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Verbonden door
IV&C en IS&T

Beslissend in het Digitale Domein!
Kapitein P.C.J. (Peer) Donders, BBA, Lord,
Stafofficier Doctrine bij het KC C2Ost Land
Foto’s: Kapitein b.d. Harrie Meijers

Op 5 en 6 november 2019 hebben op de
Generaal-majoor Kootkazerne de Wapeninformatiedagen (WID) Verbindingsdienst plaatsgevonden.
Met dit verslag geef ik u een korte impressie.
Chronologisch schrijf ik iets over de organisatie
en de inhoud en als laatst wil ik
met u vooruitblikken naar de Wapeninformatiedagen 2021.
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Organisatie

De opdracht om de WID 2019 te organiseren lag dit jaar bij
het C2Ostco. Het uiteindelijke projectteam werd gevormd
door een drie-eenheid vanuit het Kenniscentrum C2Ost Land;
majoor Leo Hoeks, mevrouw Sinling Nouwens-Choy en mij.

Met een advies vanuit het projectteam hebben de commandant van het C2Ostco en de commandant van het Kenniscentrum accenten gelegd en is er het volgende plenaire programma op beide dagen uitgevoerd:

Omdat het organiseren van een wapenbreed evenement veelomvattend is heeft het projectteam ondersteuning gekregen
vanuit de bataljonsstaf C2Ostco voor onder andere communicatie en vanuit de Bravo compagnie C2Ostco voor de uitvoering. Naast deze steun vanuit de Verbindingsdienst zelf heeft
het projectteam deze WID niet kunnen uitvoeren zonder alle
ondersteuning en initiatieven vanuit Green Paper Association.
Zij hebben bijvoorbeeld zorggedragen voor het opstellen van
marketing- en informatie-instrumenten voor deze dagen. Door
hun inspanningen hebben wij u weten te bereiken.

Onderwerp
Opening Wapeninformatiedagen
Welkomstwoord
Visie Verbindingsdienst

In overleg met de commandant van het C2Ostco is voor de
WID 2019 het volgende oogmerk door het projectteam geformuleerd: Door een gevarieerd en breed aanbod van VBDD
gerelateerde onderwerpen wil ik zorgen voor een hoger kennisniveau en een verbrede blik op ons wapen. Daarnaast draagt
het delen van informatie over deze onderwerpen bij aan het
vergroten van onze krijgsmachtbrede ontwikkeling. Deze dag
is geslaagd als we wel geïnformeerd en verdiepend een stap
hebben gezet om ons wapen, en de onderlinge band binnen
ons wapen, te versterken.

Programma

Om aan het eerste deel van het oogmerk te kunnen voldoen
is er een lijst met mogelijke onderwerpen voor de WID opgesteld. Al gauw bleek dat de Verbindingsdienst met zoveel
verschillende projecten en initiatieven bezig is dat er een
kleine schifting in de onderwerpen heeft plaatsgevonden.
Door het feit dat er een te lange lijst van onderwerpen kon
worden opgesteld bleek wederom dat wij als wapen ‘overal
van moeten en willen zijn’.

GrIT
TEN by Foxtrot
Elektronische oorlogsvoering
Informatiegestuurd optreden
Federated Mission Networking
KCT/SOCOM
Informatiemanagement binnen
Verbindingsdienst
Militaire Cyber operations
Kenniscentrum C2Ost Land

Spreker
Kolonel Buskens
Brigadegeneraal Duckers
Luitenant-kolonel Kruijsbergen
Commandeur Vooijs
Kolonel Miedema
Majoor Roubos
Kolonel van Dalen
Luitenant-kolonel Wessels
Luitenant-kolonel Asschert
Luitenant-kolonel Lambregts
en luitenant-kolonel van
Elten
Luitenant-kolonel ‘t Hoen
Luitenant-kolonel Kruijsbergen

Een opvallend feit tijdens de uitvoering van het bovenstaande
programma was dat er meerdere onderwerpen telkens weer
aan elkaar gelinkt konden worden. Zo sluit bijvoorbeeld de
nieuwe Visie Verbindingsdienst aan bij het informatiegestuurd
optreden en zijn de materiaalprojecten van belang voor bijvoorbeeld Federated Mission Networking en TEN by FOXTROT.

