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Regelmatig houden we u via dit blad op de hoogte van  
de ontwikkelingen rond het programma FOXTROT. Tot  
nu toe schreven we vooral over alle randvoorwaarden die 
nodig zijn om een grote verandering mogelijk te maken. 
Nu kunnen we concreter uitleggen wat we precies gaan 
doen in de eerste moderniseringsstap. We grijpen in dit 
artikel nog even kort terug op het nut en belang van het 
programma, benoemen daarna hoe de modernisering 
van 44 bataljonstaakgroep (44BTG) in het grotere plaatje  
past en leggen dan uit welke stappen we precies nemen 
om onze doelen te halen.

Kolonel Robert Miedema, programma-
manager FOXTROT & kolonel Anne Iedema, 
Lead Team Foxtrot en Head of Design and 
Prototype Centre TEN programme
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tie met bijbehorende besluitvorming. Het doel ervan is om 
de omvang van het programma tot 2035 in kaart te brengen  
voor de politieke en militaire leiding. Zo maken we concreet 
welke effecten met toekomstige projecten moeten worden 
gehaald en welke kosten en benodigde capaciteit hiermee 
gemoeid zijn. Hierdoor blijft het allemaal beheersbaar en kan 
de koers worden bijgestuurd als dat nodig is. De strategische 
roadmap is inmiddels ook in fysieke vorm beschikbaar en  
kan worden aangevraagd bij de programma-organisatie. Met 
alleen een routekaart zijn we er natuurlijk niet en daarom  
voeren we nu concrete vervolgstappen uit waarover we u in 
dit artikel bijpraten.

De modernisering van 44BTG
De eerste stap die nodig is om te komen van ‘een goed idee 
tot spullen op de parkeerplaats’ is het schrijven van een  
projectvoorstel. In dit geval dus Project Voorstel (PV)  

FOXTROT – Modernisering 44 BTG (Spiral 0 - Force Pack-
age 1). Spiral 0 betekent de eerste inhoudelijke (op)stap en  
Force Package 1 is de eerste eenheid die met de Spiral 0- 
oplossing wordt uitgerust.
Een breed team van specialisten heeft in dit PV beschreven 
wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de platformen 
van 44 BTG altijd veilig verbonden zijn en interoperabel met 
partners. In het PV is dit zo opgeschreven:

44 bataljonstaakgroep (44BTG) wordt voorzien van gemoder-
niseerde en robuuste on-the-move C4I middelen. Hierdoor 
beschikt de eenheid over een verbeterde C2-ondersteuning, 
waardoor de eenheid een slagvaardige en flexibel inzetba-
re capaciteit is die, vanuit het perspectief van Mogelijk Toe- 

Het idee achter FOXTROT
De krijgsmacht bestaat – zeer versimpeld – uit een kantoor-
deel en een operationeel deel. Het operationele deel bestaat 
uit de operationele commando’s die op hun beurt weer zijn 
opgebouwd uit eenheden die beschikken over voer-, vaar- en 
vliegtuigen, maar ook ‘gewoon’ over soldaten of mariniers met 
een rugzak. Het optreden van de krijgsmacht kenmerkt zich 
in de kern tot het in samenhang inzetten van al deze platfor-
men. We noemen dat multi-domain-operations. Dit betekent 
dat moderne oorlogsvoering steeds meer de vorm aanneemt 
van nauw op elkaar afgestemde, in elkaar grijpende en gelijktij-
dige activiteiten in meerdere of alle domeinen (land, zee, lucht, 
ruimte, cyber) van oorlogsvoering. Om dit succesvol te kun-
nen doen is het erg belangrijk dat deze platformen altijd veilig 
met elkaar verbonden zijn en interoperabel met (internationale) 
partners. Dat is nu niet het geval en dat is een groot probleem. 
Zonder onderlinge verbindingen (connectiviteit) zijn deze plat-

formen veel minder effectief en is de bemanning kwetsbaar. 
Het programma FOXTROT is het antwoord van de krijgsmacht 
om dit probleem weg te nemen. 

