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Kolonel Bart Klaren, Hfd IV&CIS (G6) CLAS /
projectleider oprichting C2OstCo

Het is inmiddels al weer ruim vijf jaar geleden dat onze
toenmalige wapenoudste, brigadegeneraal Ent, de nieuwe
Visie Verbindingsdienst presenteerde. Sinds dat moment
is er veel gebeurd en er gaat nog meer veranderen binnen
ons Wapen, binnen de landmacht en binnen defensie. En
veranderen betekent nu eens niet bezuinigen of efficiënter inrichten, maar uitbreiden en effectiever maken! De oprichting van het C2-Ondersteuningscommando (C2OstCo)
speelt daarin een belangrijke rol. Die oprichting is in een
stroomversnelling gekomen met het regeerakkoord van
het kabinet Rutte III, de verhoging van het defensiebudget en het overleg met de bonden dat weer op gang
is gekomen.
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In dit artikel wil ik u daarom, als projectleider van de oprichting
van het C2OstCo, graag deelgenoot maken van de aanleiding
voor en besluitvorming over de oprichting van het C2OstCo: Waarom richten we het eigenlijk op? Graag wil ik u ook
meenemen in diverse andere ontwikkelingen die zich op dit
moment afspelen en ook goed nieuws zijn voor ons Wapen.
Het maakt namelijk duidelijk dat de oprichting van het C2OstCo niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van meer maatregelen en activiteiten die eigenlijk allemaal zijn terug te voeren
op de Visie Verbindingsdienst van vijf jaren geleden.

Visie Verbindingsdienst
De vorige versie van de Visie Verbindingsdienst dateert uit de
mid-negentiger jaren. Het was dus hoog tijd om die na circa
15 jaar te actualiseren en onszelf de vraag te stellen welke toekomst voor ons ligt en hoe de Verbindingsdienst daarin een rol
kan en wil spelen. Werden in de visie uit de negentiger jaren de
begrippen informatietijdperk en ondersteuning van commandovoering gebruikt, de kern van de visie uit 2012 is Information
Dominance: in een continu veranderende omgeving is informatie dominantie de sleutel voor succes.
De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan zeer snel, alle reden
om ervoor te zorgen dat de Verbindingsdienst het onmisbare
deel is van onze landmacht waarin informatie een wapen is geworden. Of zoals onze huidige wapenoudste het in zijn eerste
toespraak in 2015 verwoordde: “We hebben de puberteit achter ons gelaten. Het informatiedomein wacht, laten we daar
volwassen in worden.“

