad hij aan als 

dagvoorzitter. En inmiddels is hij in de Zwitserlevenperiode aan-

geland. Zoals van een dagvoorzitter in de boeken staat, opent 

kolonel Peersman het symposium met enkele beschouwingen 

over het fenomeen ‘innoveren’, dat zo langzamerhand een mo-

dewoord is geworden: “Innovatie zit tussen evolutie en uitvinding 

in. Het is een continu streven om beter te worden.” Maar écht 

innoveren vraagt om durf: “Je moet het oude durven los te laten 

en out-of-the-box durven denken. Je moet durven spoorzoeken. 

Je weet dus soms niet waar je het zal vinden. Niet gemakkelijk 

voor een organisatie om daar budget voor te geven.” 

C2 in nieuw tijdperk
De Directeur Plannen van de defensiestaf, schout-bij-nacht Rob 

Bauer, bijt het spits af. In de kern komt commandovoering er op 

aan, zegt hij, om tijdig beslissingen te nemen op basis van de 

best beschikbare info. Nu zorgt de techniek voor steeds meer 

informatie en dus is de kernvraag: Hoe managen we de vernieu-

wing van de C2-ondersteuning? Op het informatiedomein wer-

ken invloeden in vanuit de vijfde dimensie, de social media en de 

wetgeving. Voor uw verslaggever zijn vier dimensies klip-en-klaar, 

maar voor de vijfde moest er even gegoogled worden. 

Aha, de spreker zal bedoeld hebben: de stormachtige veran- 

deringen door de digitale revolutie. Maar evengoed had het  

kunnen betekenen: een verhoogde energietrilling van de her- 

senen of zelfs van de hele aarde. Ook kwam naar voren de  

‘harmonische ascentie van planeet aarde’ en – meer bevattelijk – 

‘op weg naar zielsvreugde’. Maar dit terzijde.

Volgens Bauer zullen de systemen moeten worden ingericht vol-

gens de comprehensive approach, bekend geworden door de 

drieslag defence, diplomacy and development. Voor de IV-syste-

men betekent dit, dat ze kunnen samenwerken met civiele orga-

nisaties. En voor de militaire mindset dat hij moet overschakelen 

van ‘niet delen, tenzij …’ naar ‘delen, tenzij …’.

Cyber is een hot item, wat zowel defensief als offensief een nor-

maal element moet gaan worden in het militaire denken. 

Juridisch leunt cyber op een apart mandaat en valt het dus niet 

onder de Wet op de Inlichtingendiensten. De D-Plannen heeft 

een duidelijke visie op planning en verwerving van IV-spullen: 
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”Door ons aanschaffingssysteem kun-

nen wij niet met de snelheid van de markt 

meegaan. We moeten onze cyclus be-

korten, door onze eigen systemen te in-

tegreren met commercial-off-the-shelf. 

Dan moet een aanschafcyclus van één a 

twee jaar mogelijk zijn.” Hier komen ook 

de plannen voor een ‘stoeicompagnie’  

in Amersfoort om de hoek kijken: een  

dedicated eenheid die gaat experimente-

ren met nieuwe IV-middelen. Ook anders-

zins gaat het aanschafproces veranderen: 

Defensie gaat niet in één keer alle middelen  

met een snelle technologische ontwikke-

ling aankopen, maar meer gespreid: 

“Alles draait tegenwoordig om aanpassings-
vermogen: het vermogen om je aan 
veranderende omstandigheden aan te passen. 
Voortdurend moderniseren is dan ook de meest cruciale 
eigenschap van een toekomstbestendige krijgsmacht.”

Aldus de Commandant der Strijdkrachten (CDS)  Generaal Tom Middendorp

De CDS heeft aan dit credo zes speerpunten gehangen, die Defensie in 
staat moeten stellen toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden: 

THEMA 1: INLICHTINGEN

THEMA 3: ONBEMANDE SYSTEMEN

THEMA 5: EXPERIMENTEREN

THEMA 2: CYBER

THEMA 4: KLEINERE VOETAFDRUK

THEMA 6: SIMULATIE

Commandanten krijgen door nieuwe technologische midde-

len een overweldigende hoeveelheid informatie. Operaties  

in het civiele terrein en in de digitale wereld vereisen een 

steeds bredere vraag naar inlichtingen.

