COMMANDOVOERING: V
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DIENT HET EIGENLIJK VOOR?
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Het afgelopen jaar heeft brigadegeneraal O.P. van Wiggen, mede op basis van zijn
ervaringen als C-11 AMB, twee artikelen geschreven, die mijn huidig vakgebied raken.
Het eerste stond in Intercom nummer 2012-4, blz. 11 e.v. onder de titel ‘Draadloze
transmissie, voor wie doen we het eigenlijk?’. Het tweede stond in het juninummer
van het magazine INFANTERIE van de Vereniging Infanterie Officieren onder de
bovenstaande titel.
 oot redactie: De strekking van het
N
artikel in de INFANTERIE komt overeen met het artikel in Intercom 2013-1,
blz. 31 e.v. Command & control-experimenten tijdens Purle Nectar 2012 door
lkol Duco Brongers, sr operationeel architect C2 Support Centre.
In september 2011 was ik commandant van
13 Infbat AASLT RSPB tijdens de door de
generaal genoemde oefening FALCON
AUTUMN. Op dit moment ben ik werkzaam bij het Command & Control Support
Centre (C2SC) en ervaar hier de andere
kant van de C2-medaille. Het afgelopen
jaar heb ik gemerkt, dat er veel onwetendheid is over bestaande C2 ondersteunende
systemen, systemen die op dit moment
ontwikkeld worden en over de wijze waarop deze tot stand komen of juist niet tot
stand komen. Omdat ik de enige bij het
C2SC werkzame infanterieofficier ben voel
ik me geroepen te reageren op de artikelen
van bgen Van Wiggen. Hierdoor kan ik,
overigens met veel genoegen, weer eens
kort terugkijken op de oefening FALCON
AUTUMN met name op de C2-aspecten
daarvan. Daarnaast kan ik hierdoor voor
een grote doelgroep kort weergeven wat er
op kortere en langere termijn op C2-gebied
allemaal speelt. Tenslotte vormt dit artikel
een introductie op het symposium ‘Com-
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mandovoering: gevechtsleiding en leiderschap’ dat door de VIO en de VOC op
vrijdag 7 maart 2014 georganiseerd wordt.
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: als
eerste wordt in het kort aangegeven wat
commandovoering volgens de (nieuwste)
doctrine eigenlijk is. Vervolgens wordt met
deze theoretische kennis teruggeblikt op
mijn ervaringen tijdens FALCON AUTUMN 2011. Daarna ga ik in op de rol
van het C2SC en de C2-systemen. Daarna
ga ik kort in op leidinggeven en leiderschap
en tenslotte ga ik nog even in op de in de
titel gestelde vraag.

COMMANDOVOERING VOLGENS
DE DOCTRINE

Ik zou de vraag van bgen Van Wiggen graag
parafraseren: Commandovoering, waar
hebben we het eigenlijk over? Het antwoord staat in de Doctrine Publicatie 3.2:
Landoperaties waarvan de laatste versie
onlangs ter goedkeuring is aangeboden aan
de Doctrinecommissie Krijgsmacht. Vrij
naar deze publicatie is commandovoering
de functie van militair optreden, die alle
functies van militair optreden; (Commandovoering (Command), Informatie & Inlichtingen (Information & Intelligence),
Slagkracht (Firepower), Manoeuvre (Manoeuvre & Fire), Bescherming (Protection) en Voortzettingsvermogen (Sustainment)) integreert in een samenhangend

