REORGANISATIE 101 CIS BATALJON
Luitenant-kolonel Detlev Simons en kapitein Martijn van der Werff, 101 CIS bataljon
In dit artikel gaan lkol Detlev Simons en kap Martijn van der Werff (projectsecretaris
reorganisatieplan 1602 101 CIS bataljon) nader in op de ATLANTA reorganisatie van 101 CIS bataljon. De plannen daarvoor zijn definitief geworden en de
datum Begin Geldigheid Nieuwe Eenheid is vastgesteld op 7 oktober 2013. Die
datum markeert vooral voor het personeel een belangrijk moment omdat nieuwe
functies en plaatsingen vanaf dat moment daadwerkelijk vorm kunnen gaan krijgen. Hiermee wordt een onverwacht lange periode van onzekerheid afgesloten.
De reorganisatie werkt echter ook door naar de organisatie van het materiaal,
naar werkwijzen en naar de functie-inhoud. Ook daar gaat dit artikel nader op in.

Inleiding

In zijn beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ heeft de minister van Defensie
ingrijpende maatregelen aangekondigd.
Ook binnen de verbindingsdienst is een analyse gemaakt van de gevolgen hiervan. Hoewel gestart vanuit een reductieopdracht,
biedt de komende reorganisatie ook kansen
om de weeffouten in de huidige organisatie
voor de toekomst te repareren.
Met dit artikel wordt beoogd een grote
groep collega’s in één keer inzage te geven
in wat er bij 101 CISbat gaat veranderen en
wat dit voor iedereen binnen en buiten 101
CISbat betekent. Daarvoor wordt eerst de
aanleiding van de CIS reorganisaties geschetst, aansluitend zal aan de hand van de
CONOPS van CLAS worden aangegeven
hoe het nieuwe 101 CISbat voldoet aan haar
taakstelling. Hierbij wordt ingezoomd op
het nieuwe 101 CISbat. Daarna wordt ingegaan op de impact voor het personeel op
het gebied van loopbaan en opleiding. Een
blik naar de toekomst sluit dit artikel af.

Reorganisatie CIS eenheden

Eind 2010 en begin 2011 werden in kleinere werkgroepen de voorbereidingen getroffen voor de bezuinigingsplannen van
Defensie. Eén van de werkgroepen richtte
zich op het CIS domein en deze stelde voor
om alle Defensie CIS capaciteit samen te
voegen en een Joint C2 OST commando op
te richten, om op die manier synergie te kunnen behalen. Dit joint plan haalde het helaas
niet, maar de mogelijke opbrengsten van het
plan werden wel ingeboekt bij het CLAS.
Dit leidde in mei 2011 tot de opdracht van
C-LAS aan de projectleider Reorganisatie
CIS Eenheden om de eenheden in de C2ondersteunende keten (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale CIS battalion van 1
GNC en de C2-ondersteunende elementen
bij de eenheden) te reorganiseren en waar
nodig en mogelijk de capaciteiten te bundelen, om zodoende een besparing te bereiken
van ten minste 89 functies en M€ 4,1 structureel. Samengevat: vind functies en garan-
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deer de continuïteit van de CIS ondersteuning binnen de inzetbaarheiddoelstellingen
van Defensie; soms vertaald als ‘blijf doen
wat je doet voor minder geld’.
Een uitgebreide werkgroep vanuit de gehele verbindingsgemeenschap heeft zich
over deze materie gebogen. Al snel werd
duidelijk dat het ergens uit de lengte of de
breedte moest komen. Zeker toen duidelijk
werd dat er geen 89 maar zelfs 100 weg te
snijden functies moesten worden gevonden.
De sudoku werd steeds complexer en uiteindelijk was de pijnlijke oplossing in zicht:
we schrappen functies bij veel eenheden, we
leveren een fors aantal functies van de twee
bataljons in en we centreren alle vrijkomende middelen en taken bij 101 CISbat. Dit
laatste kan alleen door heel 101 CISbat op
haar kop te zetten en een methode te verzinnen hoe je met minder functies alles wat we
al deden en wat erbij komt allemaal kan doen.
De oplossing voor dit laatste probleem is het
Command en Control Ondersteunings Module concept geworden. Verderop leest u
hier meer over.
Op 15 april 2012 heeft C-LAS ingestemd
met dit voorstel en 101 CISbat de opdracht
gegeven zich te gaan reorganiseren. De opdracht luidde: richt 101 CISbat modulair in,
teneinde een vierslag van de manoeuvre op
twee assen te kunnen ondersteunen of de
inzet van een brigade voor één jaar, hoog in
het geweldspectrum. Laat hierbij de klassieke 1-op-1 link tussen materieel en personeel en het inzetten van losse componenten
los. Het feit dat CLAS C2ost door het gebrek
aan personele capaciteit schaarser wordt en
tot een nog strakkere planning gaat leiden
is meegenomen in het besluit. De keuze is
gemaakt en er is daarom ook geen weg terug
meer mogelijk. We gaan dus vóóruit in het
vervullen van onze taken, die voortkomen
uit het CONOPS van CLAS.

