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foxtrot
update
alleen ga je sneller,
samen kom je verder
Kolonel Robert Miedema, Programma
Manager FOXTROT

Met diverse spelers uit de programma-organisatie houden we u periodiek op de hoogte van de FOXTROTontwikkelingen. Er gebeurt veel en we bewegen in de
goede richting. De criticus, die op enige afstand naar
ons kijkt, zal echter zeggen ‘maar er is nog geen soldaat
beter verbonden’; dat klopt, en daarom is het tijd voor
een nieuwe update.
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De theorie

Informatie speelde en speelt een belangrijke rol in militair optreden. De Defensievisie 2035 ‘Vechten voor een Veilige Toekomst’ onderstreept dit belang opnieuw en de CDS zegt in zijn
oogmerk: “De krijgsmacht staat aan het begin van een digitale
transformatie. We moeten ons wapenen voor een omgeving
met grote hoeveelheden (des)informatie en leren hoe we onze
inzet op het digitale slagveld sneller, beter en effectiever kunnen maken.
Deze transformatie heeft impact op onze huidige manier van
opereren, en creëert ook nieuwe vormen van optreden. Onze
slagkracht wordt in toenemende mate bepaald door ons vermogen om data te verzamelen, daar bruikbare en betrouwbare
informatie van te maken, die informatie te interpreteren en te
analyseren, en haar beveiligd en gericht toegankelijk te maken
voor alle eenheden die deze nodig hebben.
Sterker nog, degene die dit het beste en het snelste doet, wint
de oorlog. We zullen onze slagkracht ook moeten beschermen, bijvoorbeeld door robuuste cybersecurity, het onderkennen en counteren van desinformatie en het voorkomen van
information overload.
Dit alles betekent dat informatietechnologie een standaard onderdeel wordt van ons militair vermogen. Dat gaan we merken
aan de manier waarop we inlichtingen vergaren en operaties
aansturen: informatietechnologie stelt commandanten in staat
betere besluiten te nemen en zo hun eenheden effectiever in
te zetten. We gaan het ook merken aan de wijze waarop we
het gevecht voeren, bijvoorbeeld door de introductie van autonome systemen en mens-machine teaming. Ook de gevechtsondersteuning, de bedrijfsvoering en de manier waarop we
ons onderhoud plannen, veranderen. Dat is informatiegestuurd optreden.”
De krijgsmacht streeft ernaar in 2035 een technologisch hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie te zijn, die kan optreden als betrouwbare partner en beschermer. Connectiviteit
is hierbij een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt

Veranderende dreigingen

Verouderde middelen

Gevecht over lange afstand - De Russische Federatie streeft
ernaar het gevecht op afstand te voeren en heeft daarvoor
vuursteun capaciteiten >100km

Verouderd - De IT infrastructuur is verouderd. De hoofd
transmissiemiddelen zijn al meerdere jaren ELOT, wat betekent dat
de fabrikant geen ondersteuning en onderhoud biedt voor deze
middelen

Superieure EOV - De vijand heeft EOV capaciteiten tot op het
laagste niveau, waardoor onder andere onze navigatie-,
communicatie- en detectiemiddelen onbruikbaar worden.

Niet interoperabel - De IT infrastructuur bestaat uit legacy
systemen van de verschillende OPCO’s die niet interoperabel zijn

Superieure Air Defense - door de zware air defence capaciteiten
hebben we niet langer gegarandeerd luchtoverwicht, wat directe
gevolgen heeft voor onder andere de veiligheid in het achtergebied.

Beperkte functionaliteiten – Niet alle eenheden hebben
voldoende Situational Awareness en daarbij is het inzicht in de
posities van eenheden niet optimaal en niet real-time

Unmanned aerial vehicles (UAV’s) en drones - Op brigade
niveau en hoger wordt een organieke UAV-eenheid ingedeeld en op
de niveaus eronder worden eenvoudige versies van UAV’s en drones
gebruikt.

