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In de vorige Intercom schreef kolonel Bart Klaren een  
artikel over de oprichting van het C2OstCo. Zo vlak 
voor de kerstdagen is het tijd voor een update. Er is im-
mers het nodige gebeurd en de formele oprichting komt  
dichterbij. Zoals kolonel Klaren al aangaf, is er ingestemd 
met het aanstellen van een aantal sleutelfunctionaris-
sen. Aan mij de eer om als eerste commandant van het  
C2OstCo, samen met een fantastisch team, het nu ook 
waar te gaan maken. De kennis en regie terug te pakken. 
Woorden in daden om te zetten. Gezien ik in mijn rol als 
C-C2ostCo tevens regimentscommandant word, zal ik  
volgens goed gebruik, eerst mijzelf voorstellen. Daarna  
zal ik aangeven waar we nu staan met de oprichting van  
het C2OstCo en tot slot kort vooruitkijken. 
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Als aankomend regimentscommandant wil ik ook stilstaan bij 
een aantal zaken die ik belangrijk vind. Ten eerste het per-
soneel. Dit klinkt als een open deur. Iedereen roept dat het 
personeel het belangrijkste is. Degenen die met mij hebben 
samengewerkt in het verleden, weten dat ik dit niet alleen zeg, 
maar ook doe. Ideeën van het personeel, ongeacht rang of 
stand, zijn even waardevol. In onze wereld van snelle veran-
deringen en zeker ook technologische veranderingen is het 
combineren van verfrissende ideeën van een jonge generatie 
met de ervaring van anderen een must. In de ontwikkeling van 
het C2OstCo hebben we hier bewust gebruik van gemaakt 
en ik vind dat we dat ook moeten blijven doen in de verdere 
doorontwikkeling. 

Wat ik daarnaast belangrijk vind is het thuisfront. Wij hebben 
geen normaal beroep en de belasting voor het thuisfront is 
vaak groot. Zorg voor hen is tevens zorg voor -en behoud van- 
personeel. In overleg met de medezeggenschapscommissie 
zal ik dan ook zoeken naar mogelijkheden om de belasting zo 
klein mogelijk te houden. Als derde, onze vrijwilligers. Dat zijn 
er nogal wat. Zichtbaar en onzichtbaar. Ze zetten zich in voor 
onder andere onze veteranen, onze historische collectie en 
ons trompetter en tamboerkorps. Samen met de postactieven 
en veteranen, verenigd in de VVPRV vormen wij het regiment. 
Ik zal hen dan ook betrekken in de verdere ontwikkelingen van 
het regiment. Zo is bijvoorbeeld een discussie over een moge-
lijke verhuizing van de historische collectie volstrekt voorbarig. 
Ten eerste is er nu al onvoldoende infra aanwezig in Garde-

Allereerst wil ik mijzelf voorstellen. Lkol Albert van Dijk kondig-
de in zijn introductie in 2016 al aan dat de commandant van 
het C2OstCo een kolonel zou worden die tevens de rol van 
regimentscommandant vervult. Het is voor mij een voorrecht 
om deze functie te mogen vervullen. Ik zeg bewust functie en 
geen functies. Het C2OstCo en het regiment zijn onlosmake-
lijk verbonden. Beide staan voor de gehele Verbindingsdienst. 
Daarbinnen versterkt het C2OstCo de kennis en regie en ver-
sterkt het regiment de traditie en saamhorigheid. 

Met het C2OstCo geven we invulling aan legerplan 1648. Een 
getal dat niet symbolischer had kunnen zijn. In het jaar 1648 
kwam immers een einde aan de Tachtigjarige Oorlog en werd 
de Republiek als soevereine staat erkend. Moegestreden en 
met enorme slijtage was de onafhankelijkheid bevochten. Ook 
wij hebben de afgelopen jaren slijtagesporen opgelopen en  
velen zijn moegestreden. Met de oprichting van het C2OstCo 
is er weer perspectief en kan de wederopbouw starten. Dit zal 
gepaard gaan met groeipijn. De personele en materiele proble-
men zijn niet meteen opgelost. 

