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1. Context 

1.1 Verandering in militair optreden 
Het optreden van de Krijgsmacht, inbegrepen de Koninklijke Landmacht, is de afgelopen 
jaren ingrijpend veranderd. De inzetopties van de KL variëren van diverse typen 
vredesoperaties tot en met grootschalige conflicten en nationale taken. Daarnaast worden de 
bestrijding van terrorisme en de versterking van Europese militaire capaciteiten als 
speerpunten aangemerkt. Eenheden van de KL treden op in zeer wisselende gebieden en 
omstandigheden, veelal in een joint (meerdere krijgsmachtdelen) en combined (meerdere 
landen) context. 
De uitvoering van vredesoperaties kent veel civiele aspecten waarbij in toenemende mate 
moet worden samengewerkt met lokale civiele partijen of non-gouvernementele organisaties 
(Rode Kruis, etc.). Ook de uitvoering van nationale operaties (o.a. rampenbestrijding, 
terrorismebestrijding) vereist een steeds nauwere samenwerking met civiele autoriteiten.  
 
Bij al deze inzetopties is informatie en informatieoverwicht (information dominance) cruciaal. 
Operationele commandanten tot en met het niveau van de Chef Defensiestaf (CDS), moeten 
afhankelijk van niveau en omstandigheden kunnen beschikken over een gemeenschappelijk 
en identiek beeld van de operationele omgeving, oftewel Common Operational Picture 
(COP)1. Aangevuld met actuele informatie en kennis van o.a. politiek en doctrine moet dit 
leiden tot (persoonlijk) begrip van de situatie, oftewel Situational Awareness (SA)2. Dit alles is 
van belang voor de effectiviteit waarmee operaties worden voorbereid, geleid en uitgevoerd. 
 
Voor de opzet en verdere uitwerking van het beleid, 
evenals de transitie van de huidige naar de beoogde 
situatie, is een architectuur op bovenstaand gebied 
onontbeerlijk. Deze architectuur is genoemd: 
Command, Control, Communication and Information 
Architecture afgekort C3IA. De naam geeft aan dat het 
zich richt op het operationele domein Command and 
Control ( C2) van Defensie waarbij Communication en 
Information een dominerende rol spelen.  
 
De C3IA richt zich op het operationele optreden ofwel 
de ondersteuning van de kerntaken van de 
krijgsmachtdelen. Daartoe draagt het ook bij aan de 
besturing van joint en combined operaties. 
Een belangrijk resultaat van de C3IA is een uniform architectuurraamwerk op basis waarvan 
ontwikkeling en/of verwerving van de informatievoorziening ten behoeve van de operationele 
taakuitvoering plaats vindt.  
 
De Koninklijke Landmacht (KL) verstaat onder Operationele Informatievoorziening (OIV): de 
informatievoorziening benodigd voor de ondersteuning van het primaire proces van de KL: 
de operationele taakuitvoering. De doelstelling van OIV KL luidt: “Geautoriseerde 
operationele gebruikers dienen vanaf hun werkplek te allen tijde toegang te hebben tot juiste, 
                                                
1 Common Operational Picture: Een gemeenschappelijk en identiek overzicht van de tactische 
operationele omgeving in drie dimensies, voor zowel planningsdoeleinden als gevechtsleiding. Het 
laat zich presenteren als een samengesteld digitaal overzicht van informatie veelal op een digitale 
kaartachtergrond en is eenvoudig te bewerken en te communiceren. 
2 Situational Awareness: een relevant beeld van het gevechtsveld, gebaseerd op precieze en (near) 
real-time informatie over het terrein en de locatie van eigen troepen, vijand en overige partijen. SA 
geeft het begrip van de toestand aan van het gedeelte van het gevechtsveld dat van invloed is op het 
eigen optreden. SA omvat naast een COP ook zaken als kennis van eigen en vijandelijke doctrine, 
stafinformatie en inzicht in huidige en toekomstige operaties. 
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volledige en actuele informatie, verkregen op een wijze en gepresenteerd in een vorm 
toegesneden op het opereren in een land, joint, combined, militaire en/of civiele omgeving, 
teneinde een zodanige situational awareness te verkrijgen, dat doeltreffend optreden op 
doelmatige wijze kan worden gerealiseerd.” De informatievoorziening omvat zowel 
informatiesystemen als onderliggende communicatie-infrastructuur ten behoeve van het 
mobiele domein. 
 

1.2 C3IA 
Om de doelstelling OIV KL te bereiken is een architectuur opgesteld om deze transitie van 
de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Een architectuur die kan fungeren als framework voor 
de ontwikkeling en implementatie van ICT voor C3I en die als sturing voor de lange termijn 
kan gelden. Het is vanzelfsprekend dat in deze architectuur niet alleen de ICT aspecten aan 
de orde komen, maar juist ook de afstemming met de core business van defensie: het 
operationele optreden. 
 
De belangrijkste uitgangspunten bij de opzet van het architectuur-framework, die mede 
bepalend zijn geweest voor de structuur daarvan zijn: 
− Inhoudelijk kader waarbinnen de beschouwde onderdelen kunnen evolueren.  
− Plannings- en stuurinstrument voor de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie. 
− Basis voor het evalueren en vergelijken van alternatieve ontwerpen en implementaties.  
− Gezien het operationele optreden, met levensbedreigende situaties, zal de afhankelijk-

heid tot een minimum beperkt moeten worden. Gracefull degradation, een geleidelijke 
terugval in functionaliteit is van groot belang, waardoor zolang mogelijk de meest 
essentiële functionaliteit in de lucht wordt gehouden. Dit betekent dat de concepten zero-
latency, zero-dependency en zero-maintenance nagestreefd dienen te worden.  

− De afzonderlijke architectuurdomeinen en  –aspecten dienen zodanig samengesteld te 
zijn dat de verantwoordelijkheid van een project of eenheid wordt beperkt tot een domein 
en niet over architectuurgrenzen heen gaat.  

− Het architectuur-framework moet pragmatisch zijn qua opzet en gemakkelijk zijn uit te 
rollen in de organisatie. Een architectuur-framework dat niet overdraagbaar is zal niet zijn 
vruchten afwerpen. Het is ook een communicatiemiddel tussen de verschillende partijen. 

− De “invulling” van het architectuur-framework dient flexibel (adaptive, agile) te zijn. Het 
dient mee te kunnen groeien met de verdere ontwikkeling van de organisatie en de 
veranderende behoeften van de organisatie. Uitgangspunt is een evolutionaire 
architectuur-ontwikkeling gebaseerd op een architectuur-framework. 

 
Op voorgaande uitgangspunten zijn het architectuur-framework en zijn karakteristieken 
gebaseerd. De architectuur is:  
• een gelaagde structuur  (layered 

structure), 
• service georiënteerd (service 

oriented) en 
• gebaseerd op componenten 

(component based) 
 
We onderscheiden drie lagen (layers, zie 
figuur 1.1). De bovenste laag betreft de 
operationele processen, de middelste laag 
de informatie- en communicatiesystemen 
en de onderste laag de technische 
infrastructuur. Alle architectuurdomeinen in 
het architectuur framework zijn op 
bovenstaande karakteristieken gebaseerd. 

Figuur  1.1  Gelaagde architectuur
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1.3 Domeinen (domains) 
De C3IA is dus opgebouwd uit drie 
architectuurdomeinen (domains): de 
Operational Architecture (OA), de 
System Architecture (SA) en de 
Technical Architecture (TA).  
 