Beperkte middelen - Platformen (e.g. CV90) hebben veel
relevante sensoren en data, maar kunnen dit niet ontsluiten

Figuur 1: Operationele en technologische noodzaak
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het fundament voor genetwerkt optreden. Het programma
FOXTROT zet deze noodzakelijke defensie-ambitie om in actie
en schept de randvoorwaarden voor informatiegestuurd optreden in het mobiele domein van de krijgsmacht. Maar het is
niet alleen deze noodzakelijke ambitie die ons aan het werk
zet. Er is zeker ook een operationele en een technologische
noodzaak, zoals in figuur 1 is weergegeven.
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maak je geen deel uit van het netwerk
van sensors and effectors en ben je
wellicht minder effectief en relevant.
Als we het FOXTROT-doel uiteenrafelen
dan zien we de volgende activiteiten
naar boven komen:

Ons doel

FOXTROT ‘jaagt op en jaagt aan’. Met
onze programma-organisatie coördineren en initiëren we alle activiteiten die
nodig zijn om ons doel te realiseren:
‘Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatiegestuurd
optreden mogelijk te maken’.
Het gaat dan om activiteiten die continuïteit waarborgen, om projectvoorstellen die invulling geven aan de noodzakelijke modernisering en om hieraan
experimenten en innovatievoorstellen
te koppelen. Een zeer breed palet aan
werkzaamheden die moeten leiden tot
eenheid van opvatting en inspanning.
FOXTROT richt zich hierbij in eerste instantie op het herstel en de verbetering
van de connectiviteit. Dat is belangrijk,
want als je niet verbonden bent dan

Altijd verbonden door:
• Mix van transmissiemiddelen:
Beschikbaarheid van een mix aan
transmissiemiddelen met verschillende bandbreedtes (militaire en civiele
middelen en infrastructuur) en waveforms, om in een EM contested en
congested omgeving te functioneren,
voor verschillende services met een
diverse behoefte aan bandbreedtes
(chat, voice, picture, video) en verschillende afstanden (LoS en BLoS).
• Battlefield networking:
(Autonome) systemen die met elkaar
een robuust netwerk vormen, doordat platformen met elkaar een netwerk vormen en bijvoorbeeld drones
als antenne of autonome node worden ingezet. Dit netwerk moet voor
een ieder toegang bieden tot een
groeiende set van services in de tactical cloud.
• Een snelle en slimme sensor-to-effector:
Het versnellen van de OODA-loop
om kinetische (bv. vuurkracht) en
niet-kinetische (bv. EOV) effecten te
realiseren. Hiervoor moeten sensoren en shooters die zich in verschillende lagen van de organisatie bevinden, verbonden zijn. De beste sensor
bereikt vervolgens de beste effector,
voor de situatie van dat moment,
door rule-based automatisering en
AI.
Veilig verbonden:
• Defensieve en offensieve CEMA:
Tijdelijk beheersen van het elektromagnetisch spectrum om communicatie van de opponent te detecteren,
manipuleren, verstoren, ontzeggen
of (virtueel/fysiek) vernietigen door
middel van CEMA. Tevens het beschermen van eigen netwerken en
systemen en het blokkeren en/of onschadelijk maken van CEMA-aanval-

len voor alle platformen, locaties en
essentiële verbindingen.
• Inkoopstrategie:
Nationale en internationale partnering voor de best-in-class (MOTS)
producten.
• Rubriceringsniveau:
Op dit moment vindt een hernieuwde analyse van dit onderwerp plaats
met alle betrokken spelers uit Bestuurs- en Defensiestaf en met de
gebruikers.
Interoperabel met partners:
• Gedeeld beeld van de omgeving:
Gedeeld inzicht in de omgeving en
elkaars positie, voor betere en snellere besluitvorming en ter voorkoming
van blue-on-blue. Hiervoor is het
noodzakelijk om (bijna) realtime alle
relevante informatie over het plan, de
uitvoering, eigen troepen en eventueel de posities van tegenstanders
op alle niveaus en over alle (functionele) ketens of Communities of
Interest (CoI) heen te delen.
• Federated Missions Networking (FMN):
Nederland treedt op als voorzitter
van het FMN Tactical Edge Syndicate. Hier worden standaarden voorbereid voor het mobiele domein (TACCIS in NAVO terminologie) die dan
weer worden doorgevoerd binnen
FOXTROT. Dit is een goede wisselwerking.
• JIMP (Joint, Interagency, Multinational, Public) optreden:
Informatie (voice, chat, image, video)
kan beveiligd worden gedeeld voor
gebruik in multi-domein optreden.
Hierbij geldt dat ons nationale programma FOXTROT het vertrekpunt is
voor internationale samenwerkingen.
Een grootschalig moderniseringstraject
waar al deze activiteiten in samenhang
een plek moeten krijgen is complex. Er
zijn veel betrokkenen en belanghebbenden en veel lopende activiteiten met
afhankelijkheden. Er is daarom de laatste maanden veel werk gestoken in het
ontwerp van een overkoepelende lange termijn routekaart, de strategische
roadmap FOXTROT.
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Figuur 2: Roadmapping

