
De grootst gemene deler is in ieder geval dat het CEMA- 
domein een steeds grotere stempel drukt en zal drukken op 
onze missies en operaties. Het vormt een trendbreuk met de 
bekende conventionele oorlogvoering zoals we die al decennia- 
lang kennen. Het is een van de disruptive technologies die ons 
ertoe dwingen een andere kijk op oorlogvoering te ontwikke-
len. De oorlog in Oekraïne maakt dit wederom duidelijk. We 
hebben kunnen zien dat de opmaat naar de Russische invasie 
werd gekenmerkt door grootscheepse cyberaanvallen op de 
Oekraïense IT-infrastructuur to shape the battlefield. 

Niet alleen zijn cyber enabled information operations aan de 
orde van de dag, burgers hebben vanaf hun PC toegang tot 
het digitale slagveld en mengen zich in de strijd. De combattan-
ten in het cyberdomein zijn daardoor vaak niet als zodanig te 
identificeren. We staan als krijgsmacht in het algemeen, maar 
als Landmacht in het bijzonder aan de vooravond van grote 
organisatorische, conceptuele en operationele ontwikkelin-
gen op CEMA gebied, deze hebben impact onze werkwijze en  
hoe wij ons denken daarop moeten aanpassen. De CEMA- 
marsroute neemt daarom een belangrijke plaats in binnen het  
informatiegestuurd optreden.

Dit VOV-symposium belicht het CEMA-domein vanuit ver-
schillende interessante invalshoeken op zowel conceptueel,  
operationeel als tactisch niveau. 

Kolonel Hans van Dalen zal het belang van CEMA op het hui-
dige gevechtsveld uit de doeken doen. De werkgroep CEMA 
CLAS presenteert hoe en waarom we CEMA binnen CLAS im-
plementeren. Er is daarna ruime aandacht voor de D-(CEMA) 
compagnie van het C2OstCo. De compagnie zal ons mee- 
nemen in wat zij kunnen beteken voor het CLAS of andere  
OPCO’s. Daarbij komt het in oprichting zijnde Deployable  
Security operations Centre (D-SOC) aan bod en zal men ons 
ook met praktische voorbeelden duidelijk maken wat hun  
capaciteiten zijn. Voor een beter begrip van CEMA en de ont- 
wikkelingen die ons te wachten staan, bevelen bestuur en  
organisatoren dit symposium van harte aan! 
Informatie-dominantie is een randvoorwaarde voor succes, 
waarbij CEMA de belangrijkste enabler is. Een oorlog zal  
worden gewonnen op de grond, maar beslist in het informatie- 
domein! We zien u graag in groten getale op 1 juni 2022 op  
ons VOV-symposium in het KEK-gebouw van de Generaal- 
majoor Kootkazerne te Stroe.
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CEMA: Cyber en ElektroMagnetische Activiteiten... Een ruim containerbegrip voor alle 

operaties die zich in ‘cyberspace’ afspelen. Het is een begrip dat op allerlei plaatsen in onze 
organisatie wordt gebruikt, met waarschijnlijk veel verschillende betekenissen.

Meer informatie is te vinden op www.vovklict.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden voor CEMA-symposium.
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