Strategische roadmap FOXTROT
Een grootschalig moderniseringstraject waar al deze activi-
teiten in samenhang een plek moeten krijgen is complex. Er 
zijn veel betrokkenen en belanghebbenden en veel lopende 
activiteiten met afhankelijkheden. We werken daarom met een 
overkoepelende, lange termijn, routekaart; de strategische 
roadmap FOXTROT. Deze roadmap beschrijft de samenhang 
der dingen van een stapsgewijze modernisering in combina-
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Figuur 1 (Veilig Verbinden)
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chronisatie) inspanning vergen.

Op basis van de overkoepelende archi-
tectuur voor het mobiele domein – een 
document dat ‘eigendom’ wordt van 
de CIO Defensie – ontwerpen we nu 
een fundament waarop de oplossingen 
‘gestapeld’ kunnen worden. De uitrol 
van de FOXTROT-oplossing bij 44BTG 
zet daarbij de toon voor de rest. Dat 
is de reden dat het programmawerk in 
deze fase nog hand in hand gaat met 
projectwerk. Om het overzicht te kun-
nen bewaren scheiden we op termijn 
het programmawerk meer van het pro-
jectwerk. Het is overigens niet zo dat 

komstig Optreden (MTO) Heavy 2035, 
binnen een (multinationale) Heavy Infan-
try Brigade kan worden ingezet tegen 
de zwaarste conventionele middelen 
van de tegenstander. Hiermee wordt 
de eerste stap gezet naar de dooront- 
wikkeling van het informatiegestuurd 
optreden (IGO).

Het PV is inmiddels op hoofdlijnen 
goedgekeurd door de Program Board 
FOXTROT (PBF). Ook het Productie 
Overleg van het JIVC heeft het docu-
ment goedgekeurd. Nu gaat de be-

stuursstaf zich er nog in een aantal fora 
over buigen, voordat we het voor parle-
mentaire goedkeuring kunnen insturen. 
Uiteindelijk moet dit hele proces voor de 
zomer zijn afgerond.

Figuur 3 geeft een indruk van de sa-
menstelling van de battlegroup. 
We gaan ruim 320 platformen voorzien 
van de FOXTROT-oplossing. Bijna alle 
types platformen van het CLAS worden 
in dit eerste Force Package (FP) ge-
raakt. Dit betekent niet alleen een enor-
me uitdaging op technisch vlak maar 
ook de feitelijke inbouw van spullen in 
deze platformen zal een enorme (syn-
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Figuur 2 (Strategische roadmap)

Figuur 3 (Samenstelling 44 BTG)
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om ‘logische’ bouwblokken; het zijn gedachten, schetsen en 
ontwerpen die we eerst breed willen verifiëren, valideren en 
aanpassen als dat nodig is. Deze zogenaamde marktvalidatie 
loopt van eind april tot eind september 2022. Na de verwer-
king van de feedback worden de eisen die we aan de FOX-
TROT-oplossing stellen definitief. Later dit jaar start dan het 
Request for Proposal-proces. 

Figuur 4 geeft een eerste logische doorkijk die er ‘in het echt’ 
nog anders kan gaan uitzien. We gaan er voor zorgen dat de 
platformen altijd veilig verbonden zijn en interoperabel met 
partners. We onderkennen drie lagen:

• Tactische Applicaties: Om niet alles in één keer te ontwikke-
len is besloten om de huidige applicaties binnen de eerste 
uitrol alleen technisch en niet functioneel aan te passen. 

• Core: Deze middenlaag wordt onder leiding van Defensie 
ontwikkeld. De core is nodig om de tactische applicaties 
(de ‘bovenkant’) op de meest effectieve en efficiënte wijze 
te kunnen laten werken ‘los’ van de tactische transmissie-
systemen (‘de onderkant’). De core vormt de ruggengraat 
van de oplossing. Zowel van de tactische applicatie- als de 
core-laag heeft JIVC/Landgebonden IT veel kennis. Deze 
kennis en ervaring is heel belangrijk om een geïntegreerd 
systeem op te kunnen leveren.

• Tactische Infrastructuur: Een belangrijk onderdeel hiervan 
vormen de transmissiemiddelen. Deze transmissiemiddelen 
zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde 
connectiviteit. De NLD krijgsmacht gaat geen eigen trans-
missiemiddelen ontwikkelen maar door middel van verwer-
ving gaan we in deze behoefte voorzien.

