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In dit artikel gaat kap Sacha Stindt nader in op Defensieplannen en het samenhangend gereedstellen van CLAS eenheden. Hierbij schetst hij de kaders die gerelateerd zijn aan de ambities van deze tijd. In dit artikel is het vertrekpunt een
gereorganiseerd 101 CIS bataljon. Dat is dus post-ATLANTA. In deze Intercom
wordt in andere artikelen nader ingegaan op de reorganisatie van de verbindingsbataljons, 101 CIS bataljon en CIS Battalion 1GNC. Reorganisaties die in 2013
worden geeffectueerd, in nauwe samenhang en waar mogelijk gelijktijdig met de
transformatie naar het ‘nieuwe model’ gereedstellen.

INLEIDING

Het primaire proces van de landmacht is het
gereedstellen van militaire eenheden voor
operationele inzet. Het bestaat uit drie deelgebieden: personele gereedheid, materiële
gereedheid en geoefendheid. De eenheden
van de verbindingsdienst maken deel uit van
dit proces. Dit proces wordt enerzijds generiek en anderzijds specifiek gepland. Door
vooral de veranderlijke omgeving van de
landmacht en de diversiteit van de verbindingsdiensteenheden neigt de inrichting van
dit proces voor de verbindingsdienst al snel
onoverzichtelijk te worden. De School Verbindingsdienst heeft als taak om het gereedstellen van de verbindingsdienst generiek in
te richten. Vanuit die positie wordt nagestreefd om, samen met de verbindingsdiensteenheden, integratie en samenhang te
bevorderen. Dit artikel vormt het eerste van
een reeks en probeert het generieke deel van
de gereedstelling van de verbindingsdienst
inzichtelijk te maken. Het zoomt via een
algemeen beeld in op één van de verbindingsbataljons en focust zich op het deelgebied geoefendheid.

PLANNINGSMODEL
LANDMACHT

Het regeerakkoord van de Nederlandse regering is het uitgangspunt voor de beleidsvisie. Uit die visie wordt door de bestuurstaf
van defensie in een beleid- planning- en
begrotingsnota geld gereserveerd voor defensie-activiteiten. Op basis daarvan worden
meerjarige defensieplannen gemaakt, die
voor de landmacht het uitgangspunt zijn
voor inrichting van het primaire proces.
Daarbij wordt bepaald welke militaire capaciteiten in de tijd generiek gereedgesteld
dienen te worden en hoe die capaciteiten
voorbereid dienen te worden. Daaruit rolt
een generiek jaarplan waarin financieel verantwoord wordt wat de gereedstelling gaat
kosten. Jaarlijks wordt op basis van de generieke planning de specifieke planning gemaakt en worden de specifieke kosten begroot. Daarbij wordt rekening gehouden
met een aanvullende jaarlijkse aanschrijving
van de defensiestaf en een selectie gemaakt
wat van het generieke deel specifiek gepland
dient te worden. Daaruit rolt een specifiek
jaarplan voor de operationele eenheden van
de landmacht. Door de verwevenheid binnen die eenheden dienen de wapens en
dienstvakken integraal de gereedstelling van

hun eigen eenheden inzichtelijk te maken
en af te stemmen. Figuur 1 illustreert het
planningsmodel van de landmacht.

GENERIEK GEREEDHEIDSPLAN
ANNO 2013

Het generieke jaarplan van nu gaat in essentie grofweg uit van de ambitie om twee
bataljonstaakgroepen, een brigadehoofdkwartier en een legerkorpshoofdkwartier
tegelijkertijd in te kunnen zetten. Qua gevechtskracht zal de ene bataljonstaakgroep
gedomineerd worden door pantserinfanterie en de andere door luchtmobiele infanterie. Vier pantserinfanteriebataljons rouleren
daarbij om de pantserzware bataljonstaakgroep een half jaar lang gereed te stellen.
Drie luchtmobiele infanteriebataljons rouleren om de luchtmobiel zware bataljonstaakgroep voor een half jaar gereed te stellen. Het verschil in gevechtskracht tussen de
twee bataljonstaakgroepen is effectief één
type compagnie. Daarnaast beschikken de
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Figuur 1: Planningsmodel landmacht (GGP: Generiek Gereedheidsplan, GJP: Generiek Jaarplan, SGP: Specifiek
Gereedheidsplan, SJP: Specifiek Jaarplan, CDS: Commandant der Strijdkrachten)
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Figuur 2: Ritmiek
infanteriebataljons,
brigadehoofdkwartieren
en samenstelling
infanteriekern
bataljonstaak-groepen.

