
Circa een jaar geleden is in de meeste militaire vakbladen 
een artikel verschenen over het project PROMISE (PROject 
Multi-touch Information System Experiment). Een breed 
opgezet experiment waarbij soldaten en kader van eenhe-
den van 11 Infanteriebataljon Air Assault de beschikking 
kregen over smartphones met daarop diverse apps met als 
doel betere situational awareness (SA) te creëren binnen de 
command&control (C2)-keten door het benutten van com-
merciële civiele ontwikkelingen. Het PROMISE-team heeft 
gedurende 2014 diverse testen uitgevoerd en op 15 januari 
2015 afgerond met een grootse presentatie in Stroe aan vele 
genodigden van defensie, nationale politie, brandweer, ken-
nisinstituten en industrie. In dit artikel beschrijf ik de resulta-
ten van PROMISE en hoe we verder willen gaan.

Lkol Duco Brongers, Projectleider PROMISE
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smartphones, tablets 
en apps te velde



men van wifi, het 3G- en 4G-netwerk en civiele satellietcommuni-
catie. Met name het gebruik van het 4G-netwerk was een groot 
succes. Dat betekent wel afhankelijkheid van een lokale provider 
in inzetgebieden. Dat is niet altijd gewenst, dus voldoende reden 
om een eigen (militair) 4G-netwerk op te zetten. In samenwerking 
met KPN-Critical Communications is een militaire 4G-mast ge-
bouwd. Deze is in oktober 2014 ter beschikking gekomen. 

Daar zal vooral in PROMISE 2.0, de opvolger van PROMISE 
1.0,  ervaring mee worden opgedaan. Wel is de mast de afge-
lopen maanden aan de nationale politie uitgeleend, zodat zij er 
ook al ervaringen mee op konden doen en die met ons kon-
den delen. Initieel is deze mast bedoeld om een 4G-netwerk op 
een compound neer te zetten, zodat iedereen daar draadloze 
en breedbandige verbinding heeft. Het streven is natuurlijk om 
de bandbreedte ook voor operaties buiten de  compound ter 
beschikking te hebben. Om dit te realiseren kan gedacht wor-
den aan het gebruik van een zeppelin, waardoor de 4G-bubbel 

BELANG VAN BETERE SA
Zoals verwoord in de inleiding is het operationele doel van  
PROMISE betere SA te creëren. Voor iedere militair zal het  
belang hiervan duidelijk zijn. De zogenaamde benefit chain geeft 
dit helder weer. De netwerk- en transmissielaag zijn randvoor-
waardelijk voor goede SA. Dit maakt het mogelijk alle gewenste 
informatie te versturen en daarmee een optimale gedeelde SA  
te creëren. Dit stelt commandanten in staat in de gehele hi-
erarchie betere besluiten te nemen die uiteindelijk uitmonden in  
betere effecten; het ultieme doel.  

PROMISE richt zich met name op de sterke verbetering van de 
onderste twee lagen van de benefit chain via het uitvoeren van 
concept development & experimentation (CD&E). Daartoe voer-
de het PROMISE-team twee battlelab-experimenten uit. Dit be-
tekent het (operationeel) testen in een gecontroleerde omgeving. 
Het experiment en het opdoen van kennis en ervaring staan hierbij 
voorop. Daarna heeft het team twee bataljonsgeleide oefeningen 
actief ondersteund. Hier hadden de oefendoelen van de eenhe-
den prioriteit, maar de waarneming hoe het materieel reageerde 
in een reëel scenario was van hoge waarde. Ook werden passief 
twee andere kleinschalige oefeningen van 11 Infanteriebataljon 
Air Assault ondersteund door het ter beschikking stellen van de 
noodzakelijke middelen. Tot slot werd in november 2014 een 
oefening van 43 Gemechaniseerde brigade voor de Openbare 
Orde en Veiligheid actief ondersteund. De experimenten werden 
beoordeeld door een TNO-team, ondersteund door observer 
trainers van het Land Training Centre en het Defensie Expertise-
centrum Militaire & Uitrusting (DEC M&U), beide uit Amersfoort. 
Voor de duidelijkheid: PROMISE is een experiment. Dat betekent 
concreet dat er geen product zal worden geïmplementeerd dat 
PROMISE heet. Er is veel kennis en ervaring opgedaan en die 
zal zo snel mogelijk worden gebruikt om lopende projecten te 
verbeteren of andere initiatieven te starten.