Operational Architecture (OA) is van 
belang voor de begripsvorming van het 
operationele optreden. Het beschrijft de uitgangspunten en basis concepten voor de 
operationele processen alsmede de operationele processen zelf. Tevens wordt de inrichting 
van de organisatie bepaald, waarvoor de ICT systemen en infrastructuur ontwikkeld c.q. 
verworven zullen worden.  
 
De System Architecture (SA) beschrijft de architectuur van de informatie- en de 
communicatiesystemen ofwel applicaties, die worden gebruikt ter ondersteuning van de 
operationele processen. De applicaties kunnen zowel bestaande applicaties (legacy), delen 
van nieuw te installeren pakketten (bijvoorbeeld ERP) evenals nieuw te bouwen applicaties 
zijn. De SA beschrijft niet alleen de architectuur van de generieke concepten en oplossingen 
voor het totale domein, maar ook die van de individuele systemen. Dit middels componenten, 
welke de services leveren ter ondersteuning van de operationele services die uiteindelijk 
nodig zijn voor de operationele processen. 
 
De Technical Architecture (TA) definieert de infrastructuur (middle ware, distributie, 
netwerken, transmissiemedia, protocollen etc.), die nodig is voor de werking van de 
systemen en de onderlinge communicatie.  
 
Service Oriented Architecture  
De componenten in de architectuurlagen leveren services. Zij leveren services aan elkaar 
binnen dezelfde laag (dus in het horizontale vlak) en aan componenten in een hoger gelegen 
laag. Wat de afhankelijkheid tussen de architectuurlagen betreft zijn de componenten in een 
laag middels de services dus alleen afhankelijk van de onderliggende laag en niet 
omgekeerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Fasen (phases)  
Voor elk domein van de C3I Architecture kennen we drie fasen (phases). Bij een nieuwe 
ontwikkeling worden deze fasen achtereenvolgens doorlopen. De drie fasen zijn: 

System Architecture

Technical Architecture

Operational Architecture

do
m

ai
ns

 
Figuur  1.2 De architectuurdomeinen 

Figuur 1-3 Services tussen 
architectuurlagen 

servicesservices

Figuur 1-4 Services binnen een 
architectuurlaag 
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• Conceptual, deze fase beschrijft de concepten, strategieën, uitgangspunten, eisen en 
omgevingsbeperkingen voor het betreffende domein (wat); 

• Logical, deze fase beschrijft de mechanismen, ontwerp en structuren op een logisch 
niveau dus onafhankelijk van specifieke producten of implementaties (hoe); 

• Physical, deze fase beschrijft de afbeelding van het logische ontwerp op een fysieke 
omgeving; dit kunnen standaard COTS producten zijn, eigen ontwikkelingen, een 
combinatie daarvan en koppelingen met producten/systemen van derden (waarmee).  

In geval van een blanco situatie zal men achter-
eenvolgens deze fasen doorlopen. In een 
bestaande situatie zijn al delen uit deze drie fasen 
beschreven; veelal meer over de physical phase 
dan over de logical phase laat staan over de 
conceptual phase.  
Men kan deze fasen ook zien als drie verschillende 
gezichtspunten (views) van het betreffende 
domein. Zo kan men alleen de logische beschrijving 
beschouwen van een uiteindelijk gerealiseerde 
oplossing of zelfs alleen de concepten en 
uitgangspunten waarop het gebaseerd is.  
 
Een logische oplossing kan mogelijk op meerdere wijze worden geïmplementeerd (physical 
view). Hier zal men dus een keuze in dienen te maken. Hierbij spelen allerlei aspecten een 
rol zoals financieel, technisch, economisch, politiek, organisatorisch en sociaal, maar ook 
bestaande commercieel verkrijgbare componenten / pakketten (COTS) en allerlei bestaande 
implementaties (legacy) waar rekening mee gehouden dient te worden.  
 

1.5 Aspecten  
Van de te beschrijven onderwerpen van 
de architectuur worden verschillende 
aspecten expliciet in kaart gebracht. De 
aspecten die in de C3IA expliciet 
beschreven worden zijn: Functionality, 
Security en Management. Elk 
architectuurdomein kent deze drie 
aspecten ofwel voor elk aspect worden 
de drie domeinen beschreven.  
 
Het belangrijkste aspect van de 
architectuur is de functionaliteit ofwel de realisatie van end-user functionaliteit. Deze 
functionaliteit betreft het primaire proces. De Functionality Architecture is dan ook de 
primaire architectuur, deze staat dan ook voorop. De andere aspecten betreffen 
ondersteunende architecturen.  
 
De Security Architecture beschrijft de beveiliging (security) die in acht genomen moet 
worden met betrekking tot de functionaliteit. Alle drie de lagen in de Security Architecture 
vormen het geheel aan maatregelen en oplossingen die nodig c.q. gebruikt worden ter 
beveiliging van de functionaliteit weergegeven in de Functionality Architecture. De 
beveiligingsoplossingen in de drie lagen vormen een consistent geheel en vullen elkaar aan. 
Het kan zijn dat voor een bepaalde situatie (missie) de organisatorische maatregelen 
dusdanig zijn, bijvoorbeeld de bewaking van een compound, dat voor de computer-
apparatuur die zich alleen binnen de compound bevindt geen extra maatregelen op het 
niveau van de System Architecture behoeven te worden genomen. Om meerdere redenen 

System Architecture

Technical Architecture

Operational Architecture

conceptual logical physical

phases

 
Figuur  1.3 Fasen / Phases 

System Architecture

Technical Architecture

Operational Architecture

security

management

functionality

asp
ects

 
Figuur  1.5 De drie aspecten 
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(financieel, organisatorisch, bestaande producten, etc.) kunnen verschillende combinaties 
van maatregelen getroffen worden over de lagen heen. Zo zouden bijvoorbeeld vanwege de 
kosten de maatregelen wel eens in een ander architectuurdomein getroffen kunnen worden. 
 
De Management Architecture beschrijft het ‘management’ aspect dat nodig is voor beheer, 
uitvoering en verandering van de geïmplementeerde functionaliteit en zelfs de geïmplemen-
teerde security. In het Nederlands spreekt men over beheer; hier wordt het Engelse begrip 
management gehanteerd.  
Het omvat dus eveneens het beheer (planning en management) van de operationele ICT 
werking; het beheer van applicaties, de administratie en beheer van componenten die 
worden uitgerold en onderhevig zijn aan wijzigingen. Bijvoorbeeld de uitrol van een nieuwe 
versie van de C2-applicatie ISIS  (Integrated Staff Information System) kan nogal wat 
consequenties hebben. Zeker als er andere procedures, organisatievormen en technische 
componenten als een database server mee gepaard gaan, waarbij zelfs de werkstations 
(laptops) opnieuw ingericht zouden moeten worden. 
 
 
2. Ontwikkeling van C3I Architecture  

2.1 Architectuur als driver voor programma-management 
Het architectuurmodel is gebaseerd op het feit dat de wereld om ons heen en de militaire 
wereld voortdurend veranderen en die van de ICT ofwel informatievoorziening (IV) in het 
bijzonder. Zoals hiervoor al is aangegeven moet de ontwikkeling van de architectuur voor de 
verschillende domeinen op een evolutionaire wijze worden uitgevoerd. Het is onmogelijk op 
voorhand een complete architectuur in detail op te zetten, voordat de verschillende 
implementatieprojecten ervaring opdoen. Het verkrijgen van voortschrijdend inzicht in het 
gebruik en de verdere uitwerking van de architectuur is van wezenlijk belang. Mensen dienen 
stap voor stap te leren en te groeien, synchroon met de ontwikkelingen en veranderingen;  
anders zal een dergelijke grote verandering niet werken.  
Dit betekent dat delen van de architectuur of bepaalde aspecten daarvan in de loop der tijd 
worden gerealiseerd middels projecten, waarbij op basis van de opgedane ervaring in die 
projecten mede de architectuur nader wordt bijgesteld en aangevuld om een volgende cyclus 
uit te kunnen voeren.  De afstemming tussen de architectuur en de projecten / programma’s 
is dan ook cyclisch en is mede gebaseerd op de ‘Plan Do Check Act –cirkel’.  
 
