
In de traditionele operatie was de focus gericht op de militaire aspecten 
van de operatie. De operaties werden gepland en uitgevoerd met militaire 
partners. Natuurlijk waren er civiele aspecten die een rol speelden, maar 
deze vervulden een ondergeschikte rol. Het adagium van ‘need to know’ 
en het verrassingselement waren essentieel. Operationele veiligheid was 
de reden om informatie absoluut niet te delen. ‘De vijand luistert mee’. 
Zelfs het delen van informatie tussen de militaire actoren was geen van-
zelfsprekendheid. De ‘4-eyes community’ bijvoorbeeld was een gegeven.

In de huidige operaties is de focus niet alleen gericht op de militaire as-
pecten. De militairen vervullen een ondersteunende rol. Zij faciliteren 
de activiteiten van civiele actoren in de operatie. De militairen brengen 
veiligheid om ervoor te zorgen dat onze civiele partners de ‘rule of law’ 
kunnen implementeren of ervoor kunnen zorgdragen dat er een goed lo-
kaal bestuur wordt geinstalleerd. Indien er in Afghanistan een weg moet 
worden aangelegd dan wordt dit project door civiele actoren uitgevoerd. 
Om dit te kunnen doen moeten ze kunnen werken in een veilige omge-
ving. De militairen dragen hier zorg voor. Dit impliceert dat het uitwis-
selen van informatie niet alleen tussen militairen plaatsvindt, maar dat 
het essentieel is om informatie uit te wisselen tussen de militaire -en de 
civiele actoren. Het ‘need to know’ adagium moet veranderen in ‘need to 

share’. Dit betekent dat de operationele veiligheid negatief wordt beïn-
vloed. Waar en wanneer de operatie wordt uitgevoerd is bij velen bekend. 
Niet coördineren met civiele actoren betekent echter dat de operatie niet 
succesvol zal zijn. Informatieuitwisseling gebeurt alleen als er sprake is 
van een vertrouwensbasis tussen de verschillende actoren. Deze vertrou-
wensbasis kan niet pas te velde worden opgebouwd. Hier moet al veel 
eerder mee worden begonnen. Wat we ons ook moeten realiseren is dat 
informatieuitwisseling niet wordt belemmerd door de techniek, maar door 
de bereidheid om informatie te delen en het onderling vertrouwen tus-
sen de betrokken partijen. Opvallend is dat de discussie wel vaak over de 
techniek gaat en niet over de menselijke aspecten.
Ter afsluiting een paar uitdagingen waar we in het kader van de Com-
prehensive Approach tegen aan lopen. De militairen die altijd de leiding 
willen hebben moeten een ondersteunende rol gaan vervullen. 
Civiele actoren willen niet met de militairen geassocieerd worden, omdat 
dit hun veiligheid negatief beïnvloedt. Civiele partners willen niet ‘geco-
ordineerd’ worden. De miltairen willen snel resultaten. Het liefst tijdens 
de rotatie. Civiele partners hebben een iets langere planningshorizon.  
En zo kun je nog wel even doorgaan. Toch is er een ding helder. Er moet 
iets veranderen om succesvol te zijn. Een traditionele aanpak gaat in een 
comprehensive operatie niet werken.
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Om de kennis van de leden van de VOV en andere geïnteresseerden te vergroten heeft het bestuur  
van de VOV besloten een symposium omtrent dit thema te organiseren. Hierbij zullen een militaire  
operationele commandant en een vertegenwoordiger van een civiele hulporganisatie hun visie op ge-
volgen van de CA geven. Een vertegenwoordiger van de Duitse Joint Signal School heeft een prikkelende 
briefing die duidelijk maakt waarom C2 en C2 ost gaat veranderen. Vervolgens zal NATO Communica-
tions and Information Agency (NCI Agency) de gevolgen binnen NATO met name als het gaat om het 
Federated Mission Network (FMN) onder woorden brengen. 
Hoe gaan we de noodzakelijke informatieuitwisseling tussen militairen en tussen militairen en  
civiele actoren technisch ondersteunen en vooral ervoor zorgen dat die informatieuitwisseling in vol 
vertrouwen plaatsvindt? Het Nederlandse C2 Support Centre zal de Nederlandse ontwikkelingen op  
het gebied van C2 ondersteuning schetsen. 
Na het symposium zou het voor allen duidelijk moeten zijn dat de wijze waarop de huidige missies  
worden uitgevoerd grote gevolgen heeft op C2 en C2 ondersteuning.

VOV_Symposium.indd   1 19-07-13   13:44