BETERE NETWERK- EN TRANSMISSIELAAG
Iedereen is gebaat bij een goede netwerk- en transmissielaag. 
Vanwege de vele belangen die hiermee samenvallen wordt aan 
deze randvoorwaarde nadrukkelijk invulling gegeven in ons da-
gelijks leven. Vooral in Nederland zijn we gewend aan één van 
de hoogst breedbandige internetverbindingen ter wereld. Ook 
zien we dit aan het nagenoeg landelijk dekkende Long Term 
Evaluation (LTE)-netwerk, ook wel 4G-netwerk genoemd. Binnen 
defensie is de situatie echter heel anders en dat is opmerkelijk. 
Te meer daar met het optreden van defensie mensenlevens ge-
moeid kunnen zijn. Redenen waarom niet eerder bij dergelijke 
civiele ontwikkelingen is aangesloten, zijn het beveiligingsvraag-
stuk en de veelal (zeer) beperkte communicatie-infrastructuur in 
de missiegebieden. Deze redenen beginnen de laatste jaren ech-
ter te verbleken. Dankzij grote industriële investeringen komen er 
snel oplossingen om overal internet ter beschikking te hebben, 
maar ook om op diverse niveaus secure informatie uit te kunnen 
wisselen. Er liggen dus grote kansen, het is aan defensie om ze 
te grijpen. Voor PROMISE is gebruik gemaakt van diverse vor-

De benefit chain

Mastopstelling met militaire 4G in Stroe
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een vergelijking met de wijze waarop 
mens en dier situational aware worden 
door optimaal gebruik te maken van hun 
vijf zintuigen. Voor mij zijn de vijf zintui-
gen in de informatielaag: spraak, C2-da-
ta (zoals een kaart, blue force tracking, 
schetsen en tekstberichten (zoals chat), 
versturen van files (zoals foto’s, schema’s, 
slides) en video. 
Als ik gebruik kan maken van al deze 
diensten (zintuigen), ongeacht waar ik 
ben (netwerk- en transmissielaag), dan 
kan ik een optimale SA realiseren. De  
situatie die we nu aantreffen bij bijvoor-

beeld de luchtmobiele brigade is dat ze 
hun SA voornamelijk opbouwen met be-
hulp van spraak. Het zal u duidelijk zijn 
dat spraak vooral belangrijk is bij het snel 
doorgeven van berichten, maar ook hier 
geldt dat een plaatje meer zegt dan dui-
zend woorden. Tijdens de eindpresenta-
tie van PROMISE gaf majoor Harry van 
Riessen, hoofd Sectie S3 11 Infanterie-
bataljon Air Assault, een paar sprekende 
voorbeelden van spraakopnames van ra-
dioberichten die hij had gemaakt tijdens 
een grote oefening van het bataljon in 
december 2014. 
Het duurde soms twintig minuten om 
duidelijk te maken – met de aldaar ge-
brekkige spraakverbinding – dat er een 
voertuig was gepasseerd. De huidi-

vele malen groter wordt. De Amerikanen 
hebben al succesvol geëxperimenteerd 
met 4G onder een UAV. Door deze boven 
een specifiek inzetgebied te laten vliegen, 
kan binnen dat gebied eigen 4G-dekking 
worden geleverd. Er zijn ook al ontwikke-
lingen bij bedrijven die onbemande vlieg-
tuigen op grote hoogte lang in de lucht 
kunnen houden met behulp van zonne-
cellen. Vanuit dit platform kunnen vervol-
gens nauwkeurig bepaalde gebieden met 
4G worden gedekt en ontstaan er onbe-
perkte mogelijkheden voor 4G-dekking 
overal in de wereld. 

Bottom line: het is de 
verantwoordelijkheid 

van de defensieorganisatie 
om de bandbreedte naar 
de man toe te brengen!

