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Majoor Peer Donders, 
Kenniscentrum C2Ost & CEMA (Land)

Pionieren en keuzes maken
In dit artikel neem ik u mee naar het eerste jaar van Bureau 
CEMA (BCEMA), onderdeel van het Kenniscentrum C2Ost 
& CEMA (Land). Het bureau is na de reorganisatie LRP 
1678 bij het C2OstCo opgericht en bestaat op 1 juli 2022 
precies een jaar. Het artikel schrijf ik in mijn eigen stijl 
en kan her en der persoonlijke opvattingen of meningen 
bevatten. Mocht een van deze opvattingen of meningen 
u triggeren en voer voor discussie zijn dan hoor ik dit 
graag. Een goede inhoudelijke en mogelijk kritische 
discussie kan ons mogelijk alleen nog maar beter maken. 
Mijn deur staat open.

een jaar 
bureau
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Ik leg in dit artikel niet diepgaand uit wat CEMA precies is. 
Dit is uitgebreid behandeld in de laatste edities van Intercom 
zoals in het tweedelige artikel van kolonel van Dalen en over-
ste Piek in nummer 2021-2 en 2022-1. Om toch kort aan te 
stippen wat CEMA is noteer ik hier de werkdefinitie die CEMA 
binnen CLAS voor nu hanteert: CEMA betreft de combinatie 
en coördinatie van kennis, kunde en middelen uit de EOV- en 
cybervakgebieden ondersteund met spectrummanagement 
waarmee voorzien wordt in:
•  situational awareness;
•  bescherming van het eigen gebruik van het cyberdomein en 

EMS en
•  beïnvloeding van het gebruik van het cyberdomein en EMS 

door een tegenstander.

Deze definitie biedt ruimte aan zowel gesynchroniseerde zelf-
standige EOV- en cyberactiviteiten als cyberactiviteiten die 
expliciet het EMS gebruiken. Verschijningsvormen hierbij zijn 
CEMA Defense, CEMA Surveillance (primair logische en spec-
trumparameters die de andere verschijningsvormen mogelijk 
maken) en CEMA Attack.
CEMA is daarnaast enabling (‘een vector voor’) andere militaire 
activiteiten en capaciteiten zoals het vergaren van inlichtingen, 
targeting, C2 (C4I infrastructuur) en C&E (narrative warfare).

Reorganisatie C2OstCo
Om bij het begin te beginnen neem ik u mee naar de reorgani-
satie van het C2OstCo. Het C2OstCo is op 1 juli 2021 middels 
een reorganisatie versterkt. Voorafgaand aan deze datum is 
in 2020 door een projectteam de nieuwe organisatie van de 
eenheid uitgedacht. Onderdeel van deze versterking was het 
toevoegen van CEMA-bouwstenen in de organisatie van het 
C2OstCo. Deze bouwstenen heb ik binnen het projectteam 
mogen bedenken en uittekenen met hulp van mijn toenmalig 
commandant KC en de plv. commandant C2OstCo.
Uiteindelijk zijn we op een drietal CEMA-bouwstenen uitge-
komen. Een CEMA-compagnie, met daarin een defensief en 
offensief onderdeel, een instructiepeloton CEMA op de School 
Verbindingsdienst en een Bureau CEMA op het KC. Een vierde 
CEMA-bouwsteen bestond (en bestaat) al binnen OOCL bij 
het JISTARC in ‘t Harde: 102 EOV compagnie.

