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Wil je snel gaan,
train alleen.
Wil je ver komen,
train samen
Kapitein P.C.J. Donders BBA lord, Stafofficier
CISOPS, HQ OOCL

In dit artikel neem ik u mee in de organisatie van de
ketentraining voor het Wapen van de Verbindingsdienst:
Signal Challenge. Achtereenvolgens worden de aanloop
naar, de organisatie van, deelname aan en de afronding
van deze training beschreven. Als laatste beschrijf ik
de doorkijk naar Signal Challenge 2018.
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Voorafgaand aan Signal Challenge
In 2015 is er vanuit CLAS DIR M&D (Directie Materieel & Diensten) opdracht gegeven om een ketentraining voor de C2-Ondersteuning binnen CLAS te initiëren. In het verlengde van het
oprichten van het C2OstCo (toen nog een studieobject) werd
onderkend dat er binnen de Verbindingsdienst een sterke
behoefte is om meer te gaan opleiden en trainen en niet alleen
maar andere eenheden te ondersteunen.
Met andere woorden de cyclus Opleiden-Trainen-Kennisproductie diende versterkt te worden. In reactie op deze behoefte hebben Het Expertise Centrum (EC) VBDD en het Land
Training Centre (LTC) gezamenlijk deze bal opgepakt.
Parallel aan deze ontwikkeling werd door de 11e Luchtmobiele Brigade (11X) en 13 Lichte Brigade (13X) het initiatief opgestart om gezamenlijk een C2Ost-training te organiseren, wat
resulteerde in een eerste Signal Challenge in 2016 (SC16). De
taakverdeling was dat 13X verantwoordelijk was voor de organisatie (alsmede de randvoorwaarden en ondersteuning) en
11X voor het draaiboek/script. Een verslag van deze training
is verschenen in Intercom nr. 2 van 2016. Na SC16 was het
verzoek van de deelnemende eenheden eensluidend: ook in
2017 moet er een Signal Challenge komen.
Om eenheid van inspanning te genereren is na de uitvoering
van SC16 de ontwikkeling van de ketentraining gekoppeld
aan Signal Challenge 2017 (SC17). Het oogmerk hierbij was
om een gedegen en gedragen trainingsplatvorm te bieden
voor de G6 gemeenschap, C2Ost- en verbindingseenheden
van het CLAS.
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Nadat het jarenlang bijna onbespreekbaar is geweest om ketentraining op te nemen in de jaarplannen, is het nu binnen
CLAS geen onderwerp van discussie meer. Iedereen onderkent de noodzaak. In het verlengde hiervan loopt er in een
breder verband binnen St-CLAS een studie ketentrainingen
om het belang hiervan te onderstrepen. Het is nu aan de
C2Ost-keten om het momentum vast te houden en door te
pakken. Oftewel: als we het niet doen, dan zal het ook wel
niet zo nodig zijn geweest! Indien we het momentum niet vasthouden loopt de Verbindingsdienst het risico de ruimte in het
jaarplan weer te verliezen.
In juli 2016 is in de Training & Exercise Planning Conference
(TEPC) op aangeven van de G6’n door de G5’n de oefening
SC17 opgenomen in de jaarplannen. Zowel in de G5 als in de
G6 lijn waren de meningen destijds unaniem. De vraag was
niet of SC17 zou moeten plaatsvinden maar slechts wanneer
in het jaarplan. Dit alles werd opgezet na een e-mail aan alle
G6’n in juni 2016 (knip uit de e-mail van dinsdag 7 juni 2016
15:03, aan alle G6’n):
Er is ruimte gevonden op het jaarplan bij 13LtBrig, 43MechBrig, 11LumblBrig en 101CISbat om gedurende de weken 22
t/m 24 deze NIV 3/4 training te kunnen houden. Met als gedacht verloop 22 en 23 Primen en Stagen met aansluitend
week 24 (incl weekend) als uitvoering.
Blijft over het bijeen brengen van de nodige capaciteiten en
actoren. Het advies van DT&O is om de wens in te brengen
via het plannersoverleg met de eenheden. Kortom de wens in
te brengen via onze G5’n. Waarbij de volgende EXORG wordt
voorgesteld:
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Datum voorbereidingen

29-05 t/m 09-06

FTX

10-06 t/m 16-06

Officer Supporting Exercise

C-LAS

Officer Conducting Exercise

OOCL (icm 101CISBAT)

