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Federated Mission Networking (FMN) heeft als doelstelling om coalitiepartners in staat te stellen effectiever op
te treden, oefenen, trainen en communiceren. Gedreven
door operationele behoeften maakt FMN het mogelijk
om veilig en effectief informatie binnen de coalitie te
delen. FMN is breder dan alleen NAVO(-geleide) operaties, omdat ook niet-NAVO partijen deelnemen zoals de
EU. FMN is een concept dat bestaat uit people (de
mensen in het primaire proces), (het operationele) process en technology (IT-infrastructuur en apps) om missies
te plannen, voor te bereiden en uit te voeren op één gedeeld missienetwerk.
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In dit artikel geven we een korte update van FMN en de lopende implementatie en consequenties daarvan voor defensie
en in het bijzonder voor het CIS-personeel. Allereerst zullen
we kort de belangrijkste aspecten aanhalen van een eerder
artikel in Intercom 1 2017 van maj b.d. Andres Bulk, waarin
het belang van FMN, het ontwikkelproces, de structuur en de
implementatie van Spiral 1 was beschreven. Vervolgens geven we het operationele belang aan van FMN voor Nederland,
inclusief de relaties tot Informatiegestuurd Optreden (IGO) en
het Programma Foxtrot en de huidige operationele implementaties. Tot slot geven we de laatste stand van zaken aan van
de implementatie van FMN binnen defensie en de voorziene
impact voor CIS-personeel.

geleverde operationele capaciteiten van de landen een Day-0
interoperability opleveren.

FMN intro

Bij de ontwikkeling is het V-model het uitgangspunt, waarbij
voor elke Spiral als eerste de operationele behoefte wordt
gedefinieerd, waarna deze in technische specificaties verder
wordt uitgewerkt. Na vaststelling van de totale specificatie
(operationele en technische eisen) in de FMN Management
Groep, worden deze eisen nationaal geïmplementeerd. Opvolgend vindt validatie en verificatie plaats in een internationale context waarbij onderling tussen deelnemende affiliates de
capaciteit wordt getest. Hierbij is de oplossing – zoals eerder
aangegeven – vaak een mix van aanpassing van operationele
procedures, personele aspecten (O&T) en de techniek.

Belang

In het eerdere artikel over FMN is aangegeven dat FMN is ontwikkeld om in staat te zijn informatie binnen een coalitie veilig
en effectief te kunnen delen waardoor een gezamenlijk begrip ontstaat van de operationele omgeving zodat operaties/
missies effectiever kunnen plaatsvinden. Hierbij gaat het niet
alleen om de techniek, maar betreft het net zo zeer de bijbehorende operationele processen en personele aspecten om
dit mogelijk te maken. Interoperabiliteit is hierbij echt de som
van de drie elementen (people, process, technology) die in samenhang wordt ontwikkeld. Alleen als alledrie deze aspecten
integraal op elkaar zijn afgestemd bestaat de ‘garantie’ dat de
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Het geheel van afspraken ten aanzien van FMN (ontwikkelproces, organisatiestructuur, Spirals, documenten, etc.) wordt
internationaal ook wel aangeduid als het FMN Framework. Het
Framework wordt gezamenlijk ontwikkeld en opgesteld door
de deelnemende landen – ook wel affiliates genoemd. Op dit
moment nemen 35 landen/organisaties deel, waaronder nagenoeg alle NAVO- en EU-landen, aangevuld met een aantal
landen als Australië en Nieuw-Zeeland, de NATO Command
Structure (NCS) en de EU Military Staff (EUMS).

FMN-ontwikkelproces

In figuur 1 is het proces nogmaals globaal weergegeven. Hierbij vindt de coördinatie, gedurende de ontwikkeling, plaats
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binnen diverse werkgroepen (WG-en),
waarbij aansturing en besluitvorming
vanuit de FMN Management Groep en
vanuit FMN Secretariaat plaatsvindt.
Na validatie en verificatie van de capaciteit zijn de landen zelf verantwoordelijk
voor het daadwerkelijk implementeren
van deze vastgestelde standaarden en
werkwijzen (FMN Framework) binnen al
hun eigen operationele eenheden.