De drie bouwstenen zijn vervolgens uitgewerkt middels DOT-
MLPF (doctrine, organisatie, training, materiaal, leiderschap, 
personeel, faciliteiten) factoren. Aangezien we voor de verster-

king van het C2OstCo binnen bepaalde budgetten moesten 
blijven is er gekozen om met een groeikern te starten. Dit re-
sulteerde voor Bureau CEMA in een capaciteit van 3/2/0/1, 
oftewel een zestal arbeidsplaatsen verdeeld over drie officie-
ren, twee onderofficieren en een burgermedewerker. Na het 
reorganisatiepapierwerk was een van de volgende vragen: wie 
gaat BCEMA daadwerkelijk verder oprichten, vormgeven en 
aansturen?
In het voorjaar van 2021 heeft commandant KC mij een keuze 
voorgelegd; mijn huidige functie als majoor Planning & Regie 
bij het KC behouden of bureauhoofd van het door mij ontwor-
pen Bureau CEMA worden. Met mijn voorliefde voor cyber, 
de werkervaring van meerdere jaren aan cyberdossiers op het 
KC en o.a. de behaalde hbo Cyber Security en CISSP - stu-
dies was de keuze voor mij niet moeilijk: die functie als hoofd  
BCEMA is voor, mij!

Bemensing BCEMA
Met de 3/2/0/1 als groeikern voor BCEMA ben ik gaan 
nadenken wat ik, met de kennis van toen, nodig had binnen 
mijn team. Eind 2020 was kapitein Kleinbussink al aangenomen 
door overste Kruijsbergen om bij BCEMA te gaan werken met 
als belangrijkste focus EOV. De rest van het team mocht ik zelf 
samenstellen.
Het ideaalplaatje voor de personeelsvulling zijn collega’s die 
onder andere reeds jarenlange ervaring binnen cyber en/of 
EOV hebben, het operationele gevecht kunnen lezen, vaardig 
zijn in het schrijven van doctrine, innovatief kunnen denken, 
zelfstandig en diplomatiek kunnen werken, conceptueel denk-
vermogen hebben en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.

Figuur 1

Figuur 2
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Figuur 2
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Mede omdat CEMA op operationeel en 
tactisch niveau binnen het CLAS rede-
lijk nieuw is en er overal personeelste-
korten zijn, was mijn wenslijst uiteraard 
een utopie.

De luxe die ik had, en nog steeds heb, 
is dat het CEMA-domein redelijk aan-
trekkelijk is om binnen te werken. Ik 
had daarom redelijk wat keuze in het 
samenstellen van mijn team. De super-
man/vrouw die de hierboven beschre-
ven kennis en vaardigheden bezit zat 

echter logischerwijs niet bij de opties 
die voorhanden waren. Nadat ik besloot 
de zestal functies grofweg te verdelen 
tussen de focusgebied EOV en focus-
gebied cyber ben ik gaan kijken welk 
specialisme, kennis en vaardigheden ik 
nodig had.

Uiteindelijk heb ik naar mijn mening een 
van de beste doctrineschrijvers van het 
KC weten aan te nemen; sergeant-ma-
joor Nederhoed. Deze collega had ech-
ter slechts basiskennis van CEMA, maar 
ik wist dat hij een leergierig mens is met 
de potentie van een snelle steile leer-
curve. Naast het schrijven van doctrine 
onderkende ik een kennisgat op het ge-
bied van privacy/AVG/juridische zaken 
in combinatie met innovatieve denk-
kracht en conceptueel denkvermogen. 
Dit alles zag ik terugkomen in dhr. Wor-
tel, die toen nog werkzaam was bij de 
Rabobank en een achtergrond heeft in 
privacywetgeving. 
Nadat ik op 1 september 2021 dhr. 
Wortel binnen het bureau had aange-
steld kwam er een kans voorbij om de 
luitenantfunctie in te gaan vullen. Op de 
NLDA was (toen nog) aoo Doelwijt bezig 
aan zijn korte officiersopleiding. Omdat 
ik wist dat hij een echte kenniswerker 
is en een flinke rugzak aan EOV-kennis 
bij zich draagt heb ik in overleg met de 
functietoewijzer en commandant 102 
EOV gevraagd of hij direct na de NLDA 
bij mij wilde gaan werken in plaats van 
in een functie als bijvoorbeeld pelotons-

commandant. De adjudant heeft inmid-
dels zijn studie afgerond en is in het 
eerste kwartaal van 2022 als luitenant 
bij mij begonnen. Met een, in deze tijd 
zeer luxe, vulling van 5 uit 6 zijn wij het 
afgelopen jaar aan de slag gegaan.