Concept of Operations

Het ambitieniveau van CLAS is het uitbrengen van twee bataljonstaakgroepen (BTG)
over twee geografisch (mogelijk) gescheiden
assen op permanente basis óf het uitbrengen

van één brigade die hoog in het geweldspectrum kan opereren voor één jaar. Vanwege
de spreiding van middelen en de lange duur
is na analyse geconcludeerd dat de eerste
optie, twee BTG’en op twee assen, de grootste belasting qua C2ost zou opleveren. De
inrichting van 101 CISbat in de studie reorganisatie CIS eenheden is dan ook met deze
inzetmogelijkheid in het achterhoofd geschreven.
De volgende aannames zijn gedaan op het
gebied van C2ost:
- 101 CISbat ondersteunt de logistieke
keten, samen met logehdn (NSE, POD,
POE etc.) op C2ost gebied;
- 101 CISbat ondersteunt het ACP/RCP
concept van de BTG op C2ost gebied;
- 101 CISbat ondersteunt het uitbrengen
van een 2e BTGCP op C2ost gebied;
- 101 CISbat is in staat een rotatie van 6
maanden voor onbepaalde tijd te kunnen
vullen met opgeleid personeel.
De taken voor 101 CISbat zijn met de reorganisatie niet minder geworden en dekken
zelfs een breder gebied dan voorheen, met
meer specialisaties. Zo moet 101 CISbat:
- Operationele CIS ondersteuning voor de
Command en Control bij landoperaties
leveren;
- Het WAN backbone en LAN voor landoperaties leveren;
- Een HF radionetwerk uit kunnen rollen;
- CIS management en algemene CIS ondersteuning kunnen leveren;
- Inzet van één brigade voor een jaar kunnen ondersteunen met 6 pelotons, 1
MCCC en 4 DTRN modules of;
- Inzet van twee bataljontaakgroepen over
twee assen op permanente basis kunnen
ondersteunen met elk één peloton en
maximaal 4 DTRN modules;
- 24/7 CIS ondersteuning bij nationale
operaties met 1 peloton en stafcapaciteit
kunnen leveren.
Als er geen sprake is van inzet dan dienen 6
pelotons, 1 MCCC ploeg en 4 DTRN modules permanent op niveau III t.b.v. CIS
ondersteuning:
- Zorg te dragen voor de vaktechnische
opleiding van eigen personeel;
- Beroepspraktijkvorming ICT bij de
School Verbindingsdienst te ondersteunen. Deze vorming wordt ook wel het
loopbaanlint Defensie genoemd;
- De CLAS CISpool te beheren;
- Een bijdrage te leveren in het kader van
de Assured Availability 1 GNC (waaronder 1 peloton);
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dat bedienaars tijdens hun
werkzaamheden al kennismaken met andere systemen,
hierop opgeleid worden en niet
langer specialist zijn op één
enkel systeem. Hiermee is een
belangrijke stap gezet naar het
modulair denken: de één-opéén koppeling van mens en
systeem is hier op bedienaarsniveau al wat meer losgelaten.
Een bedienaar is dus in staat
om meerdere systemen te kunnen bedienen. In het nieuwe
modulaire optreden worden de
LAN en WAN middelen als één
geheel ingezet (zie figuur 2).
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Dit is nodig omdat er niet voldoende personeel in een module zit om alle apparatuur
door eigen, speciaal daartoe
opgeleid personeel te bedienen. Het nieuwe modulaire
optreden laat gedwongen de
één-op-één koppeling tussen
personeel en apparatuur los.
Het voordeel van deze aanpak
is dat er altijd een vaste configuratie aan LAN en WAN middelen wordt ingezet, met vast
personeel op de module. In een
C2OMpeloton zitten (naast
een cogp van een PC, OPC en
Onderofficier Opleiding en
Operatien)
twee
zware
C2OMs, één lichte C2OM en
één WAN ondersteuningsgroep (WOG) (zie figuur 3).
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ODBGP
1COMPEL
B&BGP
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ICMSPEL
(alleen CCIE)
Figuur 1. Organisatie 101 CISbat vóór legerplan 1602.

