
In de Militaire Spectator1 is dit jaar een editoriaal opgeno-
men met daarin een oproep om niet slechts in fysieke actie 
te denken en ook niét-kinetische capaciteiten en effecten 
in het informatiedomein te omarmen. Het gebruik van het 
informatiedomein als effectenbrenger neemt in belang toe.  
Bij de één wat meer dan bij de ander. Het artikel Anato-
my of an info-war2 beschrijft de Russische propaganda- 
machine. Het wordt ook wel de weaponization of informa-
tion genoemd. De Verbindingsdienst speelt een belangrijke 
rol in het informatiedomein. Een rol die in omvang en belang 
zou kunnen toenemen. De visie van de Verbindingsdienst 
2020 draagt niet voor niets de naam We deliver Informa- 
tion Dominance. In dit artikel beschrijf ik eerst de verschil- 
lende rollen van de Verbindingsdienst in het informatie- 
domein (ontsluiten, verwerven, en benutten van informatie).  
Ik sluit af met een opmaat naar het symposium van 13  
oktober, waar zal worden ingegaan op één van die rollen 
(verwerven van informatie).

Kolonel C.M.M. Govaarts, Bestuursstaf
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gaan spelen in de informatievoorziening. 
De tweede indicatie is de toevoeging van 
EOV als functionalisatie binnen de loop-
baanmogelijkheden. De derde indicatie 
is de opmerking in het informatieboekje 
loopbaanmogelijkheden binnen de Ver-
bindingsdienst over toekomstige ontwik-
kelingen: Een nieuwe functionalisatie bin-
nen de VBDD is cyber. De cyberfuncties 
hebben nu het label ALG, in de nabije toe-
komst zal gekeken worden welke functies 
een directe relatie hebben met de VBDD 

DE ROLLEN VAN DE 
VERBINDINGSDIENST IN HET 
INFORMATIEDOMEIN
Ontsluiten van informatie
Iedereen is bekend met de traditionele rol 
van de Verbindingsdienst ten aanzien van 
de transmissie van informatie via de ether 
of computernetwerken en de ontsluiting 
van die informatie ter ondersteuning van 
de commandovoering (enabling). 
De kwalificatieprofielen zijn gebaseerd op 
deze traditionele rol met twee kerntaken 
te weten (1) het inrichten en (2) in bedrijf 
houden van communicatie- en informatie- 
systemen. In het informatieboekje voor 
personeel behorend tot de Verbindings-
dienst worden de loopbaanmogelijkhe-
den binnen de Verbindingsdienst be-
schreven. In alle functiegebieden is een 
volledige loopbaan mogelijk, de loopbaan 
binnen EOV is beperkter dan de loop- 
banen in netwerken of CISOPS.

Verwerven van informatie
Minder bekend (en erkend) is de rol van 
de Verbindingsdienst bij verwerven en 
verwerken van (vaak grote hoeveelheden) 

informatie uit andermans transmissies en 
computernetwerken om te komen tot een 
betere situational awareness of - under-
standing.

In de kwalificatieprofielen is nog geen 
kerntaak geformuleerd voor deze rol. Wel 
zijn er drie indicaties die een opening bie-
den voor een optimalisatie van deze rol. 
Ten eerste staat er in het kwalificatiepro-
fiel bij de beroepscontext micro: Cyber-
warfare zal in toenemende mate een rol 
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waarmee ruimere loopbaanmogelijkhe-
den kunnen gaan ontstaan. 

Het symposium VOV 
op 13 oktober
Het symposium van 13 oktober richt zich 
op de rol van de Verbindingsdienst bij 
verwerven en verwerken van informatie 
uit andermans transmissies en compu-
ternetwerken oftewel: De relatie van de 
Verbindingsdienst met het functiegebied 
Inlichtingen en Veiligheid6.

Het symposium wordt ingericht langs de 
lijnen van de inlichtingencyclus:

en ook het label VBDD krijgen. Er is geen 
volledige loopbaan mogelijk binnen de 
functionalisatie cyber. 

De Verbindingsdienst kan (moet) haar 
positie bij het verwerven van informatie 
versterken.
Raakvlakken:
- Net zoals bij EOV, kent cyber de deel-

gebieden offensief, defensief en inlich-
tingen3.

- Sigint opereert in het verlengde van de 
inlichtingentaak van EOV.

- De militaire posities binnen de Joint  
Sigint Cyber Unit4  van de MIVD zijn niet 
opgenomen in de loopbaanmogelijkhe-
den van het personeel van de Verbin-
dingsdienst.

- Voor wat betreft vereiste technische 
kennis en ervaring sluit cyber aan bij 
de functionalisatie netwerken en Sigint/
EOV sluit aan op de functionalisatie 
CISOPS.

- Er bestaat een sterke relatie tussen  
Sigint/EOV en cyber.

