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Eind vorig jaar schreef ik een inleidend artikel over het  
programma FOXTROT; een programma dat de IT voor  
gebruik in mobiele omstandigheden gaat vernieuwen en 
maatregelen neemt om de continuïteit van de huidige  
systemen te garanderen. Met specifieke experimenten  
valideren we waar nodig onze ideeën over de vernieuwing. 
Er is inmiddels veel gebeurd en ik informeer u de komen-
de tijd via deze sitrep graag over de voortgang. Het gebruik  
van de Engelse begrippen in de tekst en plaatjes is een  
gevolg van de samenwerking met Duitsland.
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Zoals ik in mijn inleiding aangaf kijken we in het programma 
niet alleen naar toekomstige vernieuwing, maar ook naar het 
verbeteren van de huidige situatie. FOXTROT is daarom bij-
voorbeeld ook nauw betrokken  bij de nieuwe of extra radio’s 
voor het KCT (op de man en in de VECTOR), de upgrade van 
NIMCIS en de IT in de tanks van 414 tankbataljon. 
Op 11 april jl. werden de eerste gemodificeerde Leopardtanks, 
die voorzien zijn van een Nederlandse C4I configuratie, bij 
KMW in München overgedragen aan de gebruiker. 

DEU staat voor een soortgelijke uitdaging als Nederland en 
organiseert die met het programma Digitalization of Land Base 
Operations (D-LBO). Op 31 januari jl. heeft een oriënterend ge-
sprek met Duitsland plaatsgevonden waaruit blijkt dat de we-
derzijdse uitgangspunten en het beoogde effect identiek zijn. 

Er ontstond nu een unieke kans om de integratie van grond-
gebonden eenheden tussen Nederland en Duitsland verder te 
versterken en samen op weg te gaan naar digital integration. 
Onze binationale interoperabiliteitsproblemen kunnen hiermee 
tot het verleden gaan behoren en deze samenwerking kan de 
ontwikkelingen op dit gebied in NAVO en EU (FMN en PESCO) 
een boost geven. Duitsland heeft voorgesteld in dit proces ook 
Israël te betrekken vanwege de zeer relevante operationele 
en technische ervaring die dit land kan inbrengen. In dit ambi-
tieuze traject hebben beide Ministers van Defensie op 17 mei 
jl. een Letter of Intent getekend om de samenwerking te inten-
siveren op weg naar de digitale integratie van beide landstrijd-
krachten. Deze samenwerking zou uiteindelijk kunnen leiden 
tot het samenvoegen van de programma’s en het opzetten van 
een gezamenlijke programma-organisatie.

UPDATE
Sinds begin dit jaar ben ik programmamanager en samen met 
mijn nog groeiende team zorgen we er vanuit Amersfoort voor 
dat eenheden gaan beschikken over de beste mix aan midde-
len om de commandovoering te ondersteunen. We werken op 
drie sporen die ik hieronder kort toelicht:

• Organizing & Shaping: op dit spoor zorgen we dat het 
programma kan draaien, dat er (veel) geld is, we de beste 
mensen aan ons binden, dat we goed afstemmen met alle 
stakeholders, dat we een plan hebben en dat alles goed op 
papier komt. Binnen de programma-organisatie is dit alle-
maal een verantwoordelijkheid voor het Program Support 
Team. Onze programma-organisatie vertoont in deze fase 
veel overeenkomsten met een startup; het organiseren kost 
nog (te) veel tijd en energie.

• Capability Delivery: hier gaat het vooral om de inhoud, 
om de techniek, om alles wat er moet gebeuren om prag-
matisch en met tempo middelen te leveren. Het Capability 
Team staat binnenkort onder leiding van lkol ir. Erik van der 
Kuijp en bestaat o.a. uit architecten, TNO medewerkers en  
technici.

• Realizing Benefits: het analyseren van de impact van de 
levering van nieuwe middelen op personeel, opleiding, trai-
ning, materieelproces en doctrine gebeurt op het derde 
spoor. Hiermee scheppen we de beste randvoorwaarden 
voor een toekomstig succesvol gebruik van de nieuwe mid-
delen. Het Benefits Team wordt binnenkort opgericht.

Overdracht Leopard tanks
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voorlopig plan gemaakt. We hebben 
dat plan nodig om op inhoud het ge-
sprek aan te gaan met onze stake-
holders.

• 3e kwartaal 2018: 
 Validation ConOps
 We gaan met ons plan de stakehol-

ders langs. We gaan onze ideeën 
spiegelen met de gebruikers, met de 
Defensie- en Bestuursstaf, met de in-
dustrie en met de programma’s GrIT 
en VOSS.