Onbemande steeds kleinere systemen bieden voordelen: 

dankzij microsensoren in gebouwen kijken zonder gezien  

te worden.

Conceptontwikkeling en experimenteren worden onderdeel 

van elke operatie. Samen met bondgenoten en kennis- en 

industriepartners moeten we tactieken, technieken en proce-

dures verfijnen. Een nieuwe test- en evaluatie-eenheid voor 

landoptreden gaat nieuwe technologieën en concepten uit-

proberen.

Dit snel ontwikkelende domein (inclusief de cyber-dreiging 

is van invloed op land-, lucht-, zee- en ruimteoptreden. 

De militaire Cyber Task Force coördineert de operaties 

en inlichtingenverzameling in dit domein. 

Technologie zoals zonnepanelen en brandstofcellen moet  

de voetafdruk van Defensie verkleinen: goedkoper, beter 

voor de logistieke keten en goed voor het milieu. 

Vooral bij opleiding en training. 

Met serious games als Virtual Battle Space kunnen uitda-

gende scenario’s en omstandigheden effectief en onbeperkt 

getraind worden. 
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“We cannot solve our problems with the same thinking we used 

when we created them.” Einstein kent iedereen wel, en dat geldt 

ook voor een enkele andere grootheid uit het verleden, zoals  

Kamerlingh Onnes en Planck (wat hebben die ook alweer uitge-

vonden?). Maar weet u ook wie André Geim1 is? 

Dankzij hem zou bijvoorbeeld het internet nog tot honderd keer 

sneller kunnen. Nu zal niet iedereen of elke organisatie zulke 

grootse dingen uitvinden, maar het is wel zaak structureel aan 

innovatie te werken. 

Daarom is in 2013 het JIVC opgericht; om alle kennis en kunde 

over IV bij Defensie bij elkaar te brengen. Dat moet leiden tot 

integratie tussen de ‘witte’ en de ‘groene’ IV, maar altijd met een 

operationele focus. 

Er komt meer COTS in het operationele domein: commercial off 

the shelf. Simulatie maakt nadrukkelijk deel uit van innovaties. 

In de Engelse zin Concept development and experimentation in 

cooperation with users and operators zie je de nieuwe test- en 

“We zorgen dat men bij uitzendingen het nieuwste spul kan ge-

bruiken, terwijl de overige eenheden vanwege de uitwisselbaar-

heid werken met ouder materieel uit de zelfde familie. Zoiets 

doen we nu al bij Counter-IED; we kopen de nieuwste jammers, 

maar pas op het moment dat ze nodig zijn.”

Zoals alle inleiders wordt de schout-bij-nacht bedankt met  

een fles lekkers en ook met een give away van Green Paper  

Association, de uitgever van dit magazine. Dat is een USB-stick 

aan een mooi heldergroen koord. Leuk, maar het druist toch  

ietwat in tegen zijn cyber awareness: “Dit is het eerste wat je 

eigenlijk zou moeten weggooien!” 

Dit is nog maar het begin!
Kolonel Bart Klaren is hoofd van de meest toekomstgerichte af-

deling van het nieuwe Joint IV Commando (JIVC), namelijk KIXS, 

dat staat voor: Kennis, Innovatie, eXperiment en Simulatie. Hij 

wil de zaal triggeren om na te denken over de toekomst van 

de verbindingsdienst. Want om met Albert Einstein te spreken:  

Kolonel Frank PeersmanKolonel Bart Klaren
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evaluatie-eenheid voor landoptreden voor 

je geestesoog verschijnen. En hoewel 

Defensie in haar Strategische Kennis- en 

Innovatie-Agenda de nodige miljoenen 

euro’s vrijmaakt voor IV-innovaties, is het 

wel degelijk ook de bedoeling dat deze 

uiteindelijk kostenreducties opleveren. 

Omdat innovatie in samenspraak met 

operationele gebruikers vorm krijgt, werkt 

de afdeling KIXS gedecentraliseerd, met 

personeel bij de krijgsmachtdelen. 

En er is natuurlijk ook de befaamde ‘gou-

den driehoek’; de interactie tussen ken-

nisinstituten, de industrie en de overheid 

(Defensie en Economische Zaken). Een 

aantal bedrijven geeft dan ook acte de 

presence in de foyer van het auditorium.

