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Nationaal Territoriaal Commando (NTC), REturn of the 
FOrces to GERmany (REFORGER), mobilisabele batal-
jons. Kreten uit een ver verleden toen de Koude Oorlog 
nog volop woedde. Na de val van de muur in 1989 is  
de Landmacht zich meer en meer gaan focussen op 
hoofdtaak 2 van Defensie, met als gevolg dat vele  
organisaties, middelen, procedures en werkwijzes, geënt 
op de Koude Oorlog zijn verdwenen.

Lkol Wijnand Dirksen, G6 TOC Directie T&O; 
maj Ed Azimullah, StOff CIS OPS van OOCL 
en maj Jochem Kooistra, Hfd functionele 
doctrine van C2OSTCO
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Deze passage heeft in de bijbehorende Maatregelennota ge-
leid tot de maatregel ’Nationale veiligheidssamenwerking’. 
Deze maatregel, nr 12, behelst:… Vormgeven aan het kern- 
element van een op te richten Territoriaal Operatiecen-
trum (TOC) voor de coördinatie en aansturing van nationale  
(crisis-)operaties op Nederlands grondgebied, waaronder 
Host Nation Support. 

Wat men met deze maatregel beoogde te realiseren is als volgt 
verwoord: 
De huidige organisatie en samenstelling van Defensie kan niet 
voorzien in de coördinatie en aansturing van omvangrijke mili-
taire operaties op Nederlands grondgebied. Dit vormt een risi-
co niet alleen voor de bondgenootschappelijke verplichtingen, 
maar ook voor de verantwoordelijkheid van Defensie t.a.v. het 
leveren van militaire bijstand aan het civiele bevoegde gezag. 
Het TOC moet in deze lacune voorzien en zal nauw moeten 
samenwerken met civiele instanties zoals het Nationaal Cri-
sis Centrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coordinatie 
Centrum (LOCC) van het ministerie van VenJ. 
Zowaar, een forse taakstelling.

Taak TOC
Waar staat het TOC nu voor? Wat is haar taak? En hoe zit dat 
met mandaat?

Formeel heeft het TOC de volgende taakstelling: Namens 
C-LAS stuurt en coördineert het TOC alle militaire (crisis)
operaties en steunverleningen binnen Nederland, waaronder 
de inzet van militaire eenheden in het kader van Host Nation  
Support, Militaire Bijstand & Steunverlening, Homebase Sup-
port en Homeland Defence (ook bekend onder de term: Terri-
toriale veiligheid).

Tot medio dit decennium. Met de oplopende spanningen in 
het oosten van Europa en de conflicten in het Midden-Oosten 
kwam hoofdtaak 1 meer en meer in zicht. En als je praat over 
hoofdtaak 1 praat je automatisch over hoofdtaak 3. Nederland 
is nog steeds een belangrijk doorvoerland als het aankomt op 
het verplaatsen van NAVO troepen. Daar bovenop kwamen de 
ervaringen van de Nucleur Security Summit, MH17 en orkaan 
IRMA. Gebeurtenissen die aantoonden dat de Landmacht 
moest gaan beschikken over een permanente organisatie om 
in tijden van crisis direct te kunnen optreden, al dan niet in 
nauwe samenwerking met externe partijen. Zo valt in de De-
fensienota van 2018 de volgende passage te lezen: Samen 
met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) herijken we 
de civiel-militaire samenwerking. We willen de weerbaarheid 
van de samenleving vergroten en onze vitale infrastructuur en 
de digitale veiligheid van ons land beter beschermen. 
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Koning Willem-Alexander bezoekt op 13 mei het TOC
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Pittige vragen die beantwoord moeten 
worden.

Organisatie TOC
Alvorens in te gaan op wat er allemaal 
gebeurd is sinds begin 2020, is het goed 
te weten over welke organisatieomvang 
we praten. Belangrijk in de maatregel 
is het woord kernelement. Bij het ver-
der uitwerken van LP 1663 – Oprichten 
TOC – is daarom bewust gekozen voor 
een kernstaf met ‘opblaas’capaciteit. 
Ook wel schillen genoemd. 

Grafisch ziet dit er uit als in de figuur die 
hiernaast is afgebeeld.

Het proefdraaien
Begin 2020 werd gedacht om de ope-
ratie Defender 2020 te gebruiken om 
deze opzet te gaan beproeven, al was 
het met voornamelijk geleend perso-
neel. 
Defender 2020 is een Host Nation 
operatie waarbij wij de doorvoer van 
een grote US troepenmacht (inclusief 
voertuigen en helikopters) vanuit de 
USA richting Polen zouden gaan onder- 
steunen. 