bataljonstaakgroepen ook over capaciteiten
voor bijvoorbeeld civiel militaire samenwerking en psychologische operaties. Drie brigades rouleren daarbij om een brigadehoofdkwartier voor een jaar lang gereed te
stellen. Nederlandse delen van een multinationaal legerkorpshoofdkwartier worden
met een reactietijd van twintig dagen permanent gereedgesteld; dit om onder andere
de NAVO van een High Readiness Forces
Headquarters te voorzien. Figuur 2 illustreert een deel van de ritmiek.

GENERIEK GEREEDHEIDSPLAN
VERBINDINGSDIENST

Gepaard met de ritmiek van bataljonstaakgroepen en hoofdkwartieren, gaat de ritmiek
van verbindingsdiensteenheden. Stafsecties
en commandovoeringondersteunende eenheden van de verbindingsdienst stellen zich
geïntegreerd met de bataljonsstaven en bri-

gadehoofdkwartieren gereed. Een binationaal verbindingsbataljon, het Communication and Information Systems Battalion, stelt
zich hand in hand gereed met het multinationale legerkorpshoofdkwartier. Zo veel
mogelijk in lijn met de ritmiek van de andere verbindingsdiensteenheden stelt 101
Communicatie- en Informatiesystemen Bataljon commandovoeringondersteunende
modulepelotons en Mobile Communication
and Information Systems Control Centres
gereed. Daarnaast stelt het bataljon een aantal specialistische capaciteiten gereed voor
bijvoorbeeld de intensivering van civiel militaire samenwerking. 102 Elektronische
oorlogsvoeringscompagnie stelt detachementen gereed als deel van de modules die
het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando gereed stelt ten behoeve van met name
het brigadehoofdkwartier.

Samengevat stelt de verbindingsdienst op
hoofdlijnen het volgende gereed:
Bataljonstaakgroep pantserinfanterie zwaar:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Commandovoeringondersteunende groep
- Commandovoeringondersteunend modulepeloton
Bataljonstaakgroep luchtmobiel zwaar:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Commandovoeringondersteunende groep
- Commandovoeringondersteunend modulepeloton
Brigadehoofdkwartier:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Mobile Communication and Information
Systems Control Centre
- Commandovoeringondersteunend peloton

Kabels voor OPSROOM

Figuur 3: Hoofdlijnen generiek
jaarplan 101 Communicatie en
Informatiesystemen Bataljon
(C2OM: Commandovoeringondersteunende module, MCCC:
Mobile Communication and
Information Systems Control
Centre)
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- Detachement elektronische oorlogsvoering
Legerkorpshoofdkwartier:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Communication and Information Systems
Battalion
Bovenstaande verbindingsdiensteenheden
dienen te voldoen aan de eisen voor personele en materiële gereedheid en geoefendheid. Ten tijde van schrijven van dit artikel
is het ontwikkelen dan wel actualiseren van
die eisen in volle gang. De School Verbindingsdienst is begonnen om samen met de
eenheden de eisen per eenheid te specificeren. Vervolgens zal per type verbindingsdiensteenheid een traject van gereedstellen
vastgesteld en vastgelegd worden, een zogeheten Training Support Package. Daarbij
zullen ook vanuit een generieke benadering
de kosten van die trajecten begroot worden.
Dit zal de landmacht in staat stellen vanuit
het generiek jaarplan de gereedstelling van
de verbindingsdiensteenheden te plannen en
begroten.

plan van het bataljon. Op de gereedstelling
van de overige eenheden van het bataljon
zal dit artikel verder niet ingaan. Figuur 3
geeft op hoofdlijnen de ritmiek van het generieke jaarplan van het bataljon weer.
De periode waarin de eenheden van het bataljon gereedgesteld worden, kenmerkt zich
met name door het trainen van de eenheden
om op tijd aan de gestelde gereedheidseisen
te voldoen. Dit geschiedt in de eerste plaats
middels oefeningen die elke eenheid in bepaalde kwartalen uitvoert. In de tweede
plaats door de oefeningen van andere landmachteenheden te steunen. Ten derde door
in het kwartaal voor de inzetperiode specifiek
te oefenen om op te werken naar de inzeteisen. In de laatste plaats door deel te nemen
aan specifieke verbindingsdienstoefeningen.
Deze verbindingsdienstoefeningen zijn ten
tijde van schrijven van dit artikel echter nog
een gedachtegoed dat leeft in kleine kring.
Daarbij zal de focus liggen op oefendoelen
die enerzijds niet tijdens andere oefeningen
gehaald kunnen worden en anderzijds afhankelijk zijn van externen als bijvoorbeeld