FMN Scope

In figuur 2 is de scope en relatie van
FMN naar de grote bekende IT-projecten weergeven. FMN heeft zich bij de
eerste drie Spirals initieel gefocust op
de ontplooide gebruiksomstandigheden en de daarbij behorende operationele processen. Sinds eind 2018 is de
scope verder verbreed naar de mobiele
gebruiksomstandigheden,
aangezien
de operationele militaire processen en
informatie-uitwisseling de gehele operationele C2-keten betreft. Hierdoor is
de scheiding tussen alle gebruiksomstandigheden eigenlijk een kunstmatige
scheiding, gevormd door technische
beperkingen. Binnen FMN is het syndicaat Tactical Edge verantwoordelijk voor
de definitie van specifieke eisen voor de
mobiele gebruiksomstandigheden.

Spiral development

Het uitgangspunt bij de start van FMN
was ‘begin met wat er al is, maar maak
daar goede heldere afspraken over’, zodat alle affiliates in staat zijn om deze
Spirals redelijk snel te implementeren.
Zo was Spiral 1 niet meer dan wat al
in gebruik was voor wat betreft de generieke services (e-mail, chat, VTC,
webbrowsing, etc.) en zorgde dit primair voor de noodzakelijke standaardisatie hiervan. Deze manier van werken
is verder ook als basis gebruikt voor de
eerste drie Spirals, waarbij voornamelijk
reeds bestaande en bewezen capaciteiten binnen bepaalde landen zijn gebruikt voor de Spiral definitie. Zo zijn de
uitkomsten van bestaande interoperabiliteitsinitiatieven, waaronder TACOMS
(netwerklaag), MAJIIC (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
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(JISR) gerelateerd), MIP (Land C2-interoperabiliteit) direct meegenomen binnen FMN.
Deze manier van ontwikkelen gaat dan
ook met gecontroleerde stappen, waarbij de eerste drie Spirals in een compressed timeframe zijn opgelopen. Hierbij bouwen opvolgende Spirals voort op
de voorgaande Spirals. Zo worden er
stapsgewijs meer services gecontroleerd toegevoegd.

Operationeel belang voor Nederland

In de wandelgangen en bij veel mensen heerst helaas nog steeds de indruk
dat FMN een technisch gedreven initiatief is onder verantwoordelijkheid van
de 6-gemeenschap. Oorzaak hiervan
ligt gedeeltelijk aan de start van het
programma, waarbij in Spiral 1 voornamelijk is gefocust op de technische

integratie-aspecten binnen Titaan. In de
praktijk is deze stelling volledig onjuist
aangezien FMN een operationeel gedreven programma is, waarbij de operationele informatie-uitwisseling van operationele commandanten centraal staat. Zo
zijn Spiral 2 en de opvolgende Spirals
meer en meer operationeel gedreven en
vereisen ze mogelijk steeds vaker aanpassing van operationele procedures
en opleidingen en training (O&T). Vanuit
operationele optiek gaat het impliciet
om het verbeteren van de operationele processen en procedures binnen de
geldende operationele – NAVO – doctrines, waarbij de techniek slechts een
ondersteunende rol speelt.
Zo staan in de huidige Spirals de bekende functies van het militair optreden
centraal, waaronder C2, JISR, logistiek,
medisch, etc. In het eerdere overzicht
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van Spiral content komt dit nadrukkelijk naar voren, waarbij
een steeds dominantere focus komt te liggen op de harde
operationele processen als bijvoorbeeld C2, Targetting, Joint
Fires, maar ook op de ondersteunende gebieden als logistiek
en medisch.
Een goed voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van JISR
binnen FMN, waarin deze doorontwikkeling duidelijk is te zien.

Spiral 2

Spiral 3

JISR Reporting
process and standards

JISR Retrieval of results,
Intel Requirement
data and metadata
Management & Collection
Sharing intelligence
Management (IRM&CM)
products		

Hetzelfde proces is van toepassing op alle andere processen en zeker ook voor de ICT-infrastructuur, waarin diverse
aspecten samenkomen, waaronder ontwikkelingen als PCN,
PKI, data-labelling, etc. Voor details verwijs ik graag naar het
publicatieportaal van de Stafafdeling Architectuur van JIVC.