Dit houdt in dat zodra de Directie Ope-
raties een opdracht mandateert aan 
C-LAS als Supported Commander, het 
TOC namens C-LAS op bovenstaande 
gebieden aan de slag gaat. Laat ik wat 
voorbeelden geven van onze hoofdta-
ken. Van Homebase Support is spra-
ke dat het TOC  gaat acteren bij een 
activering van een NRF-operatie, maar 
dan alleen zover het plaats vindt op 
Nederlands grondgebied. Zorg dragen 
dat al het personeel en materieel van de 
Landmacht hun spullen hebben en ge-

reed staan voor vertrek inbegrepen alle 
activiteiten tot aan strategisch trans-
port. Veel hiervan moet overigens nog in 
nauw overleg met diverse partijen wor-
den uitgekristalliseerd. Van Militaire Bij-
stand & Steunverlening zijn de bekend-
ste voorbeelden het ondersteunen van 
de Nationale Politie door het uitvoeren 
van search en observatie activiteiten.
Het wat en hoe ten aanzien van Territo-
riale Veiligheid is een lastig en gevoelig 
dossier. Hoe gaan wij Nederland verde-
digen? Tegen wie? Met welke middelen. 

operat ioneel



intercom | jaargang 49 | 232

beroep gedaan worden op militaire (groene) communica-
tiesystemen. 

Met een dubbele G6 is er de capaciteit gecreëerd om verder 
vooruit te kunnen kijken en om dat ook nog eens zeven dagen 
in de week te kunnen doen. 
De overige 20 man waren verdeeld over vier ploegen, die in 
een ochtend/middag- en middag/avondploeg waren verdeeld. 
In een slim roulatieschema wisselden deze vier ploegen elkaar 

Het verhaal van Ed Azimullah die op 17 februari begon als 
augmentee bij het TOC als hoofd G6: 
Toen het eerste Amerikaanse schip met goederen en voertui-
gen net had aangelegd in de haven van Vlissingen, arriveerde 
dezelfde dag iets anders in Nederland: COVID-19.
Voor het coördineren en aansturen van militaire bijstand om-
trent COVID-19 was de bemensing van het TOC binnen één 
week van 22 naar 120 gegroeid. Het ging dus qua formatie 
gelijk al volledig anders dan zoals hierboven beschreven. Dit 
had natuurlijk impact op de bestaande IT-infrastructuur die 
binnen deze tijd uitgebreid moest worden om het personeel te 
ondersteunen. Defensie Oefeningen & Evenementen van Joint 
IV Commando heeft deze middelen heel snel kunnen leveren 
door het uitvallen van verschillende oefeningen. Wat nu restte 
was het personeel binnen de sectie G6. Deze bestond uit hfd 
G6, een Stoo sr en Stoo jr, en met deze bezetting konden wij 
alleen gebruikersproblemen oplossen. 
Door de uitbreiding vanuit verschillende entiteiten waren er 
veel uitdagingen. Daarnaast moesten op gebied van Informa-
tie Management en Informatie Voorziening juist voor externen 
nog wat extra stappen worden gezet. 

Als hoofd was ik voornamelijk bezig om IM/IV in te richten, 
besluitvorming van de staf te ondersteunen en afspraken te 
maken om de externe locaties te voorzien van ICT. De Stoo’s 
zijn bezig geweest met de ICT-voorzieningen van de mede-
werkers TOC, Video TeleConference inrichten en verrichten 
van alle helpdesk-achtige activiteiten.
In deze periode is de basis voor het toekomstige TOC opge-
zet, vervolgens is de basis overgedragen aan majoor Jochem 
Kooistra. Hij heeft met het ingerichte TOC de opdracht ge-
kregen initieel de opgeschaalde TOC verder te ondersteunen 
en indien mogelijk al lessons identified/learned vast te leggen.

Jochem nam het in april over van Ed. Hier zijn relaas.

COVID-19 deed het totaal van de G6 en de CISops/C2ost 
ondersteuning ophogen naar 22 man, wat meer is dan de 16 
die er bij de papieren maximale opschaling staat. 

Bij de aanvraag tot opschaling vanuit het TOC ging men nog 
van de volgende zaken uit:
• Het TOC gaat 24/7 draaien (COVID-19 zat nog in de stij-

gende lijn met geen zicht op stabilisatie en/of daling).
• Huidige locatie TOC mogelijk toch te klein en/of er moet 

vanwege besmetting worden uitgeweken naar een alterna-
tieve locatie, wat voor de CIS betekent dat er meer werk 
gedaan moet worden.

• Er moet ook capaciteit zijn om verder vooruit te kijken en 
niet alleen naar de lopende operaties.