Primary Training Audience

CLAS Brigades, KCT, DGLC en CISBn

Script

(EXCON) SVBDD / EC

Support

JIVC/SATS, JIVC/OPSROOM, KENNISPOOL

Doelen

Trainen van planning, configuratie, installatie
en beheer

Locatie

Stroe

Deelnemers

Geschat 150

Organisatie
Door zorg van het CLAS is er eind 2016
contact gelegd met het EC VBDD en
HQ OOCL om afspraken te maken over
de EXCON- en OCE- rol.
Na toezegging van de medewerking en
de toebedeelde rollen zijn de draaiboeken SC16 beschikbaar gesteld en overhandigd. Dit was voor ons bij de sectie G6 HQ OOCL het startschot om de
schouders eronder te zetten en SC17 te

gaan organiseren. Voor onze sectie was
het een totaal nieuw soort opdracht.
Het HQ OOCL heeft na de reorganisatie
in 2012 het aantal FTE’n gehalveerd en
alle ondersteunende elementen gefaseerd afgestoten. Denk hierbij aan het
logistiek peloton en de C2Ost-groep.
Er kan worden geconcludeerd dat HQ
OOCL in de huidige samenstelling de
operationele taken niet meer zelfstandig

als staf kan uitvoeren. Oftewel; het HQ
is afhankelijk van onder- of neveneenheden bij het organiseren van complexe
en uitgebreide opdrachten, zoals bijvoorbeeld Signal Challenge.
Omdat de opdracht via de G6-lijn bij het
HQ OOCL binnenkwam is het project in
eerste instantie volledig bij de sectie G6
beland. Na een latere analyse is besloten om de opdracht stafintegraal aan te
lopen omdat er bijvoorbeeld ook op logistiek gebied veel geregeld moest worden. Denk hierbij aan voeding, legering,
brandstof, enz.
Signal Challenge stafintegraal aanlopen
bleek gedurende het proces makkelijker
gezegd dan gedaan. De oefening stond
op het Specifiek Jaarplan (SJP), maar
niet in het Operatieplan (OPPLAN). De
oefening stond gepland in het rooster,
maar was formeel niet meegenomen als
opdracht aan de staf. Met uitzondering
van de sectie G6 hadden andere secties
binnen het HQ OOCL daarom in de analyse van 2017 geen rekening gehouden
met deze opdracht. De planning voor
deze oefening moest gaan gebeuren
naast alle ingecalculeerde opdrachten

“De vraag was
niet of SC17 zou
moeten plaatsvinden maar
slechts wanneer
in het jaarplan.”
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en planningen zoals bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse,
EU- Battlegroup 2018, Bizon Drawsco en de herijking van het
HQ zelf.
Na intern overleg heeft hoofd sectie G6 besloten dat het
bureau CIS-operatien (CISOPN) de kar moest gaan trekken.
Vanuit dit bureau zijn de Officer Primary Responsible (OPR)
maj Fred Peer, de ‘Missie 6’ (M6) kap Peer Donders en de
chef van de HID (hoofd interne dienst) – groep sm Olaf Elvers
aangewezen. De andere secties van het HQ kregen als taak
één persoon te leveren ter ondersteuning van de HID- groep.
Hiermee stond de organisatie voor de OCE–taak. De taak om
het script voor de oefening op te zetten is uiteindelijk bij majoor
Leo Hoeks en kap Mark Beckers van het EC komen te liggen.
Met het inplannen van scriptweken en planningsconferenties
is er door de organisatie lijn gebracht in het aanloopproces
naar de oefening toe.

Deelname
Signal Challenge stond niet in het OPPLAN. Omdat de oefening wel in het SJP stond hadden veel eenheden al rekening
gehouden met Signal Challenge. Om het belang van de ketentraining nogmaals aan te halen en om er voor te zorgen
dat de betrokkenheid voor de oefening zou groeien is er eind
december 2016 door kolonel Klaren (hoofd afdeling IV & CIS
bij CLAS) een nota uitgebracht met hierin het dringende verzoek om zowel personeel van de sectie 6, de foxtrotten van
de compagnieën als de C2Ost-elementen maximaal te laten
deelnemen aan de oefening SC17. Daarnaast werd in de nota
verteld dat de deelnemende eenheden naast Primary Training

De orbat van SC17 vanuit de initial letter
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Audience (PTA) ook (beperkt) belast konden worden met EXCON taken.
Tijdens de eerste conferentie, de Initial Planning Conference
(IPC), werd met de aanwezige eenheden besproken welke
onderwerpen er aan bod moesten komen in het programma
van de ketentraining. Meerdere collega’s hebben bij deze IPC
aangegeven de voortrekkersrol op te pakken bij de diverse
onderdelen. Zo gaf bijvoorbeeld elnt Fred Geugies (JISTARC )
aan het BMS-gedeelte op te pakken en kwam aoo Fred Brandenburg (IBEV HQ OOCL) met diverse onderwerpen op zijn
vakgebied aan waar hij collega’s op wilde trainen.
Naast de invulling van het script met onderwerpen heeft elke
eenheid aangegeven met hoeveel personeel, servers en andere verbindingsmiddelen ze aan de oefening wilden deelnemen.
Na de IPC bestond de opgave uit onder andere vijftien servers
compleet met C2Ostpersoneel, een negental lijnvoertuigen,
achttien WAN-middelen van 101CISbat (HF, CCT, TT en Radio
Relay) en een tiental S6’n.
Uiteindelijk werden deze aantallen door allerlei (gegronde)
redenen per conference minder en minder. Door het feit dat
SC17 samenviel met de certificeringoefening voor de EUBattlegroup (Active Lion) als mede dat er steeds minder geschoold personeel beschikbaar was, is SC17 uiteindelijk uitgevoerd met vijf servers met C2Ostpersoneel en een handvol
WAN-middelen.
Naast het trainen van de C2Osten op front- en backoffice
waren er nog diverse andere lesonderdelen tijdens Signal
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Het Wide Area Network voor SC-17