tactisch concept, waarbij voorzien wordt
in een horizontale en verticale integratie
via sturing, planning, coördinatie, beoordeling van en control over militaire eenheden en andere toegewezen capaciteiten.
Commandovoering moet binnen een operationeel raamwerk voorzien in de methode voor het samenbrengen en integreren
van activiteiten volgend uit de functies van
militair optreden in vinden (find), binden
(fix), slaan (strike) van opponenten en andere doelgroepen en uitbuiten (exploit)
van kansen om (een deel van) het oogmerk
sneller te realiseren dan gepland.
Aan de commandant is de autoriteit en bevoegdheid toegekend om eenheden te
commanderen. Dit komt tot uiting in de
drie aspecten, zoals die ook door bgen Van
Wiggen genoemd zijn:
1. Leiderschap; vòòr, tijdens en nà het uitvoeren van operaties;
a. In de DP 3.2. wordt hieraan maar
weinig aandacht besteed. Doctrinair
heeft de Joint Doctrine Commandovoering dan meer te bieden. Er wordt
verwezen naar de visie leidinggeven
CDS en in een apart hoofdstuk worden de rollen van de commandant
beschreven, te weten de commandant
als:
		 i. aanvoerder en leidinggevende;
		 ii. coach;
		 iii. ondercommandant;
		 iv. partner;
		 v. diplomaat en ‘gezicht’.
b. Het handboek Leidinggeven in de KL
(2002) is gebaseerd op de toenmalige
doctrine en geeft een ruim inzicht in
de theorieën over leidinggeven.
2. De rollen van de commandant komen
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samen bij de besluitvorming, waarbij de
commandant als beslisser optreedt, gekoppeld aan planning, voorbereiding en
uitvoering;
3. Bevelvoering; het continu monitoren,
organiseren, sturen en coördineren van
de toegewezen capaciteiten en het beoordelen van resultaten in lijn met het
plan van de commandant, waarbij de
commandant:
a. de beoogde endstate en het intent van
zijn hoger niveau kent;
b. de situatie continu beoordeelt en bekend maakt;
c. besluiten neemt t.b.v. gedetailleerde
planning door de staf en ondercommandanten;
d. missies toewijst aan ondercommandant voor het creëren van effecten die
de gewenste doelstellingen realiseren;
e. middelen toewijst in lijn met de uitgedeelde taken en main effort;
f. eenheden aanstuurt en plannen aanpast;
g. eenheden ondersteunt in lijn met het
operatieconcept en de main effort;
h. eenheden motiveert;
i. leiderschap toont.

FALCON AUTUMN 2011

De oefening FALCON AUTUMN 2011
was de eerste brigadegeleide oefening na
de URUZGAN-periode, waarbij voor het
eerst sinds lange tijd weer met twee bataljons geoefend werd. Voor deze oefening
had staf 11 AMB een uitdagend en ambitieus scenario geschreven. In het kort behelsde het een airheadoperatie op het TTcircuit te Assen uitgevoerd door 12 Infbat
AASLT RVH, waarbij de link-up zou plaats
vinden door 13 Infbat RSPB in de rol van
gemotoriseerd bataljon. Vervolgens moest
het vermeesterde airhead uitgebouwd worden t.b.v. het uitvoeren van stabilisatieoperaties in Noordoost Nederland. 13 Infbat
verscheen aan de start met 30% personeel
dat pas een maand van de opleiding af was
en met één bataljonsgeleide oefening achter de rug. Tijdens deze FTX, de oefening
AMAHORO, werd voor het eerst geëxperimenteerd in de rol van gemotoriseerd
bataljon, maar nog zonder beschreven operationeel concept en zonder de daarvoor
benodigde middelen (Bushmasters met de
bijbehorende verbindingsmiddelen en wapensystemen). De daar geleerde lessen
werden voor zover mogelijk toegepast tijdens FALCON AUTUMN 2011, maar
ook toen werd niet beschikt over de Bushmasters of een operationeel concept.
Het scenario voor 13 Infbat bestond uit
een strategische verplaatsing van Assen naar
Schaarsbergen, waar in een TAA alle logistieke en grondgebonden middelen van 11
AMB onder bevel genomen werden, de
commandovoering voltooid en de eenheid
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gereedgesteld werd om vanuit een nog te
betrekken uitgangsstelling als Ground Attack Convoy binnen 3 dagen te verplaatsen
door een gebied van ongeveer 50 bij 140
km. De omgeving veranderde van permissive in het TAA via semi-permissive tussen
de IJssel en de Hoogeveense Vaart naar
non-permissive in Noord Nederland. In het
toegewezen vak bevonden zich 21 laterale
hindernissen met kanaliserende onderdoor- en overgangen. Het aantal toegevoegde voertuigen besloeg meer dan 100,
veelal zonder verbindingsmiddelen, waaronder twee militaire bruggen, die nodig
waren om de IJssel en de Hoogeveense
Vaart te kunnen overschrijden. Het manoeuvredeel van het bataljon bestond uit
de organieke Dcie van 12 Infbat AASLT
RVH en de drie infcien van 13 Motbat,
uitgerust met viertonners, Mercedessen en
LSVs.