Nieuwe IT

Commandeur Vooijs nam de deelnemers mee in het programma voor de nieuwe IT. Om nieuwe IT te realiseren werkt Defensie op innovatieve wijze met de markt aan een ‘state of the
art’ IT-infrastructuur. Defensie is in toenemende mate afhan-

“Een snel veranderend veiligheidsbeeld in de wereld, de steeds grotere rol die informatie, informatietechnologie en het gebruik van het elektromagnetisch spectrum hierin speelt, geven voldoende stof tot
nadenken. De toekomst kenmerkt zich door onvoorspelbaarheid, complexiteit en de hybride aard van
conflicten stelt de Commandant Landstrijdkrachten in zijn visie ‘Veiligheid is vooruitzien’. De herziene visie van
het Wapen van de Verbindingsdienst beschrijft onze toekomstige rol hierin, en sluit in structuur en vormgeving
hierbij aan. Technologie is de aanjager van veel veranderingen. Met een grote rol voor cyber, robotica, kunstmatige
intelligentie en Big Data, komt ons vakgebied letterlijk in de frontlinie te staan. Zonder de problemen van vandaag te
negeren moeten we blijven nadenken hoe ons Wapen ook in de toekomst moet bijdragen aan een Koninklijke Landmacht
die vecht voor Vrede en Vrijheid.”
Brigade-generaal J.P.L. Duckers, Wapenoudste van het Wapen van De Verbindingsdienst
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Commandeur Vooijs

Kol Rob Miedema

kelijk van informatietechnologie (IT). Het
belang en invloed van IT op zowel de
bedrijfsvoering als de operationele inzet
is groot. IT is geen los onderdeel meer
van een wapensysteem, de IT is een
wapensysteem op zich. Moderne IT is
daarom cruciaal voor effectief en doelmatig functioneren van de krijgsmacht.
De nieuwe IT vervangt een groot deel
van de IT-infrastructuur van Defensie.
Met deze vernieuwing geeft Defensie
invulling aan de gewenste businesseffecten. Een vernieuwde IT-infrastructuur opent de weg naar de invoering
van moderne technologieën, zoals
cloudoplossingen, virtualisatie en het
aansluiten op markconforme, RIJKS-

en NATO-standaarden.

TEN (Tactical Edge
Networking) by FOXTROT:
connecting mobile forces

Het hart van de modernisering ligt in
Amersfoort. Experimenten, prototypes,
maar ook slim hergebruik en aanpassingen zijn instrumenten van het Design &
Prototype Center.
“We werken samen aan de beste passende oplossing voor de praktische
problemen van onze ‘Tactical Edge’;
een plek waar velen van jullie dagelijks werken!” aldus kol Rob Miedema.
“Met dezelfde pragmatiek die we tijdens
missies aanspreken, proberen we wat

goed is te behouden en slim in te richten in het nieuwe Nederlands-Duitse
programma. De keuzes voor aanpassingen, updates en upgrades, die we
nu in Nederland maken moeten passen
binnen de ontwikkelingen die iets verder
van ons af liggen. Ook dan moeten de
gekozen aanpassingen en uitbreidingen
nog de juiste zijn.
Met het continuïteitsspoor zorgen we
er nu voor dat de huidige spullen blijven
of gaan werken, synchroniseren we de
lopende projecten, experimenten en
alles wat we nu hebben zodat deze
naadloos in de aankomende modernisering passen. Alles om de inzetbaarheid van eenheden op korte termijn al
te verbeteren.”
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Parallelsessies

Na de lunchpauze was er een tijdsblok van 90 minuten waarin
de deelnemers zelf mochten bepalen uit welke van de drie
parallelsessies zij informatie wilden halen. Een programmawijzer wees snel de weg... wat waar te vinden.

PROGRAMMA
WIJZER
PARALLEL SESSIES
13.00 – 14.30 UUR

Strategisch P-Plan Vbdd

In het auditorium was er veel interesse voor majoor Mariska
Kroon, zij gaf uitleg over de verschillende ideeën in het Strategisch Personeelsplan Vbdd. Bij Defensie, en zeker bij de
Verbindingsdienst, zijn er na vele bezuinigingen grote uitdagingen. Voor oplossingen op personeelsgebied zijn verschillende P&O-instanties binnen Defensie druk bezig om het defensie-personeelsmodel te verbeteren. Voor het zomerverlof is
de workshop ‘behoud en werving CIS-personeel’ gehouden.
De ideeën zijn gebundeld tot het CONCEPT ‘Strategisch
P-Plan Vbdd’. Dit concept plan is uiteraard nog een denkrichting en dient als basis bij de gesprekken die gevoerd worden
met P&O-instanties binnen en buiten Defensie. Mariska gaf
aan dat ideeën uitgewerkt moeten worden tot concrete en
haalbare maatregelen. Het is nu tijd om te DOEN! En dat doen
we het liefst samen met u! was haar devies.

