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Majoor Frank de Jong, Hfd Sie G6 13 Ltbrig

13 Ltbrig bereidt zich voor op de stand-by missie
EUBG 2018. Het doel van dit artikel is om te beschrijven
hoe de brigade dit doet en wat daarin de rol is van de
Sie G6. Ik zal beginnen met eerst een beeld te schetsen
wat de EUBG is. Vervolgens zal ik inzoomen op welke
wijze de brigade hier invulling aan geeft en zich voorbereidt. Daarna zal ik aangeven op welke wijze de
C2-ondersteuning wordt toegepast in de certificeringsoefening ACTIVE LION. Tenslotte zal ik ingaan op welke
wijze de Sie G6 13 Ltbrig invulling geeft aan haar taken
en verantwoordelijkheden.
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De scope van dit artikel beperkt zich tot de 13e Ltbrig. Het
is een artikel waarmee ik aangeef op welke wijze wij als Sie
G6 invulling geven aan onze taak. Ik sluit het artikel af met
een aantal punten ter overweging, omdat ik vind dat we als
Verbindingsdienst heel goed moeten weten wat onze rol is.
Met het oprichten van een C2OstCo zetten we een stap in
de goede richting, echter moeten we er wel zorg voor dragen
dat we hierin juiste keuzes maken en dat de inrichting plaats
vindt op basis van de juiste argumenten. De C2 ondersteuners
zijn al lang niet meer alleen van de CIS-middelen, maar spelen
een essentiële rol in het faciliteren van informatiestromen die
operationele processen ondersteunen.

‘The EU Battlegroup Concept was conceived as a means of
encouraging continued improvements in deployable and employable European capabilities, thus widening the scope for
burden sharing between European partners. This kind of high
readiness capability meets EU requirement for forces which
are able to respond rapidly according to European Headline
Goal (EHG) 2010 to an emerging crisis under a UN mandate, and thereby demonstrates European willingness to fill a
crucial global capability gap.’

Wat is de EU Battle Group (EUBG)

Een EUBG bestaat uit een Force HeadQuarters (FHQ), een
Battle Group (BG) zijnde de Infantry Task Force (ITF) en diverse
operationele en strategische enablers. In figuur 1 wordt deze
structuur weergegeven.

De EUBG is een samengestelde eenheid, die in staat is snel
te ontplooien in een gebied binnen een straal van 6000 km
rondom Brussel. Het is goed om te weten dat de EUBG als
landcapaciteit in die hoedanigheid tot op heden nog nooit is
ingezet. De reactietijd om daadwerkelijk te worden ingezet na
activatie is vijf tot tien dagen.
De taken bij inzet zijn; Conflict prevention tot seperation of
parties by force en Non-Combatant Evacuation Operations
(NEO). In een Finabel1 rapport staat beschreven waarom de
EUBG is opgericht en wat je mag doen met een EUBG. Hierin
staat het volgende beschreven:

Lead nations voor de EUBG 2018 zijn Nederland, België en
Luxemburg. In de eerste helft van 2018 wordt bij inzet de missie geleid door C-13 Ltbrig en in de tweede helft door Cdt (BEL)
Medium Bde. Ook op de lagere niveaus vinden wisselingen
plaats, echter de FHQ staf blijft wel hetzelfde. Wat opvalt aan
de order of battle (orbat) is dat er tot op compagniesniveau diverse nationaliteiten samengevoegd zijn. Er is wel afgesproken
dat Nederland de C2-systemen levert van FHQ naar de Main
Subordinate Units (MSUs). Bij een eventuele inzet is de FHQ
het hoogste militaire niveau in een gebied. De FHQ heeft wel

Figuur 1
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een Operational HeadQuarters (OHQ).
Deze bevindt zich in Northwood (UK)
en zal daar ook blijven. Hiermee is de
Battle Group de hoogst aanwezige militaire eenheid in het gebied. Het gevolg
hiervan is dat de FHQ naast het aansturen van tactische activiteiten vooral op
operationeel niveau actief zal zijn. Het
effect hiervan is dat de FHQ op zowel
tactisch als operationeel niveau moet
denken, plannen en operaties moet uitvoeren. De orbat voor de EUBG 2018 is
weergegeven in figuur 2 en bestaat uit
ongeveer 2500 personen.