Tevens zal ook de geoefendheid verbeterd moeten worden. 
Graag ga ik samen met jullie de uitdaging aan om een basis te 
leggen voor alle ontwikkelingen die op ons pad gaan komen. 
Niet alleen een ‘samen’ van het personeel van het C2OstCo en 
het regiment, maar ook samen met de rest van de Landmacht, 
het bedrijfsleven, onze internationale partners, vrijwilligers en 
het thuisfront. Ik heb de kracht van samenwerking ervaren in 
diverse functies. Ik noem er drie: Als eerste binnen de functie 
van programmamanager en plaatsvervangend commandant 
van het C2 Support Centre, waar ik het laatste jaar waarne-
mend commandant heb mogen zijn. Binnen het toenmalige 
C2 Support Centre zat de kracht in de samenwerking met het 
bedrijfsleven en de operationele wereld. Kennis werd uit de 
markt gehaald en onder eigen regie werden top-producten ge-
realiseerd. Binnen deze samenwerking was voor mij de saam-
horigheid tussen militairen, burgermedewerkers en personeel 
van bedrijven een eye-opener. 

Ook binnen het C2OstCo zal ik streven naar nauwere samen-
werking met het bedrijfsleven om de snel wisselende en beno-
digde kennis te kunnen ontsluiten. Naast mijn functie binnen 
het C2 Support Centre, ben ik commandant van het binatio-
nale CISBn in Eibergen geweest. Daar heb ik leiding mogen 
geven aan het Duits-Nederlands bataljon en aan den lijve er-
varen dat diverse culturen, kennis en achtergronden elkaar 
kunnen versterken in een professionele eenheid. Ook heb ik 
daar de groeiende noodzaak ervaren van het informatiema-
nagementdomein. Een domein waarin we als regiment ook 
onze rol moeten nemen. Tot slot heb ik de functie vervuld van 
G2 CLAS. Daar kon ik vanuit een ander perspectief de kracht, 
kennis en onmisbaarheid zien van eov en cyber. Een betere 
inbedding van deze domeinen binnen ons regiment heeft dan 
ook zeker mijn aandacht.
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De eerder geplande oprichtingsdatum 
van 1 november bleek niet haalbaar. 
We plannen nu met een oprichtings- 
ceremonie op 14 feb 2019 in Stroe, 
waarbij u van harte welkom bent. Deze 
ligt rond onze verjaardag waarmee we 
voor de toekomst nog meer te vieren 
hebben op deze dag.
De kracht van het C2OstCo komt pas 
volledig tot zijn recht als alles op één lo-
catie zit. Dit is vooralsnog niet haalbaar, 
gezien de beschikbare infrastructuur op 
dit moment. De staf heeft echter wel 
al zijn intrek genomen in gebouw 525 

en het kenniscentrum is verhuisd naar 
Stroe op de voormalige staflocatie van 
101 CISBat. De komende tijd zullen 
we verder aan de slag gaan om delen 
van de School Verbindingsdienst te 
verhuizen, voor zover de infra dit toe-
laat. Daarnaast zullen we blijven werken 
aan een plan om uiteindelijk het gehele 
C2OstCo in Stroe te krijgen. Ook heb-

ren, maar wat ik nog belangrijker vind, 
is dat een eventuele discussie eerst met 
de betrokken vrijwilligers gevoerd moet 
worden. 
Tot slot mogen we het operationele doel 
niet uit het oog verliezen. Het belang 
van ons vakgebied neemt toe. 
Het faciliteren van en bijdragen aan ‘in-
formation dominance’ is onmisbaar om 
het moderne gevecht te kunnen win-
nen. Dat is onze core-business! Kortom,  
samenwerking zal de sleutel zijn voor de 
wederopbouw van ons wapen, zodat 
we de vele uitdagingen aankunnen die 
op ons pad gaan komen. Om met de 
woorden van Loesje te spreken: Waar-
om moeilijk doen als het samen kan!

Stand van zaken oprichting
Sinds het uitkomen van de vorige In-
tercom zijn we vele stappen verder. 
Commandant Landstrijdkrachten heeft 
het Definitief Reorganisatieplan (DRP) 
vlak voor het zomerverlof goedgekeurd.  
De sleutelfunctionarissen zijn inmiddels 
aangesteld en de overleggen met de 
bonden verlopen zeer voorspoedig. Op 
het moment dat ik dit schrijf hebben we 

het eerste overleg (BCO1) met de bon-
den over het personeelsvullingsplan ge-
had en konden we het tweede overleg 
zelfs schriftelijk afdoen (BCO2). Met het 
uitkomen van deze Intercom zal blijken 
of ons plan is gehaald. Dat zou beteke-
nen dat inmiddels de nieuwe functies en 
de vacatures zijn gepubliceerd en dat 
de selectieprocessen in volle gang zijn.  