Uiteraard hebben we ook bij stil gestaan 
bij een situatie waarin ergens in het in-
zetgebied geen internet beschikbaar 
is. In dat geval moet de militair met zijn 
smartphone of tablet kunnen terugvallen 
op de koppeling met zijn militaire radio. 
De testresultaten hiervan vielen tegen. De 
door het PROMISE-team gebruikte da-
taradio’s bleken een zeer beperkt bereik 
te hebben. In plaats van de beloofde af-
stand van meer dan een kilometer bleef 
het afstandsbereik meestal bij enkele 

honderden meters steken. De koppeling 
van de smartphone aan de Fastnet-radio 
werkte alleen in het ‘witte’ laboratorium, 
maar liet verstek gaan in het veld. Dit 
kwam door de eenvoudige bedrading van 
de civiele toestellen, waardoor interferen-
tie ontstond, maar ook de beschikbare 
bandbreedte van de Fastnet bleek on-
toereikend voor de gebruikte C2-toepas-
singen. De eerder genoemde snelle ont-
wikkelingen bij de industrie lijken ook hier 
weer snel voor oplossingen te zorgen. 
Zo liet Thales Huizen tijdens de dag van de 
eindpresentatie van PROMISE een rugge-

dized commerciële smartphone zien die 
gekoppeld met de militaire radio (in dit 
geval de Fastnet-radio die de Landmacht 
ook in gebruik heeft) een minimaal bereik 
haalde van 8,5 kilometer onder ongunsti-
ge omstandigheden (bij veel obstakels, 
zoals gebouwen en vochtige bossen). 
Voor het uitvoeren van de experimenten 
hebben we dus volledig vertrouwd op de 
koppeling met 4G. Conclusie: het gebruik 
van 4G, satelliet en wifi was een succes. 
De koppeling met de militaire radio was 
dat niet, maar oplossingen dienen zich al 
aan.

BETERE INFORMATIEDELING
Hoe maak je betere informatiedeling tast-
baar en inzichtelijk? Ik maak dan graag 

Testen van de lichtverspreiding bij nacht
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de (informatielaag-)zintuigen te gebruiken 
voor het creëren van SA op het gevechts-
veld. In mijn optiek op gebied van SA een 
krijgshistorische stap voorwaarts!

De smartphones werden op de man 
gedragen met behulp van zogenaamde 
pouches van het bedrijf Add-Mission. Zo 
was er een pouch om het device op de 
arm te dragen, maar ook één om voor de 
borst te houden. Ook kon de smartphone 
in een harde kunststof case worden ge-
stopt met een klip eraan om hem overal 
aan het opsvest te kunnen bevestigen. 
Conclusie ten aanzien van de pouches 
was dat je niet voor een bepaalde op-
lossing moet gaan, maar de individuele 
militair zijn eigen keuze moet laten ma-
ken; zijn keuze is sterk afhankelijk van 
zijn functie. Met de kwetsbaarheid van de 
smartphone viel het erg mee. Na een jaar 
lang gebruik  is slechts bij enkele devices 
het scherm beschadigd en vertoonden 
sommige smartphones wat kuren bij ge-
bruik in regenachtige omstandigheden.

SECURITY
Tijdens PROMISE is gebruik gemaakt 
van de kennis van het bedrijf Fox-IT dat 
software leverde om encryptie toe te 
passen op het netwerk, de zogenaam-
de payload-encryption (PLE). Doordat de 
informatie op netwerkniveau is beveiligd 
kan van ieder willekeurig netwerk gebruik 
worden gemaakt, waaronder het internet. 
De eis was dat op restricted niveau ge-
communiceerd moest kunnen worden. In 
de optiek van het PROMISE-team is dat 
gelukt. Met het gebruik van de hierboven 
genoemde  PLE-beveiliging, een app-loc-
ker en storage encryption denken we dit 
niveau te hebben gehaald. Uiteraard zal 

ge mogelijkheden voor het doorgeven 
van C2-data zijn nu bijzonder beperkt bij 
11 Infanteriebataljon Air Assault. Tekst 
en foto’s kunnen al helemaal niet wor-
den verstuurd, met uitzondering van het 
verkenningspeloton van het bataljon dat 
daarvoor gebruikt maakt van een smal-
bandige HF-verbinding. Van video is al 
helemaal geen sprake. Kortom: ook hier 
is veel te winnen. 

