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nederlandse special
operations forces zelf
aan de tekentafel
Hans J.P.A. van Hees, Portfoliolead
Continuïteit TEN by FOXTROT

Continue de inzetbaarheid van eenheden blijven verbeteren is de drijfveer. Het continuïteitspoor binnen
TEN by FOXTROT overziet dat de huidige spullen blijven of gaan werken, synchroniseert de lopende projecten, experimenten en alles wat nu ingezet kan worden
zodat deze ook naadloos in de aankomende modernisering blijven passen.
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En dat is precies waar we met de eenheden, KIXS en industrie
op een slimme manier aan de gang zijn gegaan. Samenwerken
aan de best passende oplossingen voor de praktische problemen van de Tactical Edge, waar ook de Nederlandse
Special Operations Forces (SOF) dagelijks werken.
De resultaten van een nieuwe succesvolle VECTOR C4I
aanpak, met de Nederlandse Special Operations aan het
ontwikkelstuur is te zien tijdens Purple NECtar 2020.
Namens de Special Operations Forces schuift maj. Eric C.
Jacobsz, Hoofd sectie S6 KCT aan. “In het huidige data tijdperk is het delen van data tussen operationele eenheden in het
uitzendgebied en eventueel Special Operations Command
(SOCOM) en SOF-eenheden essentieel voor missies”.
Het begon anderhalf jaar geleden. De aanleiding van de aan-
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pak van de C2-keten is enerzijds het gemis van een intercom
en een verbinding tussen het bereden en het uitgestegen deel.
En daarnaast de onmogelijkheid om real-time data en beelden
uit te wisselen tussen het bereden en uitgestegen deel. De
praktijk wijst uit dat dat onvoldoende is.
Het betrokken en bevlogen team gaat aan de slag en bestaat
uit de Nederlandse Special Operations Forces, samen met
TEN by FOXTROT, KIXS en de industrie. We moeten het anders doen: de succesvolle combinatie van sociaal innoveren,
experimenteren en design thinking methodiek ondersteund
door het als ‘Defensie wendbaarheidsproject’ (HDBV/Generaal Rietdijk) geoormerkt project geeft ons richting.
Al redelijk snel na aanvang geeft de 360-graden aanpak het
team waardevolle inzichten vanuit de praktijk. En die blijkt
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WERK IN UITVOERING

anders te zijn dan eenvoudig alleen radio’s voor een voertuig. Het team opereert flexibel en creatief binnen de kaders van tijd en veiligheid en ontwikkelt
op een slimme, efficiënte manier een
C4I-oplossing voor de VECTOR die de
hele C2-keten sluit.
“Deze nieuwe werkwijze is het schoolvoorbeeld van design thinking” legt Rolf
Boere, Sr. Innovatiemanager bij KIXS
uit, “Geen ouderwets dubbeldik behoeftestellingsboekwerk, maar een gewild
idee omzetten naar een uitgewerkt en
geëvalueerd proof of concept”.
Het begint met het concept design,
waarna het eerste proof of concept
volgt, waarbij het passen en meten centraal staan. In de praktijk zie je dat het
net even anders is dan wanneer je alleen vanaf papier aan de slag gaat.
Na deze eerste fase passen we de nodige delen aan en volgt een tweede proof
of concept, een demonstratie. Uiteraard
levert dat weer waardevolle informatie
op die we voor de derde fase uitwerken.
Purple NECtar 2020 stond in het teken
van de derde proof of concept fase.
We evalueren met twee prototype
VECTOR-voertuigen en een CP-tegenpost en sluiten daarmee de hele C2keten. “Ik moet zeggen dat ik best trots
ben op hoe we in dit tempo samen met
de Nederlandse Special Operations en
de industrie het VECTOR C4I project
ontwikkelen”, vult Hans van Hees aan:
“en we kijken uit naar het vervolg van de
complementaire samenwerking in april.”
Door deze werkwijze winnen we niet
alleen tijd, het geeft ieder een beter
beeld en begrip voor de mogelijkheden
en onmogelijkheden van de anderen in
het team en, niet te vergeten, we werken ter plaatse aan slimme oplossingen
die vanaf een papieren uitvraag nooit
het licht zouden zien.
De intensieve samenwerking geeft daarnaast naar de toekomst toe zo veel
meer kennis en inzichten.
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