te acteren op operationeel niveau. De
afspraak werd gemaakt dat binnen de
FHQ het Multinational Joint Operation Center (MJOC) de tactische activiteiten aanstuurt en dat de rest van de
staf zich vooral bezig houdt op operationeel niveau. Het kunnen acteren op
operationeel niveau vereist een andere
mindset, maar ook een andere organisatie. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de
keuze een aantal elementen benodigd
voor tactische operaties onder operationeel bevel te stellen van de ITF, namelijk: FireSupport Battery, (AUT) Reserve

Company, Armed Engineer Platoon.
Normaal gesproken treedt het BrigadeHoofdKwartier (BHK), in deze oefening
het FHQ, op in een cellenstructuur2.
Hierbij is een cel (CURRENT, PLANS,
ENVIRONMENT, SUPPORT, HQ MANAGEMENT,COMMAND GROUP), een georganiseerd element verantwoordelijk
voor een proces. 13 Ltbrig heeft ervoor
gekozen om in de oefening ACTIVE
LION hierin een wijziging aan te brengen
en een Communication & Engagement
Cell toe te voegen, die zich voornamelijk
bezig houdt met informeren van actoren
in een operatiegebied en relevante spelers effectief beïnvloedt.
De oorzaak hiervan is het eerder genoemde moeten kunnen acteren op
operationeel niveau. De FHQ zag er uit
als gegeven in figuur 4 en bestaat uit
ongeveer 220 personen.

Operational design
13 Ltbrig heeft ervoor gekozen om te
gaan werken met een Operational Design. Hierin wordt een endstate gedefinieerd, die bereikt moet worden aan de
hand van operatielijnen. Daarnaast worden er Decisive Conditions (DC) aangegeven die voorwaardelijk zijn om de
endstate te kunnen bereiken. Een afge-

Figuur 2

Hoe stelt 13 Ltbrig zich gereed
voor de EUBG 2018?

Figuur 3

De brigade heeft slechts weinig mogelijkheden om zich gereed te stellen voor
de EUBG. Echter als op of na 1 januari
2018 iemand op de knop drukt, moet zij
er klaar voor zijn. Dit houdt in dat personeel aangewezen is voor de EUBG,
dat materiaal beschikbaar dient te zijn
en het personeel opgeleid voor hun
taak. De brigade stelt zich gereed aan
de hand van een aantal oefeningen, die
maximaal benut worden te oefenen en
trainen. In tijd ziet dat er uit gegeven in
figuur 3.
Recentelijk heeft de certificeringsoefening ACTIVE LION plaatsgevonden,
die als doel had het certificeren van
de FHQ. Wat vooral interessant was,
was in hoeverre de FHQ in staat was
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Figuur 4

Figuur 5
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leide van de DCs zijn dan operationele
effecten die bereikt moeten worden. In
figuur 5 is een vereenvoudigd voorbeeld
te zien van een operational design.
Dit proces wordt bewaakt aan de
hand van een Joint Coördinaton Order
(JCO)-cycle, waarin iedere keer wordt
bekeken of plannen moeten worden
bijgesteld op de korte, danwel middellange termijn. Dit proces bestaat uit diverse Working Groups (WG) en Boards.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar
kinetische effecten, maar zeker ook
naar non-kinetische. Zo is Key Leader
Engagement (KLE) een belangrijk onderdeel van de JCO-cycle. KLE is een
proces wat behoort bij de C&E-Cell.

OHQ/FHQ. Essentieel bij het doorlopen
van al deze cycles is communicatie, coördinatie en interactie. Stafofficieren zitten achter hun workstation (WS), maar
zoeken elkaar ook op en stemmen activiteiten, plannen en operaties af. Dit
alles gebeurt vaak in een hoog operationeel tempo.