De architectuur dient dan ook als 
input voor de planvorming tot het 
komen van programma’s (PLAN). 
Waarbij we programma’s zien als 
een cluster van projecten. De 
resultaten van de projecten moeten 
uiteraard beoordeeld worden op hun 
toegevoegde waarde (CHECK) en 
de impact die het kan hebben op de 
verbetering en verdere uitwerking 
van de architectuur.  
 
Het effect daarvan is een 
geleidelijke overgang en voortgang. 
De programmaplanning is, door de 
architectuur als leidende factor te 
hanteren, inhoud gedreven 
waardoor veel beter op resultaten gestuurd kan worden.  
 

projecten / 
programma’sarchitectuur

DO

ACT

PLAN

CHECK

Programma
management

projecten / 
programma’sarchitectuur

DO

ACT

PLAN

CHECK

Programma
management

 
Figuur  2.1  Afstemming tussen architectuur en 

projecten 
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2.2 Evolutionaire ontwikkeling 
De architectuur wordt niet van tevoren volledig bepaald en bevroren, maar komt iteratief tot 
stand. Wel is een architectuur framework (C3IA) opgesteld, dat als kader dient voor de 
aansturing van de verdere ontwikkeling. Stapsgewijs zal een steeds verdere invulling van het 
architectuur framework plaatsvinden. Voortdurend ontwikkelen en verbeteren is nodig om de 
continuïteit van de architectuur veilig te stellen. Het framework is stabiel, maar de invulling 
wordt gebaseerd op de veranderende situatie en ontwikkelingen. Het credo is dan ook: 
 
‘Design a little, build a little, test a little, field a little and learn a lot!’ 
 
De systemen worden door deze aanpak qua functionaliteit stap voor stap uitgebreid en 
(tussentijds) in de praktijk getoetst. Deze werkwijze maakt voortdurende bijsturing van de 
systemen en architectuur mogelijk  
De volgende figuur illustreert de evolutionaire verandering van de architectuur in relatie tot 
het gebruik ervan en de terugkoppeling vanuit de toepassing, opdat beide naar een 
volwassen stadium kunnen groeien. Dit maakt het mogelijk om: 
• Continu aan verbetering te werken 
• In te spelen op toekomstige/nieuwe technologie 
• De inspanning en het budget te spreiden in de tijd 
• De organisatie de mogelijkheid te geven geleidelijk aan te leren omgaan met 

veranderingen ofwel evolutionair i.p.v. revolutionair 
• De vervanging van legacy systemen langs de weg van de geleidelijkheid te doen. 

 
 
Niet alle ontwikkelingen in het C3IA-model kennen hetzelfde tempo. Het architectuurmodel is 
zo opgezet dat de ontwikkelingen in de architectuurdomeinen Operational, System en 
Technical Architecture parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd.  

 
Figuur  2.2 Evolutionaire ontwikkeling architectuur in relatie met de projecten 
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Bovendien moet rekening gehouden 
worden met hetgeen al eerder gerealiseerd 
is en (nog) wordt gebruikt. Zo vormt de 
bestaande infrastructuur veelal allerlei 
beperkingen (constraints) voor de 
ontwikkeling van nieuwe systemen en kan 
het zelfs een keurslijf vormen voor 
verandering van de bedrijfsprocessen. 
Aldus zal de C3I Architecture langs de weg 
der geleidelijkheid worden ontwikkeld en 
gelijke tred dienen te houden met het inpassingsvermogen van de nieuwe ontwikkelingen in 
de organisatie. Door terugkoppeling wordt een optimale sturing bereikt van de architectuur 
met de gewenste prioriteiten en de op dat moment benodigde toegevoegde waarde voor de 
organisatie.  
 
3. C3I Architecture: Functionality Architecture 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 
architectuur voor alleen het aspect 
functionaliteit: de Functionality Architecture. 
 
De volgende figuur presenteert een overzicht 
van de Functionality Architecture met 
voorbeelden om de elementen in de fasen 
voor de verschillende domeinen uit te 
beelden. In de volgende paragrafen worden 
de afzonderlijke domeinen kort beschreven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

security

management
aspects

System Architecture

Technical Architecture

Operational Architecture

functionality

conceptual logical physical
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m
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Figuur  3.1  Positionering Functionality 

Figuur  3.2  Functionality Architecture 
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Figuur  2.3  Parallelle ontwikkeling met 
verschillend tempo in de drie domeinen.
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3.2 Operational Architecture 
De volgende figuur toont een overzicht van de Operational Architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk uitgangspunt voor de Operational Architecture is het concept Network Centric 
Operations (NCO). De verandering in het militair optreden geeft een sterke focus te zien op 
information dominance, information sharing, parallellisatie van processen, situational 
awareness, interoperabiliteit, etc. Tegenwoordig wordt dan ook het militair optreden in hoge 
mate bepaald door information dominance en het vermogen de informatie op tijd op de 
juiste plaats beschikbaar te krijgen voor een ieder die daarbij is betrokken. Dit betekent dat 
op operationeel niveau aan de orde komen: 
• Het vertalen van een informatievoordeel door information dominance in een voordeel 

voor operationeel optreden.    
• Het benutten van een robuust netwerk met goed geïnformeerde geografische verspreide 

eenheden / strijdkrachten ten behoeve van het operationele proces. 
 
Dit wordt gekarakteriseerd door: 
• Shared battle space awareness,  
• Gedeelde kennis van het plan en intentie van de commandant voor parallelle uitvoering 

van processen,  
• Zelfsynchronisatie, snelheid van commandovoering en snelle besluitvorming 
 
Vanuit een operationeel standpunt worden dan ook eisen gesteld om de informatie tijdig op 
de juiste plaats, voor een ieder die betrokken is, beschikbaar te hebben. In een 
gedistribueerde organisatie impliceert dit een network centric approach waar mensen 
samenwerken aan een common operational picture. Dit vereist ook een network centric 
approach voor informatie- en communicatie-technologie om die information dominance te 
verkrijgen. Network Centric Operations is de wijze waarop we ons willen organiseren en 
vechten in het informatietijdperk.  
 
NCO kan gezien worden als een concept van opereren, waarin militair vermogen wordt 
beschouwd als een geïntegreerd interactief netwerk bestaande uit (organisatie-)eenheden, 
informatiesystemen, sensoren en wapens. Bij NCO wordt door het beter delen van informatie 
in het ‘netwerk’, de inzet van militaire eenheden effectiever en efficiënter, waardoor de 
gezamenlijke operationele capaciteit wordt versterkt. Van groot belang hierbij is de 
samenwerking bij het parallel aan elkaar uitvoeren van processen op basis van informatie die 
direct wordt gedeeld (information sharing).   
Dit kan tot stand worden gebracht door gebruik te maken van ICT in nauwe samenwerking 
met de organisatie en operationele processen te ontwikkelen om de toegevoegde waarde 
aan te gebruikers te kunnen leveren. 
 