- de CLAS kennispool op het gebied van
DTRN te vormen.
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Om te beschouwen hoe 101 CISbat deze
taken denkt te vervullen, moeten we eerst
gedetailleerder kijken naar het verschil tussen de oude en nieuwe organisatie van 101
CISbat.

HELPDESK

HELPDESK

Systemen versus Modules

101 CISbat is sinds haar oprichting ingericht
naar systemen. Diverse commsmiddelen zijn
gecentreerd in drie commspelotons per compagnie en de netwerkelementen zijn gegroepeerd in één CISpeloton per compagnie (zie
figuur 1).
Tijdens ondersteuningen werd al snel de
meerwaarde onderkend van geïntegreerd
optreden (een combinatie van WAN en LAN
middelen). Om meer samenhang tussen het
bedienend en organiserend personeel van
deze elementen te creëren hanteert 101 CISbat sinds twee jaar een werkorganisatie,
waarin binnen C2ostpelotons met zowel
WAN als LAN middelen gewerkt wordt. Een
bijkomend voordeel van deze organisatie is
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Figuur 3. Grafische weergave van een C2OMpel
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WOG

deze reacties gezien de ‘historisch’
gegroeide werkwijze van de verbindingsdienst begrijpelijk zijn,
kan hier niet aan tegemoet worden
gekomen. Er is geen weg terug:
101 CISbat gaat in 2013 over op
een andere manier van werken en
wel modulair. Wat velen daarnaast
mogelijk niet doorhebben is dat
dit een grotere impact heeft op
heel de verbindingsdienst. De aankomende reorganisatie van de
Landmacht raakt de collega’s van
de verbindingsdienst in vrijwel
elke eenheid. De reorganisatie van
101 CISbat maakt deel uit van
deze aankomende reorganisatie,
en deze gaat verder dan het bataljon. Ze gaat leiden tot een andere
manier van werken en een andere
manier van opleiden en trainen.
Het gaat ons hele wapen tot in elk
haarvat raken.
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DTRN en MCCC