Wat is hierin de rol van
de Sie G6?
In het voorgaande heb ik globaal beschreven welke operationele processen
er lopen binnen de brigade en op welke
wijze deze georganiseerd zijn. Om als
Sie G6 goed te kunnen werken is het
begrijpen van deze processen en de
dynamische omgeving cruciaal.

Figuur 6

Battle Rhytm (BR)
Binnen de FHQ wordt gewerkt aan de
hand van een BR. Alle dagelijkse activiteiten van de FHQ dragen bij om militair
tactische en operationele doelen te behalen. In een BR lopen 3 cycles, te weten korte, middellange en lange termijn.
Dit zijn de diverse planningscycli. De
short term cycle voor tactisch niveau,
de mid term voor tactisch/operationeel
niveau, de long term voor operationeel
niveau en de longer term voor militair
strategisch niveau. De JCO-cycle vindt
vooral plaats in de mid term planning
cycle. Deze hebben allemaal invloed
op elkaar en passen in de strategische
doelstellingen geformuleerd door het

Immers, de G6 is niet de Foxtrot van
het FHQ, maar is als G-hoofd verantwoordelijk voor het invulling geven als
stafadviseur op het gebied van Command&Control-ondersteuning (C2ost),
met als doel besluitvorming en bevelvoering zo efficiënt mogelijk te ondersteunen om zo een operationeel voordeel te verkrijgen ten opzichte van de
tegenstander. Een efficiënte C2Ost
genereert uiteindelijk informatiedominantie, dit is een forcemultiplier voor de
operatie.
Om C2 goed te kunnen ondersteunen
moet je allereerst begrijpen wat C2
eigenlijk is. C2 staat voor Command &

Control, in het Nederlands Commandovoering. C23 is: Commandovoering is
één van de functies van militair optreden en omvat het leiden en besturen
van een militaire organisatie om haar
doelstelling te realiseren.
Commandovoering bestaat uit:
1. Besluitvorming,
het proces dat wordt uitgevoerd
om te beslissen over de wijze van
optreden.
2. Bevelvoering,
het proces waarmee de commandant de aan de ondercommandanten opgedragen activiteiten coördineert en dirigeert.
3. Leiding geven,
is het bewuste gedrag van een persoon die de positie van leider heeft in
een groep en daarmee de activiteiten
van de groep en haar leden richt op
het realiseren van een bepaald doel.
Samengevat, C2-ondersteuning (C2Ost)
is essentieel voor het slagen van operaties en gaat veel verder dan het inzetten van CIS-middelen. Het is de combinatie van CIS-operaties (CISOPS) en
informatievoorziening/management (IV/
IM), die het mogelijk maken dat alle informatiestromen binnen een brigade zo
efficiënt mogelijk doorlopen, waardoor
commandanten tijdig de beschikking
hebben over de juiste informatie op
het juiste moment. Hierop zit spanning,
aangezien de C2Ost het tempo moet
volgen van de diverse planningscycli en
operaties, waarbij vaak reactietijden kort
zijn. Met het goed inrichten van deze
processen, waarbij de basis is de informatiebehoefte van de commandant, is
C2Ost een enabler voor een operatie.

Sie G6 13 Ltbrig
In vredestijd bestaat de Sie G6 uit een
afdeling CISOPs en een afdeling IM/
IV. In een operatie wordt de afdeling
CISOPS, inclusief de Hfd Sie G6, ondergebracht in de SUPPORT-Cell.
Van deze cel maakt de CISSUPPORTOFFICE deel uit.
De IM/IV-afdeling wordt echter ondergebracht in de HQ-Management Cell.
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De CISSUPPORTOFFICE
De CISSUPPORTOFFICE draagt zorg voor het plannen, monitoren en in stand houden van alle C2-systemen. Zij nemen
deel aan het CURRENT proces, waarbij de lopende operatie
wordt gemonitord, en zij nemen deel aan besluitvormingsprocessen binnen de PLANS-cell, zodat de C2 in alle operaties
gewaarborgd wordt. Tevens bevindt zich de functionaliteit informatiebeveiliging in de CISSUPPORTOFFICE, die zich voornamelijk bezig houdt met de vertrouwelijkheid, integriteit en de
beschikbaarheid van informatie. Chief CISSUPPORTOFFICE,
de Hoofd Sie G6, treedt daarbij op als de adviseur van de
commandant op het gebied van C2Ost.