In de conceptual phase zijn de scope, behoeften (requirements) en met name de strategie 
en het operationeel concept voor netwok centric operations beschreven.  

 
Figuur  3.3  Operational Architecture 
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De logische view betreft een logische beschrijving van de drie belangrijkste facetten: de 
operationele processen, de informatie die daarbij betrokken is en de besturing, Dit alles 
onafhankelijk van een mogelijke implementatie. De network centric benadering hoe 
information dominance en situational awareness wordt verkregen wordt benut binnen het 
(her)ontwerp van de bedrijfsprocessen.  
 
Voor de interoperabiliteit van de informatiedomeinen 
wordt het internationale LC2IEDM (Land based C2 
Information Exchange Data Model) gehanteerd. De 
belangrijkste producten van de logical phase OA zijn: 
• Bedrijfs- (Operationele) procesmodellen 
• Informatiemodellen en wijze van gebruik daarvan 
• Vereiste functionele capaciteiten / services 
• Concept voor operationele aansluiting (connectivity) 
• Strategie voor opzet van informatiedomeinen en de 

informatie-uitwisseling  
 
In de physical phase worden de operationele processen geïmplementeerd. Op basis van de 
scope, het operationele concept en de proces- en informatiemodellen als richtlijn worden 
mede op basis van de wijze van ondersteuning door informatiesystemen de organisatie, 
werkwijzen, hoe om te gaan met de informatie op de werkplek en middelen bepaald.  
De belangrijkste op te leveren producten in de physical phase OA: 
• Organisatorische invulling (afbeelding van het bedrijfsprocessenmodel op de organisatie) 
• Administratieve organisatie 
• Opleiding, training en ondersteuning 
 
Voor de iteratieve benadering van de architectuur-
ontwikkeling is het belangrijk terugkoppeling te 
krijgen in elke cyclus over het gebruik in de 
werkelijke omgeving. Op deze wijze kunnen betere 
eisen gesteld worden aan de systemen voor de 
inpassing op de werkplek van de gebruikers. 
Bovendien is het zo mogelijk deze werkplekken 
langs geleidelijke weg te laten uitgroeien naar een 
geavanceerde situatie op operationeel niveau. 
Slechts deze werkwijze is praktische gezien 
toepasbaar en beheersbaar. Naast integratie is er 
ook sprake van een transformatie- en migratie-
proces. De beweging om het militair optreden met 
alles wat daarbij komt om te buigen tot een 
netwerk centrische benadering, waarbij joint en 
combined optreden het accent krijgt, houdt één 
groot transformatie- en migratieproces in.  
De wijze waarop de organisatie zal moeten worden 
ingericht zal gaan veranderen. Via uitgebreide 
trainingen en oefeningen wordt dit geleidelijk aan 
uitgerold. 
 
De belangrijkste integratie op systeemniveau is die 
van alle C2 toepassingen. De belangrijkste zijn ISIS, BMS en SMP, maar denk ook aan 
bijvoorbeeld AFSIS en INTEL (zie hoofdstuk 7). Bovendien zal de technische infrastructuur, 
waarvan het TITAAN platform slechts een deel afdekt verder moeten worden uitgebreid om 
ook op dat niveau de integratie waar te kunnen gaan maken. 

Figuur  3.4  Werkplek

Figuur  3.5  Belangrijke ontwikkelingen in de 
integratie en transformatie  
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3.3 System Architecture 
Overzicht van de System Architecture: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De System Architecture beschrijft de architectuur van de informatie- en communicatie-
systemen, die nodig zijn ter ondersteuning van operationele processen in een diversiteit van 
scenario’s van militair optreden. De systemen strekken zich uit over alle niveaus van de 
organisatie, vanaf legerkorps tot en met peloton en individuele soldaat in het veld en over 
alle mogelijke locaties van kazerne tot het inzetgebied (zie figuur 3.5). 
 
Conceptual 
Ten behoeve van de verschillende systemen worden generieke services uiteraard maar 
éénmaal opgezet. Aan de andere kant dienen de systemen afgestemd te worden op de 
specifieke missies (peace keeping, peace enforcement, etc.), de geografische 
omstandigheden die nogal kunnen verschillen, de omvang van de missie en mogelijke 
samenwerking met andere naties en civiele organisaties. Een belangrijk uitgangspunt is dan 
ook de configureerbaarheid en flexibiliteit.  
 
Een ander punt is het hergebruik om de 
kosten te drukken, maar nog belangrijker is 
om sneller nieuwe functionaliteit te kunnen 
ontwikkelen, gebaseerd op een verzameling 
generieke componenten. Op het gebied van 
C2 zien we een groot aantal applicaties, die 
kunnen worden gebaseerd op een generiek 
C2 framework. Meerdere van deze C2-
applicaties zullen gebruik maken van 
geografische-functionaliteit dat in de vorm 
van een generieke component onderdeel van 
het C2-framework zal uitmaken. Een 
voordeel van een dergelijke benadering is dat 
dit C2-framework op termijn een stabiele bibliotheek van software zal bieden die door 
ontwikkelaars als een ‘toolkit’ kunnen worden gebruikt 
 
De constraints van de technische infrastructuur en de karakteristieken van de operaties 
hebben grote impact op de systeemarchitectuur. Bijvoorbeeld:  applicaties / systemen 
moeten rekening houden met het feit dat de verbindingen in het netwerk (tijdelijk) van een 
slechte kwaliteit kunnen zijn of zelfs kunnen uitvallen op willekeurige tijdstippen. Dit betekent 
dat een applicatie moet blijven werken zelfs wanneer de verbinding naar een server of een 
ander netwerk uitvalt (graceful degradation). Een dergelijke gebeurtenis heeft ook 
consequenties voor de informatie-uitwisseling. Het kan gebeuren dat ingeval van een 
informatie-uitwisseling niet alle informatie compleet aankomt. Applicaties moeten dus op 
zichzelf (stand-alone) kunnen blijven doorwerken met informatie die niet volledig is 
uitgewisseld wanneer een verbinding wegvalt.  
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Figuur  3.7  Applicaties gebaseerd op generieke 

functionaliteit 

Figuur  3.6  System Architecture 
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Ten behoeve van de uitwerking van de services zijn een aantal concepten op het vlak van 
informatiemodellering en informatie-uitwisseling van groot belang daar deze in alle services 
doorwerken. De belangrijkste zijn: (Informatie-)context, informatiecatalog, concepten voor 
informatie-uitwisseling met name publish and subscribe en Multilevel Mode of Operation.  
 