Twee nieuwe sub eenheden die
voortkomen uit de reorganisatie
3C2OM
zijn het SATCOM-peloton en de
2C2OM
verwezenlijking van het MCCC4C2OM
3C2OM
peloton. Het nieuwe DTRN
(Draadloos Transmissiemiddel
voor Remote Networks)-systeem
SATCOM
WOG
wordt ingebed in het SATCOMpeloton, waarin vier modules met
elk één systeem en twee bedienaars
1DTRN
zitten. Dit systeem voorziet in de
2DTRN
behoefte voor een mobiel ontvangststation voor de CCT, wat
3DTRN
de snelheid en flexibiliteit van
4DTRN
inzet ten goede komt. Ook de
CLAS CISPOOL wordt in dit peloton ondergebracht. Dit peloton
POOL
waarborgt de specialistische kennis op het gebied van DTRN binnen
het
CLAS.
Naast de invoering van het SATBATVZGPEL
COM-peloton wordt ook het
MCCC in de nieuwe organisatie
fysiek vorm gegeven. Het MCCCODBGP
peloton krijgt twee, onafhankelijk
inzetbare MCCC-ploegen. De rol
van MCCC was altijd al bij 101
B&BGP
CISbat belegd maar niet geeffectueerd, zoals bij het CIS battalion.
Nu wordt een geoormerkte capaciteit met specialisten en materiaal
D&TGP
ingeregeld. Behalve dat het
MCCC een vooruitgeschoven
verlengstuk van het JCG zal zijn
Figuur 2. Nieuwe organisatie 101 CISbat na legerplan 1602
tijdens inzet en oefeningen, zal zij intern het
bataljon ook ondersteunen bij O&T en zo
houden over wat deze reorganisatie betekent
De bijzonderheden van de fysieke transitie
de kennispool op het gebied van verbinvoor de door 101 CISbat te ondersteunen
van de oude naar de nieuwe situatie is gebadingssystemen vormen.
eenheden. In de afgelopen maanden is een
seerd op CLAS materieel schuifplaat, zoals
veel gehoorde reactie vanuit de eenheden
beschreven in de studie Reorganisatie CIS
dat 101 CISbat helemaal niet modulair zou
eenheden.
Inzet peloton- en
mogen gaan werken omdat dit niet zou pasAls onderdeel van deze reorganisatie zijn in
compagnie-COMMANDOGROEP
sen in de behoefte van de eenheden. Hoewel
het hele land bij alle brigades lezingen geEen ander belangrijk verschil met het hui2C2OM
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dige 101 CISbat is de operationele taak die
de pelotons- en compagniescommandogroep in de nieuwe organisatie gaan vervullen. De verschillende commandogroepen
krijgen in de uitvoering van C2 ondersteuning een operationele taak. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarin dit niet is
geeffectueerd. Bij de inzet van een MCCC
uit het MCCC-peloton, vullen de compagniescommandogroepen het MCCC aan met
specifieke en algemene kennis over de systemen. Daarnaast blijven de compagniescommandanten hun rol als operationele commandanten van de ingezette C2OM-pelotons
houden. De pelotonscommandogroepen
treden op als adviserend element bij de ontvangende eenheid. Ook de pelotonscommandanten blijven hun rol als commandant
houden. Hierdoor wordt het MCCC aangevuld met kenniscapaciteit. Tevens zullen
de pelotonscommandanten de rol van operationele commandant van de ingezette
C2OM-pelotons op zich nemen. Omdat de
C2OM-pelotons een standaard element van
ondersteuning gaan worden, krijgt ook de
pelotonscommandogroep een operationele
rol. Zij zullen beschikbaar zijn als adviserend
element bij de ontvangende eenheid en tijdens inzet zullen zij het peloton aansturen.

eerd in het Generiek GereedstellingsPlan van
CLAS, waarbij in onderling overleg wordt
besloten welke oefening/inzet prioriteit
heeft boven een andere en welke dus aanspraak kan maken op de schaarse C2OM.
Naar aanleiding van het Verbeterd GereedstellingsPlan van CLAS is daarnaast besloten
dat er meer standaardisering moet plaatsvinden binnen ondersteuningen en oefenorganisatie. Voor 101 CISbat betekent dit dat
oefeningen vanaf module D (min of meer
de oude niveau IV oefeningen) worden ondersteund. Conform onderstaand overzicht
is deze verdeling in het jaarplan gemaakt:

vERBETERd
GEREEdSTELLINGS-pLAN

Met de reorganisatie verandert ook het opleidingsplan voor de verbindelaar. Hier beperken we ons, gezien de taakstelling van
het bataljon, tot de interne opleidingen binnen het bataljon: de zogenaamde MO&T
(Module Opleiding en Training). Ook binnen de MO&T staat het C2OM peloton
centraal. Het aanvangsniveau binnen het
peloton zal binnen alle gelederen variëren
van beginnend militair tot ervaren verbin-
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Ondersteuning 101 CISbat