Het nieuwe voorgestelde embleem van het C2OstCo 
(in afwachting van goedkeuring door de traditiecommissie)
   
1. Het schild:
a. Er is gekozen voor een recht en hoekig schild. De symboliek hierachter ligt in het creëren 

van een stevig en solide fundament, waarop het C2OstCo is gebouwd en functioneert. 
b. Als achtergrond binnen het schild is gekozen voor de kleuren van de Verbindingsdienst, 

blauw en wit, gebaseerd op de oorspronkelijke seinvlag.
2. Het zwaard:
a. Het afgebeelde zwaard is een kopie van het zwaard in het embleem van het OOCL, de 

eenheid waartoe het C2OstCo behoort. Een zwaard staat symbool voor kracht en weer-
baarheid, en staat hiermee voornamelijk voor de eenheden waaraan het commando steun 
levert. Daarnaast is de Verbindingsdienst een wapen, wat het gebruik van een zwaard eveneens rechtvaardigt. 

 De zilveren kleur (heraldisch argent) van het zwaard staat symbool voor trouw. 
3. De schicht:
a. Bliksemschichten worden wereldwijd gebruikt in emblemen van Verbindingseenheden en stellen het gebruik van het 

elektromagnetisch spectrum voor. De afgebeelde schicht in het embleem symboliseert de bundeling van meerdere 
elementen tot één; Kennis, Opleiden en de Operationele component, en staat hiermee symbool voor de reikwijdte van 
het C2OstCo. 

b. De gele / gouden kleur van de schicht is symbolisch voor bliksem, maar staat in deze ook voor kracht en wijsheid.

ben we een nieuw logo ontworpen dat ik hierbij graag pre-
senteer. Op het moment van schrijven ligt dit ontwerp bij de 
traditiecommissie. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ontwerp 
inmiddels goedgekeurd is. 

Met het kernteam zijn we druk bezig om allerlei praktische 
zaken te regelen zodat we in februari ook van start kunnen. 
Naast het zorgen voor een personeelsplan, moeten we im-
mers een nieuwe werkwijze implementeren, maar ook een 
heleboel logistieke zaken regelen, het informatiemanagement 
inrichten, verhuizingen organiseren enz.

Het belangrijkste is misschien nog wel de ‘mindshift’ die we 
moeten maken. Het C2OstCo is geen 101 CISbat 2.0, maar 
een markant punt in de geschiedenis van de Verbindings-
dienst en ons vakgebied. Het gaat zich richten op de gehele 
C2Ost-keten: uitvoering, kennis en opleidingen. We dragen 
zorg voor herstel van de kennisbasis en voor het creëren van 
een organisatievorm die straks de groei en doorontwikkeling 
van de krijgsmacht kan faciliteren. Wederom: dat kan alleen 
samen!

Vooruitblik
In de volgende Intercom zullen we verslag doen van de op-
richtingsceremonie; het formele en feestelijke startsein voor de 
groei. Daarna zullen we echt aan de bak moeten. Woorden 
omzetten in daden. Een van de zaken die we gaan oppakken 
is de samenwerking met de industrie. Daar zijn al stappen in 
gezet. Ik ga er van uit dat bij het uitkomen van dit blad de 
samenwerkingsovereenkomst is ondertekend waarmee we 
een pilot starten in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht. 
Waar het Bevoorradings- en Transport Commando een pilot 
heeft lopen om personeel uit te wisselen met een marktpartij 
en waar de Genie dit op het vlak van materieel doet, gaan wij 
dit met kennis doen. Het inrichten van kennismanagement en 
het sneller kunnen reageren op technologische of operationele 
ontwikkelingen zijn daarbij onderwerpen om samen met de 
industrie op te pakken. Dit is een belangrijke factor voor het 
succes van het C2OstCo. Zonder externe organisaties zullen 
we niet in staat zijn om deze snelle ontwikkelingen te volgen 
en te benutten voor de landmacht. 

Verder zullen we ook een start maken met de nieuwe plannen. 
De oprichting van het C2OstCo is immers een eerste stapje. 
De brigades en de versterking van de C2Ost-keten in de bri-
gades en de versterking van het CISBn volgen snel en daarna 
staat een verdere uitbreiding van het C2OstCo op de rol. Kort-
om, zowel werk als perspectief genoeg!
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