Wat kunnen we verwachten?
Plannen genoeg bij KIXS en er zijn ook 

nog genoeg onontgonnen gebieden. Bij-

voorbeeld: kan internet een rol spelen bij 

het uitgestegen optreden, nu Google via 

ballonnen overal ter wereld als G4 provi-

der kan optreden? Ook zien de innova-

tors een adviesrol voor KIXS liggen over 

het gebruik van ieders eigen smartphone 

bij dat uitgestegen optreden, het BOYD: 

bring your own device.

Net zo belangrijk als de technische inno-

vatie is de uitdaging om de te lange pro-

cedures in de materieelplanning drastisch 

te bekorten, zonder de mensen daarbij af 

te laten haken. Klaren: “Geen punt bij jon-

ge mensen, nu ieder kind van 11 

Ir. Teus van der Plaat Schout bij nacht Rob Bauer Luitenant-kolonel Duco Brongers

“We cannot 
solve our 
problems with the 
same thinking 
we used when 
we created them.”

Albert Einstein

1 Russische natuurkundige, is de Nobelprijs-

winnaar in 2010 voor zijn ontdekking van  

grafeen; een 2-dimensionaal flexibel materiaal 

met ongekende geleidende eigenschappen. 

Opmerking studio:

Foto Teus verwisselen 

met die van Duco is 

lastig omdat Duco links 

geen vlees aan foto 

heeft en daarmee een 

bladspiegel probleem 

zou veroorzaken...
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(Thales), Sniper, Toolkit, Translator of 

Parrot Drone? Of Swiss Army Knife, de 

digitale verschijningsvorm van het alles-

in-een zakmes? Ze bestaan! Op Soldier 

View zie je een kaart met de eigen troe-

pen. Je kunt schetsen maken, vijandmel-

dingen doorgeven, en vuur aanvragen. En 

je kunt onderling chatten. 

De Parrot Drone is gewoon te koop bij 

Bart Smit. Maar je moet er wel goed mee 

kunnen om gaan, want inmiddels is er 

ook al een neergekomen bij de buurman 

van de Bernhardkazerne: in de berenkuil 

van Dierenpark Amersfoort! 

En het spul moet natuurlijk ook in ‘groe-

ne’ omstandigheden getest worden. In en 

rond het gebouw – de ‘witte’ omgeving 

– doet alles het, maar bij oefeningen met 

enthousiaste luchtmobiele militairen bleek 

bijvoorbeeld het beloofde bereik nogal 

eens teleurstellingen op te leveren. Toch 

nog niet helemaal plug and play.

jaar al een smartphone heeft. Die zullen 

zich eerder verbazen over de archaïsche 

spullen bij de krijgsmacht. Maar een pu-

bliek als u hier in de zaal, met een gemid-

delde leeftijd van – ik zal een sympathieke 

inschatting maken – boven de dertig…”

En natuurlijk zal KIXS de regie pakken op 

IV-innovatie; zowel intern als extern.

KIXS blijft ook aan de weg timmeren. In 

de eerste plaats via het defensie-intranet 

en daarnaast door middel van de half-

jaarlijkse lezingenavonden, meestal in het  

auditorium van de kazerne in Garderen.

PROMISE
Luitenant-kolonel Duco Brongers is  

senior project manager bij het bureau 

Concept Development & Experimentation 

van het KIXS. Als cavalerist is hij bij uitstek 

de man die de IT probeert toe te passen 

op operaties. Zijn voordracht, onder de 

veelbelovende naam PROMISE (PROject 

Multi-touch Information System Experi-

ment), neemt  de zaal mee naar schier 

onbegrensde mogelijkheden: Aspire to 

climb as high as you can dream!

Brongers begint met een eye opener: 

wat is de overeenkomst tussen Market 

Garden in 1944  en een para-oefening in 

2011? Bij beide hadden commandanten 

nul procent situational awareness! Maar 

dat zal niet lang meer opgaan, want IT 

gaat een prominente rol spelen. De aarze-

lingen van de afgelopen jaren – veiligheid! 

– zijn niet meer vol te houden. 