Voor PROMISE werd voornamelijk ge-
bruik gemaakt van de Android smart-
phone Samsung Galaxy S4 Active, die 
wat sterker en waterbestendiger is dan 
de gewone S4. Ook de tablet Toughpad 
van Panasonic werd in kleine aantallen in-
gezet. Op de smartphone werd gebruik 
gemaakt van de command & control 
(C2)-app SoldierView van Thales Canada 
en Lifering van het Amerikaanse bedrijf 
AGIS, hier in Nederland vertegenwoor-
digd door het bedrijf Surcom. 
Op beide C2-apps werd een kaart ge-
toond met daarop de actuele eigen posi-
tie en die van de collega’s met een smart-
phone (blue force tracking). Er konden 
schetsen op worden gemaakt en way 
points aangegeven, maar ook standaard-
berichten worden verstuurd. Voorbeelden 
hiervan zijn vijandmeldingen met APP-6 
symboliek, vuuraanvragen, maar ook een 
call for medic of nine liner kon worden in-
gevuld en verstuurd. 

De C2-app was de meest uitgebreide 
app die er was. De trainingstijd die er 
voor nodig was, was desondanks zeer 
beperkt. Binnen een uur wist het perso-
neel ermee om te gaan. We hebben het 
zelfs een keer aan militairen gegeven zon-
der les te geven. Een paar dagen later 
kwamen we terug voor een contactuur; 
tien minuten bleken voldoende! Naast 
deze C2-app werden ook andere apps 
gebruikt. Zo was er een vertaal-app die 
met behulp van inspreken en een veeg 
over het scherm de gesproken tekst ver-
taalde. Handig voor elk uitzendgebied 
om hiermee contact te maken met de 
bevolking. Voorts een sniper app, waarop 
we geattendeerd werden door het Korps 
Commandotroepen, omdat zij die op hun 
eigen privé-smartphones al gebruikten! 

Uiteraard was er ook een app voor diver-
se instructiekaarten en handboeken. Het 
zijn slechts voorbeelden die het spreek-
woordelijke ‘topje van de ijsberg’ symbo-
liseren, want de hoeveelheid ideeën voor 
apps zijn legio. Het is de bedoeling om in 
de toekomst nieuwe apps ter beschikking 
te stellen via een militaire app-store. Hier-
in worden de veilige apps gezet die door 
de industrie en defensie (JIVC) kunnen 
worden ontwikkeld; soms op basis van 
een eigen idee, soms op basis van een 
bestaande app. Zo zal na het goedkeuren 
van een app binnen enkele maanden de 
nieuwe functionaliteiten kunnen worden 
toegevoegd via de app-store op de mili-
taire smartphone. 

De vele mogelijkheden om het eigen op-
treden te ondersteunen met diverse func-
tionele apps is de belangrijkste reden dat 
in de optiek van het PROMISE-team iede-
re militair een smartphone moet hebben. 
Dan wordt hij daadwerkelijk een sensor in 
het veld die informatie snel en veilig kan 
delen. Uiteraard kan met de smartphone 
gechat worden en foto’s en video-opna-
mes worden gemaakt. Zo werd via een 
opzetstuk de smartphone aan de Swar-
ovski-kijker gekoppeld, foto’s gemaakt tot 
op meer dan 1000 meter, die vervolgens 
werden verstuurd in de commandolijn. 

Ook het opnemen van videobeelden met 
behulp van een camera onder een kleine 
UAV toonde de potentie van dit middel. 
11 Air Assault heeft er nog geen opera-
tioneel gebruik van kunnen maken, maar 
dat zal in het vervolgproject PROMISE 2.0 
zeker gaan gebeuren. 
Kortom: met het gebruik van smartpho-
nes was het in één keer mogelijk alle vijf 

Ook ‘s-nachts foto’s versturen
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de Swarovski-kijker geschikt te maken. 
Op communicatiegebied zal de militaire 
4G-capaciteit verder worden beproefd 
en de connectiviteit met militaire radio’s 
verder worden onderzocht. Het is slechts 
een greep uit de voornemens die waar-
schijnlijk dit voorjaar van start gaan.

