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In 2020 is in opdracht van de Commandant der Landstrijd-
krachten de Visie Informatiegestuurd optreden (IGO) ge-
schreven. De kern van de visie is dat beschikbare en rele-
vante informatie omgezet in analyseerbare data, indien 
juist ingezet, een informatievoorsprong geeft op je tegen-
stander waardoor je sneller kan handelen. De Landmacht 
is hier al mee bezig, maar het is van belang dat we dit 
verder nog ‘inregelen’. Verder is in deze visie de noodza-
kelijke samenhang uitgelegd. 

Majoor Klaasjan Zeldenrijk, Programmama-
nager Informatiegestuurd optreden (IGO) en 
National Lead BoldQuest CD&E oefeningen, 
Afdeling Innovatie (i.o.) Staf CLAS
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Als programmamanagers Informatiegestuurd optreden (IGO) zijn 
collega Tom Slangen en ik verantwoordelijk voor de samenhang 
van de experimenten. Tom wakkert innovatie aan op het gebied 
van data science en ik ondersteun initiatieven op het gebied van 
C4ISR in de breedste zin van het woord. 

Marsroutes
De visie IGO wordt, onder leiding van het LandWarfare Centre, 
op dit moment door een team van specialisten omgezet in een 
marsroute IGO. De marsroute is een stappenplan dat in 2035 
moet resulteren in een Landmacht die de strijd kan aangaan, van 
laag tot hoog in het geweldspectrum, met technisch hoog- of 
gelijkwaardige tegenstanders. De Afdeling Innovatie (i.o.) denkt 
met de kenniswerkers mee in ‘hoe’ we de tussenstappen berei-
ken. We denken mee met de verschillende conceptontwikkelin-
gen en bijbehorende experimenten om hypotheses te toetsen. 

De marsroute IGO raakt net als bijvoorbeeld de marsroutes Lo-
gistiek en Medisch alle vormen van militaire inzet. Voor de Land-
macht komen op een bepaald moment de verschillende mars-
routes in tijd samen. Gelukkig zie je dat de IGO-visie niet alleen 
door CLAS wordt uitgewerkt tot een plan van aanpak, maar on-
der leiding van de bestuursstaf CLAS met de Luchtmacht, Mari-
ne en Koninklijke Marechaussee samen werkt aan een joint IGO 
roadmap.

De Landmacht moet informatie en natuurwetten uit de echte we-
reld koppelen aan de informatie van de digitale wereld. Het is van 
belang dat we daarbij ook nog de perceptie inschatten wat die 
mix van de echte wereld en  van de virtuele wereld  in het hoofd 
van mensen doet. De IGO-werkgroepen zijn opgedeeld in een 
aantal subgroepen die de actiepunten van de IGO-visie vertalen 
naar wat dat betekent voor strategische C2,  sensor-to-effector 
(S2E) ketens, militaire ICT en communicatiemiddelen (C4I), (inter-
nationale) connectiviteit en IGO mindset of awareness.

De grote reparatieslag op het gebied van communicatiesystemen 
(door jarenlange uitgestelde investeringen) zal invloed hebben op 
de concepten. De nieuwe generatie C4ISR-middelen en bijbeho-
rende mogelijkheden vragen om een andere mindset van opere-

ren. We maken op bepaalde gebieden de sprong van Nokia3310 
met alleen SMS zonder intern geheugen naar een Iphone14 of 
SamsungS22 inclusief cloud opslag, onbeperkt app’s, 3D-came-
ra’s en indrukwekkende processorkracht en batterijduur. Van de 
Nokia3310-gebruiker waren alleen zijn belcontacten bekend, van 
de huidige smartphonegebruiker is bij (vaak onbekende) databan-
ken meer bekend dan ooit voor mogelijk werd gehouden.

Afdeling Innovatie (i.o.) en Programmateam IGO
Om aan de visie IGO handen en voeten te kunnen geven is  
binnen de Afdeling Innovatie (i.o.) in 2021 het Programmateam 
IGO gevormd. Dit team heeft als opdracht de kenniscentra te 
ondersteunen bij de conceptontwikkelingen aan de hand van  
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experimenten. Het Programmateam IGO 
bestaat op dit moment uit twee program-
mamanagers en drie trajectbegeleiders. 
De programmamanagers waarborgen de 
samenhang van de experimenten met de 
marsroutes en de trajectbegeleiders ge-
ven leiding aan de verschillende experi-
menten. 
Bij het opstarten van nieuwe IGO-initiatie-
ven op cognitief gebied liepen we bij de 
conceptontwikkeling tegen uitdagingen 
op het gebied van ethiek en privacy aan. 
Iedereen ziet de kansen die er militair lig-
gen, maar wetgeving staat een aantal 
concepten niet toe. Eenzelfde ontwikke-
ling zien we bij ons RAS (Robotica en Au-
tonome Systemen) team. Het autonoom 
onderkennen en uitschakelen van doelen 
door een robot kan technisch wel, maar 
is ethisch niet geaccepteerd.

