tech n i e k

Luitenant-kolonel R. Miedema

‘Succes moet je organiseren’
Op 06 april organiseerde de Vereniging Officieren Verbindingsdienst haar eerste symposium van 2017 met als thema
‘interoperabiliteit in de praktijk’.
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sy m p o s i u m
In mijn rol als senior stafofficier bij de afdeling C4I van de directie plannen op de defensiestaf vertaal ik o.a. beleid naar
behoeftestellingen. We proberen daarbij het proces van ‘idee
naar spullen op de parkeerplaats bij de eenheid’ zo goed mogelijk in te richten. Mijn portfolio betreft operationele IT infrastructuur (netwerken, transmissiesystemen, encryptie, interoperabiliteit); reden genoeg dus om mijzelf voor dit symposium
als dagvoorzitter op te geven. Het gaf mij ook een mogelijkheid een ‘kapstok’ te presenteren bij de presentaties.
De samenhang in de portfolio komt voort uit het effect dat
moet worden bereikt: ondersteuning van de commandovoering met CIS in (vooral) expeditionaire omstandigheden. De
ambitie van de krijgsmacht gaat uit van volledig genetwerkt
optreden en daarbij werken we steeds meer samen met partners. Interoperabiliteit of het gebrek er aan heeft dus ook
steeds meer impact en dat merken we dagelijks bij oefeningen
en inzet. Defensie staat (daarom) aan de vooravond van de
vervanging of upgrade van een groot deel van de middelen
(o.a. CNR, TacSat, BMS, Grondterminals MilSatCom, NIMCIS,
TTN) die nodig zijn om in mobiele gebruiksomstandigheden de
commandovoering te kunnen ondersteunen. Deze vervanging
of upgrade is niet alleen nodig omdat de joint en combined
interoperabiliteit beperkt of afwezig is, maar ook doordat de
operationele gebruiksomstandigheden zijn veranderd en de
huidige systemen in toenemende mate instandhoudingproblemen kennen. Het is dus zaak onze ambitie te vertalen naar
het re-design van de IT infrastructuur. Onze gebruikers verwachten dat van ons verbindelaren en we zien onze internationale partners ook plannen maken voor de aanpassing van
hun infrastructuur. Grote bedragen en veel mankracht is ge-
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moeid met programma’s als MORPHEUS (GBR), CONTACT
(FRA) en MOTAKO (DEU). NLD ontwerpt op dit moment ook
zo’n programma met als werknaam FOXTROT . Het beoogde
effect ervan is gegarandeerde en optimale C2 ondersteuning
in mobiele omstandigheden met een mix aan middelen die
veilig, betaalbaar, interoperabel en eenvoudig te beheren is.
De urgentie is hoog en we proberen daarom met voorrang
alle stakeholders bijeen te brengen en te organiseren om het
beoogde effect te halen. We kunnen veel en hebben goede
mensen, maar we kunnen niet alles tegelijk. Eenheid van inspanning moeten we organiseren en dat zal ten koste gaan
van ander werk. De kosten gaan ook hier voor de baten uit.
Zonder goed plan geen behoeftestellingen, geen spullen en
geen interoperabiliteit. Succes gaan we organiseren! Ik ben er
van overtuigd dat we u op deze plek nog regelmatig hierover
zullen informeren.
De onderwerpen die in de presentaties aan bod kwamen zijn in
deze Intercom in detail beschreven. Alle dragen bij aan het effect
dat we in het beoogde programma FOXTROT willen bereiken.

sy m p o s i u m

Programma VOV SYMPOSIUM
Opening door kol Arjen Straver, Voorzitter Vereniging Officieren Verbindingsdienst
Dagvoorzitter
lkol Rob Miedema,
Senior Stafofficier
C4I Defensiestaf
De dagvoorzitter gaf een
inleiding bij het gekozen
onderwerp en bood een kapstok om
de ambitie van de krijgsmacht m.b.t.
interoperabiliteit te vertalen maar
effecten op de werkvloer

Bgen ir John
Lievestro,
Plv D-HDBV
“Interoperabiliteit
Defensie en inkijk FMN”
Spreker deed uit de
doeken hoe men bij de
Bestuursstaf tegen interoperabiliteit
aankijkt en wat de nationale invulling
van Federated Mission Networking
(FMN) zal zijn.

Maj Dennis van
de Braak, Stoff
Interoperabiliteit
st CLAS
“Interoperabiliteit in het
CLAS-optreden; De tactische omgeving.”
Spreker informeerde deelnemers
waarom er bij staf CLAS een
stafofficier Interoperabiliteit is en waar
hij momenteel aan werkt.

Maj Guido Bergman,
Stoff G6 1(DEU)Div
“Culturele en menselijke
factoren op de werkvloer”.
Spreker is geplaatst bij de
staf van de Duitse 1e Pantserdivisie
en hij heeft een inzicht gegeven in
culturele en menselijke factoren die hij
dagelijks tegenkomt in de NLD-DUI
samenwerking.
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q u e s t i o n s & a n sw e r s
Goede inhoudelijke reacties
van de deelnemers. Speciale
gasten C-LAS lgen Beulen en
P-CLAS genm Wijnen.

p i tc h e s
In aansluiting op de presentaties hield de
defensie-industrie korte pitches waarin
zij hun ideeën en mogelijkheden om interoperabiliteit te verbeteren of te ondersteunen voor het voetlicht brachten.

Wilco Zwerus - Client Specialist DELL EMC
Jurriaan Krielaart - Managing Director N Europe MARKLOGIC
Roy Sielaff - VP & GM EMEA NETWORK INNOVATIONS
Henk ten Dam - Sr. Sales Manager Public Market NUTANIX
Harm Janssen - Key accountmanager THALES NEDERLAND
Soerinder Dataram - CEO WAUWTEC

Dell

MarkLogic

Network Innovations

Nutanix

Thales NLD

WAUWTEC

s ta n d s
Het symposium werd afgesloten met borrel & bites op
de kennismarkt. Op de kennismarkt waren verschillende
stands met ‘smart solutions
& devices’ voor interoperabiliteit, zoals
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Vonk
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Secusmat

Simacelectronics

ken n ismarkt
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