Huidige situatie C2Ost CLAS
De huidige situatie bij de C2Ost-eenheden, zowel bij beide bataljons als bij de C2Ost-elementen van de diverse
CLAS-eenheden is niet rooskleurig. Vele bezuinigingsrondes
en reorganisaties, jarenlange achterblijvende investeringen in
CIS-materieel en te lage instroom van nieuw personeel hebben geleid tot tekorten die inmiddels grote gevolgen hebben
voor de inzetbaarheid van de KL en defensie. Met te weinig
personeel en materieel kunnen niet alle (gereedstellings)activteiten adequaat ondersteund worden en staat de ondersteuning van missies telkenmale onder grote druk.
Daarnaast is er nóg een aantal zorgpunten, zoals een te laag
kennisniveau bij de gemiddelde verbindelaar, te weinig tijd
voor C2Ost functie- en ketentraining en een te grote belasting van het wél aanwezige personeel. Ook is er nauwelijks
capaciteit beschikbaar om de ontwikkelingen in het vakgebied
en het toenemend belang daarvan voor het optreden van de
landmacht te kunnen volgen en te ondersteunen: voor kennisverbetering, -ontwikkeling en innovatie is nauwelijks tijd.
Het huidige expertisecentrum C2Ost Land is onder-gedimensioneerd. Ook door de andere functiegebieden van de landmacht, van infanterie tot geneeskundige keten, van vuursteun
tot logistiek, wordt het gebrek aan C2Ost nadrukkelijk onder-
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schreven. Momenteel zit de landmacht in het algemeen en de
verbindingsdienst in het bijzonder op het wrange dieptepunt
van de gevolgen van jarenlange bezuinigingen, te weinig mensen en slecht inzetbaar en verouderd materieel.
Deze situatie was in 2015 voor C-LAS reden om een studie
te laten uitvoeren naar de situatie in de C2Ost-keten met als
belangrijkste vraag: op welke wijze kan het grootste knelpunt,
namelijk te weinig regie in de keten en een onvoldoende kennisbasis, opgelost worden? Uit die studie, die een nagenoeg
compleet beeld schetst van de situatie, kwam o.a. naar voren
dat er circa 140 VTE’n extra nodig zijn, om alle opgedragen
taken te kunnen uitvoeren en met een andere organisatievorm
de schaarse kennis en ervaring beter tot zijn recht kan komen
voor de hele landmacht. De huidige organisatievorm is onvoldoende toekomstvast om op de steeds snellere ontwikkelingen adequaat te kunnen anticiperen.
De geschetste situatie zegt helemaal niets over het commitment van al het verbindingsdienstpersoneel. Integendeel, dat
personeel probeert, ondanks slecht inzetbaar materieel, de
vele vacatures en hoge werkdruk met veel inzet en improvisatievermogen het beste ervan te maken. Dat levert veel waardering op en tegelijkertijd weinig voldoening omdat men weet
dat het nog veel beter kan als er wel meer tijd en middelen
beschikbaar zouden zijn.
De lage inzetbaarheid heeft er o.a. al toe geleid dat een deel
van 101 CISBat ‘stil’ is gezet, d.w.z. het inzetbare materieel
en personeel is gegroepeerd en een aantal pelotons tijdelijk
non-actief gemaakt. Daarnaast was door de inkrimpingsdrift
jaren geleden ook besloten om de afdeling IV&CIS als zelfstandige afdeling bij Staf CLAS op te heffen met als resultaat dat
C-LAS geen directe adviseur (G6) in zijn staf meer had en er
mede door de versnippering in de C2Ost-keten te weinig regie
over die keten plaats kon vinden.

Rol van informatie en C2-ondersteuning
Het belang van informatie en informatievoorziening neemt
steeds verder toe. Informatie is een wapen geworden waarmee een conflict of crisis beïnvloed kan worden, het is niet
meer slechts een ondersteunend hulpmiddel. Inmiddels zijn
daar wereldwijd voldoende voorbeelden van, waarvan de inval in de Oekraïne wellicht een van de meest aansprekende
voorbeelden is. Voor de liefhebbers: lees over de Gerasimovdoctrine1 om te begrijpen hoe information operations succesvol kunnen zijn. Om de snelle ontwikkelingen in het informatiedomein het hoofd te kunnen bieden is een goede kennisbasis, de juiste O&T en een goed toegerust kenniscentrum
voor ons vakgebied broodnodig. Niet alleen om onze huidige
taken goed te ondersteunen en mogelijk te maken, maar ook
om de blik op de toekomst te kunnen blijven richten. Een stevig fundament voor komende ontwikkelingen is broodnodig.
Ook dat is een belangrijk argument voor de oprichting van
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het C2OstCo met daarin een adequaat
ingericht kenniscentrum, als volwaardige kennisadviseur, in het vakgebied
dat steeds belangrijker wordt. Daarnaar
werd in onze Visie Verbindingsdienst vijf
jaar geleden al verwezen.
Internationale samenwerking en programma’s, zoals Federated Mission
Networking (FMN2) en de verdergaande integratie van de landmacht met de
Duitse landmacht stelt hogere eisen aan
de interoperabiliteit. Voor de landmacht
liggen die uitdagingen vooral in het mobiele en uitgestegen domein. Het vereist kennis van operationeel optreden
van de landmacht, kennis van technologische ontwikkelingen en inbreng in
internationale fora om de interoperabiliteit verder te verbeteren. Over interoperabiliteit in de landmacht is eerder
in Intercom geschreven, zie daarvoor