Naast deze hoofdbouwstenen zijn er nog een aantal aan-
dachtsgebieden die essentieel zijn om een werkend systeem 

deze implementatie alleen een ‘CLAS-feestje’ is. Het eerste 
FP bestaat weliswaar alleen uit CLAS-eenheden, maar de 
FOXTROT-oplossing gaat ook de kern vormen voor de nog 
komende spirals en daardoor ook voor CZSK, CLSK en SOF. 
Dit is de reden dat zowel in het programma als in de PBF en 
de Project Stuurgroep alle relevante OpCo’s vertegenwoor-
digd zijn.

Architectuur
De Nederlandse krijgsmacht staat nu aan de vooravond van 
een uniek proces om de randvoorwaarden voor IGO te schep-
pen waarmee we onze mobiele platformen effectiever maken 
en onze gebruikers meer bescherming bieden. Om goed te 
begrijpen welke middelen moeten worden aangeschaft, ge-
maakt of gemodificeerd en wat er allemaal in de organisatie 
moet gebeuren is samenhang belangrijk. Architectuur helpt 
daarbij. Wij onderscheiden in FOXTROT vier aspecten van ar-
chitectuur:
• Operational Framework: wat zijn volgens de gebruiker de  

te bereiken effecten.
• Readiness: welke randvoorwaarden voor toekomstig ge-

bruik moeten we vooraf inregelen.
• I&T Solution: de techniek.
• Acquisition: de aanschaf en de samenwerking met partners. 

Door deze vier aspecten altijd in de juiste samenhang te be-
schouwen en te gebruiken maken we de meest realistische, 
realiseerbare en toepasbare oplossing voor de gebruiker. Die 
gebruiker zetten we steeds nadrukkelijk centraal. 

Product: de logische bouwblokken
Wat gaat de gebruiker nu krijgen? We geven eerst vanuit 
de architectuur aan wat de bouwblokken zijn en kijken dan 
vervolgens wat de gebruiker er mee kan. Het gaat hier nog 
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Figuur 4 (Bouwstenen)
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kerkant zijn nu vertaald naar concrete 
bouwblokken – naar ‘spullen’. Het is 
een voorbeeld van de mix aan midde-
len die nodig is om de noodzakelijke 
connectiviteit te realiseren. Niet ieder 
platform zal de totale mix aan boord 
hebben. Overigens zijn dit nog steeds 
niet de uiteindelijk te verwerven, aan te 
passen of te ontwikkelen technische 
bouwblokken. Nu zijn het nog los van 
elkaar getekende componenten. 
Misschien blijkt uit de marktconsultatie 
wel dat er combinaties mogelijk zijn. 
De integratie met de platformen – zo-
wel technisch als de feitelijke inbouw – 

op te leveren. Het gaat hierbij onder 
andere om interoperabiliteit- en secu- 
rity-oplossingen, maar bijvoorbeeld ook 
readiness aspecten als training, oplei-
ding, organisatie-aanpassingen en lo-
gistiek.
De applicaties en technische infra-
structuur zien we als één systeem. Als 
er ergens in dit systeem iets verandert 
dan heeft dat consequenties voor de 
werking van het hele systeem. In figuur 
4 (Bouwstenen) is dat benoemd als 
systeemintegratie; een rol die wij zelf 

vervullen. Vanuit die rol zitten we dus 
zelf aan het stuur en kunnen we van-
uit een goede informatiepositie de juis-
te beslissingen nemen. Dit is een zeer 
waardevolle competentie die het JIVC  
door jarenlange ervaring heeft verwor-
ven en uitgebouwd. Door andere lan-
den wordt hier echt met jaloerse blikken 
naar gekeken. 

Product: het te bereiken effect
De CV90 gebruiken we in figuur 5 
(I&T-oplossing) als voorbeeld. Het plat-
form vormt de kern van 44BTG. 
De logische bouwblokken aan de lin-
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Figuur 5 (I&T-oplossing

Figuur 6 (Capabilities)
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de belangrijkste activiteiten en mijlpalen zijn. Als eerste zijn er 
de programma-activiteiten. Om de eerste concrete stap van 
de operationele roadmap (SP0/FP1) uit te voeren is het nood-
zakelijk dat deze stap in de juiste richting wordt gezet. Om 
dit te kunnen doen worden door het programma documenten 
geschreven en studies verricht om de lange termijn en richting, 
over alle vier aspecten van de architectuur vast te leggen en te 
bepalen. Vanuit deze richting worden dan de korte(re) termijn 
keuzes en inrichting vastgelegd in kort(ere) termijn documen-
ten. Deze vormen dan weer de input voor het PV. Dit is nog 
best lastig omdat de strategische richtingen soms nog niet 
duidelijk (kunnen) zijn, maar we toch stappen moeten maken 
in bijvoorbeeld het PV. Met een pragmatische manier van wer-
ken blijft het programma korte termijn stappen maken zonder 
het einddoel uit het oog te verliezen. 