AFSLUITING
Met een tweetal aanbevelingen wil ik dit 
artikel afsluiten. In de eerste plaats liggen 
er voor defensie heel veel nieuwe kansen 
op het gebied van C2 als we beter ge-
bruik maken van de vele miljarden euro’s 
die buiten de kazernepoorten besteed 
worden aan razendsnelle ontwikkelingen 
in de consumententechnologie. Kortom: 
we moeten nog meer smart buyer wor-
den. Het is vervolgens onze uitdaging om 
de meest waardevolle commercial of the 
shelf (COTS)-producten te selecteren en 
onze - op dit moment nog moeizame pro-
cedures - aan te passen aan deze nieuwe 
tijd. In de tweede plaats is het belangrijk 
dergelijke experimenten goed op elkaar af 
te stemmen. Nog te vaak komt het voor 
dat we op meerdere plekken hetzelfde 
doen. Dat is niet alleen het geval binnen 
de landmacht, maar geldt voor heel de-
fensie en de partijen voor de openbare 
orde en veiligheid. Niet voor niets waren 
deze allemaal genodigd voor de eindpre-
sentatie op 15 januari. Dat moeten we in 
nauwe samenwerking doen met de ken-
nisinstituten en industrie. 
PROMISE heeft aangetoond dat dit een 
win-win situatie is. Internationaal zijn er 
ook mogelijkheden, maar die mogen niet 
tot grote vertragingen leiden. In dat geval 
the future looks promising!

de beveiligingsautoriteit daar nog een 
oordeel over moeten geven. De voorkeur 
gaat uit naar het gebruik van een geïn-
tegreerde mobile device management 
(MDM) oplossing. Dit is in PROMISE 1.0  
om allerlei technische redenen nog niet 
gerealiseerd maar dit staat wel gepland 
voor PROMISE 2.0. Het restricted niveau 
is overigens lager dan de huidige eis van 
defensie, namelijk het confidentiële ni-
veau. Dit geeft technisch veel meer uit-
dagingen, is veel duurder en volgens het 
PROMISE-team operationeel niet nood-
zakelijk. Dit was reden om aan de staf 

van de Commandant der Strijdkrachten 
te verzoeken een studie op te starten. In 
deze studie wordt onderzocht of het mo-
gelijk is dit niveau, in navolging van vele 
andere landen, bij te stellen en om uit te 
zoeken wat de consequenties hiervan 
zijn. De studie loopt nog. 

CONCLUSIES
TNO is door het PROMISE-team inge-
huurd om een onafhankelijke rapportage 
van dit experiment uit te voeren. Hun be-
langrijkste conclusies zijn:
1. Commerciële devices zijn goedkoper 

dan militaire C2-middelen. Of over 
de gehele levenscyclus de invoer van 
dergelijke middelen goedkoper is, kon 
(nog) niet worden aangetoond, maar 
wordt waarschijnlijk geacht.

2. De trainingstijd voor dergelijke C2- 
ondersteunende middelen neemt dras- 
tisch af.

3. Het uitrusten van iedere militair met 
een smartphone heeft toegevoegde 
waarde. Aan de rol als genetwerk-
te sensor in het veld voor betere  
SA wordt dan nadrukkelijk invulling  
gegeven.

4. De communicatielaag is flexibeler ge-
worden door het gecombineerde ge-
bruik van civiele en militaire communi-
catietechnologie.

5. Een militaire app-store kan snel func-
tionaliteiten toevoegen. Integratie van 
open software maakt de software 
goedkoper.

6. Commerciële beveiligingsoplossingen 
op het niveau restricted zijn naar ver-
wachting mogelijk.

PROMISE 2.0
Na de succesvolle afronding van PRO-
MISE 1.0 staat het vervolg alweer in de 
steigers, namelijk PROMISE 2.0. Onder-
werpen die op de agenda staan zijn onder 
andere het bekijken of een smartwatch 
toegevoegde waarde heeft voor de mili-
tair. Er wordt gekeken naar nieuwe apps. 
Er is ondertussen een warmtebeeldca-
mera aangeschaft die eenvoudig aan de 
smartphone kan worden gekoppeld en 
nu al verrassende resultaten heeft opge-
leverd. Met een 3D-printer kunnen snel 
opzetstukken worden gemaakt om de 
smartphone ook voor andere kijkers dan 

Het logo van PROMISE