BESLUITVORMING EN
BEVELVOERING

Er was gekozen voor een centrale bevelsuitgifte en separate besluitvormingsperioden voor de verschillende ondercommandanten die deelnamen aan FALCON
AUTUMN. Dit leverde niet alleen problemen op met de onderlinge coördinatie en
afstemming, maar ook voor C- 11 AMB,
die geconfronteerd werd met een enorm
beslag op zijn agenda om alle commandantenterugkoppelingen binnen de dagelijkse
praktijk van de vredesbedrijfsvoering te
kunnen doen en genomen besluiten n.a.v.
deze terugkoppelingen tussen de oren te
krijgen van de (oefen)staf en van zijn ondercommandanten. Een hick-up in de besluitvorming van 13 Infbat ontstond doordat het tijdens de bevelsuitgifte uitgegeven

operatieoleaat afweek van het oleaat in ISIS.
Dit ISIS-oleaat kwam pas beschikbaar op
de woensdagavond van de week waarin het
bataljon het TBM voor FALCON AUTUMN doorliep. Daarbij ontstond ook
nog discussie over de betekenis van de gebruikte tactische tekens.
Een van de belangrijkste uitdagingen voor
deze operatie vormde de C2-structuur die
de bevelvoering moest ondersteunen. Het
bataljon was niet uitgerust met de middelen
om zonder aanvullend materieel van het
hoger niveau of steunende eenheden een
gebiedsbedekkend C2-netwerk uit te brengen en in stand te houden. Daar kwam ook
bij dat n.a.v. een van de vragen over de
C2-structuur het bataljon geacht werd ook
de C2 te organiseren bij de rivierovergang
bij de IJssel, waardoor de toch al kleine
luchtmobiele batcp gesplitst moest worden
en de redundantie binnen de cp weg was.
In de initiële commandantenterugkoppeling is dit knelpunt aangegeven en onderkend, maar de twee toegezegde relayeerstations en de tot Iridium opgewaardeerde
blackberry van de BC waren niet voldoende om de knelpunten op te lossen. Tijdens
de uitvoering van de oefening is de C2 dan
ook het grootste knelpunt gebleven, niet
alleen voor C-11 AMB, maar ook voor
C-13 Infbat. Op het moment dat de eerste
eenheden van het bataljon de Hoogeveense Vaart bereikten, moesten de laatste eenheden vanuit de uitgangsstelling op het
ASK nog vertrekken om de IJssel over te
kunnen gaan. De bataljonscommandopost
was toen verdeeld over een mini-riviercommando bij de IJssel o.l.v. de Pbc, een uitgedunde commandopost halverwege de
IJssel en de Hoogeveense Vaart o.l.v. de

De ‘vcp’ tijdens de rivierovergang van de IJssel op een veer van 105 Brcie.
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S3 en een LSV met daarin de S6 en de BC,
die bij de voorbereiding en de uitvoering
van de verschillende gevechtsacties van de
ondercommandanten probeerde te zijn en
deels ook als 3e relayeerstation functioneerde, zonder dat daarbij de gehele eenheid in het net zat. Op de foto ziet u deze
‘vcp’ tijdens de rivierovergang van de IJssel
op een veer van 105 Brcie.

lang voor de commandant. De les van FALCON AUTUMN 2011 is, om zeker bij
dergelijke complexe operaties, hier heel
goed over na te denken en bijvoorbeeld
ook de experimenten van PURPLE NECTAR te beschouwen als beschikbare middelen voor de C2- ondersteuning.
In dit licht is het interessant om eens te
kijken naar de huidige C2 bij 11 AMB.
N.a.v. de presentatie van de Suite 2014
(ELIAS 1.0 en TITAAN 4.2) en de roadshows ELIAS bij 11 LMB, de ervaringen
tijdens FALCON AUTUMN 2011 en PEREGRINE SWORD 2012 en de invoering
van BMS op de Bushmasters is de bewustwording steeds groter geworden dat er bij
11 LMB op C2-gebied enkele grote knelpunten bestaan, waar nog niet structureel
over nagedacht wordt of waarvoor nog
geen behoeftestellingen bestaan. Dit geldt
voor zowel spraak als dataverkeer. De problemen worden nog groter zodra de C4Imodule van VOSS ingevoerd gaat worden.
Daarnaast hebben het Verbreed Operationeel Concept, de onder bevelstelling bij de
Duitse Division Schnelle Krafte en NRF 15
elk hun eigen uitdagingen op C2-gebied.
Ook het Verbeterd Gereedstellingsproces,
draagt niet bij aan een versimpeling van de
C2.