Internet is overal, IT-bedrijven zijn zich ook 

zeer bewust van veiligheidsrisico’s en ie-

dere soldaat heeft zijn smartphone. Daar-

om is de hypothese van PROMISE dan 

ook dat het gebruik van IT-middelen (mul-

ti-touch tables) en standaarden (geperso-

nificeerde app-technologie) veel meer en 

veel betere informatie oplevert. Daardoor 

kan de OODA-cirkel (Observe – Orient – 

Decide – Act) snel doorlopen worden. 

En ook niet onbelangrijk: tussentijdse 

software-aanpassingen worden veel een-

voudiger en goedkoper.

Wat dacht u van apps zoals: Soldier View 
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en de Volvo connected car. Je smartphone gaat connecten met 

watches, shoes, glasses en allerlei wearables, zoals Fitbit, die 

niets meer verborgen laten van je fysieke conditie. 

Bij de Mobile Operating Systems zien we Ubuntu opduiken: 

daarmee kun je via de bekende telestick toegang krijgen tot een 

LAN op je smartphone. En wat te denken van nieuwe antennes: 

ze worden weggewerkt in of op allerlei objecten, maar kunnen 

vrolijk 5 gigabyte per seconde aan. 

Star Trek
Het was, zoals kolonel Peersman afsloot, een opmerkelijk verhaal 

met een hoog Star Trek gehalte van een immer bevlogen spreker. 

Uw correspondent, behoord hebbend tot een ander technisch 

wapen waar ze meer in mechanica en explosieven handelen, was 

finaal flabbergasted. 

Maar in de auto naar huis – een Ford Focus zonder display – 

vroeg hij zich toch even af of die hele connected infrastructuur 

overeind zou blijven bij een calamiteit van enige omvang. Neem 

nu een stroomstoring van meerdere dagen. Ik bedoel: je hoeft 

maar tegen een hoogspanningskabel te vliegen...

Er volgen nog meer testen. Dit najaar oefent 11 Infanteriebataljon 

met PROMISE en eind 2014 is het experiment, een samenwer-

kingsverband tussen TNO, Thales, FOX-IT en Defensie, afgerond.

Creating what’s next!
Een symposium is meestal, hoe interessant ook, een lange zit. 

Dé truc van iedere symposiumcommissie is om te zorgen voor 

een smaakmaker aan het eind en dat had ook deze commissie 

goed begrepen. Want de verbindingsdienst kan al jaren een be-

roep doen op ir. Teus van der Plaat, lead innovation manager bij 

KIXS, en (dus) altijd goed voor het nieuwste van het nieuwste. 

Hij brengt verslag uit van het Mobile World Congress 2014, waar 

1.800 leveranciers aan 85.000 bezoekers uit 200 landen een blik 

in de IT-toekomst gaven. 

In 2020 zullen er 70 miljard connected devices zijn. De grote 

trend is The Internet of Things (IOT). Er zijn momenteel al zo’n 60 

soorten sensoren, die ‘natuurkunde’ kunnen omzetten in bits. In 

de komende jaren zal alles met een energiebron een sensor krij-

gen: magnetrons, weegschalen, lantaarnpalen, energiemeters, 

auto’s, horloges, ja zelfs dieren en mensen. Je fysieke inzetbaar-

heid is doorlopend zichtbaar. Opvallend waren de smart vehicles; 

auto’s voorzien van enorm veel IT. De CEO van Ford gebruik-

te het congres zelfs om de nieuwe Ford Focus te presenteren. 

Die heeft een huge 22 inch display en een game console als 

stuur: een tablet op wielen. Hoe snel de techniek gaat blijkt mooi 

uit de opkomst van de apps. Vijf jaar geleden bood WhatsApp- 

oprichter Jan Koum zijn bedrijfje te koop aan aan Marc - Face-

book - Zuckerberg. Maar die zag niets in deze dreumes. Marc is 

teruggekomen op dat besluit en heeft WhatsApp alsnog ingelijfd, 

maar moest daar nu 19 miljard dollar voor neertellen!

Onvermoeibaar strooit Teus van der Plaat de ene na de andere 

high tech ontwikkeling uit over het publiek, dat aan zijn lippen 

hangt. Niet alleen de Ford goes IT, maar ook de Mercedes QNX 