Instroom nieuw materieel

Lkol Bart Zonneberg - werkzaam bij de Bestuursstaf, Directie
Plannen en houder van het portfolio Operationele IT-Infrastructuur - gaf op interactieve wijze inzage in de diverse materieelprojecten die nu lopen binnen dit portfolio en die op de kortere
of middellange termijn zullen leiden tot de instroom van nieuw
materieel bij de operationele eenheden.
Voorbeelden hiervan zijn nieuwe datatransmissiesystemen
ter vervanging van de huidige MRRS straalzenders, nieuwe
draadgebonden veldtelefoonsystemen, nieuwe HF-radiomiddelen, andere satellietterminals en een uitbreiding van de ruimtecapaciteit en vele andere projecten.

Digital Learning Hub

Tijdens een interactieve dialoog vertelden Petra Hendriksen en
Jasper Koeleman over de Digital Learning Hub – het Verbindingsdienstplatform voor kennisdeling en leren.
Zij lieten een filmpje zien om beeld te geven bij wat het is. Maar
vooral, vroegen zij aan de deelnemers hoe zij op dit platform
kennis willen delen en leren, als input voor de doorontwikkeling hiervan.
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Break-out room

Zaal 24/25 was omgetoverd tot een break-out room met een achttal break-out sessies. In tien minuten werd ‘quick & easy’ kennis
verkregen over reeds ontwikkelde oplossingen in de markt, die ‘simple & smart’ te implementeren zijn door defensie.

PEGA – Enkel over real-time data beschikken is niet meer voldoende. Het
aantal informatiebronnen, de complexiteit en dynamiek nemen gestaag
toe. Tijdig en goed geïnformeerd tot actie overgaan betekent: data uit
verschillende bronnen in de juiste context plaatsen, juiste beslissingen
nemen conform doctrines en complexe acties coördineren met de diverse
(internationale) partners. Pega Platform zorgt voor real-time intelligence
and next best action.

SAAB did showcase two of their systems: ARS for automated monitoring
and recording of HF spectrum.
Various antennas provide analysis and direction finding of incoming transmissions. I2FS system as a flexible, scalable and modular system to support conversion of information into intelligence.

SPLUNK - Armed services agencies are faced with sophisticated digital
threats that often go unseen by conventional security solutions.
Splunk software analyzes, visualizes and monitors data from any source,
enabling defence agencies to gain the awareness required to improve
security, efficiencies and intelligence gathering. This data is a missioncritical resource and a military advantage.

Ultimaker - Wat moet ik doen als ik iets wil met 3D printen?
Het Additive Manufacturing Expertise Centrum (afgekort tot A.M.E.C.)
presenteerde samen met Ultimaker wat 3D printing precies is, hoe 3D
printing werkt, waarvoor je 3D printing kan gebruiken...

TANIUM – Tanium stelt Defensie in staat om zo goed als realtime, situational understanding te verkrijgen over het IT netwerk. Hoeveel assets zijn
er nu? Wat is de staat van deze assets? Zijn we kwetsbaar en zo ja, waar?
Wat is de oplossing en hoe snel kunnen we die toepassen? Het mitigeren
van het risico is de grootste prioriteit voor continuïteit. Tanium liet realtime
zien hoe snel dit proces kan worden doorlopen.
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SECUSMART - SecuSUITE for Samsung Knox takes smartphones and
tablets to the next level by fully encrypting your data and mobile voice
communication while providing the same great level of access as conventional smartphones and tablets. This allows you to keep your communications secure and edit documents safely in the knowledge that they are
protected from prying eyes.

FUJITSU - presenteerde hoe zij de manier waarop militaire eenheden in
het witte en groene domein met elkaar communiceren, kunnen transformeren met hun gespecialiseerde ICT-oplossingen. Fujitsu geeft daarbij
een kijk achter de schermen hoe Fujitsu al meer dan 5 decennia een
belangrijke leverancier is voor o.a. de Britse Strijdkrachten en Intell diensten. Bijvoorbeeld van: Smart Sensing oplossing, Netwerk- en cyberbeveiliging, Applicatie integratie, Logistiek beheer (Munitie)

ALFRESCO - Het digitale transformatie platform van Alfresco geeft de
juiste informatie weer op juiste tijd en plek, waardoor informatie gezien
kan worden als een wapen met de juiste workflows om de juiste beslissing
te kunnen nemen. De Amerikaanse marine gebruikt Alfresco om meer
controle en compliancy te krijgen om efficiënter operationele acties te
kunnen nemen ten einde iedere een stap voor te zijn en te blijven.