De vraag is of dat niet beter gekund of
gemoeten had en of er niet meer middelen
beschikbaar waren om in ieder geval de C2
mogelijk te maken. Achteraf is mijn indruk
dat bij het schrijven van het scenario misschien te weinig naar de C2-aspecten is
gekeken en de specialisten, die daarover
kunnen en moeten adviseren daar te weinig
bij betrokken waren. Bovendien was staf
11 AMB de oefenstaf en had vanuit die rol
meer zaken te regelen, die prioriteit hadden
of kregen. Wel kwam ik er later achter dat
er tijdens de oefening vanuit PURPLE
NECTAR mij niet bekende middelen aanwezig waren, die mij hadden kunnen ondersteunen bij het verkrijgen en behouden
van mijn eigen situational awareness (SA),
bijv. de Blue Force Trackers.
Zoals eerder aangegeven is commandovoering de verbindende functie van militair
optreden en daarmee van het grootste be-
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gevraagd en ongevraagd meerdere stovepipe-systemen de cpn zijn binnengekomen.
Dit wordt geïllustreerd door de afbeelding:
Overzicht ontplooiing C2 Suite.
Voor ieder niveau, voor iedere functie van
militair optreden en voor iedere gebruiksomstandigheid (Ontplooid, Mobiel en
Uitgestegen) zijn verschillende C2-systemen (zowel netwerken als applicaties) ontwikkeld of gepland, waardoor de C2-keten
complex is ingericht en niet gesloten.
ELIAS
De laatste ontwikkeling moet dit oplossen.
Er wordt gewerkt aan een C2 systeem, die
al deze C2-applicaties in één systeem moet
integreren en bruikbaar is binnen alle gebruikersomstandigheden, waarmee de C2keten gesloten wordt: het Essential Landbased Information & Application System
(ELIAS). Hiermee worden functionaliteiten uit ISIS, OSIRIS, ATHENA en Oporder gecombineerd en geïntegreerd met
AFSIS, DECIUS en DACAS. Gelijktijdig
wordt het TITAANnetwerk, één van de
platformen waarop ELIAS moet kunnen
draaien, verbeterd (de andere zijn BMS en
MULAN).
Voor het gemak ga ik er van uit dat bgen
Van Wiggen het ons niet kwalijk neemt dat
bij het C2SC vooral naar de techniek gekeken wordt, dat is inherent aan het soort
bedrijf dat wij zijn. Daardoor wordt ook
maar een deel van de commandovoering
ondersteund. Toch wordt wel getracht aan
zijn kritiek tegemoet te komen. Zo wordt
het beheer van TITAAN eenvoudiger,
wordt ELIAS een intuïtief te bedienen applicatie, die door de hele keten dezelfde
‘look en feel’ heeft waardoor bijvoorbeeld
opleiden en trainen eenvoudiger worden,
ATHENA gaat verdwijnen en de ontwikkeling van de planningssupportfunctionaliteit heeft het in zich om keuzes te maken
of het TBM volledig wordt doorlopen of
niet. Bovendien hoeven geen ingevoerde
gegevens meer gekopieerd te worden naar
bijv. een leeg format van een bevel. Bovendien kan dit bevel rechtstreeks doorgestuurd worden. Hiermee wordt tijdwinst
geboekt zowel in de besluitvorming als in
de bevelvoering.

project DataCommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) - Long Range Communication (LRC) uit. Dit project geeft invulling
aan de behoefte aan datacommunicatie in
het mobiele domein (initieel t.b.v. Battlefield Management System daar waar communicatie met de DCMO dataradio en /
of Combat Network Radio niet mogelijk
is.

techniek beproefd tijdens het experiment
Sensor to Effector, waarbij twee aangepaste Fenneks in staat bleken op grote afstand beelden door te sturen naar de cp en
bovendien konden chatten. Het gebruik
van de mix van militaire en civiele transmissienetwerken is met succes beproefd tijdens
diverse oefeningen in 2013.

Hierbij wordt o.a. ook gekeken naar de
behoefte om tijdens het verplaatsen (Communication on the Move) en tijdens korte
pauzes (Communication on (quick) halt)
informatie te kunnen verzenden of ontvangen. Een LRC-configuratie bestaat uit een
mix van diverse communicatiemiddelen en
een aanvulling in de vorm van wifi, UMTS
en verschillende vormen van Satcom.
Adhoc Routing en Adhoc Networking zijn
technieken die moeten zorgen voor connectiviteit tussen de beschikbare transmissiemiddelen, waarbij de gebruiker zelf de
prioritering van de beschikbare transmissiemiddelen kan beïnvloeden.

