o pte erc
at
hn
i oi enke e l

Kapitein Peer Donders BBA,
Kenniscentrum C2Ost land

In dit verslag over de Tabletop Exercise (TTX) Africa
Endeavor 2019 (AE19) wordt chronologisch ingegaan
op de voorgeschiedenis van Africa Endeavor (AE),
de organisatie rondom AE, AE19 als oefening zelf, de
Nederlandse bijdrage en een vooruitblik naar AE in
2020. Majoor Maartje van Herwerden heeft in dit artikel
een aparte paragraaf geschreven over haar bijdrage
aan AE19.
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Voorgeschiedenis

AE bestaat sinds 2006. Het hoofddoel is het bevorderen van
C4 bij de Afrikaanse partners van USAFRICOM. Dit gebeurt
door het aanmoedigen van interoperabiliteitsinitiatieven, het
verdiepen in cybersecurity, het ontwikkelen van C4 training en
het opstellen van diverse documenten op CIS-gebied. Voorbeelden van dit laatste zijn de reeds gepubliceerde Afrikaanse
handboeken over C4 en cybersecurity. Deze boeken zijn door
de jaren heen opgesteld door de Afrikaanse partners in samenwerking met USAFRICOM en de Nederlandse delegatie
en in drie talen uitgebracht, Engels, Frans en Portugees.
AE is niet altijd een TTX geweest. Tot 2015 was AE een Command Post Exercise (CPX). Het hoofddoel van die tijd verschilt
echter nauwelijks van de doelen die AE nu via de TTX wil bereiken. Het verschil zit met name in het niveau van de deelnemers. Waar er tot 2015 daadwerkelijk fysiek (operationeel)
werd getest door C2Ostachtige elementen om het uiteindelijke
interoperabiliteitsdoel te behalen, focust USAFRICOM zich nu
op senior leaders (strategisch). Kort samengevat is het doel
van de daadwerkelijke technische en procedurele interoperabiliteit grotendeels verdwenen en is het de politieke en menselijke interoperabiliteit waar het nu vooral om gaat.
Om meer te weten over de periode van de CPX-en verwijs ik
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u naar Intercom 2013-1 waar majoor Michel Brehen een verslag over zijn ervaringen rondom Africa Endeavor 2012 heeft
gepubliceerd.
Bij de geschiedenis van AE valt als laatst te vertellen dat in
2014 een eenmalige uitzondering is gemaakt met de fysieke
locatie. Dat jaar stond AE in het westelijk deel van Afrika gepland. Helaas was er in 2014 een grote uitbraak van ebola in
die regio. De gehele organisatie is uiteindelijk uit veiligheidsoverwegingen uitgeweken naar Garmisch-Partenkirchen in
Duitsland. In Garmisch zijn toentertijd de eerste banden aangehaald met het George C. Marshall Centre om als partner
aan te sluiten bij de organisatie van AE en het niveau op cybersecurity een boost te geven. Later in dit artikel hier meer over.

USAFRICOM

Zoals aangegeven wordt AE geleid door het United States
Africa Command (USAFRICOM). USAFRICOM heeft vanuit
hun hoofdkwartier in Stuttgart als gebied van verantwoordelijkheid het continent Afrika. Naast AFRICOM is de wereld in
vijf andere gebieden van verantwoordelijkheid ingedeeld. Zie
de figuur voor de verdeling.
AFRICOM is weer verdeeld over Vicenza (ARMY), Stuttgart
(SF & Marine), Napels (Naval Forces), Ramstein (Air Forces)
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op het Afrikaanse continent. Uiteindelijk
kunnen de Afrikaanse landen met deze
lijst onderling afspreken om bijvoorbeeld
bij elkaar verbindingslessen/ -cursussen
te gaan volgen en zo de banden met elkaar aan te halen en eventueel kosten
voor trainingsontwikkeling en -faciliteiten te reduceren.
Tijdens AE19 zijn er field trips gemaakt
naar onder andere het Ghanese Computer Emergency Response Team
(CERT), de Ghanese Verbindingsschool
en het Ghanese Technologiecentrum.
en Djibouti (HQ combined JTF Africa).
Nederland is een van de voornaamste
Westerse partnerlanden van AFRICOM.
Dit is in de loop der jaren onder meer
ontstaan door de actieve deelname
vanuit Nederland aan oefeningen als
African Lion, Flintlock en alle Accord series. In deze oefeningen zijn in het verleden ook veel verbindelaren actief geweest. AE is echter in vergelijking met al
deze oefeningen de enige activiteit vanuit USAFRICOM waar de hoofdfocus
is gelegd op C4 en daarmee een zeer
interessante oefening voor ons wapen.