Op dit moment werken we vooral vanuit 
de kennispiramide, aangestuurd door de 
Directeur Kennis & Ontwikkeling, met bo-
venin de afdeling Strategie & Plannen, 
Afdeling Innovatie en een bureau Regie. 
Daaronder zit een uitgebreid netwerk van 
kenniscentra die weer in nauw contact 
staan met de eenheden. Dit deel van de 
organisatie heeft als taak creating the 
business voor de Landmacht van morgen 
en overmorgen mogelijk te maken.

FOXTROT
Naast het creëren en nadenken over een 
Landmacht van morgen en overmorgen 
bestaat er ook een Landmacht van van-
daag. Dat noemt men populair running 
the business en wordt bij CLAS uitge-
voerd onder verantwoordelijkheid van de 
Directie Materieel en Diensten. Geen be-
nijdenswaardige rol en taak tijdens de af-
gelopen jaren van bezuinigen. Om run-
ning the business mogelijk te maken zie je  

samenwerking binnen de wapensystee-
moverleggen door Staf-CLAS, de kennis-
centra en DMO.

Gelukkig is er het besef dat nadenken 
over de Landmacht van morgen alleen 
kan als de Landmacht van vandaag daar-
voor een goed fundament biedt. Iedereen 
snapt dat met alleen budget erbij ons ja-
renlang achterstallige onderhoud niet in 
een big bang wordt opgelost. Zeker op 
communicatiegebied moet er eerst door 
de Landmacht van vandaag een funda-
ment gelegd worden, omdat je iets nodig 
hebt als basis voor de Landmacht van 
morgen. Anders ga je bouwen op drijf-
zand. We zien dat reparatie van running 
the business (o.a. vervanging radio’s) ver-
schrikkelijk duur en complex is waarbij de 
samenhang van de juiste mensen, me-
thoden en middelen cruciaal is voor het 
succes. Om het complexe proces van 
vervanging en vernieuwing mogelijk te 
maken zie je op dit moment intensieve 
samenwerking tussen de verschillende 
stakeholders van de OPCO’s en DMO. 

Met het programma FOXTROT proberen 
we om dit complexe verwervingsproces 
mogelijk te maken door solide program-
ma’s van eisen op te stellenen  om zo de 
noodzakelijke vernieuwing aan te jagen. 
Het programma FOXTROT heeft in de  

techn i ek

•  BoldQuest is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, georganiseerd door de 
Amerikaanse Joint Staff waarin  connectiviteit tussen de Amerikaanse vliegen-
de, rijdende, varende, schietende en communicerende systemen centraal 
staat. Daarbij zijn ook alle partnerlanden met hun systemen uitgenodigd. De 
connectiviteit wordt behaald door te testen volgens NATO Federated Mission 
Networking (FMN) en Mission Partner Environment (MPE) standaarden. Deel-
name gaat volgens het Amerikaanse party principe: iedereen betaalt z’n eigen 
deelname en de ingebrachte systemen worden volgens centrale regie getest,  
beproefd en geanalyseerd aan de hand van een stappenplan: eerst sys-
tem-to-(emulator)system, daarna (statische) rampcheck of plaattest en als al-
les werkt worden de samenwerkende systemen getest in een live scenario. Het 
afgelopen jaar zie je dat het Joint All Domain Command & Control Sen-
sor-to-Shooter (JADC2 S2S) spoor door de Amerikaanse Chief of Information 
(CIO) als hoofddoelstelling van BoldQuest is geduid.

•  Nederland doet in 2022 mee in de sporen: Live Virtual Simulation, Friendly 
Force Tracking (FFT), Digital Aided Close Air Support (DACAS), Cyber, Coalition 
Intelligence Surveillance and Reconnaisance (C-ISR), MEDIC en High Frequen-
cy. We ondersteunen ook actief in de Joint Interface Control Cell met twee 
specialisten van de Nationale Data Management Cel (NDMC) van het Air Ope-
rations Control Station Nieuw Millingen.
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afgelopen jaren een spiral planning ge-
maakt; volgens deze planning wordt per 
spiral een bataljonstaakgroep met een 
nieuwe generatie communicatiemiddelen 
uitgerust. 
De samenwerkende kenniscentra voeren 
experimenten uit om de bedachte hypo-