Purple Nectar (PN) is een platform waarbij
binnen een operationele setting voor Network Enabled Capabilities (NEC) in nauw
overleg met een operationele eenheid C2experimenten worden uitgevoerd. Doelstelling van de experimenten is de SA van
die eenheid te vergroten en daarmee zijn
besluitvorming te verbeteren en/of te versnellen door het toepassen van innovatieve
ICT en zo mogelijk het ondersteunen bij
het inrichten van een Joint Operation Centre (JOC) op commandopost (CP). Tijdens
PN 2012 gekoppeld aan de oefening PEREGRINE SWORD zijn de volgende experimenten met meer of minder succes
uitgevoerd: Aerostat relayeer en beveiliging, JCOP, doorsturen foto’s van verkenners, Jchat, GPS-locators (Blue Force Tracking) real-time beelden van gesimuleerde
UAV’s Scan Eagle en Predator, Lay-out
CP, mobiele commandantenpost met Mobile BGAN,
UAV-imagery zichtbaar
maken achterin Chinook, ELIAS, Sensor
to effector en koppeling NIMCIS aan BMS.

Hij kan dit veranderen op zijn console,
waarop hij kan zien welke middelen beschikbaar zijn voor transmissie. Afhankelijk
van prioriteit van de te verzenden informatie, de grote van de data en de kwaliteit van
de aanwezige communicatiemiddelen kan
de vooringestelde prioritering aangepast
worden. Het LRCsysteem draagt zorg dat
de verzonden informatie op een veilige
manier uitgewisseld kan worden (payload
encryptie). Door PURPLE NECTAR is in
2012 tijdens de oefening PEREGRINE
SWORD met succes de Adhoc Routing

PURPLE NECTAR

In 2014 zal PN gekoppeld zijn aan de oefening DUTCH BISON van 43 Mechbrig.
Het voert te ver om in dit artikel al deze
experimenten te beschrijven, maar het vol-

INFORMATIE-UITWISSELING EN
DRAADLOZE COMMUNICATIE
(DCMO LRC)

Bgen Van Wiggen constateert dat er op dit
gebied sinds 1987 weinig vooruitgang is
geboekt. De wens dit te verbeteren is wel
onderkend en de behoefte aan Long Rang
Communication (LRC) is formeel vastgesteld als onderdeel van het goedgekeurde
DMP-D document BMS-DCMO (2008).
Op basis van dit document voert DMO het
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gende wil ik er nog wel over kwijt. PURPLE
NECTAR-experimenten maken op het
moment van uitvoering deel uit van de C2middelen van die eenheid en dienen dus
bij de diverse deelnemers bekend te zijn en
beschouwd worden als factor of eigen middel tijdens het besluitvormingsproces.
Daarnaast moeten geslaagde experimenten
indien die in een behoefte voorzien, resulteren in een behoeftestelling en niet zoals
nu soms het geval lijkt te zijn jaarlijks herhaald worden om dezelfde C2-problemen
op te lossen.

VOSS EN PROMISE

Deze projecten richten zich op de lagere
niveaus van de C2 keten. Zij vormen de
laatste schakels waarmee de C2-keten gesloten kan worden. Het project Verbeterd
Operationeel Soldaten Systeem (VOSS) is
een al langer lopend project gebaseerd op
een behoeftestelling. De C4I-module hiervan staat echter nog aan het begin van de
ontwikkeling, waarbij sinds kort het C2SC
intensief betrokken is.
Het Project Multitouch Information Systeem Experiment (PROMISE) is een PURPLE NECTAR-achtig experiment uitgaande van de hypothese dat door het toepassen
van moderne civiele technologische middelen met gebruik van o.a. (innovatieve)
communicatie-infrastructuur, multi-touch
en apps-technologie de Observe, Orientate, Decide en Action (OODA)-loop versneld wordt en de benodigde gerubriceerde informatie kwalitatief verrijkt. Hierdoor
kan niet alleen de commandovoeringsondersteuning effectiever, toegankelijker
en goedkoper worden, maar worden ook

tussentijdse softwareverbeteringen vereenvoudigd. in 2014 zal binnen 11 Infbat
AASLT GGJ een aantal tests uitgevoerd
worden. Aan PROMISE ligt nog geen behoeftestelling ten grondslag.