uitgave 47/1. Kennis van zaken is ook
hierbij een randvoorwaarde voor succes. Daaraan moet het C2OstCo een
belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Besluiten C-LAS
Gelet op het belang van de C2Ost, de
toekomstige ontwikkelingen en de aanhoudende weinig florissante situatie van
dat moment (medio 2016) heeft C-LAS
het besluit genomen om het C2OstCo
op te richten. Dat besluit is genomen
ondanks dat er eigenlijk geen financiële
ruimte voor was: geld voor mensen erbij
was niet mogelijk. Bij de besluitvorming
werd daarom de keuze gemaakt om
een deel van de operationele (vacatures
en niet inzetbaar materieel) capaciteit
van 101 CISBat stil te zetten ten faveure van kwalitatieve verbeteringen. Ook
werd besloten in staf CLAS weer een
zelfstandige afdeling IV&CIS op te rich-

ten, zodat C-LAS een eigen IT-adviseur
heeft, een G6 CLAS.
Het C2OstCo wordt opgericht uit de
School Verbindingsdienst en 101 CISBat (inclusief de C2OstGp van OOCL/
HQ), waarbij met name de school en het
kenniscentrum zullen worden versterkt.
Het doel van deze reorganisatie is om
enerzijds het kennisdomein (OTK-domein) te repareren en borgen en anderzijds de regie over de gehele C2Ost-keten te verbeteren. Het samengaan van
beide eenheden op één locatie levert
bovendien meer synergie. Deze door-

1

E.H.F. Donkersloot, Hybrid threats from
the East (Militaire Spectator, nummer 9
– 2017)

2

Federated Mission Networking, beschikbaar op http://www.act.nato.int/fmn

Figuur 1: De koers van het CLAS
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ontwikkeling van het C2Ost-domein leidt tot een oplossing
waarbij het CLAS beschikt over een operationele capaciteit,
die in staat wordt geacht te voorzien in adequate C2-ondersteuning, beter regie voert over de hele C2Ost-keten en het
CIS-kennisdomein afdoende verankert in een OTK-cyclus. Dit
betreft de eerste fase uit de studie.
In 2016 heeft de huidige C-LAS ook zijn oogmerk voor de komende jaren geschreven, de koers van de landmacht voor de
komende jaren. Daarin speelt het herstel van de balans tussen
combat en combat support/combat service support (cs/css)
op de korte termijn een centrale rol. Net zoals interoperabiliteit
en innovatie een rode draad is in diezelfde koers CLAS, zie
figuur 1. Dat versterkt nog meer de noodzaak voor de oprichting van het C2OstCo.
Tijdens de uitwerking van de studie en het reorganisatieproces C2OstCo werd ook duidelijk dat er met het regeerakkoord
Rutte III meer geld voor defensie beschikbaar zou komen
om de onbalans tussen combat en combat support/combat
service support te herstellen. Het betreft een zogenaamd
DOKM-pakket (Doorontwikkeling Krijgsmacht) van ca 400 Me.
Daarop is besloten om de kwaliteitsverbeteringen voor het
C2OstCo te bekostigen uit de extra financiële middelen voor
defensie en niet langer ten koste te laten gaan van de operationele capaciteit, waartoe eerder noodgedwongen was besloten. Daarmee zijn niet alle problemen ineens opgelost, maar
wordt wel een goede basis gelegd. Er volgen nog meer stappen, waar ik bij ‘Doorontwikkeling Krijgsmacht’ op terugkom.