Logical  
Daar hier de componenten sterk overeenkomen met de groepering van services uit de 
conceptual phase is vanwege de beperkte ruimte in de volgende figuur de groepering van 
services naar logische (component)groepen weergegeven. Ze zijn ingedeeld in een drie-
lagen architectuur die voor alle applicaties wordt gehanteerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijkste producten logical phase SA: 
• Systeemarchitectuur (opgesplitst in user services, business services, data services) 
• Datamodellen 
• Applicatie / systeemkoppeling 
• Informatie/gegevensuitwisselingsconcepten / modellen op applicatieniveau 
• Object framework (voor C2) 
 
Physical 
In de physical phase zien we de uiteindelijke producten waaruit de applicaties / systemen zijn 
samengesteld. Voor deze systemen zullen zoveel als mogelijk COTS componenten worden 
gebruikt. Een belangrijk punt is hier het afbeelden van de software componenten op de 
technische infrastructuur. In de technische ontwerpfase van het ontwikkelproces wordt met 
deze randvoorwaarden en beperkingen rekening gehouden.  
Bijvoorbeeld: Zo is voor de GIS-functionaliteit een commercieel product gekozen. Dit product 
kent maar twee dimensies. Inmiddels worden hiervoor ook experimenten uitgevoerd met een 
ander product dat werkt met drie dimensies. De ontwikkeling van dit soort functionaliteiten is 
zelf niet te bekostigen en levert ook geen enkel voordeel op, integendeel zelfs. Wij kunnen 
ons nu volledig concentreren op de uiteindeljke C2 ondersteuning en hier alle tijd aan 
besteden om juist op dit vlak voortgang te bereiken. 
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Figuur  3.8  Services van de System Architecture en applicatie-architectuur 
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Uitgangspunt is zoveel COTS 
producten als mogelijk te 
gebruiken gebaseerd op 
industriestandaarden of ‘de 
facto’ standaarden. Dit betekent 
dat niet altijd in elke situatie een 
100% dekkende oplossing 
gevonden zal worden. In die 
gevallen hebben de architecten 
de verantwoordelijkheid bij het 
verwerven van de COTS-
producten te bepalen wat 
acceptabel is en wat eventueel 
zelf of door derden ontwikkeld 
moet worden. 
 
 

3.4 Technical Architecture 
De Technical Architecture vormt het fundament voor alle systemen. We spreken dan ook wel 
van de technische infrastructuur. De Technical Architecture (TA) biedt aan de System 
Architecture allerlei services op het vlak van distribution & control. Deze maken op hun beurt 
weer gebruik van services op het gebied van netwerken en transmissie, die zeer divers is  
uiteenlopend van kabel tot radio. De TA kent zelf dus ook een gelaagde structuur die aan 
dezelfde eisen voldoet als voor de totale C3IA.  
Het  doel van de TA is het verzekeren dat 
systemen op een dusdanige wijze worden 
ondersteund dat zij aan hun requirements kunnen 
voldoen op het vlak van performance, 
communicatie en werking. De technische 
architectuur voorziet in de richtlijnen voor de 
technische systeemimplementatie waarop 
ontwerpspecificaties, gemeenschappelijke 
componenten (building blocks) en productie-
processen (ontwikkelomgevingen) worden 
gebaseerd.  
 
Het architectuurmodel identificeert de gemeenschappelijke services die vereist zijn voor 
applicaties in een Network Centric omgeving. De services kunnen worden onderverdeeld in 
de logische gebieden: presentatie services, informatie services, communicatie services, 
distributie services, transactie services, omgevingsservices, netwerkservices, transmissie 
services en basis services. Deze services worden aangegeven in het architectuurmodel van 
de Technical Architecture. Een overzicht van de TA naar de drie views is in de volgende 
figuur weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur  3.9  Afbeelding van de componenten op de 

technische infrastructuur 

Network
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Transmission
 

 
Figuur 3-10 De drie hoofdfunctionaliteiten 

van de Technical Architecture 

Figuur  3.11  Technical Architecture
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De uitdaging van het mobiele domein is dat wordt opgetreden in gebieden waar geen 
(geschikte) infrastructuur voorhanden is en die zelf meegenomen moet worden. Daarnaast is 
de dynamiek van het operationeel optreden zodanig dat men vaak is aangewezen op 
draadloze verbindingen. 
 
Conceptual 
Het conceptual model beschrijft de uitgangspunten en basisconcepten voor de structuur van 
de Technical Architecture gebaseerd op de services van de System Architecture  en de 
eisen en concepten van de Operational Architecture.  
Essentiële uitgangspunten afgeleid van de Operational Architecture die ondersteund dienen 
te worden zijn: 
• Communicatie tussen de verschillende organisatie-eenheden: de individuele soldaat, 

voertuigen, sensoren, commandoposten en clusters hiervan in het operatietoneel met 
daarnaast de communicatie met de statische organisatie (vaste locaties).  

• Interoperabiliteit tussen verschillende typen (internationale) systemen en verschillende 
standaarden voor informatie, gegevens en communicatie dient te worden ondersteund. 
Welke standaarden worden gebruikt, tot welk niveau reiken deze, wat is de reikwijdte van 
de standaarden, voor welke type operaties, etc.  

• Het belangrijkste onderwerp is: hoe kan elke eenheid worden geadresseerd voor elk type 
van communicatie (voice, mail, mobiel, statisch). Wat het moeilijk maakt is dat de samen-
stelling van de eenheden en de locaties niet vast zijn, maar voortdurend veranderen. Het 
beheer-aspect heeft dan ook een grote impact op de te kiezen oplossing.  

 
Een belangrijk uitgangspunt is de configureerbaarheid van de technische infrastructuur 
afhankelijk van de (wisselende) omstandigheden. Zo kunnen delen van het communicatie-
pad op verschillende wijzen geïmplementeerd worden afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden: beschikbare bandbreedte, beveiliging, beheer, kosten, etc. De koppeling 
tussen deze verschillende implementaties is kritisch. Daartoe is voor de TA een strategie 
uitgewerkt voor het configureren van een infrastructuur, waarbij de impact van de security en 
management aspecten worden meegenomen. 
 
De Distribution & Control layer levert de generieke infrastructurele services voor 
applicaties / systemen. Dit zijn services zoals distributie van gegevens van de ene naar de 
andere applicatie, opslag van gegevens (DBMS), mail faciliteiten, applicatieserver, web-
server, WAP-server, message queueing, data exchange services (XML), replicatie, file 
transfer, naming services, directory services, timing services, faciliteiten voor authentication 
en authorization (security services), technische informatiebeveiliging (key management, 
encryption), interface service (ten behoeven van mensen en systemen), etc. 
 
De network layer heeft betrekking op de netwerkconfiguratie en services die nodig zijn in 
verband met de eisen van de bovenliggende lagen. Hier vinden we de opzet van de Local  
en Wide Area Networks, adresseringsmechanisme, OS, network OS, netwerkcomponenten 
(clients, servers, routers, bridges, gateways, …), etc.  
Een kerneigenschap die wordt geïmplementeerd is een variabele kwaliteit van services 
(Quality of Services, QoS) om effectieve exploitatie van gegevenstransport en verwerking 
van processen afhankelijk van de omstandigheden en wensen mogelijk te maken.  
 
De transmission layer betreft het fysieke platform voor de daadwerkelijke transmissie van 
spraak en gegevens tussen systemen. De uitwisseling van informatie op operationeel niveau 
zal nooit sneller kunnen dan de snelheid waarmee de transmissielaag de gegevens kan 
transporteren. Aan de andere kant dient het aan de requirements van alle bovenliggende 
lagen te voldoen, uiteraard binnen de grenzen van het haalbare. Ook met bestaande 
(legacy) implementaties, die de komende jaren nog gebruikt zullen blijven worden, moet 
rekening gehouden worden.  
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De Transmission layer voorziet dus in de benodigde services voor veilige point-to-point 
(WAN, wireless link, satellite link) en multipoint-verbindingen (LAN, Radionet) tussen 
verschillende netwerken. 
 
Logical 
In de logische fase 
worden de verschillende 
services voor de 
betreffende concepten  
uitgewerkt. In neven-
staande figuur zijn de 
servicegroepen per 
sublaag weergegeven.  
 