Deze roadmap beschrijft de samenhang der dingen van een
stapsgewijze modernisering in combinatie met bijbehorende besluitvorming. Het doel ervan is om de omvang van het
programma tot 2035 in kaart te brengen voor de politieke en
militaire leiding, zodat ‘scheppen van randvoorwaarden voor
informatiegestuurd optreden’ concreter wordt in termen van
effecten die met toekomstige projecten moeten worden gehaald, welke kosten en de benodigde capaciteit hiermee gemoeid zijn. We gebruiken een spiral-benadering om ons doel
te kunnen realiseren. Met een spiral-benadering geven we
stapsgewijs invulling aan de modernisering. Hierdoor blijft de
totale modernisering beheersbaar en kan de koers worden bijgestuurd als dat nodig is.
De strategische roadmap is dus geen vastgestelde route naar
de toekomst. Het is eerder een richting die een continu proces
waarborgt met updates en bijsturing. Er zijn drie fases geïdentificeerd. Een belangrijke notie hierbij is dat de fasering een
verschuiving in focus aangeeft, maar alle onderwerpen zullen
continu een rol blijven spelen.
Het startpunt is het verbeteren van de connectiviteit met moderne transmissiemiddelen en met een bijbehorende platform-

infrastructuur. Deze elementen vormen de basis voor verdere
ontwikkeling tot Informatiegestuurd Optreden.
Vervolgens verschuift de focus naar het verbeteren van de informatiepositie. Doordat de eenheden verbonden zijn is het
mogelijk om data te verzamelen, te verwerken en tijdig relevante informatie te delen en weer te geven bij de juiste gebruiker. Voor Informatiegestuurd Optreden is actuele, tijdige,
betrouwbare en toegankelijke informatie een noodzaak.
In de laatste fase ligt de focus op het verbeteren van de joint
en combined interoperabiliteit binnen het mobiele tactische
domein, verdere ontwikkeling van informatieanalyse en patroonherkenning en uitbreiding van ondersteunende CoI services.
Deze ontwikkelingen zorgen voor het toewerken naar Informatiegestuurd Optreden en het behalen van een superieure
informatiepositie ten opzichte van de opponent.
Met de strategische roadmap FOXTROT hebben we nu een
bestuurlijk goedgekeurde richting en dat geeft houvast. Deze
roadmap zal ook in fysieke vorm gedrukt worden om er zelf
nog eens in te kunnen bladeren. Die houdt u dus van ons
tegoed.
Met alleen een routekaart zijn we er natuurlijk niet. De onderstaande vervolgstappen moeten zorgen voor een succesvolle
implementatie van de modernisering.
Onderzoek & innovatie
Ten behoeve van de
modernisering, zullen
doorlopend onderzoek en
innovatie werkzaamheden
plaatsvinden.

1. Modernisering transmissiemiddelen
en platform infrastructuur
IGO
capabilities

•

Informatie operaties ondersteuning

Snellere besluitvorming, op basis van betrouwbare
informatie

•
•

Joint en Combined interoperabiliteit
Information Analysis en patroon herkenning

•

Gestandaardiseerde en modulair uitbreidbare
infrastructuur

•

Joint & Combined Interoperabiliteit (FMN TBD)

Robuuste en betrouwbare on-the-move
communicatie

•

•

Gestandaardiseerde platform infrastructuur

•

Fire Support & Sensor to shooter

•
•

Betrouwbare en veilige informatie distributie
C2 capabilities

•

Next gen C2 capabilities (e.g. collaborative combat,
geautomatiseerde doelherkenning)

•
•

Fire Support & Sensor to shooter
Joint en Combined interoperabiliteit (FMN SP4)

•
•

JISR Collection
Information Analysis en patroon herkenning

•

Joint en Combined interoperabiliteit (FMN SP5, SP6)

Security oplossingen, joint- en multinationale interoperabiliteit, BLOS, AI etc.

Architectuur
standaarden

Overarching Architecture, Reference Architecture, NAVO Standaarden (e.g. NGVA, STANAG etc.)

FMN Spirals

FMN Spiral 4, 5, 6, …

Grootmat
projecten
Tijd

Figuur 3: Roadmap FOXTROT
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3. Joint Informatiegestuurd optreden

Betrouwbare en veilige informatie distributie

•

Onderzoek &
innovatie
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2. Verbeteren informatiepositie
•

Architectuur
standaarden

Oplossingen zullen volgens
vastgestelde standaarden
binnen de architectuur
ontwikkeld of verkregen
worden.

