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GLOBAL COVERAGE The L-TAC service is available throughout the global footprint on the I-4 constellation. Customized beams 

covering the user’s area of operations will be available. 

CAPABILITIES The shorter wavelength of the L-Band compared to the UHF/VHF allows users to operate with small, inexpensive  

antenna’s. To have the Tactical Radio communicating via satellite without touching the Land Earth Station, Inmarsat released  

the L-TAC terminal which is connected directly to the Radio to provide connec-

tion via the satellite to the Tactical Radio beyond line of sight using small L-Band  

antennas. The initial product release features omni-directional antenna’s for Comms 

On The Move (COTM) Man portable and vehicular L-TAC systems will be available.

When operational distances extend beyond line of sight, the normal 
workhorse UHF/VHF terminals run out of range and are unable to 
meet the capability requirements without the use of rebroadcast  
(or relay) stations. These lead to additional force protection and force 
sustainment requirements, which of course create logistic and 
combat tasks that potentially divert assets from the main effort. 

To solve above challenge the Single Channel Tactical Satellite (TACSAT)  

using the UHF/VHF band on military satellites is now used. However 

the demand on these channels exceeds supply and is rather expensive.  

L-TAC of Inmarsat comes here with a new innovative solution making 

TACSAT channels available on their I-4 satellites L-Band transponders  

to provide single hop relay capability in space as provided by military  

UHF/VHF. Channels are engineered to offer a 25KHz channel for  

both Voice and/or low speed data. The 25KHz channels can be divided  

into up to 5 KHz sub-channels.
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In Intercom 2014 nr. 2 beschreef lkol Marcel Wolfs in het  
artikel Nederland in Ramallah zijn rol binnen de missie  
United States Security Coordinator (USSC) en de status 
van de missie. Nu, in 2016, praat lkol Albert van Dijk ons  
bij over de voortgang.

Ik ben lkol Albert van Dijk. In het dagelijkse leven ben ik  
werkzaam binnen het HQ OOCL als hoofd van de sectie G6. 
Momenteel ben ik uitgezonden als CIS Program Manager 
(CIS PM) binnen de missie United States Security Coordinator 
(USSC) te Jeruzalem. De missie wordt uitgevoerd namens 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). In dit  
artikel ga ik in op de missie USSC, die voortgekomen is uit 
de Oslo-akkoorden (I en II) van 1993 en 1995. Meer details 
over deze akkoorden zijn te vinden op: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Oslo_Accords. Verder zal ik ingaan op de wijze 
waarop binnen het USSC wordt omgegaan met projecten en 
ik sluit af met een impressie van het leven in Jeruzalem.
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Doelstelling USSC
The USSC assists the Palestinian Authority (PA) to transform 
and professionalize security institutions in the West Bank. 
USSC engages with the Israelis and Palestinians on security 
initiatives that build trust and confidence and supports coor-
dinated government efforts in order to set the conditions for a 
negotiated two-state solution. 

Politieke omgeving
De twee-staten oplossing waarover in de doelstelling wordt 
gesproken is een resultaat van de Oslo II akkoorden. In 1995 
werd besloten tot een verdeling van de Westbank (bijlage 7 
van de akkoorden), waarbij de PA zelf verantwoordelijk werd 
voor delen van de Westbank. 
Deze gebieden worden de A, B en C-gebieden genoemd.  
De A-gebieden zijn volledig onder PA bestuur.  In de B-gebie-
den heeft de PA volledig bestuurlijke controle, maar worden 
er door de PA en Israëlische overheid een gezamenlijk veilig-
heidsbeleid en handhaving gevoerd. In de C-gebieden wordt 
volledig door de Israëli gecontroleerd.

Werkomgeving
De missie staat onder leiding van Lgen (US) Rudesheim. Bin-
nen het USSC wordt hij de Coordinator genoemd. Via de 
website http://www.state.gov/s/ussc kan algemene informatie 
omtrent de missie gevonden worden. 

Binnen de organisatie van de USSC zijn nog een aantal andere 
branches ingedeeld, te weten:
• Security Sector Governance, zij hebben met name de focus 

op engagement met de PA en Governance of Israel (GOI). 
Zij bereiden de bezoeken en gesprekken voor die de Coor-
dinator aflegt.

• Training, Education & Development. Dit is de afdeling die 
zich bezig houdt met de adviezen rondom trainen en op-
leiden. Zij monitoren de trainingen die in Jordanië en op 
de Westbank worden gehouden, begeleiden de Palestijnse 
instructeurs en schrijven mee aan het curriculum van de 
Palestinian Officiers Acedemy (POA) en het Central Training 
Institute (CTI).