Relatie tot Informatiegestuurd Optreden

In de (concept) Beleidsvisie op Informatiegestuurd Optreden
(IGO) is IGO gedefinieerd als het bereiken van het juiste effect
op de juiste tijd en plaats door besluitvorming te ondersteunen
met informatie die wordt verkregen uit data-analyse. Gezien de
visie en uitgangspunten van FMN past deze naadloos binnen
de vijf dimensies waar IGO in de Beleidsvisie is opgebouwd,
te weten visie, mensen, processen, technologie en data. Vanwege deze aspecten is FMN in de Beleidsvisie IGO als een
belangrijk bouwblok aangemerkt voor de invulling van IGO. Dit
komt met name tot uitdrukking in de brede interoperabiliteit
die FMN nastreeft, wat een noodzakelijke randvoorwaarde
voor IGO is. Deze randvoorwaarde is uiteraard niet beperkt tot
het deployed domein, maar reikt ‘terug’ tot het statische domein en ‘verder’ naar het mobiele en uitgestegen domein. De
koppeling tussen FMN en de zgn. Tactical Edge (zie volgende
paragraaf) is daarmee ook noodzakelijk om FMN nog meer als
realiserende kracht van IGO te blijven zien.

Relatie tot de mobiele gebruiksomstandigheden

Binnen Nederland is de nationale doorontwikkeling binnen
de mobiele gebruiksomstandigheden belegd binnen het Programma Foxtrot (Joint) en binnen het Programma TEN, waarin
binationaal DEU-NLD deze ontwikkeling wordt vormgegeven.
Nationaal ligt hier een duidelijke relatie naar FMN, aangezien
binnen FMN initieel een (technisch) Tactical Edge syndicaat is
opgezet om internationale specificaties vast te stellen voor implementatie. In Spiral 4 zijn de eerste (beperkte) eisen voor de
mobiele gebruiksomstandigheden geïntroduceerd (vnl. land
georiënteerd), echter met ingang van Spiral 5 zal de dooront-
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wikkeling breder aangelopen worden door het Tactical Edge
als een eigen separate werkgroep in te stellen waarin zowel
operationele als technische eisen zullen worden opgesteld.
Tevens zal de scope verbreden naar een joint perspectief. Gezien de dominante relatie tot Foxtrot vindt nationale deelname plaats vanuit het Programma Foxtrot, zodat resultaten van
Programma TEN ook ingebracht kunnen worden in een breder
forum, waarin alle landen zijn vertegenwoordigd.
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Spiral 4

Spiral 5
Federated Intelligence
processing (JIPOE, intell
estimate, target development)
and exploitation

Operationeel gebruik

Huidige en toekomstige operaties en oefeningen maken veelal gebruik van de afgesproken FMN-processen/standaarden,
hoewel menigeen dit niet direct zal beseffen doordat FMN ontwikkelingen ‘gewoon’ onderdeel zijn van de reguliere operationele en technische processen. Ik wil dan ook de (veel gehoorde) misvatting voorkomen dat er specifieke FMN-oefeningen/
operaties bestaan. Als oefeningen al aangeduid worden als
‘FMN-oefening’, dan zijn dat specifieke evenementen waar affiliates aantonen dat ze kunnen opereren met een FMN capability zoals gedefinieerd in een specifieke Spiral. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar de technische aspecten maar veel
meer naar het juist gebruik van de operationele procedures
door de operationele eenheid. Dat proces noemen we (Readiness) Confirmation.
Een zo’n evenement is de FMN EX als onderdeel van de jaarlijks terugkerende, internationale oefeningen CWIX. Zo hebben
we in 2019 de FMN Confimation van Spiral 2 gedurende CWIX
uitgevoerd en is de planning om Confirmation Spiral 3 gedurende CWIX 21 uit te voeren, waarbij CLAS zal optreden als
Lead OPCO voor de planning.
De grootste operationele impact van FMN ligt voornamelijk op
het planningsproces om te komen tot een federatie tussen de
deelnemende landen. Dit betreft zowel de structuur qua werkgroepen alsook het gebruik van specifieke FMN-procedures,
waaronder de zogenaamde Joining Membership and Exit Instructions (JMEI). Deze instructies zijn opgesteld binnen FMN
om alle aspecten bij het uitwisselen van informatie over het
koppelvlak te bezien. Naast dit aspect stelt het opereren in
een federatie additionele eisen qua IT-service management en
IT-beveiliging, aangezien een incident bij een deelnemend land
direct impact kan hebben op de gehele federatie. Onder het
hoofdstuk implementatie zal een aantal aspecten nader worden toegelicht. Voorbeelden van huidige operaties die gebruik
maken van FMN-procedures/standaarden zijn:

