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Kolonel R. Miedema, programmamanager FOXTROT

Dit is de tweede sitrep over het programma FOXTROT.
Na het introductie-artikel en de eerste sitrep over de
programma-organisatie en ons plan voor de planning schrijf
ik nu iets over de laatste ontwikkelingen. Ik ga dieper in op
de inhoud; wat gaat FOXTROT nu eigenlijk opleveren. In een
volgende sitrep zullen de specialisten van Team FOXTROT
gedetailleerder beschrijven welke ontwikkelingen zij zien en
wanneer u daar iets van merkt.
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FOXTROT is de naam van een krijgsmachtbreed
programma. FOXTROT schept de randvoorwaarden
voor informatie-gestuurd optreden (IGO) in mobiele
gebruiksomstandigheden1. FOXTROT synchroniseert
experimenten en continuïteitsmaatregelen met het
ontwerp van moderniseringsvoorstellen. In de beoogde eindsituatie is iedere soldaat, platform en basis
altijd veilig verbonden en interoperabel met partners
teneinde IGO mogelijk te maken.

ONTWIKKELINGEN
Op 4 juli 2018 heeft de directeur plannen van de defensiestaf
een opdrachtnota aan de DMO gestuurd voor het (formeel)
inrichten van de programma-organisatie FOXTROT. Hiermee
wordt het eerdere besluit van de IT Governance Board2 (ITGB)
geformaliseerd en voorzien van financiële middelen. De directeur plannen heeft ons drie opdrachten gegeven:
• Werk FOXTROT uit tot een programmaplan;
• Werk de Letter of Intent (LoI) met Duitsland3 uit en
onderzoek of digitale integratie mogelijk is;
• Bereid besluitvorming voor over het plan en over de
samenwerking.

Figuur 1: Samenhang FOXTROT
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Om een programmaplan te maken zijn mensen en middelen
nodig. Sinds januari jl. hebben we met een coalition of the
willing al enige voortgang kunnen maken. Met de financiële
middelen (ca. 6.5 M€) van de directeur plannen zijn we nu in
staat een cross functional team van 20 mannen en vrouwen
bijeen te brengen en gaan we met focus meer tempo maken.
Met hulp van velen zijn we in staat een flexibele schil te
creëren, waarmee we de beste specialisten in deeltijd aan ons
binden. Binnenkort betrekken we in Amersfoort ons tijdelijke
onderkomen: commandopost (CP) FOXTROT. Die is goed
zichtbaar - pal naast gebouw AC11 - en de deur staat altijd
open om met ons van gedachten te wisselen of om ons aan
te sporen nog meer haast te maken. U kunt ons ook mailen:
FOXTROT@mindef.nl. Aan de hand van figuur 1 beschrijf ik
wat we op dit moment doen. In de vorige sitrep heb ik de
vier fases in onze planning benoemd. In fase 1 (1e kwartaal
2018: Orientation & Analysis) hebben we in kaart gebracht
welke tekortkomingen de huidige tactical edge IT heeft en
welke lopende projecten en experimenten er zijn die raken
aan ons programma. Ook hebben we veel collega’s, bedrijven en kennisinstituten gesproken. In fase 2 (2e kwartaal
2018: ConOps Development) hebben we de doelen die we
willen halen bepaald. Op vijf Lines of Effort overbruggen we
het gat tussen de huidige en toekomstige situatie. In fase 3
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(3e kwartaal 2018: Validation ConOps)
zijn we onze ideeën gaan spiegelen met
industrie (figuur 2) en partners (o.a. UK,
US, Noorwegen, Duitsland). We zijn er
nog niet aan toegekomen dat ook al
bij alle gebruikers te doen. Dat volgt
dus nog, net als fase 4 (Program Plan
Decision).
Parallel aan het maken van ons plan
vinden er in vier teams gesprekken met
Duitsland plaats over samenwerking (figuur 3) op basis van de afspraken die
in de Letter of Intent zijn gemaakt. We
kijken of we gelijke ideeën hebben over
de behoeftestelling (Operational Architecture), over de rol van tactical edge
IT (Systems Architecture), over de manier waarop we samen IT kunnen kopen
(Procurement Strategy) en we kijken
hoe een Memorandum of Understanding (MoU) er uit moet zien. Een MoU
is de uiteindelijke bekrachtiging van de
samenwerking waarin veel juridische
afspraken worden vastgelegd die gaan
over geld, positie van mensen en de wijze van besluitvorming.
Als we kijken naar de Operational Architecture, naar het denken over ons
militair optreden, dan komt daar uiteindelijk de behoeftestelling uit voort. Onze
tactical edge IT moet dat optreden ondersteunen. Recent is hier door The Hague Center for Strategic Studies (HCSS)
onderzoek naar gedaan. De uitkomsten
zijn onder andere overgenomen in de