Omwille van de verschil-
len in omvang van de 
hoofdkwartieren en de 
verschillende typen 
scenario’s hebben we een 
flexibele en schaalbare 
oplossing voor de diverse 
network-configurations. 
In gebieden waar 
gevechtseenheden in 
actie zijn kunnen LAN’s 
geïsoleerd raken, zodat 
alle aspecten met 
betrekking tot security en 
management op dat 
niveau moeten worden 
afgedekt. Dit leidt onder andere tot de randvoorwaarde dat het moet gebeuren met de 
beschikbare deskundigheid binnen een dergelijke eenheid. 
 
Physical  
Deze fase identificeert de afbeelding van het logisch ontwerp op de fysieke omgeving en de 
uiteindelijke producten (COTS). De aanschaf van producten kan een lange tijd in beslag 
nemen. Vandaar dat het belangrijk is zo vroeg mogelijk, parallel aan de vorige fase, te 
ontdekken welke componenten al aangeschaft zouden kunnen worden. 
 
4. Security Architecture 

4.1 Inleiding 
De Security Architecture beschrijft de algehele architectuur voor security ofwel alle maat-
regelen en oplossingen die in het kader van beveiliging uitgevoerd dienen te worden en dit 
per architectuurdomein. Van groot belang is dat de oplossingen voor de verschillende 
domeinen in relatie tot elkaar worden beschouwd. Wanneer bijvoorbeeld op operational 
niveau een compound met prikkeldraad en wacht afdoende is afgegrendeld dan behoeven 
voor de systemen daarbinnen, als deze geen connectie met de buitenwereld hebben, geen 
aanvullende maatregelen op systeemniveau te worden uitgevoerd.  
Door dit in zijn geheel te beschouwen kan de meest optimale mix van maatregelen over de 
domeinen heen worden getroffen. De maatregelen hebben dan een toegevoegde waarde op 
elkaar en kunnen andere maatregelen overbodig maken. 

 
Figuur  3.12  Service-groepen per sublaag van de technical 

Architecture 
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4.2 Security architectuurmodel 
Zoals elk aspect binnen de C3IA kent de Security Architecture drie domeinen:  
− in het operational domain van de security architecture worden de processen, procedures, 

organisatie, mensen, middelen en dergelijke beschreven als benodigde beveiligings-
maatregelen,  

− het system domain geeft (geautomatiseerde) maatregelen weer die op systeemniveau 
nodig zijn zoals autorisatie, need to know, gescheiden systemen voor verschillende 
rubriceringen, etc.  

− in het technical domain worden maatregelen voorzien die geïmplementeerd worden in de 
distributiemechanismen voor gegevens, netwerken en transmissie, zoals encryptie. 

 
De relatie tussen concepten, 
mechanismen ofwel maatregelen en 
technologieën (producten / implemen-
taties) en het na kunnen trekken 
daarvan (traceability) is zeer belangrijk. 
Gebaseerd op de logische architectuur 
zijn in het algemeen meerdere oplos-
singen mogelijk. Inherent aan de ver-
anderingen in situaties, technologie en 
productontwikkeling kunnen de 
oplossingen in de tijd variëren en 
misschien zelfs nieuwe kansen bieden. 
Dit kan nieuwe maatregelen binnen 
bereik brengen en toepasbaar maken. 
 
Een Security Service kan gezien 
worden als een beveiligingsgezichtspunt met bundeling van de dreigingen en maatregelen 
die daarvoor getroffen kunnen worden. De gezichtspunten zijn: confidentiality, integrity, 
availability, accountability, access control, authentication en non-repudiation. 
De volgende figuur geeft in een overzicht een afbeelding van voorgaande begrippen op de 
drie-lagen van de Security Architecture. Dit is (deels) voor de verschillende domeinen verder 
uitgewerkt. 
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Figuur  4.1 Relaties tussen concepten, mechanismen 

en technieken  

Figuur  4.2  Security Architecture
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5. Management Architecture 

5.1 Inleiding 
De management architecture beschrijft de algehele architectuur voor het planning & beheer 
ofwel (service) management. Het stelt de organisatie in staat dat de services die de 
systemen en de technische infrastructuur bieden ook daadwerkelijk geleverd worden en dat 
continuïteit daarvan gewaarborgd is. Het biedt een framework met de eigenschap op een 
eenvoudige wijze nieuwe services en resources toe te voegen aan het geheel van systemen 
en infrastructuur en het monitoren en beheren daarvan. De management architecture dient 
het totale traject voor beheer in te vullen vanaf de bedrijfsprocessen tot en met data-
transmissie en alles daartussen: informatiesystemen, communicatiesystemen, heterogene 
netwerken, databases, desktops, servers, etc. 
 

5.2 Management architectuurmodel 
Gelijk aan de architectuur voor de functionaliteit kent de Management Architecture drie 
domeinen: de Management Architecture van de Operational, System en Technical 
domeinen. De management Architecture voorziet in de maatregelen en voorzieningen die 
nodig zijn om de services te 
monitoren en beheren, met op 
operational niveau de processen, 
procedures en organisatie om dit 
mogelijk te maken. De opzet van 
de architectuur en de relatie met 
de andere aspecten is analoog 
zoals beschreven voor de Security 
Architecture.  
In figuur 5.1 is de overgang naar 
de te beheren elementen uit de 
Functionality Architecture naar de 
Management Architecture 
weergegeven. 
 
In de conceptual fase worden ook de concepten en uitgangspunten aangegeven ten 
behoeve van het beheer op dat niveau. De logical phase van de management Architecture 
definieert de management functies ofwel de maatregelen en logische oplossingen. De 
physical phase beschrijft de uiteindelijke organisatie, inrichting van de processen, systemen 
en infrastructuur die nodig zijn. 
 
Het service georiënteerde karakter van de architectuur houdt in dat de verschillende lagen 
services leveren die beheerd zullen moeten worden. Een laag kan gezien worden als een 
leverancier (provider) van services aan een andere laag die de services gebruikt 
(consumer).  
 
Het meest wezenlijk zijn de processen die in het kader van management nodig zijn om het 
beheer te regelen:  
• Business process management 
• Help desk 
• Kennismanagement 
• Informatiesysteem beheer (system management) / applicatiebeheer 
• Communicatiesysteem beheer 
• Component management 
• Verandering- en configuratiemanagement  
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In het operationele inzetgebied is het van levensbelang dat de meest essentiële 
functionaliteit gegarandeerd blijft werken wanneer delen, al dan niet moedwillig, worden 
uitgeschakeld. Graceful degradation, gerelateerd aan het self-healing, zero-maintenance en 
met name het zero-dependency concept, is dan ook een extra complicerende factor die in de 
Management Architecture als uitgangspunt wordt gehanteerd. 
Voor de invulling van de processen maken we gebruik van ITIL. Dit wordt als een checklist 
gehanteerd om te bepalen welke processen dienen te worden uitgewerkt.  
 
De volgende figuur geeft een overzicht van de Management  Architecture zoals is uitgewerkt.  
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Figuur  5.2  Architectuuroverzicht van de management Architectuur 
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6. Opzet van de architectuurbeschrijving 
In deze paragraaf wordt de structuur van de documentatie beschreven. Het overzicht van de 
C3IA wordt weergegeven één hoofddocument: “C3IA Architecture overzicht”, dat wordt 
aangevuld met de documenten voor de verschillende domeinen (Operational, System, 
Technical) voor de functionaliteit en voor de architectuur aspecten Security en Management. 
Deze laatste zullen op termijn ook naar de domeinen worden opgesplitst. Zo onderscheiden 
we bijvoorbeeld voor het domein System Architecture voor het aspect Functionality het 
aandachtsgebied C2WS of voor de Technical Architecture de Network architecture en de 
Transmission architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In overeenstemming met deze opzet onderscheiden we vier niveaus van beschrijving 
(overzicht, aspect, domein, toepassing). Elk niveau handelt over een ander karakteristiek 
aandachtsgebied. Bovendien wordt dieper in de documentatiestructuur meer detail weer-
gegeven.  De onderdelen in de eerste drie niveaus worden elk beschreven in documenten 
die elk ongeveer 100 pagina’s  groot zijn. Die voor de verschillende applicaties op niveau vier 
zijn elke een veelvoud hiervan. 
 