FMN Spirals

Continue afstemming vindt
plaats met de FMN Spirals om
wederzijdse kennis en
voortgang te delen t.b.v.
internationale interoperabiliteit.

GrootMat projecten

Continue afstemming vindt
plaats met de GrootMat
projecten, vanwege de grote
afhankelijkheid voor platform
integratie.
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Figuur 4: Roadmap Implementatie

De programma-organisatie

De Program Board FOXTROT bepaalt
wat FOXTROT wel en niet onderneemt
in lijn met de FOXTROT roadmap. Terwijl D-JIVC weer verantwoordelijk is
voor de uitvoering.
Op dit moment doorlopen we de laatste stappen in het reorganisatietraject.
Met hulp van P&O JIVC en DMO, van de
vakcentrales en medezeggenschapscommissies voegen we binnenkort 61
nieuwe collega’s toe aan de organisatie
van het JIVC. We hebben dan een organisatie staan die ‘de boel in beweging
kan brengen en houden’.
Om alle FOXTROT doelstellingen uit te
voeren is echter veel meer voor nodig.
Dat is echt een team effort met DMO,
pic gebruikers en partners die we
JIVC,
aan ons hebben gebonden of nog gaan
binden.

Figuur 5: Programma-organisatie

In een volgend artikel zullen we nog een
keer meer in detail stilstaan bij de werkwijze van de programma-organisatie
en kunnen dan hopelijk ook een aantal
nieuwe leden aan het woord laten.

Projectvoorstel Force Package 1

Uiteindelijk gaat FOXTROT natuurlijk niet
(alleen) over het afstemmen van allerlei
Haagse processen, maar over ‘soldaten
die beter verbonden moeten worden’.
Op de weg naar dat doel zijn er geen

Figuur 6: Omvang
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short cuts. We hebben dat wel geprobeerd, maar uiteindelijk
moet je de staande organisatie gewoon haar rol laten spelen.
De belangen, de aantallen platformen (zie figuur 6) en de financiële omvang zijn eenvoudig te groot en het is belangrijk
om iedereen aan boord te hebben en te houden. ‘Alleen ga je
sneller, samen kom je verder’.
De modernisering van de krijgsmacht in het mobiele domein
vindt dus zijn weg via platformen. De beschikbaarheid van die
platformen is daarom een randvoorwaarde voor het realiseren
van de doelen. We beginnen de modernisering in lijn met de
roadmap bij een Force Package van 43 Gemechaniseerde brigade; 44 Bataljonstaakgroep. Ruim 230 platformen worden in
lijn met de beoogde effecten van C-LAS aangepast.
Wat gaan we nu exact doen? De eerste belangrijke stap die
we bij dit Force Package gaan zetten is het vernieuwen, aanpassen en verwerven van de transmissiemiddelen (Tactical
Infrastructure), middleware (Tactical Core) en platforminfrastructuur. Hiermee wordt de basis gelegd om altijd en veilig
verbonden te zijn. Met deze aanpassingen is het mogelijk om
daarna de focus te kunnen verleggen naar het verbeteren van
de informatiepositie om uiteindelijk (joint) informatiegestuurd te
kunnen optreden.
Om altijd verbonden te zijn is het noodzakelijk om een mix aan
verschillende (transmissie-) middelen ‘aan boord’ te hebben,
de zogenaamde ‘mix of means’. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om, veel meer dan nu, connectie te hebben onder alle
omstandigheden. Hierbij horen mogelijkheden om over grotere
afstanden connectie te kunnen maken en maatregelen om be-
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stand te zijn tegen Cyber en EM Activiteiten (CEMA) van een
tegenstander.
Zonder verbinding geen Informatiegestuurd Optreden. Voorgaande vergt een enorme inspanning ten aanzien van planning
en synchronisatie met onze platformcollega’s bij de afdeling
DMO Wapensystemen. Vooral de synchronisatie van de al geplande platform Midlife Updates (MLU) met onze FOXTROT
planning vergt de nodige afstemming. Dit is allemaal noodzakelijk om op tijd de juiste middelen in de beperkte ruimte in
platformen in te kunnen bouwen.
Al deze middelen vormen uiteindelijk de benodigde infrastructuur die noodzakelijk is voor de diensten die door de gebruiker
worden gevraagd. Deze diensten moeten via alle Tactische
Applicaties kunnen ‘draaien’ op deze mix aan middelen. Hiervoor moeten (vaak) de applicaties worden aangepast en er
moet een medium komen dat de applicaties, op een voor de
gebruiker veilige en transparante wijze, aan een van de transmissiemiddelen verbindt. Dit medium wordt binnen het systeem concept aangeduid als de Tactical Core.
Als laatste treden we in veruit de meeste gevallen joint en internationaal op. Ook deze interoperabiliteit moet door het op
te leveren systeem worden ingevuld. De geldende FMN specificaties en standaarden – waar wij via ons Tactical Edge Syndicate invloed op uitoefenen – worden in het ontwerp natuurlijk
meegenomen.
Achter elke bouwsteen schuilt enorm veel operationeel-, projectmatig- en technisch denk en doe werk. ‘Achter’ de bouw-
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Figuur 7: Bouwstenen modernisering 44 BTG