• Een stafgroep, met name gefocust op de ondersteuning 
van de Amerikaanse delegatie. De Canadezen en Britten 
hebben een eigen ondersteuningsgroep en de Nederlan-
ders worden niet verder ondersteund.

Als CIS PM ben ik ingedeeld in de Operation Support Branch 
(Ops Sp). Deze branch wordt geleidt door een kolonel (CAN). 
Binnen Ops Sp is er een Ops Sp Plan die duidelijk uiteenzet 
hoe de branch omgaat met de doelstelling van de Coordinator 
(zie bijlage 8 van de akkoorden). Verder heb ik een plaats-
vervangend CIS PM, een majoor (CAN). Formeel  bestaat de 
sectie verder nog uit een Information Systems Specialist en 
een Integration and Training Specialist, maar deze functies zijn 
niet geflagged en dus niet gevuld.

Nederlandse bijdrage
De missie USSC is gestart in 2005 en sinds 2010 levert  
Nederland actief een bijdrage in deze missie. De Nederlandse 
bijdrage binnen het USSC bestaat momenteel uit 6 personen. 
Vijf hiervan zijn militair, één is een luitenant-kolonel buiten dienst 
(voorheen werkzaam binnen het JISTARC). Officieel doen  
wij geen zaken met laatstgenoemde collega, maar informeel 
treffen wij elkaar regelmatig. Deze collega heeft overigens een 
éénjarig contract bij MinBuZa. Hij is ingedeeld bij de Pales- 
tinian Officers Academy (POA) als course director.
In principe worden de overige teamleden voor de duur van  
6 maanden uitgezonden. Drie teamleden zijn werkzaam in  
Jeruzalem:
• De NLD SNR van de missie is een KLTZ van de KM en zijn 

missieduur is 1 jaar, zijn functie binnen de USSC is Strate-
gic Engagement Officer. 

• De Infra PM, een majoor KL van het wapen van de genie. 
Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit het beoor-
delen van de bouwplannen van de Palestinian Authority. 

• Ikzelf, met als main focus de CIS projecten t.b.v. de PA.
De overige twee militairen zijn werkzaam in Jericho, maar 
wonen in Ramallah:
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Israel (GOI). Vervolgens wordt het pro-
ject overgedragen naar Stage II, Project 
Initiation.

In Stage II is het de bedoeling dat de PA 
zelf de voorstellen verder uitwerkt. Van-
uit het USSC worden zij hierin begeleid 
door een aan te wijzen Program Mana-
ger die vervolgens een USSC Project 
Team samenstelt. In deze fase worden 

trekkingskracht van de markt groot. 
Behoud van CIS personeel is dus ook 
hier een probleem. De projecten die de 
PA op CIS gebied heeft worden door 
mij en mijn plaatsvervanger beoordeeld 
(Project Identification) en nauwkeurig op 
inhoud gecontroleerd. 

Binnen het USSC heet dit Stage I, 
Project Identification. Mochten wij het 
idee hebben dat het project iets is voor 
USSC, dan dragen wij er zorg voor 
dat het Project Implementation Plan 
wordt voorgedragen in de Project Re-
view Board (PRB). Indien die het pro-
ject goedkeurt, dan zal intern het USSC 
de Security Working Group (SWG) het 
projectvoorstel beoordelen. Als laatste 
gaat het voorstel naar de Senior Re-
view Board en hier zal de Coordinator 
besluiten of hij het voorstel steunt en 
het voorleggen aan de Government of 

• Een lkol KL die werkzaam is in Jeri-
cho op het Central Training Institute 
(CTI) als opleidingsbegeleider. 

• Een maj Klu, zij is medeverantwoor-
delijk voor het curriculum van de 
POA.

Werkwijze
Zoals in de doelstelling USSC al be-
schreven is, is de main focus van de 
missie om de PA in staat te stellen om 
als zelfstandige autoriteit op te kunnen 
gaan treden. 
De belangrijkste rol die wij dan ook 
hebben is het adviseren van de diverse 
services en departments van de PA. Ze-
ker op het gebied van CIS is voldoende 
kennis en ervaring aanwezig binnen de 
PA zodat zij ook daadwerkelijk in staat 
zijn om hun projecten zelfstandig op te 
pakken. Helaas merkt ook de PA dat 
CIS personeel schaars is en de aan-

