o pte erc
at
hn
i oi enke e l

programma

ten

voorbereiden
voor testen
en valideren
Lkol Ruud Daniëls, Nederlandse
liaisonofficier TEN

Sinds mei 2020 is de TEN-organisatie in het Duitse Munster uitgebreid met een Nederlandse liaisonofficier.
Op deze locatie komt op korte termijn een Operational
Test & Validation Centre. Aan de liaisonofficier de taak
om een relatie op te bouwen en te onderhouden met
de Duitse collega’s en zicht te krijgen en te houden op
de ontwikkelingen aldaar.
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In Intercom nr.2 van 2019 beschrijft kol Rob Miedema, programmamanager FOXTROT, de basis voor het samenvoegen
van de twee nationale krijgsmachtbrede digitale verander- en
moderniseringsprogramma’s, het Nederlandse FOXTROT
en het Duitse Digitalisierung Land Basierten Operationen
(D-LBO), in één nieuwe, grensoverschrijdende, organisatie
TEN. Als liaisonofficier neem ik jullie graag mee in de Nederlands-Duitse ontwikkelingen.
Samenwerken gaat om vertrouwen. Eerdere succesvolle samenwerkingen en het gegroeide vertrouwen in elkaar maken
deze verregaande digitale integratie via TEN mogelijk. Een
van de successen is het Nederlands-Duitse legerkorps 1GNC
en het binationale tankbataljon in Nedersaksen, dat deel uitmaakt van een in Havelte gelegerde Nederlandse brigade (414
Panzerbataljon in de 43e Gemechaniseerde Brigade, die op
zijn beurt is opgenomen in het Duitse 1. Panzerdivision).

Testen en valideren

Om de Nederlands-Duitse moderniseringsambitie vorm te geven, zetten we over en weer veel bestaande organisatieonderdelen in. Naast het samen ontwikkelen van slimme oplossingen voor uitdagingen in dit digitale tijdperk zijn Nederland en
Duitsland overeengekomen dat er ook een Operational Test &
Validation Centre (OTVC) moet gaan komen, waar beide landen gebruik van kunnen maken. Nieuwe spullen moeten immers ook ergens ingebouwd, getest en gevalideerd worden,
bij voorkeur onder de omstandigheden waarvoor ze bedacht
zijn. Als locatie voor het nieuw te ontwikkelen OTVC is de
Örtzetalkazerne in het Noord-Duitse Munster in Niedersachsen gekozen. Niet te verwarren met Münster in Nordrhein
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Westfalen (1GNC). De umlaut op de u (ü) maakt zomaar een
verschil van 250 km. Tot september 2019 heette de Örtzetalkazerne trouwens de Schultz-Lutz kazerne, naar twee Duitse cavaleriegeneraals. Een omgeving met plaatsen als Bergen-Hohne, Trauen, Ostenholz en Faβberg spreekt zeker bij
de oudere collega’s tot de verbeelding.
Naast het overeengekomen Test & Validation Centre, bestaat
het Nederlands-Duitse TEN uit een gecombineerd programma-office in Lahnstein onder leiding van lkol Ricardo van Vugt.
In het Design & Prototype Centre (DPC) in Amersfoort werken
specialisten uit beide landen samen met kennisinstituten en
industrie aan nieuwe systemen. Het DPC staat onder leiding
van kol Anne Iedema.

Moderniseringsactiviteiten

De meeste van onze partners hebben een eigen nationaal
moderniseringsprogramma. Denk aan EVO in Engeland, maar
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ook ons eigen FOXTROT. In Duitsland
is men gestart met D-LBO. De Duitse Bundeswehr had al digitaliserings-,
test- en validatieplannen met de locatie
in Munster. Met de Nederlands-Duitse
moderniseringsaanpak vanuit TEN zijn
de beoogde ontwikkelingen alleen maar
gegroeid.
De Duitse Bundeswehr heeft daarbovenop de ambitie om een System Centre Digitalization Land (SCDL) te ontwikkelen en bouwen. Binnen dit SCDL zal
vanuit het Heer (de Duitse landmacht)
een test- en beproevingseenheid in oprichting (Test und Versuchsstrukturen,
TuVS) een element gaan vormen.
Dit SCDL zal het hart vormen van alles
wat in de Duitse krijgsmacht te maken
heeft met ontwikkelen, testen en invoeren van nieuwe operationele C2-ost-

systemen, applicaties en software. Upgrades van al deze zaken zullen door
dit SCDL ook bekeken moeten gaan
worden. Een enorm potentieel waar wij
vanuit de Nederlands-Duitse samenwerking TEN nauw mee samenwerken.
In afbeelding 1 ziet u een overzicht van
de krijgsmachtdelen binnen de Duitse
Bundeswehr.
Op zich komt het redelijk overeen met
onze krijgsmacht, met dien verstande
dat de gezondheidzorg een apart krijgsmachtdeel is. Daarnaast is Cyber und
Informationsraum (CIR) een apart krijgsmachtdeel.