Aanloop naar het C2OstCo
Vanwege de aanhoudende opschorting van het overleg met
de bonden, hebben de reorganisatieprocessen bij defensie
een tijdlang stil gelegen. Dat gaf wat extra tijd om uitgebreid
na te kunnen denken over de werkwijze van het C2OstCo en
de wijze waarop de vereiste verbetering van de C2Ost-keten
verder vorm kon worden gegeven. Diverse groepen uit ons
Wapen hebben constructief meegedacht en meegewerkt aan
het ‘Plan, Taak, Organisatie en Werkwijze’ (PTOW) van het
C2OstCo. Daardoor is er eenheid van opvatting ontstaan voor
de noodzakelijke verbeteringen en een goed fundament gelegd voor een toekomstvaste C2Ost-keten.
De bijdrage van de onderofficieren is hierbij cruciaal, het gaat
immers ook om vergroting en verbetering van de opleidingscapaciteiten. Onder leiding van de stafadjudanten van de Verbindingsdienst, die nauw betrokken zijn bij de oprichting van
het C2OstCo, zijn constructieve bijdrages geleverd aan het
gemeenschappelijke doel van de Verbindingsdienst: een effectief C2OstCo dat het hoofd kan bieden aan de uitdagingen
van vandaag en van de toekomst. Een andere essentiële
bijdrage is geleverd door een jonge generatie officieren die
enerzijds met een andere en frisse blik tegen de materie
aankijken en anderzijds ook degenen zijn die straks in ons
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Figuur 2: Het organigram van het C2OstCo
C2OstCo gaan functioneren. De belangrijkste taken voor het
C2OstCo zijn het verbeteren van de regie in de C2Ost-keten
en het verbeteren van de kennisbasis in ons hele vakgebied.
De taken en middelen van de huidige School Verbindingsdienst en 101 CISBat blijven daarbij ongewijzigd. De versterking vindt m.n. plaats bij de school met meer senior-onderofficieren en het kenniscentrum. Het wordt dan mogelijk om als
kennisadviseur op te treden, regie te voeren over de gehele
C2Ost-keten, het C2Ost-personeel overal in de organisatie
beter te ondersteunen (van comspec, foxtrot tot S6) en samen met in- en externe ketenpartners (b.v. JIVC en industrie)
te kunnen werken aan vernieuwing. De commandant van het
C2OstCo zal de regimentstaken op zich gaan nemen.
Op diverse (informatie)bijeenkomsten zijn verschillende doelgroepen uit ons Wapen geïnformeerd en ook tijdens de recente Wapeninfodagen Verbindingsdienst in 2017 heb ik inmiddels de nodige toelichting gegeven op nut, noodzaak en stand
van zaken van de oprichting van het C2OstCo.

Stand van zaken
Inmiddels is er een arbeidsvoorwaardenakkoord en is het
overleg met de bonden hervat. Voor de reorganisatie van het
C2OstCo betekende dit dat in maart 2018 het concept Voorlopig Reorganisatie Plan (cVRP) in de Programmaraad CLAS
kon worden goedgekeurd en dat ook het Informeel Overleg
met de bonden (IO REO) inmiddels een gepasseerd station
is. De daadwerkelijke oprichting van het C2OstCo komt daarmee gelukkig steeds dichterbij. De officiële oprichtingsdatum
is gepland voor 1 november 2018 en de vlaglocatie wordt de
Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen/Stroe. Dit betekent
onder andere dat de School Verbindingsdienst en het huidige expertisecentrum zullen gaan verhuizen naar Stroe om
de synergie met elementen van 101 CISBat te bereiken. Dit
zal gefaseerd gaan plaatsvinden, vanwege de infrastructurele
aanpassingen die nodig zijn.
Op het moment dat ik dit schrijf, is ook ingestemd met de sleutelfunctionarissen van het C2OstCo, die vooruitlopend op de
formele oprichting, alvast kunnen aanvangen met noodzakelijke
voorbereidende werkzaamheden en verdere op- en inrichting
van het C2OstCo. Tot de sleutelfunctionarissen behoren o.a. de
commandant, plaatsvervangend commandant, hoofd kennis-
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centrum, schoolcommandant, stafadjudanten en sectiehoofden, maar ook een
aantal instructiefunctionarissen.