• 4e kwartaal 2018: 
 Program Plan Decision
 Als we alle feedback hebben ver-

werkt en hebben geborgd in ons 
programmaplan komen we terecht in 
de besluitvorming. Rond dit tijdstip 
weten we ook hoe we met Duitsland 
verder gaan. Deze samenwerking 
maakt dan ook deel uit van die  be-
sluitvorming. De samenwerking met 
andere partners (o.a. Noorwegen en 
Verenigd Koninkrijk) komen dan ook 
ter sprake.

Na deze besluitvorming is het dan tijd 
om zo snel mogelijk al deze goedge-
keurde gedachten om te zetten in be-
hoeftestellingen. We proberen hierbij 
samen met Duitsland zoveel mogelijk 
tempo te maken. Afspraken die dit 
mogelijk maken leggen we vast in een 
Memorandum of Understanding die we 
op 28 november a.s. tijdens de Berlin 
Security Conference – voor het oog van 
collega’s uit heel Europa – willen laten 
tekenen. Toch duurt het dan nog tot 
2021 – 2023 voordat de eerste spullen 
bij operationele eenheden beschikbaar 
worden.

Een belangrijk moment voor ons was 
de designweek die we van 14-18 mei 
in Stroe hebben georganiseerd. Een 
week om na de heroriëntatie en analy-
se een start te maken met het beden-
ken van oplossingen. Alle beschikbare 
specialisten voor het mobiele domein 
met verstand van radio’s, satcom, 
crypto, C2 applicaties, beheer en ge-
bruik werden op de trainingslocatie 

Het inhoudelijke werk op het spoor 
capability delivery hebben we in de 
programmaplanning opgedeeld in vier 
fases die in tijd overeenkomen met de 
kwartalen van 2018.

• 1e kwartaal 2018: 
 (Re)Orientation & Analysis
 Welke activiteiten lopen er allemaal 

binnen de scope van FOXTROT, wat 
zijn de stakeholders, wat zijn de ge-
bruikerseisen?

• 2e kwartaal 2018: 
 ConOps Development
 Op basis van alle verzamelde infor-

matie hebben we van 14-18 mei jl. 
met een team van specialisten een 

MinDef tekent Letter of Intent FOXTROT
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van 101 CISbataljon bijeengebracht om onder leiding van 
lead-architects een brainstormproces voor vernieuwingsi-
deeën te doorlopen. In figuur 4 is aangegeven hoe FOXTROT 
past tussen andere grote IT programma’s. Ook is in deze  
figuur het Duitse programma Digitalization of Land Based 

Impressie van de FOXTROT designweek in Stroe

Scope & Samenhang FOXTROT

“Een belangrijk 

moment voor ons was 

de designweek die we 

van 14-18 mei in Stroe 

hebben georganiseerd.”
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WAY AHEAD
De komende maanden houden we het 
tempo zo hoog als de defensie-organi-
satie ons toelaat. We werken verder aan 
continuïteit, aan experimenten (o.a. de 
forward command post) en aan onze 
vernieuwingsplannen. 

Na de zomer gaan we met de plannen 
het land in om ze te spiegelen aan de ge-
bruikers van in eerste instantie KMarns, 
CLSK en CLAS. Ook werken we door 
aan de personele vulling en huisves-
ting van de programma-organisatie en 
werken we het stafwerk dat hoort bij de  
samenwerking met Duitsland uit. 

TOT SLOT
Onze aanpak is samengevat in figuur 6. 
We werken planmatig toe van een goed 
idee naar spullen op de parkeerplaats 
van operationele eenheden. 
Of zoals de missie van de DMO luidt: 
“Wij zijn DMO. Het is onze missie om 
onze collega’s in binnen- en buitenland
het best mogelijke te bieden. Het bes-
te materieel, de beste voorraden en de 
beste IT. Zodat iedere collega zijn of 
haar werk zo krachtig en effectief mo- 
gelijk kan doen. Op die manier bescher-
men wij wat ons dierbaar is.”
 
Met vragen, tips en ideeën kunt u altijd 
bij ons terecht.

Team Programma FOXTROT
Joint IV Commando
Defensie Materieel Organisatie 

Bernhardkazerne
Barchman Wuijtierslaan 198
3818 LN  Amersfoort
Gebouw AC 11 kmr 0.38 
E-mail: FOXTROT@mindef.nl

Operations (D-LBO) opgenomen. 
Zonder nu al op de definitieve uitwer-
king vooruit te lopen wordt in ieder 
geval zichtbaar dat, om succes te kun-
nen hebben in toekomstige operaties,  
increased expeditionary mobility en het  
beschikbaar hebben van sensor to 
shooter capability van groot belang is. 

Dit alles is alleen mogelijk wanneer we 
zorgen voor:
• Een slagvaardige ondersteuningsor-

ganisatie.

• Maatregelen die toegang tot het 
EM spectrum mogelijk maken of die 
er voor zorgen dat we om kunnen 
gaan met een verminderde beschik-
baarheid van het EM spectrum.

• Interoperabiliteit.

De drie lijnen van FOXTROT

FOXTROT in het kort