Gebedsmuur in JeruzalemModerne bebouwing in Jeruzalem

“Behoud van

CIS personeel 

is dus ‘ook hier’

een probleem.”
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Als laatste gaat na oplevering van de gevraagde voorziening 
Stage IV in. In deze fase wordt van de PA verwacht dat zij 
zelfstanding de zaken gaat organiseren en de instandhou-
ding gaat regelen. Dit is een zeer lastig proces omdat de PA 
vaak nog onvoldoende vertrouwen heeft dat zij uiteindelijk een  
Palestijnse Staat mag gaan formeren. 
Momenteel werken wij aan een aantal programma’s in di-
verse stages. Het belangrijkste programma is het Epsilon-P 
programma. Dit programma is vergelijkbaar met SPEER in 
Nederland en bestaat uit diverse modules, waaronder HRM, 
logistiek en financieel management, IT asset management en 
Vehicle Tracking Management. Om ons werk uit te kunnen 
voeren zijn mijn plaatsvervanger en ik regelmatig onderweg 
naar Jericho en Ramallah. Dit is niet omdat wij dit willen, maar 
omdat het praktisch niet mogelijk is voor onze counterparts bij 
de PA om naar Jeruzalem te komen vanwege de reisrestricties 
die hen zijn opgelegd. Dat er veel verplaatsingen plaatsvinden 
mag wel blijken uit het feit dat mijn voorganger, lkol (tijd) Peter  
Aelmans in zes maanden tijd 16.000 km heeft afgelegd.

Wonen in jeruzalem
De Nederlanders binnen USSC hebben allemaal hun eigen 
appartement. De teamleden in Jeruzalem wonen allemaal op 
loopafstand van het Amerikaanse consulaat. Normaal gespro-
ken werken wij van maandag t/m vrijdag. Uitzondering hierop 
zijn de zogenaamde Donsa dagen waarop het consulaat ge-
sloten is; deze dagen zijn wij ook vrij tenzij er afspraken zijn 
met de PA. De teamleden die werken in Jericho werken van 
zaterdag t/m donderdag. Zij hebben de Islamitische feestda-
gen, als Suikerfeest e.d. vrij. Omdat de PA dan niet werkt. 
Wel kunnen zij in de weekenden ingezet worden om hand- 
en spandiensten te verrichten voor het CTI, onder andere de 
overdracht van leerlingen van de Jordanese opleidingskampen 
naar de opleidingskampen op de Westbank. Voor het vervoer 
heeft ieder teamlid zijn eigen auto ter beschikking.
Verder nemen wij deel aan vele internationale activiteiten als: 
Canadian Night (ijshockey op beton en daarna eten, wekelijkse 
activiteit), eventuele American en British Nights. ’s Avonds is 
er gelegenheid om te ontspannen of te sporten (eigen kosten). 
In de weekenden nemen wij deel aan de culturele en militair 
historische activiteiten in het kader van de Political Education. 
Onder begeleiding worden uitstapjes gemaakt naar diverse 
locaties. Dit kunnen de belangrijkste historische locaties in  
Jeruzalem zijn, bezoeken aan de Golanhoogte of een  
battlefield trip in het kader van de 6-daagse oorlog of de Yom 
Kippoer oorlog.

Al met al is dit een bijzondere missie met een bijzonder  
karakter. Zelf ben ik blij dat ik deze kans heb gekregen en  
ik hoop in de komende maanden nog het een en ander te 
bereiken waar het gaat om de uiteindelijke taak waarvoor  
wij staan: De PA professioneler te laten optreden op de West-
bank, zodat er uiteindelijk een tweestaten oplossing in dit  
gebied kan komen.

onder andere de financiële kaders bepaald, lijsten ten behoeve 
van aanschaf van materiaal samengesteld, specificaties voor 
uit te voeren werkzaamheden opgesteld en wordt er gezocht 
naar donoren die het project willen sponsoren. De laatste stap 
hierin is het signing process; iedereen binnen de PA en het 
USSC  moet de benodigde handtekeningen en stempels zet-
ten zodat hierna de verwerving kan worden opgestart. Als alle 
kaders zijn ingevuld dan gaat het project over naar Stage III, 
Project Implementation.

In Stage III worden de detailplannen definitief gemaakt. Als 
eerste wordt er een tender uitgebracht en kunnen bedrijven in-
schrijven. Ongeveer een maand later worden de uitgebrachte 
offertes beoordeeld door de diverse Program Managers en zo 
spoedig mogelijk hierna zal er een contract of diverse contrac-
ten afgesloten worden. 

In de praktijk gaat het vaak om meerdere contracten, bijvoor-
beeld als het gaat om de bouw van een lesgebouw of slaap-
gebouw zal eerst een contract worden afgesloten voor de 
grondwerkzaamheden, daarna een contract voor het bouwen 
van het gebouw, een contract voor het installeren van de be-
nodigde nutsvoorzieningen, een contract voor het leveren van 
de CIS infra en een contract voor het leveren van het meubilair. 
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Mijn werkplek in Jeruzalem in het Amerikaanse consulaat

De appartementen van de CIS project managers bij het USSC