o p e r at i o n e e l
• Resolute Support (RS)
Binnen Resolute support wordt gebruik
gemaakt van het Afghan Mission Network,
waarbij de invulling
wordt bepaald door de Afghan Mission Network Executive Group (AMN
EG), waarin alle deelnemende landen aan RS zijn vertegenwoordigd.
AMN kan beschouwd worden als
een voorloper van FMN maar meer
en meer is AMN gebaseerd op FMN
specificaties/standaarden.
• Enhance Forward
Presence (eFP)
Een meer recenter
voorbeeld is de opzet
van Mission Instantation in het kader van eFP, waarbij door
de Framework Nations een transitie
naar FMN wordt uitgevoerd. Voor de
uitwerking wordt gebruik gemaakt
van de bestaande FMN structuren,
waarbij met name de Coalition Interoperability Assurance & Validation Working Group (CIAV WG) een
dominante rol heeft in het kader van
verifiëren van de vastgestelde implementaties. Transformatie is ook een
noodzaak om de interoperabiliteit
met NRF-eenheden niet in gevaar te
brengen.
• NATO Responce Force
(NRF)
Voor elke NRF-rotatie
definieert Allied Command Operations (ACO) de van
kracht zijnde FMN Spiral, die door
alle deelnemende eenheden moet
worden gebruikt gedurende de
stand-up en stand by periode van
NRF-eenheden. Zo is door NRF-19
eenheden Spiral 1 als basis gebruikt,
terwijl NRF-20 momenteel Spiral 2
als standaard hanteert. Deze standaarden hebben dus impact op alle
operationele NRF-eenheden en niet
alleen de hoofdkwartieren.
M.a.w. ook deelnemende eenheden
als Bde, maritieme eenheden, etc.
dienen de van kracht zijnde Spiral

geïmplementeerd te hebben.
Deze kaders hebben daardoor direct
impact op de operationele eenheden die in het kader van NRF door
deelnemende landen worden aangeboden. Zo weten we nu al dat voor
NRF-23 Spiral 3 zal gelden en dat
dus alle NL bijdragen daaraan moeten voldoen. De eerste stappen om
nationale implementatie van Spiral 3
uit te voeren zijn inmiddels in gang
gezet.
• Arctic Baltic Barents
Atlantic Maritime Mission Network (ABBA)
ABBA is een initiatief
van een aantal maritieme landen (oa
FIN, SWE, NOR, UK, USA, DUI, NLD,
DNK) om een missienetwerk, gebaseerd op FMN Spiral 2, te implementeren om situational awareness
te vergroten en daardoor invulling te
geven, Maritiem Domain Awareness
(MDA) en Maritime Situational Awareness (MSA). Hierbij is het de intentie
om dit missienetwerk komend jaar
permanent uit te rollen, waarbij implementatie in de Baltic Sea de eerste stap zal zijn.

Stand van zaken nationale
implementatie

In 2016 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de deelname aan FMN,
echter de besturing van het gehele FMN

programma is pas eind 2017 uitgewerkt
in een FMN programmaplan, waarin
deelname aan FMN en de organisatiestructuur van FMN is vastgesteld. Aangezien het programma de gehele defensieorganisatie raakt is gekozen voor
een breed samengestelde stuurgroep,
waarin alle stakeholders verantwoordelijk voor de uitvoering zijn en blijven voor
de maatregelen binnen hun mandaat.

