
operat ioneel

Het Programma Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW) heeft betrekking op de vervanging 
van alle operationele wielvoertuigen die vanaf de jaren  
’80 en ’90 bij de krijgsmacht in gebruik zijn en is in 2008 
gestart onder leiding van de Defensie Materieel Orga- 
nisatie (DMO). In die tijd zijn de bezuinigingen op Defen-
sie nog in volle gang wat ook zijn invloed heeft op het  
programma DVOW. Zo wordt er noodgedwongen ge- 
kozen voor een ‘poolconcept’, waarbij een deel van de 
operationele wielvoertuigen ondergebracht wordt in 
een centrale pool. Inmiddels zijn de budgetten voor de  
krijgsmacht weer optrokken en is er ook voor het  
programma DVOW extra geld beschikbaar. 
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Daarom heeft er in 2018 weer een herijking plaatsgevonden 
waarbij zowel kwantitatief als kwalitatief verbeterd kon wor-
den. Zo wordt door CLAS afgestapt van de Low Operational 
(LO) vrachtauto die geen pantsercabine kan dragen en worden 
alleen nog High Operational (HO) vrachtauto’s aangeschaft die 
dit wel kunnen. Daarnaast kan grotendeels worden afgestapt 
van het poolconcept, grotendeels, want de bataljons- en bri-
gadestaven blijven voor oefening en inzet aangevuld worden 
vanuit de pool. Er zijn zeven DVOW-2 deelprojecten, waarvan 

voor vier inmiddels contracten zijn afgesloten door DMO. Het 
eerste contract is in september 2017 afgesloten met Scania, 
de leverancier van de vrachtauto’s. 

Vervolgens zijn eind 2018 de contracten afgesloten met Mer-
cedes Benz voor de 12kN Air Assault en met Marshall voor de 
containers. Begin 2019 is het contract met Liftking afgesloten 
voor de container hefmiddelen. Bij al deze contracten is de 
Nederlandse industrie betrokken. Voor de quad, het brand-
stofdistributiemiddel en de 12kN (tevens leverancier van het 
Remotely Controlled Weapon System (RCWS) is DMO nog in 

onderhandeling. 
Het CLAS is hierin niet alleen de grootste afnemer, maar ook 
coördinerend defensieonderdeel (DO), waarbij het onder meer 
de in- en uitstroom van materieel bij de overige DO’n faciliteert. 
Ook omdat het CLAS zich realiseert dat de invoering van het 
nieuwe materieel gedurende vele jaren defensiebreed enorme 
veranderingen met zich meebrengt, stelt het in februari 2018 
een senior projectleider aan die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het project DVOW-2 CLAS. Dit CLAS-project 

omvat alle hierboven genoemde DVOW-systemen, maar in te-
genstelling tot het DMO programma niet de Amarok 7,5kN en 
10kN en de Vector. De instroom van de DVOW-systemen is 
inmiddels van start gegaan en zal met de gelijktijdige uitstroom 
van de huidige wielvoertuigen volgens de huidige planning ze-
ker tot in het jaar 2027 duren.
Naast de projectleider DVOW-2 CLAS bestaat het projectteam 
uit een plaatsvervanger/planner, een projectsecretaris en een 
projectondersteuner. 

Op grond van het projectmandaat van C-LAS heeft de pro-
jectleider een Project Initiatie Document (PID) opgesteld, 
waarin hij de projectvoering beschrijft. Om de integraliteit te 

Huidige voertuigen die in DVOW-2 vervangen worden.
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“Om de inte-
graliteit te borgen, 
zijn teamleiders 
aangesteld die de 
26 CLAS-aspecten 
moeten uitwerken.”

waar naast het projectteam DVOW-2 
zowel de eenheden van het CLAS als 
de vertegenwoordigers DVOW van de 
betrokken defensie-onderdelen  aan-
wezig zijn. Er wordt in nauw overleg 
bepaald of aan alle randvoorwaarden 
om te wisselen is voldaan, zoals de be-
schikbaarheid van de juiste DVOW-sys-
temen, inclusief juiste C4I, infrastructuur 
en opgeleide chauffeurs. Als dit het ge-
val is, wordt er vervolgens aan de hand 
van een wisselorder verder in detail be-
sproken op welke dag welke wisseling 
waar plaatsvindt. Als er niet voldaan is 
aan alle randvoorwaarden, besluit de 
projectleider een NO-GO. Aangezien 
er elke week drie eenheden van batal-
jonsgrootte staan gepland, gaat de wis-
seling bij de overige eenheden gewoon 
door. De eenheid die niet wisselt, staat 
steeds ongeveer een half jaar later weer 
ingepland zodat er dan wordt gekeken 
of de wisseling wel door kan gaan. 