Het eerste speerpunt van de Actualisering 
Defensie Cyber Strategie5 is het boeien, 
binden en ontwikkelen van cyberprofes-
sionals. Dit biedt de legitimiteit om de 
loopbaanmogelijkheden voor de Verbin-
dingsdienst aantrekkelijker te definiëren. 
Bovengenoemde raakvlakken helpen bij 
(1) het definiëren van de doorstroommo-
gelijkheden tussen de functionalisaties 
CISOPS, Sigint/EOV, netwerken en cyber, 
(2) het labelen van functies bij de JSCU 
en DCC en/of het worden van ‘hofleve-
rancier’ van overige functie’s en (3) het 
aanpassen van kwalificatieprofielen. 

Benutten van het informatie-
domein (met behulp van offen-
sieve capaciteit EOV en cyber)
De Verbindingsdienst kan een (potentiële) 
rol gaan krijgen bij het op technologische 
wijze benutten van het informatiedomein 
als effectenbrenger. 

Dit kan door manipulatie / verstoring van 
(de transmissies van) informatie in zowel 
de ether als computernetwerken (hac-
ken). Voor het kunnen benutten van het 
informatiedomein moeten eerst de rollen 

ontsluiten en verwerven ingericht zijn. 
De schaarse offensieve EOV-middelen 
zijn nooit goed doorontwikkeld. Offen-
sieve cybercapaciteit wordt momenteel 
binnen het Defensie Cyber Command 
ontwikkeld. Ook voor deze (offensieve) 
activiteiten is de technische kennis nodig 
die aanwezig is binnen de functionalisatie 
netwerken van de Verbindingsdienst. 

Voor de volledige weaponization of infor-
mation is een goede samenwerking met 
de afdeling Psyops en de sie commu-
nicatie van het CMI-commando nodig. 
Dit is dan een aanpalend functiegebied 

“Het eerste speerpunt van de 
Actualisering Defensie Cyber Strategie 
is het boeien, binden en ontwikkelen 
van cyberprofessionals.”



Direction: Wat is de informatiebehoefte 
van de commandant? Wijzigt de infor-
matiebehoefte in vorm en aard? Voldoet 
de huidige ondersteuning van Command 
and Control (C2OST)?
Collection: Wat zijn de technologische 
ontwikkelingen en hoe anticipeert de 
Verbindingsdienst hierop? Hoe sluiten  
de verwervende onderdelen van EOV – 
Sigint en cyber op elkaar aan?
Processing: Wat betekent de explo-
sieve groei aan data voor de opslag en 
verwerking van de informatie? Met wel-
ke technologische middelen kunnen we  
de verwerking beter ondersteunen? 
Hoe anticipeert de Verbindingsdienst op 
ontwikkelingen als Big Data?
Dissemination: Is de huidige wijze van 
ontsluiten van informatie toereikend?

Nuntius Transmittendus. Het motto 
van de Verbindingsdienst blijft belangrijk 
maar dekt niet langer de lading. 
De Verbindingsdienst speelt een grote rol 
in het gehele informatiedomein, inclusief 
het gebruik van het informatiedomein als 
effectenbrenger. 

De Verbindingsdienst hoort de hofleve-
rancier te zijn/worden van personeel bin-
nen dat informatiedomein. 
Zelda biedt de mogelijkheid om de  
loopbaanmogelijkheden te moderniseren 
waardoor het nog aantrekkelijker wordt 
om te kiezen voor het Wapen van de  
Verbindingsdienst.
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1 MS Jaargang 184 NUMMER 4 - 2015
2 http://www.cepolicy.org/publications/ 

anatomy-info-war-how-russias-propagan-

da-machine-works-and-how-counter-it 
3 Voor verwerven van informatie is alleen  

de deeltaak inlichtingen van belang.
4 JSCU is gevormd uit de Sigint- en cyber 

capaciteit van de AIVD en MIVD. Ook de 

interceptiecapaciteit van het vroegere 898 

Verbindingsbataljon is hierin opgegaan. 
5 Actualisering Defensie Cyber Strategie,  

23 februari 2015, BS2015002124.
6 De rol van de Verbindingsdienst bij  

informatiebeveiliging is evident maar daar 

wordt hier niet verder op ingegaan.

“Het motto van de 
Verbindingsdienst blijft 
belangrijk maar dekt 
niet langer de lading.”
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We deliver
 information 

dominance

13 oktober 2015
GENM KOOTKAZERNE, GEBOUW 540 (KEK-GEBOUW)

Ontvangst met lunch en afsluiting met borrel.

Thema Intel: initiatie, verwerven, verwerken, distributie

Bgen Otto van Wiggen, COS-1(GE/NL)Corps
Het formuleren van de operationele inlichtingenvraag

Maj Hans Verboom, C-102 EOVcie
Verwerven via alle bronnen 

Dr. J.W. Streefkerk en dr. A. Smallegange (TNO)
Big data

Kap Mark Roubos, sie S3-JISTARC
Distributie, (civiel & militair)

Dagvoorzitter
Lkol Bart Zonnenberg, C-101 CISbat

Tijdens het gehele symposiumprogramma zullen aan het thema gelieerde 
bedrijven toelichting geven over hun getoonde producten en diensten.

Kijk voor meer informatie op www.vovklict.nl