Bovenstaande geeft een top-down view weer op de C3I Architecture. Een project heeft 
echter een ander gezichtspunt op de architectuur. Zo heeft een project voor de ontwikkeling 
van een applicatie bijvoorbeeld TMS (Tactical Message System, een militair e-mail systeem 
voor formele berichten) een gezichtspunt vanuit een deel van de systeemarchitectuur. Het 
bekijkt niet alleen de benodigde functionaliteit, maar ook de security en management 
aspecten daarvoor. Het heeft een veel kleinere scope en het gezichtspunt is die vanuit een 
deel van een architectuurlaag vanuit de details. Dit kan gezien worden als een bottom-up 
view op de architectuur.  
 

 
Figuur  6.1  Documentatie structuur 
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7. Positionering producten, systemen en ontwikkelprojecten 
De projecten en de door hen op te leveren producten zijn in verband met de verantwoor-
delijkheden en programmabesturing qua scope beperkt tot een architectuurdomein. In figuur 
7.1 is een overzicht weergegeven van de producten, systemen en projecten, die C2-
applicaties en ICT-infrastructuur realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege de beperkte ruimte stippen we hier uit elk architectuurdomein slechts één 
aandachtsgebied aan.  
 
Technical Architecture: TITAAN Theatre Independent Tactical Army and Air 
force Network 
 
TITAAN is een operationeel netwerk om 
grondgebonden troepen te ondersteunen 
in hun commandovoering tijdens het 
uitvoeren van operaties waar ook ter 
wereld. TITAAN betreft een 
configureerbare technische infrastructuur 
gebaseerd op componenten. Afhankelijk 
van de missie waar het voor ingezet moet 
worden en het aantal gebruikende 
eenheden kan de benodigde infrastructuur 
worden opgebouwd. Het netwerk wordt 
opgebouwd uit standaard bouwstenen die zijn samengesteld uit ICT-componenten zoals 
routers, switches, kabels, satellietverbindingen en backup-stroomvoorzieningen. Door deze 
bouwstenen is het mogelijk om op iedere plek in de wereld onafhankelijk van de omgeving, 
snel een modern en betrouwbaar netwerk te bouwen. De kracht is dat netwerken snel 
kunnen worden opgebouwd, afgebroken en op andere locaties afhankelijk van de behoefte 
weer tot andere configuraties kunnen worden opgebouwd waarbij de voortbeweging van de 
eenheden in het inzetgebied qua snelheid kan worden bijgehouden. 
De lokale netwerken (LAN's) voor staven van bataljons of hoger kunnen aan elkaar worden 
gekoppeld tot een groot netwerk (WAN)   
 
De eerste release van TITAAN is dit jaar opgeleverd en heeft in de USA de Network Centric 
Warfare Award gekregen, dat wordt toegekend door het DoD.  

Functionality

C2-Workstation

ISIS BMS
VOIPTMS VTCOffice

appl.
AFSIS

TITAAN LAN/WAN
Satcom Radiorelay

MULAN

Security
Management

CNR
voice

Scenarios Business models 
Operational 
processesHandbooksDoctrine

Dataradio

SDA

LTAN
Dataradio FM9000-HF7000

Low-BW Protocol solutionsIP  Ethernet

NCO & NEC Organisation

Assets

Data control & distribution   Middle Ware     Tibco  PGM  FTP 

training

Functionality

C2-Workstation

ISIS BMS
VOIPTMS VTCOffice

appl.
AFSIS

TITAAN LAN/WAN
Satcom Radiorelay

MULAN

Security
Management

CNR
voice

Scenarios Business models 
Operational 
processesHandbooksDoctrine

Dataradio

SDA

LTAN
Dataradio FM9000-HF7000

Low-BW Protocol solutionsIP  Ethernet

NCO & NEC Organisation

Assets

Data control & distribution   Middle Ware     Tibco  PGM  FTP 

training

 
Figuur 7-1  Positionering van gerealiseerde producten en ontwikkelprojecten 
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System Architecture:  ISIS Integrated Staff Information System   
 
Operationele informatie voor commandovoering 
ISIS is door de Koninklijke Landmacht ontwikkeld als Command & Control (C2) systeem om 
haar operaties in binnen- en buitenland te ondersteunen. Op dit moment is ISIS ingezet  in 
Afghanistan en IRAK. Ook de Belgische krijgsmacht beschikt sinds vorig jaar over ISIS. Ook 
voor crisisbeheersing en rampenbestrijding door de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
sector biedt ISIS veel inzetmogelijkheden. 
Met ISIS wordt op gecontroleerde wijze informatie over 
operationele situaties uitgewisseld tussen de diverse 
betrokken partijen.  De omvang van een overstroming, de 
locaties van alle hulpdiensten of de meest recente 
evacuatieroutes zijn zo beschikbaar voor elke burgemeester, 
commissaris of commandant. 
 
ISIS maakt onderdeel uit van een familie van systemen voor 
C2, die verschillen naar organisatieniveau, type van 
omgevingen (Staf, voertuig, individuele soldaat) en doelen. 
Naast ISIS is BMS operationeel en wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van de Soldier Digital Assistant (SDA) binnen het 
programma SMP (Soldier Modernisation Programme).  
 
De onderdelen van ISIS 
− Context library / COP catalog 

Operationele informatie wordt in ISIS opgeslagen in een zogeheten context. Een context 
kan bijvoorbeeld een overzicht bevatten van alle watertappunten in een bepaald gebied, 
een aanvalsplan van een bepaald object of de actuele situatie op het rampterrein. De 
contexten zijn toegankelijk via de context library (catalog). De context library werkt via 
een abonnementstructuur en is het centrale startpunt voor elke gebruiker. Om overzicht 
te behouden in de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is, biedt de context 
library de mogelijkheid om contexten te organiseren. 

− Geografisch Informatiesysteem (GIS) 
De GIS-module zorgt ervoor dat de operationele informatie op een topografische kaart 
wordt geprojecteerd. Meerdere contexten kunnen tegelijkertijd op deze kaart getoond 
worden. Hierdoor is het mogelijk om informatie uit verschillende contexten te combineren. 
Zo is bijvoorbeeld een aanvalsplan van de brandweer combineren met vluchtroutes voor 
evacuatie van bewoners door ambulances.   
Daarnaast biedt het GIS een groot aantal functionaliteiten zoals inzoomen tot op 
straatniveau of afstanden meten of op naam zoeken naar plaatsen op de kaart.  Het 
kaartmateriaal dat in het GIS gebruikt wordt is te vervangen door ander kaartmateriaal, 
maar ook door bijvoorbeeld satellietfoto's die een actuele situatie ter plaatse weergeven. 

− Orbat 
Orbat staat voor ‘Order of Battle’, ofwel een organogram. In deze module worden op 
overzichtelijke wijze de eenheden van organisaties weergeven. Elke gebruiker met een 
abonnement op de context met deze informatie ziet dan aan de hand van een organo-
gram wat de bevelstructuur is. Via de Orbat kan ook informatie worden opgenomen over 
een eenheid zoals locatie of beschikbaarheid. Ook kan vanuit Orbat eenvoudig eenheden 
worden gesleept naar de GIS-module voor een weergave op een kaart. 