De IM-OFFICE
Het managen van informatie gebeurt in de IM-OFFICE. In de
vredesbedrijfsvoering maakt zij onderdeel uit van de Sie G6,
in de operatie maken zij deel uit van de HQ-Management
cell. Het spreekt voor zich dat er een duidelijke link ligt tussen
CISOPS en IM. Maar wat is IM4 nu eigenlijk:
Informatie is het levensbloed van commandovoeringsondersteuning. Als één van de kritische succesfactoren is de
beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en beveiliging van
informatie bepalend voor succes of falen.
Informatiemanagement is de combinatie van mensen, procedures en afgestemd op maximaliseren van bruikbaarheid
en gebruik van informatie.
Effectieve IM ondersteunt efficiënte informatiestromen in alle
richtingen. Zowel binnen het FHQ, tussen CP’n, van en naar
de ondereenheden, externe instanties, steunende- en ondersteunende eenheden en alle andere actoren die actief zijn.

Hoe is de C2-ondersteuning toegepast in de
oefening ACTIVE LION?
Om alle informatiestromen binnen het FHQ te kunnen ondersteunen hebben we diverse netwerken uitgebracht.
1. Ons hoofdsysteem was TITAAN MISSION SECRET (TTN
MS). Voornaamste services die geleverd worden zijn: voice, e-mail, webshare, webportal en ELIAS. ELIAS is het
C2-systeem van de brigade. Iedere stafofficier en –onderofficier moet hiermee bekend zijn. Voornaamste services in
ELIAS zijn de Common Operational Picture, Logboek, het
TBM-proces en de chat. Deze services dragen bij tot een
shared SA en een versnelde besluitvorming. Alle cellen binnen de brigade werken in ELIAS. Tevens heeft 13 Ltbrig
in deze oefening gebruik gemaakt van de VTC-systemen
van 1GNC. Dit heeft prima gewerkt en is volledig bediend
en beheerd door personeel van de CISSUPPORTOFFICE.
Tot slot is interessant dat we in TITAAN gebruik hebben
gemaakt van een Luxemburgse Home Base Link, die geschakeld werd via het ankerstation in DIEKIRCH, waarbij
gebruik gemaakt werd van een CCT-200 in combinatie met
een Nederlandse Tunnelbox.
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2. Naast TTN MS wordt ook TITAAN MISSION RESTRICTED (TTN MR) als alternatief voor TTN MS gebruikt.
Hiermee worden tevens andere services geleverd. Een
voorbeeld daarvan is SAP, een essentieel operationeel
logistiek systeem.
3. Een derde systeem dat ontplooid werd is internet en wel in
de vorm van een extranet. Dit extranet is ontwikkeld door
het KIXS en als experiment uitgevoerd in de oefening. Voor
UNCLASS samenwerking tussen de EUBG-deelnemers onderling (NLD, BEL, DUI, LUX, AUT) en voor samenwerking
met diverse externe partners van de EUBG (zoals IOs en
NGOs), heeft de EUBG een extranet-omgeving nodig waarmee men op UNCLASS niveau informatie met elkaar kan
delen via aan internet gekoppelde devices.
Het gebruik van diverse publieke middelen (zoals Gmail) is
hierbij op dit moment niet wenselijk, omdat hier geen controle op is. Het gebruik van bestaande militaire systemen
zoals TTN MR is een te zwaar middel, omdat de externe
partners hier niet bij kunnen. Er is een middenweg nodig,
waarin wel enige mate van controle is op de toegang en
toch laagdrempelig (via internet) samengewerkt kan worden. Services die werden uitgebracht waren: e-mail(…..@
eubg.kixs.org), Owncloud, Webportal). In een omgeving
waarin de EUBG actief is, zijn zeer veel non-kinetische spelers actief. Daarnaast wil je een middel hebben om informatie te delen. Hiervan wordt vooral gebruik gemaakt door
de Pubic Affaits Office (PAO), Liaison Officers (LSOs), Civiel
Militaire Samenwerking (CIMIC), Psychological Operations
(PSYOPS) en Information Operations (IOs).
4. Een vierde C2-systeem dat intensief gebruikt werd is het
Intelligence Support System, de ISS-light. Dit is nu nog
een standalone netwerk ten behoeve van de ENVIRONMENT-cell. Hierop draaien diverse applicaties waarmee
data van sensoren kan worden geanalyseerd en gecontroleerd. Uiteindelijk leidt deze data tot waardevolle informatie voor de operatie waardoor de kans om succesvol
te zijn aanzienlijk wordt vergroot. In de toekomst is het de
bedoeling dat dit netwerk deel uit gaat maken van TTN MS
door middel van een trust relatie. De applicaties die op dit
systeem draaien zijn functioneel, daarnaast moet een database gemanaged worden, waarvoor een SQL Databasebeheerder nodig is.
5. Als back up voor TTN MS wordt een HF-netwerk uitgebracht om SECRET informatie uit te kunnen wisselen.
6. In de volgende oefening QUICK LION, waarin de ITF gecertificeerd wordt, komt hier het mobiele domein bij. Eerder in
het jaar zijn er al diverse interoperabiliteitstesten gedaan,
samen met SATS, 982 SQN T&MO, België, Oostenrijk,
Luxemburg en Duitsland. Overigens toont zo’n test gelijk aan dat het mixen van eenheden op laag niveau gelijk
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“Het op het
juiste niveau
verstand hebben
van C2-systemen
is essentieel.”

