wa p e n i n f o r m at i e dag e n

wa p e n i n f o r m at i e dag e n

De wapeninformatiedagen zijn bedoeld voor alle actief-dienende kaderleden Vbdd
en alle leden VVPRV. Tijdens deze dag zijn er verschillende presentaties en een
static show over de ontwikkelingen binnen de Vbdd in de komende twee jaar.

Nieuw C2Ostcommando
Het perfecte netwerk-moment

C2Ostcommando
Een door reorganisaties en reducties
geteisterde C2Ost-organisatie heeft geleid tot:
• slechte materiële gereedheid en
achterblijvende investeringen in nieuw
materieel;
• mindere en versnipperde kennis bij
de verbindelaar;
• gebrek aan regie over de C2Ostketen;
• te weinig personele capaciteit.
Door het oprichten van een C2-Ondersteuningscommando willen we de regie
op de C2Ost-keten kunnen borgen en
het CIS-kennisdomein repareren en
borgen. Het C2Ostcommando zal in
2018 opgericht gaan worden.

DVOW
Defensie is bezig met de vervanging
van de operationele wielvoertuigen. De
Amarok is al ingestroomd als vervanger
van de Mercedes Benz. De Scania die
de 4- en 10-tonner gaat vervangen zal
de komende jaren instromen, ook bij de
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verbindingsdienst. Dit heeft ook geleid
tot andere verbindingscontainers i.p.v.
de huidige shelters.

FOXTROT
Defensie staat aan de vooravond van
de vervanging of upgrade van een groot
deel van de middelen (o.a. CNR, TacSat, BMS, grondterminals MilSatCom,
NIMCIS, TTN) die nodig zijn om in
mobiele gebruiksomstandigheden de
commandovoering te kunnen ondersteunen. Deze vervanging of upgrade is
nodig omdat de operationele gebruiksomstandigheden zijn veranderd, de
huidige systemen in toenemende mate
instandhoudingproblemen kennen en
de joint en combined interoperabiliteit
beperkt of afwezig is. De operationele
urgentie is groot; de krijgsmacht loopt
risico’s, omdat er geen gesloten C2-keten meer is; hij is gebroken.
Ook vanuit een bedrijfsvoeringsbenadering is het noodzakelijk om op basis van
een goed plan de schaarse resources
(geld, mensen, kennis) zo efficiënt en
effectief mogelijk in te zetten.

EOV
Het belang van EOV neemt nog steeds
toe. Tegenstanders zijn (soms) sterk
ontwikkeld op EOV-gebied en daarnaast zijn middelen (zeer) goedkoop
op de civiele markt te koop, waarbij al
een breed scala aan detectie- en verstoringsmogelijkheden geboden wordt.
102 EOV cie wordt uitgebreid en krijgt
nieuw materieel. Andere voertuigen
maar ook andere systemen. Men gaat
van analoog naar digitaal. Ook wordt
gekeken naar het bestrijden van nieuwe
dreigingen, o.a. remote controled voeren vliegtuigen.

Static show & demonstraties
Opgeven met uw voorkeursdag (beide dagen is er
hetzelfde programma) door het sturen van een e-mail
vóór 26 september naar: wapeninfodagenvbdd@mindef.nl
Meer informatie vindt u op www.verbindingsdienst.nl

Simulatoren
Het gebruik van simulatoren bij opleidingen en trainingen blijft zich snel ontwikkelen. Vooral Virtual Reality krijgt een
steeds belangrijke rol.
Op deze wijze kan Defensie op een
milieuvriendelijke, veilige en kostenefficiënte wijze de opleidingen en trainingen naar een hoger niveau tillen.
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