Governance

Het FMN programma beschikt niet over
dedicated resources (personeel/budget)
voor de ontwikkeling en opvolgende
realisatie van de verschillende Spirals.
Noodzakelijke capaciteiten voor de ontwikkeling van de Spirals wordt met alle
deelnemers afgestemd, aangezien deelname in vele gevallen specifieke kennis
vereist. Zo zal de specificatie-ontwikkeling over bijvoorbeeld Targetting of JISR
nationale Subject Matter Experts vergen
die veelal binnen een van de kenniscentra zijn geplaatst.
Alvorens NLD een Spiral goedkeurt
dient voor die tijd de impact van deze
Spiral voor defensie te worden bepaald.
Per Spiral wordt daarbij bepaald wat
de impact is op alle aspecten als Doctrine, Organisatie, Training, Materieel,
Leiderschap, Personeel, Facilities en
Interoperabiliteit (zgn. DOTMLPFI-factoren). In de FMN stuurgroep (SG) en
projectgroep (PG) worden vervolgens in

Figuur 3
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de (nationale) organieke lijnen de verschillende corrigerende
acties opgepakt. Zo is DPLAN i.s.m. JIVC verantwoordelijk
voor de realisatie van gerelateerde IT-projecten en zijn OPCO’s
verantwoordelijk voor de aanpassing in bestaande werkwijze
(SOP’s/SOI’s) en opleidingen/trainingen.

nationale impact bepaald voor defensie.
- Spiral 5; de eerste ontwikkelingen voor het bepalen van de
operationele scope van Spiral 5 zijn begonnen en de verdere uitwerking zal komende jaren plaatsvinden.

FMN is daarnaast geborgd in relevante beleidsdocument als
IT-strategie, IT-plan, AGDEF en jaarplannen om de noodzakelijke resources zeker te stellen. In figuur 3 is de samenstelling
van de verschillende structuren en hun verantwoordelijkheden
aangeven.

De grootste wijzigingen van Spiral 2 t.o.v. Spiral 1 zijn de toevoegingen van specifieke security aspecten binnen Titaan en
het toevoegen van specifieke land, maritieme, lucht en inlichtingen services. Hierbij benadrukken we dat veel van deze
services al nationaal in gebruik zijn binnen de operationele
systemen, waaronder bijvoorbeeld ELIAS, MCCIS en datalink-systemen. Daardoor is de operationele impact voor Nederland beperkt op het gebied van C2-systemen.

Spiral ontwikkeling/implementatie

Op dit moment lopen er vier Spirals parallel aan elkaar, waaronder:
- Spiral 2; Dit is de operationeel van kracht zijnde Spiral, die
ook nationaal is geïmplementeerd dan wel op dit moment
nog wordt uitgerold bij de resterende operationele eenheden.
- Spiral 3; deze Spiral is in november 2018 goedgekeurd
door de FMN MG en wordt komend jaar nationaal ontwikkeld en opvolgend operationeel geïmplementeerd. Spiral 3
vormt de basis voor onze nationale bijdrage aan NRF-23.
Gezien ons commitment voor NRF-23 zal de eerste realisatie plaatsvinden bij 1GNC ten behoeve van de geplande
certificeringsoefening SteadFast Cobalt in 2022.
- Spiral 4; de specificaties van Spiral 4 zijn nagenoeg afgerond en eind van dit jaar zal hierover besluitvorming plaatsvinden in de FMN MG. Voorafgaand hieraan wordt nu de

NRF kleuren
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= Maritiem zwaar
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= Land zwaar

Spiral 2 implementatie

Voor de inlichtingen services – implementatie Coalition Shared
Database (CSD) – is nationaal de keuze gemaakt om qua implementatie te wachten tot Spiral 3, aangezien deze inlichtingen services integraal onderdeel zijn van het lopende project
INSIGHT (voormalig NOIS).
In aanvulling op de beperkte impact qua C2-systemen/processen zijn wel een aantal aanpassingen aan de operationele infrastructuur (bijv. Titaan) vereist en vergt deze Spiral een
aantal organisatorische aanpassingen door de implementatie
van vooral de security- en cyber-eisen. Zo dient Nederland
te gaan beschikken over een Deployable Security Operation
Center (DSOC) voor de monitoring van onze eigen infrastructuur en voor het monitoren/bewaken van het koppelvlak met