stenen is het essentieel dat er uitvoering wordt gegeven aan de aspecten
Operational Requirements (operationele behoefte) en Operational Readiness
(zorgen dat de oplossing goed gebruikt
kan worden). De impact op organisatie,
logistiek, training, werkwijze is enorm.
Alle voorgaande aspecten komen bij
elkaar in team FOXTROT. Geen sinecure, maar we hebben dan ook niet voor

niets de beste mensen bijeen gebracht.
Figuur 7 geeft aan wat in voorgaande
alinea in vogelvlucht is beschreven.
Uiteindelijk moet dit alles er toe te leiden dat de randvoorwaarden worden
geschapen om de krijgsmacht IGO-capable te maken. Figuur 8 reflecteert op
een iets meer glossy wijze wat hierboven met bouwblokken is geschetst.
Als we de bouwblokken op de juiste
manier implementeren, krijgen onze
gebruikers een (grote) set aan middelen en mogelijkheden. Door de bouwblokken te implementeren ontstaat een

Joint Tactical Cloud. Deze Joint Tactical
Cloud kan alleen maar functioneren als
we de eerste moderniseringsslag met
succes ten uitvoer hebben gebracht.
We zullen hier op een later moment
meer in detail op ingaan.
De komende periode staat het programma FOXTROT in het teken van
het verder uitwerken van een Project
Voorstel dat uiteindelijk moet leiden tot
een goedgekeurd Project Initiatie Document. Bij dit Project Initiatie Document
behoort ook een positief CIO oordeel.

pic

Figuur 8: Toekomstige Connectiviteit
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Nu al wordt door FOXTROT, samen met CIO office, JIVC architectuur en de OPCo’s gewerkt aan een architectuurdocument
(Overarching Architecture) om binnen het mobiele domein,
krijgsmachtbrede overeenstemming te krijgen over o.a. architectuurprincipes en governance.
Met de te behalen effecten als uitgangspunt worden parallel
hieraan de verdere detailarchitectuur (Target Architectuur) en
requirements documenten geschreven.
In het Project Voorstel worden ook al alle Operational Readiness aspecten in kaart gebracht en meegenomen.

FOXTROT houdt altijd de regierol, maar dit programma is
dusdanig groot dat defensie het niet alleen kan; we hebben
hier ondersteuning nodig. Hoe dat er exact gaat uitzien is nog
onderwerp van studie. Zeker is dat FOXTROT de regisseur
is waarbij de uitvoering zoveel mogelijk in de defensie-organisatie (JIVC/LandIT/Opco’s) en bij industriepartners wordt
belegd. Het is nadrukkelijk een gezamenlijke inspanning. De
industriepartijen informeren we in de tweede helft van dit jaar
en volgend jaar tijdens door FOXTROT georganiseerde industriedagen.

Om inzichten te krijgen in onder andere instandhoudingswerkwijze voert FOXTROT op dit moment studies uit, zoals bij
NIMCIS. Mede met deze waardevolle input, bepalen we juiste
Operational Requirements en nemen we mee als te plannen
activiteiten in het Project Voorstel en Project Initiatie Document.
De belangrijke stip waar we als team FOXTROT naartoe werken is om medio volgend jaar de aanbesteding te kunnen starten. Naast aanbesteden van hardware en software, zullen ook
kenniskavels ge-sourced worden.