Wat gaat BCEMA doen?
Net voor het zomerverlof van 2021 heb ik 
met kap Kleinbussink een plan van aan-
pak (PvA) gemaakt met betrekking tot de 
werkzaamheden en prioriteiten en deze 
voorgelegd aan commandant KC. In 
de tussentijd werd er bij Staf CLAS een 
Werkgroep CEMA Staf CLAS opgericht 
om o.a. de regie binnen het CEMA-do-
mein te gaan voeren. Deze werkgroep 
bestond toentertijd uit vier overstes. Met 
dit orgaan moest en wilde ik ook afspra-
ken maken over rol en positie. 
Vanaf de start merkte ik dat mijn bureau 
haar positie in het CEMA-domein nog 
moest vinden. Dagelijks kregen wij zeer 
veel verzoeken binnen. Van het geven 
van een CEMA-analyse op nieuw te 
ontwikkelen robots en andere innova-
tieve plannen, tot het meedenken bij 
information manoeuvre op divisieniveau 
en tot het beoordelen van de opzet van 
een IED-opleiding. 
Aangezien de rol en positie van het bu-
reau nog niet helder waren en wij zelf 
dit ook nog aan het ontdekken waren, 
vond iedereen dat we ergens van waren 
of ergens van ‘moesten zijn’.  Dit kan 
mogelijk ook het gevolg zijn geweest 
van het feit dat iedereen zoekende was 
wat men nou met cyber of CEMA bin-
nen CLAS aan moest.  
Omdat met name cyber na het vertrek 
van DCC al jaren binnen CLAS niet spe-
cifiek ergens was belegd, was er door 
de hele organisatie heen goedbedoel-
de wildgroei ontstaan. Diverse eenhe-
den hadden om maar iets te doen cy-
berwerkgroepen opgezet of een cyber 
point of contact (POC) aangesteld. 
Na het opstellen van een eigen plan 
van aanpak hebben we projecten/to-
pics binnen de collega’s van BCEMA 
verdeeld en gingen aan de slag. Deze 
projecten kwamen vanuit onze eigen 
analyse of vanuit behoeftes bij onze 
directe stakeholders zoals de CEMA- Figuur 3
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compagnie, 102 EOV, de Werkgroep CEMA Staf CLAS of het 
kenniscentrum van het DCC; het Cyber War and Training Cen-
tre (CWTC). 
Helaas kwamen we zelf nauwelijks aan deze projecten toe 
vanwege de vele verzoeken waartegen we soms geen nee 
mochten zeggen. Denk hierbij aan verzoeken om op sympo-
siums van diverse wapens en dienstvakken uit te leggen wat 
CEMA precies is, verzoeken vanuit de markt om te praten over 
de nieuwste technische mogelijkheden waar wij ‘onze ogen 
toch echt niet voor mochten sluiten’ of het aanschuiven bij de 
eerder goedbedoelde opgezette werkgroepen bij eenheden.
Waar ik verder niet bij had stilgestaan is te bepalen wat de 
verticale positie van BCEMA binnen de organisatie is. Wordt er 
van het bureau verwacht dat wij ons focussen op de tactisch 
en operationele opdrachten in de nabije toekomst? Of moe-
ten wij met het jonge en onervaren team aanzitten en meebe-
slissen in krijgsmacht- of CLAS-brede projecten zoals FMN,  
FOXTROT/TEN, GrIT, Marsroutes en VOSS? De CEMA- 
eenheden verwachten namelijk output zoals doctrine van ons, 
echter wie gaat er in plaats van BCEMA  dan meebeslissen en 
adviseren bij al deze grote defensieprojecten? 
Naast dat het nog onbekend was wat wij buiten het KC als 
positie hadden, was onze positie binnen het KC zelf ook niet 
helemaal helder. Simpele voorbeelden qua onduidelijkheden 
zijn: stel er moet systeemsoftware geschreven worden over 
een ‘CEMA-systeem’, doet het bureau systeem doctrine- 
ontwikkeling (BSDO) dit omdat het een systeem is, of pakt 
BCEMA het op omdat het een CEMA-systeem is? Of stel dat 
er een EOV-opleiding geschreven moet worden; welke rol 
heeft BCEMA hierin als er al binnen het KC een Bureau Oplei-
dingen trainingsontwikkeling (BOTO) is?
Ondanks alle onduidelijkheden kon BCEMA elk kwartaal bij de 
kwartaalbesprekingen intern het KC wel trots een grote lijst 
aan ‘gedane zaken’ aan de commandogroep overleggen (Zie 
figuur 4 als voorbeeld). De meters werden gemaakt, echter zat 
er niet echt een rode draad in al deze zaken.