• Een langere tijd vol beperkingen en daarbij de economische 
gevolgen die dat met zich mee brengt, leidt mogelijk tot 
meer onrust in de samenleving. Mocht defensie daar een  
rol in moeten gaan spelen, gaat er mogelijk wel een  
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Ook hier had Ed Azimullah al de basis 
voor ingeschoten, maar een verdere co-
ordinatie en het schrijven van bijlage Q 
is door de sectie opgepakt. 
Als laatste wil ik aangeven dat ik in de 
korte periode dat ik hier mocht werken 
wel heb gemerkt dat iedereen zich voor 
de volle 100% inzette om de klus te  
klaren. Ondanks het feit dat in deze  
periode ruim 80% functionarissen tij- 
delijk waren en er geen ingewerkte  
eenheid was, werd iedereen in zijn/haar  
expertise gewaardeerd en waren op- 
bouwende opmerkingen ook echt op-
bouwend.

Toekomst
Als ik, Wijnand Dirksen, dit schrijf zijn 
we aan het einde van de (eerste) golf 
van het COVID-19 virus. Vanaf me-
dio mei heb ik het stokje van Jochem 
overgenomen. Veel ingeleend personeel  
is inmiddels weer terug naar hun orga-
nieke onderdelen. Na de hectiek van  
de afgelopen maanden keert de rust  
terug en wordt het tijd voor reflectie en 
evaluatie. 

Zoals een bekend spreekwoord luidt: 
Never waste a good crises heeft de 
afgelopen periode het TOC veel opge-
leverd. Wij als TOC staan definitief op 
de kaart, geen twijfel over nut en nood-
zaak. Doordat we in deze situatie nauw 
hebben kunnen samenwerken met ci-
viele partijen heeft het ook dillema’s 
bloot gelegd. 
Wat wordt bijvoorbeeld ons primair sys- 
teem voor de commandovoering? Elias? 
Het Landelijk Crises Management Sys-
teem (LCMS)? En hoe zit het met de  
rest van de communicatie? 
TITAAN, MULAN, C2000? Om nog 
maar te zwijgen hoe we verbindings-
technisch Homeland Defence moeten 
gaan inrichten. 
Dit en nog vele vragen en uitdagingen 
staan ons nog te wachten. 
Voordat je het in de gaten hebt, staat 
de volgende (crisis)uitdaging aan onze 
deur te kloppen. En dan wordt er van 
ons wel verwacht dat we er klaar voor 
staan. Laten we hopen dat we de tijd 
krijgen.

zeven dagen per week af om zo te kun-
nen voldoen aan de arbeidstijdenwet.
Niet alleen de G6 week af van wat er 
vooraf keurig beschreven was. Ik hoef 
denk ik niet uit te leggen dat de hele 
medische cel ongeveer drie keer zo 
groot was dan wat er op papier stond. 
Wel geeft het aan dat bij een nog niet 
bekende of ooit meegemaakte crisis er 
een totaal andere behoefte gaat liggen 

bij het TOC en het CLAS dus de flexi-
biliteit moet hebben om wel de juiste 
personen (tijdelijk) aan het TOC toe te 
kennen.
Eind maart komt CLAS met een op-
dracht naar de eenheden met het leve- 
ren van personeel. In de week van 6 
april melden alle ploegen en de hoofden 
G6 zich in Amersfoort voor de over-
dracht. Vrijdag 10 april zijn we er van. 
Ondertussen heeft COVID-19 een klei-
ne daling ingezet. Het lijkt er op, alsof 
we de piek net achter de rug hebben. 
Toch starten we op volle sterkte. Geluk-
kig zet de daling verder door en kan het 
afschalen al snel beginnen. 

Nog geen week later bespreken we met 
IV&CIS CLAS de opties en daarna gaan 
we snel over op een hoofd G6 met twee 
kleinere ploegen van drie man sterk. 
Weekenden draaien we op bereikbaar-
heid en we maken in de week normale 
werkdagen. Na een maand (half mei) 
komt ook de vaste G6 TOC binnen en 
gaan we verder afschalen. 

Zodra de crisis het toeliet werd er op 
aangeven van de Chef Staf TOC verder 
afgeschaald. Bij elke afschaling is er ge-
keken naar de maximale capaciteit die 
benodigd is om COVID-19 het hoofd 
te bieden en niet om processen en be-
schrijvingen voor een interne werkwijze 
TOC-G6 te maken. Dit allemaal in goed 
overleg met IV&CIS CLAS, om er zo ook 
zorg voor te dragen dat personeel snel 
weer ingezet kon worden door hun ei-
gen eenheid. Met een daling COVID-19 
werd er binnen het CLAS namelijk lang-
zaam weer opgestart met het opwerken 
van de eigen eenheden.

Naast COVID-19 heb ik mij als hoofd G6 
wel met andere projecten bezig gehou-
den. Ten tijde van dit schrijven bereidt 
een Amerikaanse Helikopter Brigade 
zich voor op een redeployment terug 
naar Amerika. Hiervoor gaan een kleine 
80 helikopters met daarnaast een 1800 
uitrustingsstukken (van enkele voertui-
gen tot volle zeecontainers) via Eind- 
hoven naar Rotterdam om daar per 
schip terug te varen. 
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