Figuur 2: Bezoek aan HARRIS

Figuur 6: Tactical Edge Network

toekomstvisie van de Landmacht (Veiligheid is Vooruitzien). Een passage uit het
document Playing to Your Strengths; A
different perspective on future capabilities for the Royal Netherlands Army:
Conflicts are increasingly fought simulta-

neously across the land, air, sea, space,
information and human domains, in
military next to traditionally civilian arenas. Due to the ever deeper integration
of IT technology, the pace of conflict
continues to accelerate while the strategic, operational and tactical levels are
further compressed. This means that to
be effective, armed forces need to be
able to coordinate and synchronize actions both horizontally (across the warfighting domains) and vertically (across
the levels of war). Various military organizations around the world are trying to
achieve just that. The morphing of the
different domains of war requires much

closer coordination and in some cases
integration with other services. Command and support relationships will
vary over time, with army units being
supported at one time and delivering
support at the next.
De IT die wij zoeken moet multi-domain
& multi-level operations (figuur 4) kun-

Figuur 3: Staff Talks NLD/DEU
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Figuur 4: Toekomstig optreden

Figuur 5: Battlefield Internet
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nen ondersteunen. Dat zou er uit kunnen zien als figuur 5; een netwerk waarin ieder platform – inclusief de enkele
soldaat – altijd veilig is verbonden en interoperabel is met partners. Dit netwerk
noemen wij het Tactical Edge Network
(TEN); dit netwerk functioneert als een
soort battlefield internet. Dit is het uiteindelijke FOXTROT-product (figuur 6).
Hierboven heb ik aangegeven dat we
het gat tussen de oude en de nieuwe
situatie overbruggen langs vijf Lines of
Effort (zie figuur 1). Op al deze lijnen
ontstaan projecten die te maken hebben met modernisering, experimenten, maar ook met continuïteit. Al deze
projecten opgeteld leveren het FOXTROT-product.
Het eindproduct wordt geleverd in deelleveringen die we spirals noemen. Deze
spirals worden weer gekoppeld aan
eenheden. De IT-oplossing die leidt tot
een Tactical Edge Network is complex
en bestaat uit een mix aan middelen.
Het gaat over een nieuwe generatie
Combat Net Radio’s, over SatCom on
the Move, over Tethered drones, over
interoperabele radio waveforms, over
security-oplossingen, over slimme antenne’s, over de toepassing van Artificial
Intelligence (AI), en over nog veel meer.

Hierover, zoals beloofd, volgt in een volgende sitrep meer.
In figuur 7 is een voorlopig tijdschema
weergegeven dat een indruk geeft van
de werkzaamheden die plaatsvinden.
Daarop is zichtbaar dat we ook investeren in het uitdragen van onze ideeën bij
NAVO en bij de FMN community.
Dit is belangrijk omdat we hiermee de
toekomstige interoperabiliteit waarborgen. Dit is werk dat niet direct leidt tot
snelle invoer van nieuwe radio’s in de
CV-90 van bijvoorbeeld 44 Mechbat,
maar wel noodzakelijk om onze end
state te kunnen realiseren.
De kosten gaan voor de baten uit. Binnen de krijgsmacht zal FOXTROT hierdoor eerst zichtbaar zijn door het realiseren van continuïteitsprojecten zoals
de uitbreiding van (huidige) radiomiddelen en bijvoorbeeld de MLU BMS. Ook
wordt FOXTROT zichtbaar door het uitvoeren van experimenten; bij voorkeur
bij operationele eenheden.

teem in het bijzonder. Ik ben ervan
overtuigd dat FOXTROT in staat zal
zijn een nieuw niveau van digitalisering
in de krijgsmacht te introduceren. Dat is
nodig om op het nieuwe gevechtsveld
te kunnen overleven. Samen vertalen
we onze ambitie naar actie.

1

Internationaal zien we dat ‘mobiele gebruiksomstandigheden’ vaak wordt vertaald als ‘tactical edge’. Wij zullen, om
de aansluiting buiten de Nederlandse
krijgsmacht te behouden, ook dit begrip
introduceren.

2

De ITGB fungeert als voorportaal voor
de Bestuursraad op het gebied van IV/IT
en is bevoegd om de CIO onderwerpen
ter besluitvorming in te brengen in de
Bestuursraad. De ITGB houdt zich vanuit portfolio management optiek bezig
met de vraag; ‘wat zijn de juiste dingen
om te doen?’. De ITGB koppelt de defensiestrategie aan IT specifieke doelen
en bepaalt de prioriteit van deze IT stra-

TOT SLOT
Ik heb u in deze sitrep meegenomen
langs de voornaamste ontwikkelingen
op dit moment. Er is in de krijgsmacht
nooit meer aandacht geweest voor het
informatiedomein in het algemeen en
voor de benodigde IT als wapensys-

tegische doelen.
3

Op 17 mei 2018 tekende de Minister
van Defensie een overeenkomst met
haar Duitse ambtsgenoot. Het doel
hiervan was te onderzoeken hoe diep
de samenwerking kan zijn bij de vernieuwing van ‘tactical edge IT’.

Figuur 7: Tijdschema
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