Afbeelding 1: De Duitse Bundeswehr

Cyber und Informationsraum
(CIR)

Hoe lopen de hazen? Het CIR staat op
hetzelfde niveau als bijvoorbeeld de
krijgsmachtdelen Heer, Luftwaffe en
Marine. In onze Nederlandse organisatie zou het een apart OPCO genoemd
worden. Het CIR speelt een belangrijke
rol binnen het proces dat moet leiden
tot het System Centre Digitalization
Land (SCDL).
Binnen het CIR zijn een groot aantal subeenheden, waaronder het Kommando
Informationstechnik der Bundeswehr en
daarbinnen valt het Zentrum für Software Kompetenz der Bundeswehr (ZSwKBw). Dit is een eenheid van ongeveer
350 mannen en vrouwen die verantwoordelijk zijn voor het testen, valideren
en invoeren van het overgrote deel van
de operationele C2-ost software die bij
de Duitse Bundeswehr in gebruik is.
In Munster is een detachement (Auβenstelle) geplaatst van ongeveer 46 personen die zich met name bezighouden
met de certificering van nieuwe software en software-updates. Zij doen dit
al geruime tijd en hebben hiervoor alle
mensen en middelen.
Alleen al voor dit System Centre Digitalization Land (SCDL) als nationale ambitie zijn er drie spelers (D-LBO, TuVS
en ZSwKBw) die allemaal een rol heb-

ben in de uiteindelijke taakstelling van
dit SCDL en die ook allemaal iets willen
uiteraard. En dan reken ik gebruikelijk
betrokkenen als Duitse DMO, Financiën
en dergelijke nog niet mee.

Operational Test & Validation
Centre (OTVC)

Parallel aan dit, op zichzelf al, complexe
proces loopt ook de totstandkoming van
het Operational Test & Validation Centre (OTVC). De Nederlandse en Duitse
nationale organisaties ondersteunen de
samenwerking in TEN. Daarbij vormen
het Amersfoortse TEN Design & Prototype Centre (DPC) samen met het TEN
Operational Test & Validation Centre
(OTVC) de Nederlands-Duitse ondersteunende capaciteit.
Het DPC treedt op als spin in het web
bij het bedenken, ontwerpen en uiteindelijk (laten) uitvoeren van TEN oplossingen voor onderkende IT knelpunten.
De ontwikkelde prototypes worden
daarna grondig aan de tand gevoeld alvorens overgegaan wordt tot fabricage
en verwerving. En dat gebeurt allemaal
in het OTVC. In het OTVC worden niet
alleen testplannen opgesteld. Ook het
voorbereiden en opzetten van test-infrastructuur en het uiteindelijk uitvoeren
van testen behoren tot de taken van
het OTVC. Naast het testen of de prototypes voldoen aan de gestelde specificaties en gebruikerseisen zullen er
ook volledige systeemtesten en testen
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binnen operationele scenario’s en onder operationele omstandigheden uitgevoerd worden.
Indien nodig kan en zal het OTVC ook adviseren m.b.t. specificaties en gebruikerseisen. En uiteraard zullen de testen afgesloten moeten worden met rapportages en als de resultaten
daartoe aanleiding geven zullen er ook adviezen uitgebracht
worden.
De naam Operational Test & Validation Centre suggereert dat
het een op zich staand instituut is, echter daar zijn de meningen nog over verdeeld. De Duitse Bundeswehr bouwt immers
al een compleet systeemcentrum waar alle functionaliteiten
beschikbaar zijn die ook in een OTVC horen. Het is niet ondenkbaar noch onlogisch dat men het OTVC wil integreren in
dit SCDL.
Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de gesprekken
over de Nederlands-Duitse OTVC invulling nog gaande en is
nog niet tot in detail beklonken hoe het er exact uit zal zien.
De detailinvulling is nog onder voorbehoud en afhankelijk van
veel factoren. De wens lijkt te zijn dat er op termijn Nederlandse collega’s werkzaam zullen zijn binnen het System Centre
Digitalization Land (SCDL) die samen met de Duitse collega’s
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bezig zijn met planning, voorbereiding en uitvoering van TEN
gerelateerde opdrachten. De grootse opzet van het SCDL en
de nauwe en goede samenwerking met het SCDL is essentieel
en een pré voor Nederland.
Wie er straks in het OTVC aan het werk gaan, en over welke
kwalificaties men moet beschikken is nog niet helemaal beklonken. Dat hangt sterk af van de definitieve plaats die het
OTVC inneemt in het SCDL. Specialisten met operationele
ervaring met C2-systemen? Een deskundige met verbindingsdienstachtergrond en ervaring met de techniek achter de
C2-systemen? Of IT-specialisten?
De definitieve invulling laat nog even op zich wachten, maar
een ding is zeker: enige affiniteit met de Duitse collega’s en
organisatie is erg nuttig.

Afsluitende noot

Ik heb geprobeerd te delen wat er zich in Munster afspeelt.
De complexiteit en krachtenvelden van de Duitse nationale
activiteiten en in het bijzonder rondom het OTVC, en de kansen die de Nederlands-Duitse samenwerking biedt.
Een ding staat vast: Nederland en Duitsland willen dezelfde
kant op, en dit gaat stap voor stap. Wanneer er nieuws is
kom ik weer in de verbinding!