= HQ alleen

o p e r at i o n e e l
andere multinationale partners. Ook de
toevoeging van specifieke beveiligingsaspecten als een Public Key Infrastructure (PKI, digitale certificaten) stelt additionele eisen aan de beheerketen en
daardoor ook aan O&T/kennis van het
CIS-personeel.
Aangezien de aanpassingen van O&T en
organisatie meestal een langere doorlooptijd vergen om te realiseren is Nederland gedwongen om in het kader
van Spiral 2 soms ‘noodoplossingen’ te
hanteren totdat de definitieve oplossing
structureel is uitgewerkt en ingevoerd.
Onafhankelijk van bovenstaande zal het
federatief opereren aanvullende eisen
stellen aan de deelnemende eenheden
en vooral het CIS-personeel.
De belangrijkste punten geven we hieronder kort weer:
- Het plannen van een federatief netwerk stelt eisen aan de CIS-planner
van een eenheid, waarbij koppeling
van missienetwerken vooral op niveau 1GNC en Bde in de praktijk zal
plaatsvinden. Deze FMN-principes
zullen in de bestaande plannersopleidingen moeten worden geïntegreerd,
echter dat vergt nog enige tijd qua
aanpassing.
- Het beheer en configureren van de Information Gateway Box (IGB) vereist
specifieke kennis van CIS-personeel,
zowel ten aanzien van de infrastructuur aspecten, echter meer en meer
ook voor de specifieke C2-systemen.
Een IGB-opleiding is afgelopen jaar
ontwikkeld en zal in de komende periode worden gegeven voor het betrokken CIS-personeel.
- Op security gebied zal bezien moeten worden welke kennis bij C2OST
vereist is en welke kennis bij een
DSOC vereist zal zijn. De verwachting is dat de gedetailleerde kennis
qua monitoring binnen een DSOC zal
vallen, echter aspecten in relatie tot
PKI zal in de reguliere beheerketen
bij JIVC belegd moeten worden.
- CIS-personeel zal opgeleid dienen
te zijn/worden op de laatste versie
van Titaan. Vooralsnog zal voor de

implementatie van Spiral 2 en 3 aanpassingen aan de huidige versie van
Titaan vergen.
- Training. Dit aspect is vooralsnog een
probleem aangezien koppeling van
netwerken alleen zal plaatsvinden in
de grotere oefeningen met deelname
van meerdere landen. Bezien moet
worden in hoeverre training op een
andere manier (CPX) kan worden gerealiseerd.
Bovenstaand geheel laat zien dat implementatie van FMN een impact zal
hebben op het huidige CIS-personeel,
waarbij dit een extra uitdaging is gezien
de huidige problematiek qua capaciteit
en vulling.

Spiral 3 implementatie

Vanuit operationeel perspectief zal Spiral 3 een grote wijziging hebben op het
I&V-vakgebied, aangezien de eisen van
FMN Sp 3 grotendeels geëffectueerd
worden binnen het lopende project INSIGHT, dat ook een impact zal hebben
op de huidige operationele processen.
Ook vanuit een CIS-perspectief zal de
configuratie en het beheer van deze

applicatie een extra uitdaging vormen,
evenals de introductie van een nieuw
Service Management and Control systeem ter vervanging van Asset Center/
Service Center. Al deze aspecten zullen
komende tijd verder worden uitgewerkt
inclusief de consequenties qua inregelen beheer en impact op O&T.
Tot slot van dit artikel willen we ondanks
de vele uitdagingen en impact die het
FMN programma heeft op defensie afsluiten met een positieve boodschap.
FMN is een uitdaging op vele terreinen,
maar het realiseren van de verbeterde
interoperabiliteit in de gehele C2-keten
staat of valt met adequaat opgeleid en
gemotiveerd CIS-personeel.
Hoewel er veel vacatures zijn binnen
de CIS-community, valt het toch iedere keer weer op hoeveel betrokkenheid, kennis, kunde en inzet er getoond
wordt door dat schaarse personeel
bij het testen en realiseren van al deze
FMN gedreven wijzigingen binnen defensie.
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