theses te staven. De kenniscentra doen 
daarbij benodigde kennis op die ze ver-
werken in de programma’s van eisen 
(PvE) van behoeftestellingen voor de 
Landmacht van morgen. Tijdens Con-
cept Development Events proberen we 
de verschillende experimenten samen te 

laten komen. Op dit moment zijn dat 
BoldQuest en NeXt generation Concept 
Development (NXCD). De motivatie om te 
concentreren is onze eigen beperkte lo-
gistieke capaciteit en de afhankelijkheid 
van externe technische specialisten en 
analisten met bijbehorende kostenpost. 
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Op dit moment zoekt de Afdeling Innovatie (i.o.) ook aansluiting 
bij het DMO-team dat elk jaar, namens Nederland, de CWIX 
experimenten in Polen organiseert en uitvoert. CWIX staat voor 
Coalition Warrior Interoperability eXercise en wordt vanuit het 
NATO Joint Force Training Centre in Polen georganiseerd.

Plannen voor de toekomst
In 2023 staat de bouw van een IGO-loods op Ede-Driesprong  
in de planning, zodat we van daaruit de verschillende experimen-
ten kunnen voorbereiden. Deze loods gebruiken we ook als  
ontwikkeltool voor het oefenterrein van de toekomst. We hopen 
ook door te gaan met de verdieping van het AirBorneHub concept 
Network In The Sky (NITS). De focus ligt dit jaar op de Mobile  
AdHoc Networking (MANET) waarbij communicatiewolken die 
grond-grond geen verbinding hebben, met andere wolken via een 
radio in de lucht wel met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast 
willen we ook de sensor en data-analyse rol aandacht geven.

Naast de doorontwikkeling van het AirBorneHub NITS concept 
starten we ook met een nieuw experimentplan genaamd  
HOLON, dat staat voor ‘het geheel opgebouwd uit  
partjes’. HOLON moet de betrokken kenniscentra in staat stel-
len om voor de FOXTROT spirals een doordacht en uitvoerbaar 
plan van eisen aan te leveren. De conceptontwikkeling die we 
daarbij nastreven is gebaseerd op het PACE (US Army) principe 
en de JADC2 (US) en MDI (UK) concepten. Het PACE principe 
betekent dat je naast je hoofdcommunicatiesysteem (Primary), 
ook kan wisselen (Alternate) naar andere systemen zodat je on-
voorspelbaar voor je tegenstander en zijn EW bent. 

Het Joint All Domain Command-Control Sensor-to-Shooter 
(JADC2 S2S) concept van de US en het Multi Domain Inte-
gration (MDI) concept van de UK gaan beide, net als onze 
IGO-visie, over het koppelen van de sensoren via analyse en 
C2 aan een effector. De sensor kan een soldaat, camera of 
journalist zijn, de effector kan een bom, kogel, maar ook een 
gesprek, TikTok-film of nieuwsartikel zijn. 

Doelen
Allereerst streven we er naar dat de data van de CLAS-ketens 
(C2, vuursteun, ISR, logistiek, medisch, etc.) ook joint 
bruikbaar worden. Ons tweede streven is om de operator en 
zijn commandant een warehouse aan mogelijkheden te bieden 
zodat de PACE snel en effectief kan worden aangepast aan de 
veranderende omstandigheden. Ten derde zal CEMA een 
grote rol spelen binnen de conceptontwikkeling. Vooral op het 
gebied van CEMA-bewustwording is nog veel te winnen en te 
leren. Als laatste willen we de opgedane kennis van het 
lopende DEVOPS experiment inzetten voor de te vormen 
Heavy Infantry, Medium Infantry en SOF/Rapid Reaction 
Commands.
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•  NeXt Generation Concept Development (NXCD). Deze 
Nederlandse weken worden elk jaar in week 14 en 38, 
op verschillende locaties in Nederland, georganiseerd. 
De weken zijn ontstaan als behoefte om gezamenlijk 
met DMO en industrie te experimenteren met de con-
cepts of operations. We zijn begonnen met de kits voor 
de JTACs en Apachehelikopters die allebei nieuwe 
technische capaciteiten kregen en daardoor op een an-
dere manier gingen samenwerken. Tijdens zo’n Neder-
landse week verdelen we de externe middelen en tech-
nische support tussen de verschillende experimenten. 
Voor 2022 staan de conceptontwikkeling voor een Net-
work In The Sky (NITS) en de Joint Air-Ground Gateway 
(JAGG) centraal. 

•  Voor de militaire planning van mensen en middelen zijn 
de weken opgenomen in de Dir Training- & Opleiding-
planning van CLAS. Hierdoor is het mogelijk oefenter-
reinen en oefenmandagen aan te vragen om de deelne-
mers van huisvesting en voeding te voorzien.
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