AE19

Africa Endeavor 2019 vond plaats in augustus in Accra, de hoofdstad van Ghana, met 42 deelnemende landen. De
focus lag dit jaar op training. Het geformuleerde thema was: ‘Signal Training!
Install, Operate, Maintain and Protect’.
Met dit, van tevoren door USAFRICOM
geformuleerde thema, in het achterhoofd ben ik in de voorbereiding op
AE19 tweemaal naar de werkgroep in
Stuttgart geweest om invulling te geven
aan het programma.
AE wordt georganiseerd voor de Afrikaanse partnerlanden, echter wil ik
jaarlijks voor onze verbindingsdienst
ook zo veel mogelijk uit deze TTX halen. De winst voor ons wapen is naast
alle verkregen CIS-informatie tijdens de
TTX ook bijvoorbeeld het stukje ervaring
welke ik kan meegeven aan collega’s op
het gebied van cultuur en politiek wanneer wij samenwerken met Afrikaanse

Kapitein Donders leidt een groep bij de cyber TTX

landen en de Amerikanen. Deze ervaring
kan meegenomen worden in bestaande
en toekomstige missies en oefeningen.
Mede met dit doel in het achterhoofd ga
ik jaarlijks de werkgroep van AE in.
Het programma van AE19 was zeer
gevarieerd. Naast talloze plenaire lezingen zijn de deelnemers diverse malen in
kleinere groepen verdeeld om informatie
met elkaar te delen. Een van de doelen
voor deze kleinere groepssessies was
dit jaar om een lijst samen te stellen
van alle bestaande verbindingsscholen

Ghana is, binnen het Afrikaanse continent, organisatorisch een vooruitlopend
land op het gebied van digitale veiligheid en opleiding. Met deze field trips
hebben overige Afrikaanse partnerlanden de mogelijkheid gekregen om inspiratie op te doen en informatie in te
winnen bij het opzetten van eigen faciliteiten en organisaties.
Op de zondag, voor aanvang van de
daadwerkelijke TTX, was er een vrouwendag georganiseerd. Deze dag was
speciaal voor de vrouwelijke deelne-
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WOMENS CONFERENCE
Op de zondag voorafgaande aan de oefening was een
vrouwendag georganiseerd. Deze dag was speciaal
voor de vrouwelijke deelnemers aan AE2019. Er werden geen C4I gerelateerde onderwerpen behandeld.

mers aan AE19 en lokale Ghanese militairen.
De verdere invulling van het weekprogramma heeft het George
Marshall Centre voor een groot deel voor haar rekening genomen. Gedurende anderhalve dag heeft het Centre hoog
aangeschreven cyberspecialisten naar Ghana laten komen om
plenaire lezingen te faciliteren. Naast deze lezingen heeft de
National Cyber and Infosec Agency uit Tsjechië namens het
Marshall Centre een cyber TTX georganiseerd om de Afrikaanse partners uit te dagen met een cyberscenario en bijbehorende casussen en uitdagingen.

De Nederlandse bijdrage

De Nederlandse delegatie vanuit onze verbindingsdienst bestond dit jaar uit drie collega’s. Namens Staf CLAS was de
heer Peter Pouwer mee. Majoor Maartje van Herwerden heeft
namens Nederland deelgenomen aan de eerder genoemde
vrouwendag (zie kader). Daarnaast heeft zij een plenaire lezing
gegeven over haar ervaringen als M6 in Mali.
Sergeant-majoor Gea de Vries is meegegaan om haar kennis
te delen over het plannen en organiseren van verbindingsoefeningen op het Afrikaanse continent. Zelf ben ik als delegatieleider afgereisd en heb me gericht op het cyberdomein. Mijn
bijdrage bestond onder meer uit het leiden van een groep bij
de cyber TTX en het oplossen van cybervraagstukken waar
Afrikaanse partners bij mij mee aankwamen. Zowel Gea als
Maartje zijn daarnaast tijdens AE19 ingezet als groepsleiders
bij kleinere werkgroepen.
Op verzoek en uitnodiging van het Marshall Centre heeft luitenant-kolonel André Slob met een team gezorgd door diverse
cyberlezingen, het vergroten van het internationale cybernetwerk en het leiden van Afrikaanse groepen tijdens de cyber
TTX en de kleinere groepssessies. Het Marshall Centre heeft
nauwe banden met het DCSC, waarvan André momenteel het
hoofd CERT is.