Doorontwikkeling krijgsmacht
(DOKM)
In de aanloop naar een eventuele verhoging van het defensiebudget waren
diverse CLAS-plannen gemaakt hoe
de krijgsmacht kon worden hersteld en
doorontwikkeld (DOKM). Ook voor het
C2Ost-domein zijn er plannen uitgewerkt voor de defensiebudget verhoging. De eerder gememoreerde studie
voor de C2Ost heeft daarvoor een belangrijke basis gelegd. In de DOKM-studie, die is geschreven door een aantal
jonge collega’s uit ons Wapen in de
rang van kapitein/majoor, worden aanvullende maatregelen voorgesteld hoe
de C2Ost-keten verder kan worden
hersteld. De oprichting van het C2OstCo is daarbij de eerste belangrijke en
randvoorwaardelijke stap. De vervolgstappen behelzen als eerste het versterken van de C2Ost-elementen binnen CLAS, b.v. bij de brigades en het
CISBn 1GNC. Als tweede een verdere
capaciteitsuitbreiding van het C2OstCo,
waarbij volgens de huidige plannen o.a.
CD&E-capaciteit toegevoegd wordt,
een interoperabiliteitspeloton, een Satcom peloton (Smart-T) en 2 C2Ostpelotons. Hoe hierin verder EOV, IM en
Cyber worden ingebed is nog niet uitgekristalliseerd. De totale omvang van
beide uitbreidingen is circa

200 VTE’n, ruim 100 voor het C2OstCo,
het resterende deel t.b.v. de rest van de
C2Ost-keten. Het gaat voor dit artikel
te ver om alle andere DOKM-studies
te benoemen, maar het aandeel voor
de C2Ost is significant, namelijk circa
20% van het totaal extra VTE’n voor het
herstel van de balans. Ook de noodzakelijke extra investeringsgelden van
ca. 45Me hiervoor zijn daarvoor toegekend. Een heel mooi resultaat.
Het voorgaande betekent dat niet alleen
het C2OstCo wordt opgericht (zonder
opoffering van operationele capaciteit)
maar ook de overige geconstateerde
tekortkomingen uit de studie C2OstCo
allemaal kunnen worden gerealiseerd.
We lopen daarmee voorop in de reorganisaties om te repareren en te groeien.
Dat zal zich vanaf dit jaar gaan afspelen, te beginnen met de versterking van
de C2Ost bij de brigades en het CISBn
1GNC. In figuur 3 is weergegeven welke pakketten er nog meer in de doorontwikkeling krijgsmacht bestaan. Het
voert nu te ver om dat toe te lichten,
maar in alle fasen is aanzienlijke aandacht voor ons vakgebied. Ook bij de
verdere groei van slagkracht en enablers
(groei amibitie) zal IT een significante rol
spelen, denk daarbij o.a. aan
cyber. Alles bij elkaar is dat een gunstige en kansrijke situatie, waarbij

we als Wapen en vakgebied tevreden
mogen zijn dat bij het herstel van de
balans combat/combat (service) support (fase 2) een heel belangrijke stap
gezet wordt naar het herstel van de tekorten die de afgelopen decennia zijn
ontstaan.