Challenge. Zo zijn de volgende onderdelen opgepakt en uitgevoerd:
- een HF- programma onder leiding
van 11LMB en de SVBDD.
- een BMS- programma onder leiding
van JISTARC.
- opdrachten met WAN-middelen.
Denk hier aan CCT-en, Radio Relay
en Tactische Trailers.
- uitleg over de nieuwe TC-VSAT d.z.v.
101CISbat.
- uitleg over de Interface Gateway Box
(IGB).
- een S6-programma met diverse
gastsprekers.
- een Lan cable line programma.
- voorlichting en demonstratie over de
Software Defined Radio (SDR).
- voorlichting en demonstratie van trainingsondersteuningsmogelijkheden
door het OIT detachement OTCO
SVBDD.
- training en opleiding in digitaal forensische onderzoeksprocedures door
DefCERT.
Bovengenoemde onderdelen zijn grotendeels opgepakt door collega’s die
vrijwillig hun hand hebben opgestoken
bij de planningsconferenties en/of bij
verzoeken vanuit de EXCON- organi-

satie. Zonder deze initiatieven was het
voor de organisatie een stuk lastiger geweest om een uitdagend en gevarieerd
programma te bieden. De ketentraining
is vanaf de start goed verlopen. Door
een strakke planning vanuit het MCCC
101CISbat verliep het primen & stagen
zonder al te veel incidenten en was de
plaattest succesvol. Tijdens de FTX zelf
waren de leergierigheid, het enthousiasme en de collegialiteit zichtbaar aanwezig. Lezende door de ingeleverde
evaluaties valt te onderkennen dat het
een leerzame training was die zeker niet
van de agenda moet verdwijnen.

Doorkijk naar Signal
Challenge 2018
Tijdens de Distinguished Visitor Day is
door de bezoekers eenduidig geconcludeerd dat de deelname vanuit de eenheden in 2017 mager was.
Het viel op dat sommige eenheden minimaal of helemaal niet aanwezig waren.
De redenen van afwezigheid zijn al eer-

der genoemd en zullen helaas volgend
jaar wederom gaan spelen.
Signal Challenge 2018 staat nu gepland
in de eerste twee weken van december.
De vier weken daarvoor zijn aangewezen voor het primen & stagen en de
plaattest. De winterse omstandigheden
bieden nieuwe leerkansen op verbindingsgebied, de oefening valt echter in
2018 onder andere samen met Trident
Juncture (een grote NATO High Visibility Exercise), de voorbereidingen voor
de standby periode van de VJTF en de
SOB/SOMS.
Mede hierdoor wordt er de komende
maanden nagedacht over een (eenmalige?) andere invulling van de ketentraining. Ook zonder de middelen van
ondermeer 101CISbat moet er een leerzame vorm van ketentraining kunnen
plaatsvinden.
Qua rolverdeling OSE, OCE, PTA en EXCON blijft veel hetzelfde als in 2017. HQ
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Update vanuit de M6 (Kap Donders) aan de OPR (Maj Peer)

Een monitorvoertuig van het OIT-detachement

OOCL gaat (samen met op latere termijn het C2OstCo?) de
rol van OCE op zich nemen en het Expertise Centrum SVBDD
neemt de EXCON taak voor zich.
Binnen het HQ OOCL is het plan er om de oefening wederom stafintegraal aan te lopen onder leiding van de sectie G6.
Elke sectie neemt dan een deel van de organisatie in zijn specialisme op zich.
In 2018 is de organisatie wederom afhankelijk van de initiatieven en de drive vanuit de eenheden. Om weer een uitdagend programma neer te zetten zal iedereen zijn steentje
moeten bijdragen. Er zullen diverse eenheden opdrachten
ontvangen om onderdelen te organiseren. We zijn immers
als Verbindingsdienst van elkaar afhankelijk om resultaat te
boeken in onze ketentraining.
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Gelukkig is niet alleen de uitvoering van SC17 leerzaam, maar
is voor de actief organiserende collega’s ook veel te leren
bij het bedenken en uitwerken van uitdagingen en ideeën.
Mochten er collega’s zijn die suggesties, ideeën of plannen
hebben voor Signal Challenge 2018 dan staat het HQ OOCL
hier voor open. Hoe meer input en enthousiasme er geleverd
wordt, hoe beter onze ketentraining.
Tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om
iedereen die heeft meegeholpen aan het succes van SC17 te
bedanken. In het bijzonder majoor Leo Hoeks en het MCCC
van 101CISbat onder leiding van aoo Francisco Stuit.
Bedankt voor jullie tomeloze inzet, ideeën en aansturing.
Mede dankzij jullie heeft de oefening Signal Challenge voor
de deelnemers diepgang gehad en hebben de deelnemers
een opgaande leercurve kunnen ervaren!