In eerste instantie is het peloton zelf verantwoordelijk voor de invulling van de specifieke opleidingsbehoeftes. Binnen het peloton dient de kennis aanwezig te zijn voor de
opleidingen aan elkaar. Met name de CISspecialist (korporaal) heeft hier een grote
taak omdat deze vakspecialist is op de gebruikte systemen. De didactische borging
vindt plaats door het begeleiden van de
vakspecialisten door de kaderleden. De kaderleden dienen hiervoor in het bezit te zijn
van het diploma Algemene Instructie Bekwaamheid (AIB). In het geval dat het peloton intern niet kan voorzien in de instructiebehoeften of inhoudelijk bijstand nodig
heeft kan er door het MCCC-peloton ondersteuning geleverd worden.
Doordat de opleidingsbelasting binnen het
bataljon is toegenomen zijn er aan het bataljon een drietal leslokalen toegewezen met
rep. HF, SATCOM en LAN middelen. Dit
is gedaan om in een gecontroleerde en beschermde omgeving effectief en efficiënt
personeel te kunnen opleiden. Bij de herverdeling van infrastructuur, randvoorwaardelijk voor de reorganisatie, is hier dus rekening
mee gehouden.
Om uiteindelijk de opgedane kennis te borgen en zeker te stellen dat het beoogde niveau daadwerkelijk is bereikt, worden de
eindeisen van de MO&T-periode verwoord
door het Expertise Centrum Verbindings-

mOduLE OpLEIdING EN
TRAINING

Een consequentie van deze aanpak is de volledig nieuwe wijze van inzetten van 101
CISbat. Een module is bij de nieuwe organisatie de kleinste eenheid die meegestuurd
wordt bij een ondersteuning. In de huidige
situatie, is dit een systeem. Een strakke planning is dan ook een vereiste en prioritering
wordt onvermijdelijk. Dit wordt geëffectuQ1

Module-oefening

delaar op meerdere systemen. Om optimaal
te kunnen plannen wordt synchroon gelopen aan het 3/9 model van de manoeuvre:
3 maanden opleiding, 9 maanden inzet of
ondersteuning (figuur 4). Dit houdt in dat
in 3 maanden het peloton t/m niveau III
opgeleid en afgetoetst moet worden op
zowel basis militaire als vaktechnische zaken.

NIV 2/3

NIV 2/3

NIV 2/3

CISOST
NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG
CISOST

CISOST&OG

NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG

NIV 2/3

CISOST

CISOST&OG

CISOST & OG

NIV 2/3

CISOST

NIV 2/3

CISOST

CISOST

NIV 2/3

CISOST & OG

NIV 2/3

CISOST

NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG
CISOST

NIV 2/3
CISOST & OG

NIV 2/3

CISOST

NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG

NIV 2/3

NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG

CISOST&OG

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST&OG

MCCC

Opw&CISOST

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw&CISOST

PEL NATOPS

CISOST & OG

CISOST

MCCC

PEL DTRN

SG DTRN 3 van 4 CISOST & OG
SG ICMS

Figuur 4. Inzetplanning van 101 CISbat.
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CISOST

Figuur5. Module O&T periodes van manschappen.

dienst en deze zullen door de Commandant
van de School Verbindingsdienst worden
bekrachtigd. Het Expertise Centrum zal ook
zorg dragen voor een toetsing aan deze eindeisen. Certificering vindt plaats uit naam van
de Commandant van de School Verbindingsdienst. Het korte tijdsbestek van 3
maanden en het gebrek aan gebruikers zorgen ervoor dat in deze periode slechts de
basis gelegd kan worden, de echte ontwikkeling op vooral het systeemspecifieke gebied gebeurt tijdens de ondersteuning volgens het learning- en training-on-the-job
principe. Dit is volledig in lijn met de gedachte van C-LAS: geïntegreerd trainen.
Aangezien er bij inzet daadwerkelijk gebruikers zijn, is er voor de ontwikkeling van de
verbindelaren een enorme winst te behalen.
Het is essentieel dat de te steunen eenheid
op de hoogte is van deze ontwikkeling. Wat
in eerste instantie lijkt op een overkill aan
mens en materiaal (een hele module wanneer
slechts de tactische trailer Milsatcom gewenst is), is tegen deze achtergrond een essentieel onderdeel van de training van de
verbindelaar en een groep breed-inzetbare
specialisten op verschillende systemen. Getracht wordt om een specifiek C2OM peloton te koppelen aan een specifieke eenheid
bij opwerking. Op deze wijze kan een gezamenlijk programma gestart worden om de
hiaten beschreven in de analyse van de aftoetsing op te vangen. Tijdens de modules
A t/m C zal de MO&T van het peloton
plaatsvinden. Voor start module D (de eerste daadwerkelijke ondersteuning na de
MO&T) wordt een gezamenlijke integratieoefening gedraaid met de C2ostgp van de
te ondersteunen eenheid.
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LOOpBAANpATROON
mANSChAppEN