WAT VIEL DE REDACTIE OP?!
GM Products – slimme systemen voor ondergrondse (glasvezel)infrastructuren. Op elke compound en bij elke commandopost is het een wirwar aan allerlei kabels, worden kabels kapotgetrokken en stukgereden.
GM Products demonstreerde in hun prachtige stand een slimme oplossing om overal overzichtelijk en veilig infrastructuur
neer te leggen voor en door de Verbindingsdienst.
Vonk heeft in samenwerking met het bedrijf Eurotempest een
speciale EMC koffer ontwikkeld! Op de stand van Vonk was
deze TEMPEST gecertificeerde PELI koffer te zien en te testen.
Intimus demonstreerde hoe snel en makkelijk data op diverse state-of-the-art media zoals CD/DVD, USB-sticks, harde
schijven, zelfs smart phones wordt vernietigd door te demagnetiseren en te versnipperen. Ter plekke wordt de vernietiging
automatisch vastgelegd en gewaarborgd.

Elektronische Oorlogsvoering (EOV)

Defensie heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 te beschikken over een betrouwbare en hoogwaardige elektronische
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oorlogsvoeringcapaciteit die het eigen gebruik van het elektromagnetisch spectrum borgt en bewaakt, uit het gebruik van
het elektromagnetisch spectrum door een opponent informatie vergaart en deze zo nodig het gebruik ontzegt.
Elektronische oorlogsvoering (EOV) is in staat om meerdere
gesynchroniseerde (defensieve en/of offensieve) effecten uit te
brengen en vijandelijke systemen af te luisteren, te misleiden,
te manipuleren, te storen of te vernietigen. Daarnaast zorgt
EOV ervoor dat deze mogelijkheden aan de tegenstander
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wij elkaar als Verbindingsdienst nodig
hebben. Wij moeten samen de nieuwe
Visie Verbindingsdienst uitdragen. Wij
moeten samen actief meedenken aan
mogelijkheden voor het personeelsplan. Wij moeten samen het Kenniscentrum voeden met wensen, terugkoppelingen en behoeften. En ga zo
maar door.
In 2021 zijn er wederom Wapeninformatiedagen voor de Verbindingsdienst.
Mijn oproep is om niet tot die tijd te
wachten met elkaar te informeren.
Begin december 2019 zijn de seminars
van onze ketentraining Signal Challenge
geweest en voor volgend jaar (9 april en
8 oktober) staan een tweetal VOV-symposia gepland. Zet deze dagen alvast in
de agenda en blijf in contact.
Mocht u tips en/of ideeën hebben voor
de Vbdd WID 2021, schroom niet deze
te delen met het Kenniscentrum C2Ost
Land. Het algemene e-mailadres van
het Kenniscentrum is: C2OSTCO.
KCEN.C2OST@mindef.nl .
Afsluitend wil ik graag tlnt Sander
Keijzer bij deze nogmaals bedanken
voor het voortreffelijk uitvoeren van de
dagvoorzitterstaak.
Hij heeft met zeer korte voorbereidingstijd de kans gepakt om te laten zien dat
hij als junior leader niet bang is naar
voren te stappen wanneer hem een
best verantwoordelijke taak wordt voorgelegd. Dank!
worden ontzegd. De deelnemers kregen hier een goed beeld van middels de
opstelling binnen en buiten op het Erik
Beumerplein (o.a. met drie verschillende
voertuigen) door zorg van 102EOVcie.
De nieuwste SatCom aanwinst werd
ook getoond: CCT-200
Zoals op de (social-)mediakanalen van
ons regiment te lezen viel is er bij
deze WID samenvattend een grote take-away: ‘Er is licht aan de horizon, er
wordt zowel in Den Haag en Utrecht
als in het (buiten-)land keihard gewerkt.
Aan de relevantie van de Verbindingsdienst behoeft niet te worden getwijfeld.

Tegelijkertijd is duidelijk dat het veel geld
gaat kosten, dat alles niet tegelijkertijd
uitgevoerd kan worden en dat geduld
een schone zaak blijft.’
Mocht u de Vbdd WID 2019 gemist hebben of een gevolgde presentatie rustig
willen nalezen, dan kunt u terecht op de
sharepointsite van het Kenniscentrum.

Doorkijk naar de toekomst

Er is veel informatie gedeeld tijdens
de Vbdd WID en er zijn open en eerlijke verwachtingen geschapen. Wat
vooral naar voren kwam is het feit dat

TOT
GRAAG
D
VOLGEN
JAAR!
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