− Unit-module  
In een context kunnen verschillende symbolen worden gebruikt om informatie weer te 
geven. Het aanmaken van deze symbolen gebeurt met de Unit-module. Zo kunnen 
hiermee bijvoorbeeld de eenheden van een organisatie worden aangemaakt. Daarnaast 
kunnen via diverse geometrische tekens (vak)grenzen, aan- en afvoerroutes of 
ontruimingsgebieden worden aangeven. 
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Afhankelijk van het gekozen symbool kan men er verschillende hoeveelheden extra 
informatie aan toeschrijven. Namen, telefoonnummers en inzetbaarheid van een 
eenheid. Maar ook de omvang van een gasexplosie, inclusief windrichting en –snelheid. 

− Context viewer 
Als er veel content is aangemaakt binnen een context wordt het soms lastig om nader-
hand nieuwe informatie toe te voegen of te wijzigen. Met de Context viewer kunnen 
gebruikers via een overzichtelijke tabel operationele informatie eenvoudig en snel 
toevoegen aan de juiste content. 

− Chat-module 
Voor eenvoudig real time berichtenverkeer met andere ISIS-gebruikers is een chat-
module onderdeel van ISIS.  
 

Situational awareness  
ISIS maakt het mogelijk om met meerdere gebruikers een gezamenlijk beeld te creëren van 
een situatie. Meerdere mensen kunnen op verschillende locaties aantekeningen maken op 
een geografische kaart, en deze met elkaar delen. Zo ontstaat wat binnen Defensie een 
common operational picture (COP) wordt genoemd. En dit leidt tot een grotere situational 
awareness.  
ISIS wordt binnen Defensie ingezet om actuele gerubriceerde data tijdens operationele inzet 
aan de verschillende staven en operatiecentra ter beschikking te stellen. Het is daarmee met 
name bedoeld om commandanten te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. De 
behoefte aan situational awareness kan echter ook bestaan op het niveau van voertuig en 
individu. BMS (Battlefield Management System) is het systeem dat wordt gebruikt in 
voertuigen. Verder is het SMP (Soldier Modernisation Programme) opgestart, waarin onder 
andere het SDA (Soldier Digital Assistant) ontwikkeld wordt. 
 
De basisfunctionaliteit is voor alle drie de systemen dezelfde. Alleen de verschijningsvorm, 
interactiewijze en de wijze van gegevensuitwisseling (kabel, satelliet, radio) verschilt. Alle 
drie zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke architectuur voor C2-systemen het 
zogenaamde C2WorkStation (C2WS).  
 
ISIS Architectuur 
De basis van ISIS wordt gevormd door het zogeheten C2-workstation Framework. Dit 
framework bestaat uit een aantal onderdelen die generieke functionaliteit bevatten, die door 
een familie van applicaties op C2 gebied gebruikt worden. Verschillende applicaties kunnen 
gebruik maken van deze generieke functionaliteit, waardoor alleen de specifieke 
functionaliteit van de toekomstige applicatie hoeft te worden ontwikkeld.  
Voorbeelden van applicaties zijn ISIS en BMS, maar ook andere specifieke applicaties als 
het AFSIS (Advanced Fire Support Information System) en de SDA die in ontwikkeling zijn 
worden hieraan toegevoegd. 
De platformomgeving voor de ontwikkeling van de C2-applicaties is Microsoft .Net. Voor een 
overzicht van de architectuur wordt verwezen naar de System Architecture in paragraaf 3.3.  
 
Operational Architecture 
 
n de operational architecture zijn de basisconcepten die in dit document zijn aangehaald 
beschreven (zie paragraaf 1.1. en 3.2). Tevens zijn voor de  verschillende toepassings-
gebieden de bedrijfsprocessen en requirements specificaties voor de systemen vastgelegd. 
In deze architectuur wordt tevens de weerslag van de afstemming met het beleid van de KL 
en ontwikkeling die Defensie-breed plaatsvindt verwerkt. Met name de transformatie naar de 
nieuwe benadering binnen Defensie heeft veel impact op de processen en de inrichting 
daarvan.  
Voor beelden van operationele processen, die voortdurend in het nieuws zijn, zijn de missies 
in Irak, Afghanistan en de Balkan, waar ISIS en TITAAN worden gebruikt.  
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Bijlage  COMMAND & CONTROL SUPPORT CENTRE  (C2SC) 
 
De Koninklijke Landmacht heeft als taken het uitvoeren van vredesoperaties en joint & 
combined optredens. Tevens krijgt de KL steeds meer publieke taken en maatschappelijke 
betrokkenheid. De noodzaak tot een korte besluitvormingscyclus wordt steeds groter. 
Vandaar dat men werkt aan het verbeteren en versnellen van de informatie-uitwisseling ten 
behoeve van de commandovoering en uitvoering van operationele taken. Dit middels 
digitalisering van het gevechtsveld door het vergroten van de situational awareness en 
integratie en interoperabiliteit. 
 
De laatste jaren is er steeds meer gebruik gemaakt van informatie- en communicatie 
technologieën, ook bij de KL. Als organisatie wilde de KL nieuwe civiele technologie 
toepasbaar maken en de ontwikkeling, implementatie en het gebruik daarvan op een 
beheerste manier laten plaatsvinden in nauwe samenwerking met de gebruiker. Om aan 
deze wens te kunnen voldoen, besloot men tot de oprichting van een centrum waar alle 
kennis, ervaring en betrokken partijen op het gebied van “command” en “control” samen 
worden gebracht. Sinds 1 april 2001 is dit centrum operationeel onder de naam Command 
and Control Support Centre (C2SC). Met de oprichting van het C2SC zal de ondersteuning 
van de commandovoering verbeteren mede dankzij het feit dat alle taken op het gebied van 
commandovoerings-ondersteuning in het centrum (fysiek op één locatie) zijn ondergebracht 
(beleidsvoorbereiding, ontwikkeling, testen, instandhouden en trainen).  
 
Het C2SC is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beproeven, invoeren en onderhouden 
van Informatiesystemen voor de ondersteuning van de Commandovoering binnen de KL.  
 
Het ontwikkelen van nieuwe Informatiesystemen binnen het C2SC kenmerkt zich door de 
innovatie en evolutionaire wijze waarop dit gebeurd.  
 
De producten en diensten die het C2SC levert zijn: 
• Beleidsstudies, architectuur, experimenten en publicaties voor commando- 

voeringsondersteuning.  
• Ontwikkelende, geteste en ingevoerde delen van het operationele communicatie- en 

informatiesysteem.  
• Instandhouding van het operationele communicatie- en informatiesysteem.  
• Trainingen en ondersteuning van opleidingen.  
• Advies en assistentie.  
 
Organisatie structuur  
Het Command & Control Support Centre (C2SC) valt onder Matlogco (Materieellogistiek 
Commando) van de  KL. De C2SC organisatie bestaat uit een commandant, een staf en vier 
secties. Deze vier secties zijn: de sectie Beleidsondersteuning en Architectuur (B&A), de 
sectie Ontwikkeling, de sectie Beheer en Testen (B&T), de sectie Opleiding en Training 
(O&T). Deze secties worden ondersteund en gestuurd door de sectie Bedrijfsvoering en 
overige stafelementen.  
Op dit moment zijn ongeveer 200 personen werkzaam binnen het C2SC. 
 