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de
post ATLANTA opleidings- en loopbaanpatronen van de officier en de onderofficier
verbindingsdienst nog onderwerp van studie. Deze wordt hier dan ook buiten beschouwing gelaten. De auteurs gaan hier dus
alleen in op de loopbaanontwikkeling van
de manschappen (figuur 5).
De startende soldaat, net geplaatst bij 101
CISbat, heeft onvoldoende kennis van de
verbindingssystemen. Deze startende soldaat wordt in zijn eerste jaar opgeleid voor
algemene module taken, waarmee hij / zij
ondersteuning kan leveren op alle systemen.
In het tweede jaar van de startfunctie wordt
de soldaat opgeleid tot bedienaar op één
systeem. Welk specifiek systeem is afhankelijk van de behoeftes binnen de C2OM. In
de opvolgende Module O&T periodes, in
de vervolgfunctie, wordt de soldaat opgeleid
tot bedienaar op de overige systemen binnen
de C2OM. Als korporaal wordt de verbindelaar opgeleid tot specialist op een systeem,
waarbij hij / zij kan optreden als (hulp)instructeur en ploegcommandant. De opleiding loopt door tijdens ondersteuning.
Aangezien bij de aanvang van een MOT het
personeel in verschillende stadia van bovenstaand schema verkeert, zal per persoon een
aangepast programma gevolgd moeten worden.

TOEKOmST…vAST Of
TOEKOmSTvAST

Ondanks de vele ´broken items´ van 101
CISbat die tijdens de reorganisatie zijn rechtgetrokken, hebben de doorwerking van de
bezuinigingen ook bij 101 CISbat de groot-

ste impact op het toekomstige optreden van
101 CISbat. We hebben in bovenstaand stuk
proberen aan te tonen dat het loslaten van
de één-op-één relatie tussen personeel en
systemen en tegelijkertijd het behouden van
een centraal verbindingsbataljon binnen
CLAS een uitwerking is die aan de randvoorwaarden van de bezuinigingen voldoet, en
daarnaast ook beter aansluit bij het optreden
van de te ondersteunen eenheid, ondanks de
aanvankelijke scepsis daarover. Ondanks het
feit dat het VGP en de consequenties van de
reorganisatie er toe leiden dat er minder
flexibel delen van 101 CISbat kunnen worden ingezet voor C2ondersteuning, wordt
er door de nieuwe manier van opleiden en
trainen en standaardisering van ondersteuning meer aansluiting gevonden bij de manoeuvre. Het standaardiseren van de ondersteuningspakketten geeft de te ondersteunen
eenheden meer duidelijkheid in waarop
aanspraak kan worden gemaakt. De S/G/
J/A/N6 heeft speelruimte om met de toegewezen modules zelf passende inzetkeuzes
te maken, die nog beter aansluiten bij de
opleidings- en trainingsdoelstellingen van
het CLAS. Verder ontstaat de ruimte om in
de opwerking voor en uitvoering van missies
een redelijk vaste koppeling te creëren in de
ondersteuning. C2ostgroepen van de manoeuvre eenheden en die van 101 CISbat
samen met de staven kunnen mede hierdoor
geïntegreerd opwerken. Bij het tailormade
uitleveren van materieel wordt flexibiliteit
ingeleverd, maar hier komen meer mogelijkheden voor missiegericht opwerken en
breed-inzetbare specialisten voor terug.
Hierbij wordt het voortzettingsvermogen
van de C2ondersteuning van Defensie gegarandeerd, in opleidingen en bij daadwerkelijke inzet.
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