CIS in missie

De twee laatste dagen van AE waren gewijd aan CIS in missie.
Er zijn ervaringen tijdens uitzendingen gedeeld vanuit verschil-
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De organisatie lag in handen van US AFRICOM en zij
hadden twee VN gender adviseurs gevraagd om de
dag in te vullen. De dag was vooral om elkaar te leren
kennen en daarnaast werd de dringende behoefte aan
vrouwelijke VN peacekeepers meerdere malen uitgesproken. De eventuele verschillen tussen mannen en
vrouwen in carrièremogelijkheden werden geïnventariseerd en er werd ook gesproken over de beperking
tot kinderen krijgen die in sommige landen geldt. Als je
daar militair wordt mag je de eerste jaren geen kinderen krijgen anders beïnvloedt dat je contract.
In het Amerikaanse leger bestaat een zwangerschapsuniform zodat je toch je militaire identiteit kunt behouden tot het einde van de zwangerschap. Dit blijkt voor
veel vrouwelijke militairen belangrijk te zijn. Er waren
duidelijk verschillen tussen alle verschillende landen te
zien maar toch was de communicatie en saamhorigheid goed. Deze bijeenkomst was een mooie kennismaking voor de rest van de week.
Majoor Maartje van Herwerden

lende missies in Afrika en ik gaf hier een presentatie over de
CIS in Mali tijdens mijn periode als M6 MINUSMA. Aansluitend aan de presentaties was een discussie in syndicaten.
Hier werden vooral tekortkomingen tijdens missies besproken.
Het ging met name over interoperabiliteitsproblemen en het
gebrek aan opleidingen, maar ook dat er geen (juist) materiaal
beschikbaar is voor opleidingen.
Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor bij Afrikaanse landen
dat het tijdens de missie-opleiding onbekend is welke radio’s
in het uitzendgebied aanwezig zijn waardoor de opleiding niet
aansluit. Ook als het wel duidelijk is welke radio’s er in uitzendgebied zijn wordt er vaak op andere radio’s getraind omdat
de juiste niet beschikbaar zijn. De discussie ging uiteindelijk
over eigenaarschap; is het nu een verantwoordelijkheid van
de Afrikaanse Unie (AU) of van de VN om dit soort problemen op te lossen en te zorgen voor goede trainingsfaciliteiten?
Ik heb na dit gesprek met US AFRICOM een actiepuntenlijst
gemaakt en US AFRICOM neemt de punten mee naar de AU
en VN. Volgend jaar tijdens AE2020 komt het onderwerp weer
op de agenda. Vraagstukken over het delen van informatie
en interoperabiliteit zijn ook besproken. Dit blijkt voor elk land
een uitdaging te zijn.
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Toekomst

Eind augustus 2020 vindt AE in Marokko plaats. Naar verwachting zal de werkgroep voor AE20 in januari in Stuttgart
bij elkaar komen om de eerste schets
van de TTX te maken.
Ook dan hoop ik een aantal verbindelaren mee te mogen nemen naar AE.
Deze collega’s moeten als persoon een
bijdrage kunnen leveren aan het nog te
kiezen onderwerp van de TTX. Daarnaast moeten ze open staan om nieuwe
culturen en omgangsnormen te leren
kennen en een proactieve en kritische
houding hebben tijdens de uitvoering
van AE.
De aanloop naar AE is jaarlijks weer een
uitdagende puzzel qua logistiek en pa-

pierwerk. Elk jaar komen er nieuwe (politieke) belangen kijken bij de voorbereiding en uitvoering van AE.

Dit is tevens, blijk uit de evaluatie met
de Afrikaanse partners, ook de wens
van de deelnemers zelf.

Jaarlijks is het weer een leerzame ervaring om te zien hoe de verhoudingen
tussen alle deelnemende landen, organisaties en overige stakeholders in
elkaar zitten.

Afsluiting

In mijn FIR/FER aan CLAS heb ik aangegeven dat de wens vanuit USAFRICOM
en de Nederlandse delegatie bestaat
om steeds meer de Afrikaanse partnerlanden zelf te betrekken bij de opzet
van AE. Hoe meer de Afrikaanse partners zelf met onderwerpen en sprekers
komen, hoe meer effect de uiteindelijke
doelstelling van AE heeft.

Zoals de J6 USAFRICOM bijna jaarlijks
zegt bij de afsluitende evaluatie van AE:
“Without the Dutchies we are nowhere.
Their hands on mentality and their
diplomatic skills are something we can
learn a lot from.”

Via deze weg wil ik graag alle Nederlanders die aanwezig waren bij AE19
bedanken voor hun inzet, initiatief en
positieve houding.

Laten we dit vasthouden.
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