borgen, zijn teamleiders aangesteld die 
de 26 CLAS-aspecten moeten uitwer-
ken. Deze CLAS-aspecten zijn onder 
andere infrastructuur, C4I, operatio-
neel, opleiding & training, personeel en 
instandhouding. Elke maand is er een 
kernteamvergadering waarin het pro-
jectteam en de teamleiders de voort-
gang en actiepunten bespreken. Ook 
DMO is hierbij aangesloten.

Planning
Om het project zo goed mogelijk te la-
ten verlopen heeft C-LAS onder meer 
een tijdige en nauwe samenwerking 
met de eenheden als oogmerk. Dit 
houdt in dat het invoeren van nieuwe 
systemen en de gefaseerde uitstroom, 
moeten passen binnen de gereedstel-
lingsplanning en het specifieke jaarplan 
(SJP) van iedere afzonderlijke eenheid. 
De opgedragen taken moeten immers 
zonder belemmering uitvoerbaar blij-
ven, een tweede oogmerk van de com-
mandant. Om dit te borgen is ook het 
instroomschema dat de DMO hanteert 
meerjarig en geeft per kalenderjaar de 
aantallen DVOW-systemen aan die bij 
defensie binnenstromen. Op basis van 
de planning van een eenheid van ba-
taljonsgrootte is gemiddeld twee keer 
per jaar een zogenoemde wisselweek in 
het jaarplan opgenomen. Voor 2020 zijn 
deze wisselweken inmiddels gepland 
en ook met de planning van 2021 is 
gestart. De plaatsvervanger/planner is 
hiervoor aanwezig bij de Training & Ex-
cercise Planning Conference (TEPC) van 

Staf CLAS DT&O en spreekt tijdens be-
zoeken aan de eenheden deze planning 
met hen door. Op het moment dat het 
SJP eind van het jaar vastgesteld wordt 
en overgedragen wordt aan de Afdeling 
Uitvoering van DT&O Staf CLAS, staan 
de wisselweken vast. 
Steeds een half jaar voorafgaand aan de 
geplande wisselweek wordt gestart met 
de detailplanning voor die wisseling. Dit 
wordt gecoördineerd door het regio- 
naal ingedeelde instroombegeleidings-
team (IBT) met de betreffende eenheid. 
Drie maanden voorafgaand aan de wis-
selweek is er het zogenoemde ‘GO/NO-
GO moment’. Dit vindt plaats tijdens 
het tweemaandelijkse DVOW-2 overleg 

Tekening van een Scania met daarop een container, een aggregaat en een opslagruimte 
vlak achter de cabine.

Het projectteam DVOW-2 CLAS, v.l.n.r. 
lkol b.d. Henk Laurens projectondersteuner, 
kap Arjan Binsbergen projectsecretaris, 
kol Maurice Bastin projectleider, maj Melanie 
van den Heuvel plv. projectleider/planner.
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dit door een apart C4I in- en ombouwteam op Kamp Nieuw 
Milligen, waar ook het omwisselen gebeurt. De huidige vloot 
wielvoertuigen zal geleidelijk afnemen en de nieuwe vloot 
DVOW-systemen zal langzaam toenemen. 
Aangezien de DVOW-systemen per type door de leveran-
cier worden uitgeleverd aan DUO, zal elke eenheid geduren-
de een aantal jaren zowel huidige wielvoertuigen als nieuwe 
DVOW-systemen in gebruik hebben. 
De basis waarop gewisseld wordt, is het Indelingsdocu-
ment. Hierin staat per brigade, per eenheid, per peloton, per  
Force Element welk type voertuig met eventueel welke shelter 
en welke C4I men nu heeft en welk DVOW voertuig met even-
tuele opbouw en C4I daarvoor in de plaats komt.
Dit is steeds met de eenheden afgestemd en dient helemaal 
correct te zijn voordat de voorbereidingen op eerste wisse- 
lingen gaan plaatsvinden. 