In de planning zien we dat eind dit jaar het projectvoorstel, het 
project initiatie document en de project startarchitectuur klaar 
moeten te zijn. FOXTROT  faciliteert, jaagt op, jaagt aan, co-
ordineert en communiceert. In alle stappen werken we nauw 

vormt een van de belangrijkste en lastigste onderdelen van het 
programma.
Wat kan de gebruiker straks met al deze spullen? Vanuit de 
mix aan transmissiemiddelen ontstaat een connectiviteitmatrix 
bestaande uit lange, middel en korte afstand, gebruikmakend 
van civiele technologie of meer robuust (CEMA resilient; be-
stand tegen hacken en storen) en meer of minder bandbreed-
te. Welke effecten gaan al deze bouwblokken bereiken? In 
figuur 6 (Capabilities) geven we een eerste indruk. Scheppen 
we hiermee voldoende randvoorwaarden voor IGO? Het effect 
zal met de implementatie van de FOXTROT-oplossing niet al-
leen uit de techniek worden gehaald. Het is juist de algehele 
transformatie van mens, middelen, capaciteit en processen 
die moet gaan leiden tot de gewenste effecten. Het project 
voor 44 BTG is een eerste stap. Op de readiness aspecten als 
training, opleiding, frequentiemanagement en logistiek komen 
we in een volgende update terug.

Benodigde tijd en capaciteit
In de figuur 7 (Tijdschema) wordt in blokken aangegeven wat 
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Figuur 7 (Tijdschema)
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meegenomen. Al deze werkzaamheden 
zullen op een agile-manier (volgens de 
SaFe methode) worden uitgevoerd in 
het FOXTROT Solution Centre (FCS). 

Dit FCS is de – nu nog virtuele – orga-
nisatie waarin alle bouwblokken (SW en 
HW) samen en integraal worden geïn-
tegreerd en getest door middel van zo-
genaamde release-trains. Dit zijn meer 
dan ‘alleen’ de software ontwikkelstra-
ten. Het zijn de productie-omgevingen 
die uiteindelijk een integraal werkend 
systeem opleveren. Hier horen ook tes-
ten- en prototyping-activiteiten bij. 
Uiteindelijk zal dit FSC de productie 
suite aan FOXTROT-producten ople-
veren die seriematig in de platformen 
ingebouwd gaan worden, waarna de 
instandhoudingsfase kan starten. 
De kern van dit FSC zal gevormd wor-
den door de huidige teams van JIVC/
Landgebonden IT. Hun kennis en erva-
ring is onmisbaar om de totale systeem- 
integratie tot een succes te maken. 

We staan dus aan de vooravond van 
een enorme transitie-operatie om onze 
eenheden Joint IGO capable te maken. 
Dat is en blijft in de eerste plaats men-
senwerk. We hebben de beste mensen 
die dit kunnen en willen verzameld en 
we bouwen voort op de ervaring die we 
samen hebben. Dit geeft ons de moge-
lijkheid zelf de rol van system-integra-
tor te vervullen en daardoor kunnen de 
(meeste) activiteiten op defensielocaties 
plaatsvinden. We realiseren ons ook dat 
ondersteuning vanuit de markt ten aan-
zien van aanpak, realisatie, design, ont-
werp en testen noodzakelijk is. Dat gaat 
niet alleen lukken door ‘losse’ inhuur, 
maar we zoeken naar vormen van stra-
tegische samenwerking. Hiervoor gaan 
we bij de marktconsultatie de markt 
vragen om ons te helpen. Niet alleen 
met het leveren van mens- en kennis-
kracht, maar ook door bijvoorbeeld het 
ondersteunen bij platform- en systee-
mintegratie. De output ten aanzien van 
deze strategische ondersteuningsvraag 
zal worden gebruikt in de uiteindelijke 
RFP-proces. 

samen met alle relevante spelers in dit 
veld (CLAS, DMO, JIVC, BS, DS) en 
worden we ondersteund door zeer be-
trokken consultant partners.