Eind 2021 heb ik besloten om met mijn team de spreekwoor-
delijke hei op te gaan om de zaken gestructureerd neer te 
zetten en af te bakenen. Ik lever liever tien keer een negen 
dan twintig keer een mager zesje.  De teambuilding bestond 
uit twee dagen in de serene omgeving van vormingscentrum 
Beukbergen. 
In deze twee dagen wilde ik zowel intern als extern consensus 
bereiken over the way to go voor BCEMA en pas Beukbergen 
verlaten als onze positie helder was. Qua planning heb ik de 
eerste dag gebruikt met mijn team, om vervolgens de tweede 
dag onze gedachten voor te leggen aan commandant KC en 
aan een vertegenwoordiging vanuit mijn ‘functioneel meerde-
re’, de Werkgroep CEMA Staf CLAS. 
Ik moet als bureauhoofd BCEMA verantwoording afleggen aan 
commandant KC. Hij had in Beukbergen daarom het laatste 
woord wanneer er verschil van mening was. Gelukkig zat er 
in Beukbergen tussen de richting van commandant KC en de 
richting van WG CEMA weinig licht en was er snel consensus. 

The way to go
Een van de zaken waar de CEMA-community soms nog mee 
worstelt is CEMA zelf. CEMA bestaat grofweg uit een tweetal 
pijlers: cyber en EOV. Maar wat is dat CEMA dan? Waar komen 
de twee pijlers samen? Waar wordt cyber gecoördineerd met 
EOV en door wie?
Na een korte maar diepgaande pitch van de WG CEMA op 
de tweede dag van Beukbergen is besloten om figuur 5 als 
kapstok te gebruiken voor onze way to go. 

Links in het figuur is de CEMA Battlestaf als kern van onze 
werkzaamheden. Deze Battlestaf coördineert de pijlers cyber, 
EOV en spectrummanagement . Als gereedstellend effect van-
uit CEMA staan bovenaan de CEMA mission teams (CMT).

o p e r at i o n e e l
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Figuur 5
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Al de werkzaamheden waar we nu prioriteit aan geven zijn 
opgehangen aan dit figuur. Dit resulteerde in een werkverde-
ling die te vinden is in figuur 6. Op deze flip-over met post-
its is er een verdeling gemaakt in projecten en SME-activitei-
ten. Bij de projecten zijn we zelf vanuit het KC de kartrekker.  
Bij de SME-activiteiten levert BCEMA capaciteit aan ande-
re bureaus binnen het KC waar een bepaalde opdracht is  
neergelegd. Denk bij dit laatste aan langlopende projecten als 
GrIT, FMN en VOSS. Een ander bureau binnen het KC levert 
hier de projectleider, waarna BCEMA vervolgens aanschuift  
als CEMA-SME om specifiek het CEMA-deel te vertegen-
woordigen.