Aandachtspunten
Er zijn een aantal onderwerpen die extra aandacht vragen in 
dit project. In het PID is hierover ook een risicoregister op-
genomen dat elke maand tijdens het kernteamoverleg wordt 

besproken. Vaak zijn dit echter defensiebrede uitdagingen, 
waarbij CLAS niet altijd de eindverantwoordelijke is. Hierbij 
is DMO verantwoordelijk voor de zogenaamde voorzien-in- 
fase en het CLAS voor de instandhoudingsfase. Als een van 
de belangrijkste randvoorwaarden kan hier het borgen in SAP 
genoemd worden. Dit geldt zowel voor de autorisatie als het 
afroepen van onderhoud. 
De infrastructuur op de defensielocaties is nog niet in alle 
gevallen volledig gereed om de DVOW-systemen te kunnen 
ontvangen. Zo vragen de DVOW-containers stroom terwijl 

In de wisselweek leveren de eenheden conform de wissel- 
order de huidige voertuigen in Vriezeveen in en halen de  
nieuwe DVOW-2 systemen in Stroe op. Als er sprake is van  
het uit- en inbouwen van hoog complexe C4I dan gebeurt 

Scania 100kN HO met laadbak en ALK.

Stroomschema in- en uitstroom.



ren. Bij Staf CLAS wordt hard gewerkt 
om dit te realiseren, waarbij de impact 
op de eenheden zo klein mogelijk moet 
zijn, een flinke puzzel. 

De wisselweken in het SJP van DVOW-
2 kunnen hierbij gebruikt worden om 
meer (materieel)projecten te laten wis-
selen. Zeker voor aan DVOW-2 gere- 
lateerde projecten als mobiele ener-
gievoorziening (vervanging aggrega-
ten) is dit een manier om de impact op  
de gereedstelling zo klein mogelijk te 
laten zijn. 

Dit wordt veel lastiger voor alle C4I-pro-
jecten, zoals GrIT, FOXTROT, VOSS en 
verschillende Midlife Updates (MLU’s) 
en vervangingen. De teamleider C4I van 
Staf CLAS DM&D Afdeling IV&CIS heeft 
de  aan DVOW-2 gerelateerde C4I pro-
jecten in kaart gebracht teneinde  het 
een en ander op elkaar af te stemmen. 

Een uitdaging! 

In de volgende uitgave wordt 
ingegaan op deze C4I projecten 

en de relatie met DVOW-2.

leverancier is omschreven en vastge-
legd in een prestatiecontract. Omdat 
deze manier van samenwerken nieuw is 
voor grote delen van defensie, wordt op 
26 september dit jaar een symposium 
over het prestatiecontract gehouden. 
Aangezien er de komende jaren naast 
DVOW-2 nog vele andere grote projec-
ten het CLAS gaan raken, is het essen-
tieel al deze projecten te synchronise-

ze geparkeerd staan, terwijl de huidige 
shelter dat vaak niet heeft. Daarnaast 
zijn de vrachtauto’s van Scania een stuk 
langer dan de huidige DAF, maar ook 
de toekomstige 12kN is een stuk groter 
dan de huidige MB. 

Tot slot wordt het onderhoud aan de 
meeste DVOW-systemen uitbesteed en 
volgt er samenwerking op een aantal 
defensielocaties. Op deze locaties (Ha-
velte, Stroe, Schaarbergen en Oirschot) 
zijn zogenoemde State Owned Work-
shops (SOW’s) voorzien waarin onze 
militaire monteurs onderhoud plegen 
aan DVOW-systemen, onder supervi-
sie van de leverancier. Deze leveran-
cier blijft namelijk verantwoordelijk voor 
de inzetbaarheid. Deze SOW’s moeten 
nog worden gebouwd, aangezien de 
huidige werkplaatsen op deze locaties 
niet voldoen voor het eerste systeem 
dat onderhouden moet gaan worden: 
de Scania. Deze samenwerking met de  

“De infra-
structuur op de 
defensielocaties 
is nog niet in alle 
gevallen volledig 
gereed om de 
DVOW-systemen te 
kunnen ontvangen.”
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