Het verwervingsdeel is opgedeeld in 
twee grote stappen. In de eerste stap 
wordt de markt (in- en extern) door 
middel van open vragen, uitgedaagd 
om onze ideeën, architecturen, studies, 
plannen te verbeteren, te valideren en 
verifiëren, maar ook om eventueel met 
(ver)nieuwe(nde) oplossingen te komen. 
Het programma FOXTROT wil de markt 
uitdagen om samen tot de best mogelij-
ke oplossing te komen. We willen niets 
over het hoofd zien en tegelijkertijd het 
tempo bewaren. De opgedane kennis 
wordt uiteindelijk gebruikt om de best 
mogelijke programma’s van eisen bij de 

markt, of interne leveranciers neer te 
leggen. Hiermee start de tweede stap; 
het RFP proces. Aan de hand van de 
opgestelde eisen worden dan de beste 
producten en oplossingen verworven. 
In de jaren 2023 en 2024 volgen dan 
beproevingen die uiteindelijk leiden tot 
gunning. 

Parallel aan de project- en verwer-
vingsactiviteiten worden de eerste 
stappen gezet richting een integrale 
FOXTROT-oplossing. De FOXTROT-op-
lossing maakt een continue ontwikke-
ling door en stopt niet aan het einde van 
dit eerste project. In het tijdschema is 
dit aangeduid als de continuous design, 
development, evaluation and prototy-
ping balk. Parallel worden ook continue 
de requirements en readiness aspecten 

tec h n i e k



intercom | jaargang 51 | 138

ma FOXTROT een transformatieprogramma om uiteindelijk 
een Joint IGO capable krijgsmacht te bereiken; het is ook een 
programma om de cultuur ten aanzien van de zogenaamde 
Business IT-Alignment verder te verbeteren. Van vaste eisen 
en processen naar user centric. Flexibel waar het kan. 

Bottom line is dat FOXTROT de randvoorwaarden voor in-
formatiegestuurd optreden in het mobiele, tactische domein, 
schept. FOXTROT maakt platformen effectiever. FOXTROT 
biedt een robuuste, flexibele en digitaal weerbare IT-infrastruc-
tuur die er voor zorgt dat de mobiele platformen altijd veilig 
verbonden zijn en interoperabel met partners. Dit is een zaak 
van lange adem. 

Het vergt moed, toewijding en veerkracht van alle bij het pro-
gramma betrokken spelers om het programma succesvol te 
maken. Er is nog veel te doen, maar gelukkig zijn we al begon-
nen. Het moet dus het kan!

Tot slot
De modernisering van 44 BTG is het begin van vele projecten. 
Het is de eerste concrete stap in de uitvoering van de Defen-
sie Visie 2035 en de daarvan afgeleide Strategische Road-
map FOXTROT. We moeten ons realiseren dat de opgelever-
de FOXTROT-oplossing geen eenmalig activiteit is maar in de 
tijd verandert in het uitvoeren van periodieke updates ‘over 
de spirals heen’. Die updates zijn zoveel mogelijk in de vorm 
van software en zo min mogelijk in de vorm van hardware. 
Op deze manier blijven de platformen duurzaam inzetbaar en 
dicht bij wat de gebruiker nodig heeft. Defensie moet gedu-
rende een lange periode in staat zijn het systeem continue te 
blijven (door) ontwikkelen. 

Om dit te kunnen doen is een organisatie benodigd die de 
kennis, de middelen, de wil en het doorzettingsvermogen 
heeft om dit continue proces uit te kunnen voeren. Essentieel 
in dit proces is dat de gebruiker altijd betrokken is. Net zoals 
de upgrades van de Iphone en Samsung niet uit de lucht ko-
men vallen, komen ook de (toekomstige) FOXTROT solution 
upgrades niet uit de lucht vallen. Niet alleen is het program-

“Het vergt moed, 
toewijding en veerkracht 
van alle bij het 
programma betrokken 
spelers om het 
programma succesvol 
te maken.”

tec h n i e k