Figuur 7

C2-uitdagingen met zich meebrengt.
Technische oplossingen zijn er wel
door het gebruik van een Tactical
Voice Bridge of een STANAG4448,
echter het is maar de vraag of dit
werkt in een tactische omgeving.
Daarnaast nemen alle MSUs hun
eigen communicatiemiddelen mee,
specifiek voor bepaalde operaties. Voorbeelden hiervan zijn: ANPRC117/152, BAMS, BGAN325
t.b.v. (BEL)ISTAR,UAV, etc.
Naast technische uitdagingen brengt
het ook andere interoperabiliteits issues
met zich mee. Zo moeten procedures
en drills ook goed op elkaar worden
afgestemd. Dat vereist naast discipline
ook mentaal iets van eenieder.
De Sie G6, in de oefening de CISSUPPORT-OFFICE en IM-OFFICE, bereidt
dit voor, maakt alle plannen gebaseerd
op informatiebehoeften en monitort alle
C2-systemen. Daarnaast zijn zij vertegenwoordigd in alle cellen en maken
dus integraal deel uit van alle processen (CURRENT, PLANS, SUPPORT,
HQMNT). Hierdoor is de Sie G6 in staat
de C2-systemen efficiënt in te zetten,
informatieprocessen efficiënt in te richten en uiteindelijk de commandant te
voorzien van goede adviezen.

Samenvatting
Samengevat acteert de EUBG in een
zeer complexe en dynamische omgeving. Informatiebehoeften zijn zeer complex en omvangrijk. De brigade heeft
meerdere C2-sysyemen om aan die
behoefte invulling te geven. De Sie G6
plant, richt in, en monitort de C2-ondersteuning zodat de G6 de commandant
voorziet van goede adviezen. Uiteindelijk gaat het niet om C2-ondersteuning
maar om het bereiken van een military
endstate. De opdracht moet gehaald
worden. Commandanten moeten hun
ondereenheden kunnen aansturen waarbij een gemeenschappelijke situational
awareness/situational understanding (SA/
SU) essentieel is. De rol van de Sie G6/
CISSUPPORTOFFICE hierin is cruciaal
en absoluut een enabler. Hierin moet
de Verbindingsdienst investeren om
de rol die we hebben verder in te vullen. Wij verbindelaren moeten begrijpen
hoe (tactische en operationele) activiteiten/operaties worden uitgevoerd en
wat hierbij de informatiebehoeften zijn,
zodat we weten wat we moeten ondersteunen. Het op het juiste niveau
verstand hebben van C2-systemen is
essentieel. Dat is ook wat de manoeuvre-eenheden van ons verwachten.