De samenwerking met Duitsland
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De modernisering van een Force Package vergt een portfolio
aan projecten. Het idee is om waar nodig die projecten nationaal aan te lopen en waar mogelijk met een partner. Op basis
van de bestaande samenwerking met Duitsland ligt een samenwerking hier voor de hand. Een samenwerking die recent
overigens nogmaals is bekrachtigd met het tekenen van een
Joint Declaration tussen beide landen.
Voor deze specifieke samenwerking heeft de Minister van
Defensie een Memorandum of Understanding ondertekend
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“Zeker is
dat FOXTROT
de regisseur is
waarbij de
uitvoering zoveel mogelijk
in de defensieorganisatie
(JIVC/LandIT/
Opco’s) en bij
industriepartners
wordt belegd.”
met haar Duitse ambtsgenoot. Het doel
van de samenwerking in het programma
Tactical Edge Networking (TEN) is “to
participate in a co-operative armaments
program based on the national programs D-LBO and FOXTROT concerning the common requirement, design,
development, procurement, operation,
maintenance, and in-service support of
a Tactical Edge Networking solution”.
De eerste stap van de uitwerking hiervan moest leiden tot de gemeenschappelijke aanschaf van een TEN-Combat
NetRadio. In het proces werd zichtbaar
dat het uitspreken van ambitie eenvoudiger is dan het omzetten van die ambitie in actie.
Ondanks het vele werk, de vastgestelde
specificaties en het besef van urgentie

bleken er uiteindelijk teveel haken en
ogen op het strategische niveau. Het
gaat dan om vraagstukken rond inkoopstrategie, industriepolitiek en het synchroniseren van bestuurlijke processen
die de programma-organisaties FOXTROT en DLBO niet zelfstandig kunnen
oplossen. De staatssecretaris, de (P)
CDS zijn veelvuldig betrokken geweest
en besloten werd de directeur DMO
met de Duitse CIO op 3-ster niveau dit
te laten vlottrekken. Een apart team is
aan de slag gegaan met de evaluatie
en bijsturingsvoorstellen en oplossingen
om weer door te kunnen.
Figuur 9: Samenhang

In de tussentijd zal de modernisering
van het eerste Force Package een nationale verantwoordelijkheid zijn, waarbij
we wel steeds aandacht houden voor
de interoperabiliteit tussen FOXTROT
en DLBO. We pakken dan de draad
weer op bij een volgende eenheid. Als
we de roadmap volgen zou dit betekenen dat we de modernisering van 11
AMB en Division Schnelle Kraefte (DSK)
dan weer geheel of gedeeltelijk binationaal aanlopen.

Tot slot

Ik heb u op hoofdlijnen meegenomen in
de dingen die spelen rond FOXTROT.
Dit is het topje van de ijsberg. Onder
water wordt er enorm veel werk verzet
door de leden van team FOXTROT, door
velen uit alle hoeken van de krijgsmacht
in speciaal samengestelde Communities of Interest en door de politieke en
bestuurlijke top van het Ministerie van
Defensie. Figuur 9 schets hierin de samenhang.
Het veld van Informatiegestuurd Optreden is complex en veelomvattend;
het scheppen van de randvoorwaarden
misschien nog wel complexer. Ik ben
ervan overtuigd dat we dit gezamenlijk
kunnen omdat we het willen.
Wij gaan er samen voor zorgen dat we
betrouwbare informatie slimmer, sneller
en sterker toepassen, om op het juiste tijdstip het juiste effect op de juiste
plaats te bereiken.

Ik citeer opnieuw de CDS uit zijn oogmerk: “Wij gaan samen toewerken naar
onderling onafhankelijke maar interoperabele wapen- en commandovoeringssystemen, die alle benodigde informatie veilig en snel beschikbaar maken
voor alle eenheden die het voor hun
operatie nodig hebben [..].
Er is veel te doen maar gelukkig zijn we
al begonnen [..].
Programma’s als GrIT en FOXTROT leggen de infrastructurele basis voor verdere integratie van onze militaire capaciteiten met een moderne IT [..].
De ontwikkelingen gaan snel en we
zullen onze strategie regelmatig moeten actualiseren. Ondertussen leren we
steeds beter welke kennis en kunde we
aanvullend nodig hebben om de mogelijkheden van nieuwe technologieën ten
volle te benutten. Alles is gericht op het
in samenhang versterken van onze capaciteiten.
Zo maken wij onze krijgsmacht slimmer, sneller en sterker. En zo blijven wij
een technologisch hoogwaardige krijgsmacht, die het gevecht van de toekomst
kan winnen”.
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