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Er is lang nagedacht en gepraat en overlegd over het C2 Ondersteuningscommando. Er is tot nu toe  
nog niet uitgebreid over geschreven. In deze Intercom staat kolonel Klaren uitgebreid stil bij het  
C2 Ondersteuningscommando en doet als programmaleider uitgebreid verhaal van de aankomende  
oprichting. 

re dact ion e e l

Nieuwe uitrusting
Op een belangrijk moment in de Duits-Nederlandse  
samenwerking op het land hebben het Duitse pro- 
gramma Motako en het Nederlandse programma  
FOXTROT elkaar gevonden. In deze Intercom geeft 
majoor Jack Vennik ons inzicht over de operationele 
samenwerking van 1 (GER) Div en 43 (NLD) Mechbrig. 
Daarnaast geeft kolonel Rob Miedema een periodiek 
terugkerende ‘stand van zaken FOXTROT’.

Mogelijk staan we hier aan de basis van nieuwe en  
gezamenlijke Duits-Nederlandse uitrusting op het do-
mein van de uitgestegen militair en zijn voertuig, waar-
mee de basis kan worden gelegd voor daadwerke- 
lijke operationele integratie en gemeenschappelijke  
situational awareness. Want laten we eerlijk zijn,  
samen oefenen is leuk, maar zonder verbindingen is 
het niet veel meer dan kamperen.

De slag om talent
Isa Kahraman staat in zijn blog https://atos.net/en/
blog/talent-next-major-battle-armed-forces stil bij wat 
hij noemt Talent: The next major Battle for the Armed 
Forces. Parallel is defensie, met name op de social  
media, actiever en actiever om jonge ICT’ers te  

verleiden tot een civiele baan bij de defensie IT- 
bedrijven. Zou het wat zijn om personeel te werven met 
een dubbelcontract – militair en civiel? Hierbij valt te 
denken aan acht jaar als militair bij een militaire eenheid 
en acht jaar als burger bij een defensie IT-bedrijf? 
Diverse andere mengvormen zijn natuurlijk ook denk-
baar. Levensloopbestendige loopbaantrajecten; ik zie 
alleen maar voordelen.

Nieuwe speelvelden
De Duits-Nederlandse samenwerking op het land 
leidt ultimo tot gezamenlijk gereedstellen en inzet van  
militaire verbanden. Dat is een relatief nieuw speel-
veld, waar voor verbindelaren veel te halen en te  
brengen zal zijn. We zijn immers nog lang niet van  
huis uit   interoperabel op het land. Defensie heeft een  
cybergeneraal, maar nog geen Facebook-kolonel, of  
social media-directeur. Van hoog tot laag en van  
laag tot hoog staan tollen los en ontstaan nieuwe  
rollen en wederom nieuwe speelvelden.

Het zijn uitdagende tijden, waarin (weer) veel mogelijk 
is. Together Strong.

Ik wens u veel (na) zomers leesplezier.