Punten ter overweging
Tot slot wil ik graag een aantal punten
ter discussie aangeven en verbindelaren uitdagen om hun mening hierover te

geven. Deze punten komen voort uit de
ervaringen die ik heb opgedaan in mijn
eerste periode als Hfd G6 van 13 Ltbrig.
Ervaringen waarvan ik vind dat ze meegenomen moeten worden in het ontwikkelen van een C2OstCo.
• Ik vind dat iedere verbindelaar kennis
moet hebben van generieke C2-applicaties zoals: Jchat, Office, VOIP,
Portal, en het C2-systeem ELIAS.
Hoe kun je anders C2 ondersteunen.
Nu focussen we vooral op het netwerk dat in de service ELIAS voorziet, maar niet op hoe we het inrichten. ELIAS wordt gebruikt in zowel
het statische domein op TITAAN, als
in de mobiele omgeving op BMS.
Beide netwerken worden met elkaar
gekoppeld d.m.v. een C2-Secure
Gateway waardoor één groot informatiedomein ontstaat.
En dat is precies het domein waar
kansen liggen voor de Verbindingsdienst. Gevolg hiervan is dat we als
Verbindingsdienst meer moeten kunnen dan alleen een radio installeren,
daar hoort zeker ook BMS en ELIAS
bij. Dat geldt voor iedere verbindelaar, ongeacht bij welke eenheid je
geplaatst bent.
• In de complexe dynamische omgevingen waarin eenheden tegenwoordig acteren zijn er andere oplossingen nodig om de informatie-
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stromen te controleren en te faciliteren. We moeten daarbij
out of the box denken en vooral de samenwerking zoeken met specialisten. Het beheer van C2-systemen beperkt
zich dan ook niet tot TITAAN, maar gaat over alle C2-systemen die een bijdrage leveren aan de operatie (Extranet,
ISS-light). Hier ligt een rol voor de verbindelaar.
• Als Verbindingsdienst hebben we enige tijd geleden aangegeven dat we niet uitsluitend van het communicatiedomein zijn, maar dat er grote kansen liggen in het informatiedomein. We deliver information dominance. Binnen het
operationele optreden is juist dit domein van belang. Het
richten gebeurd door de Chief of Staf op basis van gestelde
informatiebehoeften en het inrichten van informatieprocessen gebeurt door zorg van de Sie G6 afdeling IV/CIS, waarbij structuren worden vormgegeven. Uiteindelijk leidt dit tot
activiteiten die verricht moeten worden. Met de combinatie
van CISOPs en IV/IM in een Sie G6 zijn hiervoor de juiste
bouwstenen aanwezig.
Het informatiedomein is de enabler, waarbij beschikbaarheid van C2-systemen een randvoorwaardelijkheid is.
Hierin moet de Verbindingsdienst gaan investeren, zodat
we gezamenlijk de juiste richting in blijven gaan en al onze
processen hierop worden afgestemd. Het informatiedomein
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moet in mijn beleving dan ook prominent terugkomen in de
ontwikkeling van een C2OstCo.
• De toegenomen hoeveelheid en complexiteit van C2-systemen leidt ertoe dat bij de operationele eenheden van een
brigade meer personele capaciteit benodigd is om goede
C2-ondersteuning te kunnen waarborgen. Dit doet zich
voornamelijk voor bij de gevechtsbataljons en haar compagnieën. Hier wordt geknokt en is de dynamiek zeer hoog,
de C2-ondersteuning moet adaptief zijn en de mensen die
dit moeten bedenken en waarmaken dus ook. Dat ligt veelal
bij één persoon per eenheid.
Daarnaast wordt ook verwacht dat deze persoon een gedegen advies aan een commandant kan uitbrengen.
Kortom investeren in kennis, kwaliteit en kwantiteit van ons
personeel is een belangrijk punt. Dit moet geborgd worden
in het KennisCentrum C2OstCo.
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