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MAATWERK CIS ONDERSTEUNING

CIS ONDERSTEUNINGSGROEp
Het CVM wordt ondersteund door een CIS 
ondersteuningsgroep vanuit 101 CIS batal-
jon. Deze CIS ondersteuningsgroep, onder 
leiding van de elnt Guit en sgt Peters, stelde 
drie services beschikbaar: de toegang tot het 
Defensienetwerk, WIFI en internettoegang, 
en vaste telefonie.

TOEGANG TOT 
DEFENSIENETWERK
Door uitrol van een TITAAN ZWART (De-
fensie Vertrouwelijk) netwerkomgeving in 
Heumensoord is men in staat om via het 
TITAAN ZWART (Defensie Vertrouwelijk) 
netwerk in te loggen op het Defensienetwerk 
met het persoonlijke MULAN-account. Dit 
gebeurt via remoteoffice.nl of mijnwerkplek.
nl. Dit stelt de gebruiker in staat om zijn 
normale werkzaamheden te hervatten zon-
der dat er uitgeweken moet worden naar een 
defensie locatie in de omgeving. Ook heeft 
de gebruiker de mogelijkheid om zijn infor-
matie te delen met zijn mede CVM collega’s 
door middel van een (achteraf) opgezette 
exchange server waardoor outlook werkbaar 
wordt binnen de TITAAN zwart omgeving.

WIFI EN INTERNETTOEGANG
Naast het uitbrengen van een TITAAN mail-
server heeft 101 CIS bataljon, in samenwer-
king met IVENT en SIMAC, ook zorg ge-
dragen voor het aanleggen van een FO (Fiber 
Optic) ringleiding inbegrepen small router-
boxen. Deze ringleiding werd gebruikt om 
voor de CVM organisatie en voor de mili-

taire lopers een WIFI toegang mogelijk te 
maken. Door deze WIFI mogelijkheid kreeg 
men gratis toegang tot het internet. Hiermee 
kon men mede het thuisfront op de hoogte 
houden met de stand van zaken waarin zij 
op dat moment verkeerde.

VASTE TELEFONIE
Als derde heeft 101 CISBAT zorg gedragen 
voor het verzorgen van de telefoon mogelijk-
heid in de vorm van de normale MDTN 
telefoons voor zowel intern als extern ge-
bruik. Om het lijn plan werkend te krijgen 
heeft 101 CISBAT zich dagenlang bezig 
gehouden met het uitleggen van WD/1-TT 
lijnen en het aansluiten van de telefoons in 
de verschillende cabins verspreid over het 
gehele kamp Heumensoord. Ook tijdens de 
4-daagse hebben de mannen en vrouwen van 
het C2 ost zich ingezet met het repareren 
van gesneuvelde lijnen of telefoon palen en 
storingen op het gebied van TITAAN.

MAATWERK NATIONALE 
OpERATIE
Deze ondersteuning is niet zomaar een on-
dersteuning, het is een nationale operatie 
waarbij wij als CIS ondersteuningsgroep 
onze werkzaamheden uitvoeren zoals wij dat 
op een missie ook zouden doen inbegrepen 
voorbereiding , planning, uitvoering, afron-
ding en evaluatie. In tijd, ruimte en dienst-
verlening is de ondersteuning van de 4-daag-
se maatwerk, die valt af staat bij een 
doordachte voorbereiding.

14 juli, de start van de kazerne fase op kamp Heumensoord in Nijmegen is weer 
een feit.
Het CVM (Centrale Verzorging Militairen) heeft het dit jaar ook weer voor 
elkaar. Het kamp is gereed om de geschatte 6000 militairen een onderkomen 
en ontspan mogelijkheden aan te bieden om zo de pijn, die nog komen zal, een 
beetje te verzachten de aankomende dagen. Speciaal voor de CIS ondersteuning 
aan de Nijmeegse 4-daagse heeft 101 CIS bataljon een maatwerk CIS ondersteu-
ningsgroep geformeerd onder leiding van elnt Guit. Elnt Guit geeft in dit artikel 
een impressie van de CIS ondersteuning. Anno 2012 kan er niet meer gelopen 
worden zonder internet!
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