LEIDINGGEVEN EN LEIDERSCHAP

Tot nu toe ben ik niet ingegaan op de aspecten leidinggeven en leiderschap. Zoals
aangegeven speelt leidinggeven en dus ook
leiderschap een rol tijdens het gehele commandovoeringsproces. Die rol is zelfs cruciaal. In zijn artikel koppelt bgen Van Wiggen dit aan de term gevechtsleiding en hij
wil het accent leggen op snelle tactische
besluitvorming of bevelvoering zonder ingewikkelde geautomatiseerde ondersteuning. M.i. bestaat ook de term gevechtsleiding uit de drie elementen van
commandovoering, alleen is de daarvoor
beschikbare tijd van de commandant, zoals
ook lkol Schmidt aangeeft, veel korter en
zelfs te kort om uitgebreide processen te
doorlopen. Het gaat daarbij echter ook
vaak om (gevechts)situaties, die minder
complex zijn dan de gehele operatie zelf en
bovendien voortborduren op het al gemaakte plan. Dan moet je ook kiezen voor
een andere manier van besluitvorming. De
rol van de commandant wordt dan nog veel
belangrijker.
Leiderschap heeft vooral te maken met wel
of niet ontwikkelde persoonlijke eigenschappen en karakters van mensen, die
vooral te maken hebben met de mogelijkheid en vaardigheid die commandanten
hebben om hun ideeën op anderen over te
brengen. Degenen die bgen Van Wiggen

en mij kennen, zullen ongetwijfeld vastgesteld hebben dat wij andere leiderschapsstijlen hanteren, en daardoor op een andere manier al of niet effectief zijn. Dat is
uiteraard ook aan de orde gekomen tijdens
PURPLE NECTAR. Wat telde was dat we
ondanks verschillen in stijl van elkaar wisten
hoe we in elkaar zaten, wat we wilden bereiken en elkaar(s stijl) respecteerden.
Leiderschap is wel het aspect dat door techniek slecht te ondersteunen is. Het is een
vaardigheid die je opdoet in de praktijk en
dus moet trainen en waarin je geholpen,
begeleid en gevormd moet worden. Ik kijk
daarom ook uit naar het symposium.

ANTWOORD OP DE VRAAG?

Het C2SC beseft terdege dat het erom gaat
de operationele gebruiker in zijn commandovoering te ondersteunen door de hele
C2-keten heen. De operationele gebruikers
zijn onze ‘klanten’. De vraag is wie dat zijn
en wat hun behoefte is. Daar krijgen we
niet altijd een eenduidig antwoord op. Er
wordt wel eens gekscherend opgemerkt dat
de klant pas weet wat hij wil, als hij ziet wat
hij krijgt. Vaak hebben we de neiging om
dit soort problematiek bij de S6 of de stafofficier Informatiemanagement te leggen,
terwijl het hier gaat over de functionaliteit
die de commandant moet ondersteunen.
Als mij vooraf aangaand aan FALCON
AUTUMN gevraagd was, wat mijn wensen
waren op C2-gebied had ik geen zinvol
antwoord op die vraag kunnen geven en
ook bgen Van Wiggen had toen als ongeveer belangrijkste behoefte een kaart met
een operatieoleaat er op. Het gaat dus een
samenspel tussen vertegenwoordigers van
de operationele gebruiker en de vertegenwoordigers van bouwers ontwikkelaars en
van systemen, maar wel allemaal met kennis
van zaken. ELIAS wordt doorontwikkeld
in samenwerking met het LWC en het LTC,
waarbij we maken wat de klant wil, onder
voorwaarde dat dit technisch en financieel
haalbaar is. Leiderschap kan worden getoond door duidelijk aan te geven wat men
wil en daar samen met het C2SC (nu
SATS2) een goed plan voor te maken.

1 Het

C2SC is m.i.v. 1 nov 2013 opgeheven. Delen van de werkzaamheden
zijn o.a. overgenomen door de nieuw
op te richten afdelingen KIXS en SATS
van C4i&I van het JIVC.

2 SATS:

Systemen, Applicaties, Trainers
en Simulatoren

(S)UAV -beeld van PN 2012 locatie met Aerostatrelay zeppelin
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