Andere maatregelen en
activiteiten
In de afgelopen jaren heeft zich in ons
Wapen, naast de oprichting van het
C2OstCo en het versterken van de C2Ost-keten, meer afgespeeld.
Ook hiervoor verwijs ik naar de Visie
Verbindingsdienst. Het oprichten en
veranderen van een organisatie vraagt
ook veel van het personeel. Als we
ons werk goed willen uitvoeren, zal er
ook veel aandacht moeten zijn voor
het behoud van ons (schaarse) personeel, het vullen van de functies met het
juiste personeel en zal er ook meer
ruimte moeten komen om onze eigen
keten voldoende te kunnen opleiden
en trainen.
Inmiddels bestaat er voor de Verbindingsdienst een goed
functionerende

Figuur 3: De doorontwikkeling krijgsmacht
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De staflocatie en de locatie voor het nieuwe Kenniscentrum

Toekomst

C2 Ost Land

De (nabije) toekomst gaat ons nog meer veranderingen brengen met vele nieuwe kansen en mogelijkheden. De intensieve
samenwerking en diepe integratie met de Duitse landmacht
levert de nodige uitdagingen op het gebied van interoperabiliteit, maar heeft ook gezorgd voor veel meer aandacht (sense of urgency) en activiteiten op dit gebied. Het programma
FOXTROT is inmiddels gestart en richt zich op de uitdagingen
in het mobiele domein.

Personele Advies Raad (PAR), die als doel heeft om de P-lijn
te adviseren op onder meer de doorstroom van ons personeel,
de vulling van zogenaamde PAR-functies en de detectie van
talenten. De PAR bestaat voor zowel de officieren als de onderofficieren en is samengesteld uit een vertegenwoordiging
van de belangrijkste verbindingsdiensteenheden. Vergeleken
met andere wapens/dienstvakken is onze PAR een van de beter functionerende.
Ook is er een bindingspremie voor alle onderofficieren en
jonge officieren van kracht geworden en zijn de in- en doorstroomeisen aangepast met als doel om meer mensen binnen
te kunnen halen en personeel te behouden. Door pro-activiteit
van ons Wapen hebben we daarmee een voordeel, want de
bindingspremies zijn slechts voor een paar wapens/dienstvakken van kracht geworden. Dit is nog niet voldoende om
onze C2Ost-functies allemaal gevuld te krijgen, daarvoor
is meer nodig, maar het is in elk geval een goed begin. Ten
opzichte van andere wapens en dienstvakken hebben we
daarmee meer mogelijkheden gekregen voor behoud en
werving van personeel.
Ook ketentraining bestaat weer. De Exercise Signal Challenge
is in 2016 sinds lange tijd weer georganiseerd, ook in 2017
en 2018 staat het op het oefenprogramma. Ook hierbij is de
constatering dat we nog lang niet zijn op het punt waar we
moeten zijn, maar het goede begin is er. De C2Ost-ketentraining wordt als voorbeeld genoemd voor andere ketens. We
moeten er met zijn allen alles aan blijven doen om het momentum te behouden.
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Door het programma GrIT wordt hard gewerkt om de IT-infrastructuur te vernieuwen, inclusief de vervanging van het huidige TITAAN-systeem en ook in het internationale interoperabiliteitsprogramma Federated Mission Networking (FMN)
vinden volop activiteiten plaats, die tot verbeteringen zullen
gaan leiden. Over FMN heeft u in andere uitgaven van Intercom al het nodige kunnen lezen.
Door de Verbindingsdienst is gedurende de afgelopen jaren
met de visie een vernieuwing gestart die stap-voor-stap verbeteringen zal gaan opleveren op personeels- en materieelgebied, voor de O&T, van de kennis van ons domein en een
betere regie in de gehele keten. De eerste concrete resultaten
daarvan zijn inmiddels zichtbaar, zoals de oprichting van het
C2OstCo, geaccordeerde extra investeringen in CIS-materieel
en een aantal lopende programma’s dat significante verbeteringen voor ons zal betekenen. De weg omhoog is onomkeerbaar ingezet. Daar kunnen en moeten we blij mee zijn,
de puberteit hebben we (bijna) achter ons gelaten...
De toekomst wacht op ons, met pro-activiteit, een beetje
brutaliteit en vooral met zelfvertrouwen moeten we de vernieuwing verder voortzetten. We hebben als Wapen nu het
momentum en dat moeten we behouden!