SLOTWOORD

Dit artikel tracht op hoofdlijnen inzichtelijk
te maken hoe de gereedstelling van de verbindingsdienst binnen die van de landmacht
ingericht is. Daarnaast is tevens ingezoomd
op één van de verbindingsbataljons. Er ligt
echter nog veel werk om slechts dat ene bataljon van een goed gereedstellingstraject te
voorzien. Zelfs als dat gelukt is, is er pas een
fractie van het primaire proces van de verbindingsdienst, de gereedstelling, ingericht.
Ook de gereedstelling van de commandovoeringondersteunende eenheden die organiek ingedeeld zijn bij de bataljons en brigades zal ingericht moeten worden.
Hetzelfde geldt voor de stafsecties van de
verbindingsdienst, de detachementen elektronische oorlogsvoering en het Communication and Information Systems Battalion.
De School Verbindingsdienst zal deze kar
moeten trekken, maar kan dat niet zonder
nauwe samenwerking met de operationele
verbindingsdiensteenheden. Omwille van
de kwaliteit en behoud van kwaliteit van hét
wapen zijn de officieren van de verbindingsdienst het aan de manschappen en onderofficieren verplicht zicht hiervoor meer dan
voorheen in te zetten.

Figuur 4: Vereenvoudigd ‘3-9 model’ van 101 Communicatie en Informatiesystemen Bataljon

GENERIEK JAARPLAN 101
COMMUNICATIE EN
INFORMATIESYSTEMEN
BATALJON

Om bij te dragen aan de gereedstelling van
de bataljonstaakgroepen en brigadehoofdkwartieren heeft 101 Communicatie en Informatiesystemen Bataljon voldoende
voortzettingsvermogen nodig. De behoefte
aan dit vermogen wordt nog groter door de
overige taken van het bataljon. Deze overige taken doen een beroep op dezelfde capaciteit die gereed gesteld moet worden. De
voornaamste van deze overige taken is het
ondersteunen van de gereedstelling van de
andere landmachteenheden. Het bataljon
beschikt daarom over acht commandovoeringondersteunende modulepelotons en
twee Mobile Communication and Information Systems Control Centres. Deze eenheden
wisselen een periode van gereedstelling af
met een periode waarin ze gereed voor inzet
zijn. Hierdoor onstaat een ritmiek die het
uitgangspunt vormt voor het generieke jaar-
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het Joint Informatievoorziening Commando.Voor de commandovoeringondersteunende modulepelotons mondt dit uit in een
ritme van drie om negen maanden. Dit ritme
is het zogeheten ‘3-9 model’ van het bataljon. Figuur 4 is een vereenvoudigde weergave van dit model.
Het bataljon werkt hard aan een standaardoptreden waarop de drie maanden pelotonsoefeningen gebaseerd zullen zijn. De School
Verbindingsdienst stemt dit af op recente
doctrine en brengt de specifiek eindeisen in
kaart. Op basis daarvan zullen zij samen werken om in kaart te brengen hoe het hele
traject van gereedstellen er uit zal zien. Uiteindelijk zal het ‘3-9 model’ uitmonden in
een Training Support Package. Die zal de
landmacht in staat stellen de gereedstelling
van de eenheden van 101 Communicatie en
Informatiesystemen Bataljon vanuit het generiek jaarplan te begroten en te plannen.

NAWOORD KAP STINDT
Ik heb diverse deelgebieden van de gereedstelling op het oog voor volgende
artikelen. Die vervolgartikelen worden
op zichzelf staande delen.
Ik ben voornemens t.z.t. ook in te zoomen op andere eenheden van de verbindingsdienst.
Daarnaast overweeg ik een verdiepingsslag over de takenbladen van de verbindingsdienst binnen het CLAS Trainingscompendium. Ook wil ik de samenhang
tussen personele gereedheid en geoefendheid uitdiepen, vooral de relatie tussen opleiden en trainen. Naarmate ze zich
verder ontwikkelen wil ik ook aandacht
besteden aan de nog te ontwikkelen Vmodules, ook wel ketentrainingen genoemd.
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