Wanneer ik de foto in woorden vertaal ligt de focus van  
BCEMA de komende maanden (en jaren) vooral op de Mars-
route IGO, CEMA loopbaanmogelijkheden, CEMA innovatie, 
juridische activiteiten, SAWFISH, het deployable SOC, het 
updaten van de EOV-doctrine, het uitwerken van de CEMA  
Battlestaf en het opzetten van CEMA awareness trainingen. 
Daarnaast pakken wij de niet-tijdrovende kleine verzoe-
ken zoveel mogelijk op. Door voornamelijk te focussen op  
bovenstaande topics zien we het stapeltje verzoeken en  
verwachtingen nog steeds rap oplopen. Zodra een van de 
projecten af is, of ruimte biedt, zal deze stapel in prioritering 
worden gerangschikt en de verzoeken opeenvolgend in de 
beschikbare tijd behandeld worden in overleg met planning & 
regie van het KC.

Afsluitend
In dit artikel heb ik getracht u mee te nemen in de wereld van 
BCEMA. Ik heb zelf als bureauhoofd deze functie tot nu toe als 
zeer leerzaam ervaren en ben blij dat CEMA binnen ons wa-
pen is gepositioneerd. Waar ons wapen met CIS een al steeds 
dominantere rol speelt binnen een operatie, is CEMA voor de 
Verbindingsdienst een extra toegift. Naast BCEMA is een groot 
deel van ons wapen nog aan het worstelen met CEMA. We zijn 
er immers van. Mijn credo is wel om de zaken vooral zo logisch 
en simpel mogelijk te houden. Er is bijvoorbeeld binnen CLAS 
voor CIS-ondersteuning al lang een proces ingeregeld voor 
steunverzoeken. Waarom zou dit voor CEMA anders moeten? 
Er is bijvoorbeeld binnen het KC een planning & regieorgaan dat 
de samenhang van al het KC-werk orkestreert. Waarom zouden 
we dit dan voor CEMA anders willen inrichten? Oftewel; maak 
zaken niet ingewikkelder dan nodig.

Het is en blijft voor CEMA pionieren de komende tijd. Naast 
onze werkzaamheden zie ik het ook als mijn taak om voldoen-
de tijd af te blijven bakenen voor het scholen en ontwikkelen 
van mijn team. Wij zijn nu eenmaal onderdeel van het KC en 
moeten daarom ook zo goed als mogelijk zien bij te blijven 
bij de razendsnelle ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 
Waar ik als oud-logistiekeling al vond dat de Verbindings-
dienst op het gebied van CIS zich snel ontwikkelde, heb ik ge-
merkt dat dit binnen CEMA nog veel sneller gaat.

Ook al zijn er in Beukbergen afspraken over ons takenpakket 
gemaakt, weet ik ook dat er maar weinig plannen zijn die de 
startlijn passeren of lang onveranderd blijven. Ondertussen zijn 
er toch wat zaken bijgekomen en stapelen zaken zich op, maar 
klagen zal het bureau niet. CEMA is een mooi vakgebied om in 
te werken en ondanks alle onzekerheden in deze nieuwe sector, 
gaat mijn team elke dag met frisse zin en energie naar het werk. 
Tenminste: voor zover ik dat als commandant kan zien ;-)

Zolang we een redelijk nieuw, onervaren en klein team zijn, zul-
len we ook de komende tijd soms een ‘nee’ moeten verkopen 
bij verzoeken. Dit geldt ook voor andere collega’s uit de nog 
kleine CEMA-community bij CLAS. Ik prijs mijzelf echter geluk-
kig dat jullie allemaal als Verbindelaar ook het CEMA-domein 
gaan omarmen en je erin gaan verdiepen. CEMA is namelijk 
niet alleen van de kleine CEMA-community, maar van ons al-
len. Het is van de Verbindingsdienst. En de Verbindingsdienst, 
dat zijn jullie. 
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neerzetten en 
afbakenen”
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