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Nieuwe bewegingen binnen het
Defensie Cyber Commando

Cyberaanvallen beheersen vandaag de dag onze inzet
en aandacht vanuit de krijgsmacht. Het is dan ook niet
voor niks dat er binnen het Defensie Cyber Commando
bewegingen zijn ingezet om slagvaardig te kunnen optreden in het cyberdomein. Hiervoor is de samenstelling van
de juiste mensen, kennis en middelen van cruciaal belang.
Een van die bewegingen om dit te bewerkstelligen is het
herstructureren van het Cyber Warfare & Training Center,
kortweg CWTC. Deze schone taak is weggelegd voor
luitenant-kolonel Spiros Koutsopodiotis. Sinds 1 oktober
2020 zwaait hij als commandant de scepter over dit
onderdeel. “Als we als Nederland willen meedoen met
de wereld om ons heen, dan moeten we onze mensen
selecteren en juist blijven opleiden”.
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De aanstelling van luitenantkolonel Spiros Koutsopodiotis
loopt toevalligerwijs parallel met
de in oktober 2020 gepresenteerde Defensievisie 2035. Hierin
staat omschreven hoe Defensie
invulling wil geven aan een veerkrachtige krijgsmacht richting de
toekomst. Zo wordt in Defensievisie 2035 o.a. geconstateerd
dat ‘de Nederlandse veiligheidsbelangen steeds vaker direct onder druk komen te staan’.1

Dat vraagt om integraliteit en handelingsvrijheid. Daarin gaan
we de aankomende periode slagen maken, samen met het
herstructureren van onze organisatie. De juiste mensen op de
juiste plek. Dat geldt voor heel Defensie, maar zeker voor het
CWTC”, licht de nieuwe commandant toe.

Spin in het web van defensieonderdelen
én nationale instanties

LtKol Koutsopodiotis

En dat die druk zich concentreert binnen het ‘cyber en informatiedomein’, waarbij onder meer cruciale fysieke en digitale
knooppunten steeds vaker doelwit zijn van ongewenste inmenging.2 Het is dan ook niet voor niks dat er momenteel flink
wordt ingezet op het Defensie Cyber Commando (DCC) waar
het Cyber Warfare & Training Center (CWTC) onderdeel van
uitmaakt. “Professionaliseren en het aanstellen van de juiste
mensen zijn cruciale stappen op weg naar het hoofd kunnen
bieden aan het dreigingsbeeld in 2035”, aldus Koutsopodiotis.

De juiste mensen op de juiste plek

“We gaan zodanig beleid voeren dat we als trainingscentrum
optimaal bijdragen aan het doel dat we onszelf als Defensie
hebben gesteld. Dat betekent dat we onze mensen op het
gewenste operationele niveau willen krijgen. Om dat te kunnen
is het inzetten van opleiding, expertise – en het op peil houden
daarvan – van uiterst belang. Dat is iets waaraan we structureel gaan werken. Dat betekent ook dat we onze capaciteiten
op een andere manier moeten gaan vormgegeven dan dat Defensie traditioneel gewend is.
Als we het hebben over opereren in het cyberdomein, hebben
we daar namelijk andere capaciteiten voor nodig dan opereren
in het traditionele militaire veld. Je kunt je voorstellen dat we
als club flexibel moeten zijn om in te kunnen spelen op actuele
ontwikkelingen en trainingsbehoeften.
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Koutsopodiotis heeft als commandant van het Cyber Warfare
& Training Center (CWTC) de taak om de rol van het CWTC als
kennisautoriteit te borgen en vergroten. Binnen Defensie, maar
ook daarbuiten. Denk daarbij aan de Nederlandse veiligheidsdiensten, zoals politie en justitie. Dat betekent voor het CWTC
dat niet enkel het ontwikkelen van accurate kennis continu op
de agenda moet staan, maar tevens ook de bekendmaking en
verspreiding hiervan op nationaal niveau.
Het CWTC is zelf niet primair verantwoordelijk voor het leveren
van (militaire) cyberslagkracht, maar indirect wel. Koutsopodiotis licht toe: “Om als defensieapparaat de juiste cyberslagkracht in te kunnen zetten moeten onze mensen goed opgeleid en getraind zijn. Dat is waar wij ons als club dagelijks voor
inzetten. En omdat we deze faciliteiten binnen onze defensieorganisatie in huis hebben is ook vastgelegd dat we deze
kennis delen met andere overheidsinstellingen. Dat is slim omgaan met wat je in huis hebt en wat je kunt toepassen als Nederland. Dat vraagt wel om het herzien van de huidige structuur, want om optimaal ingericht te zijn moet aan de voorkant
goed worden nagedacht welke capaciteiten het cyberdomein
van ons vraagt en welke eigenschappen onze mensen moeten
bezitten.” Samenvattend is het CWCT dus de spin in het web
die de defensieonderdelen en nationale instanties zoals politie
en justitie bedient en voorziet in hun behoeftes voor het complete spectrum van het cyberdomein.

Cyberkenniscirkel rond maken

“Dit laat zien dat onze mensen goed moeten worden opgeleid,
anders kunnen we niet waarmaken waar we voor staan. De
doelen die we ons vanuit de defensieorganisatie hebben gesteld willen we graag kunnen realiseren. Dat is waarvoor ik elke
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namelijk de vraag raakt hoe we het cyberdomein definiëren”. Dat zit zo, licht
hij toe: “Traditioneel kent Defensie drie
domeinen: land, lucht en marine. Die
domeinen, water, lucht en land, hebben
hun eigen natuurwetten en voor zover
we die kennen kunnen we daarin opereren. Het cyberdomein zit anders in elkaar. Zien we cyber als onderdeel van
het elektrisch magnetisch spectrum,
dan hebben we eveneens te maken met
natuurwetten, namelijk die van lichtgolven. Door deze bril gekeken betekent
dat dus dat we geforceerd worden om
na te denken over andere concepten en
andere capaciteiten. Dat is nu precies
ons terrein”. Dit alles laat zien dat de
ontwikkelingen binnen het cyberdomein
multidisciplinair zijn. “De agenda is voor
de aankomende tijd goed gevuld.”, sluit
Koutsopodiotis lachend af.

dag mijn bed uitkom”, vertelt de nieuwe
commandant. Hij stelt dat een belangrijke voorwaarde hiervoor het integreren
van de offensieve en defensieve cybercapaciteiten is. Hoewel voorbehouden
aan de politiek, zal de keuze voor de
inrichting van het cyberdomein in de
toekomst – en daarmee ook het aaneensluiten van wat door professionals
de ‘cyberkenniscirkel’ wordt genoemd
– in hoge mate bepalend zijn voor waar
we in 2035 staan qua cybercapaciteiten
als Nederland en als bondgenoot in de
NAVO.
“Als we vanuit Defensie enkel mensen
opleiden, dan kweken we een grote vijver van generalisten met goede basiskennis en vaardigheden van cyber. De
bedoeling is dat we juist van deze generalisten specialisten gaan maken. Niet
alleen aan de hand van theorie, maar
vooral ook door te leren van de praktijk.”

1

Op deze manier dienen ook internationale cyberaanvallen binnen de perken
gehouden te worden. De commandant:
“Stel het je zo voor: Ieder ander krijgsmachtonderdeel werft en selecteert
mensen. Neem de Luchtmacht, die leidt
vliegers op en als je vlieger bent, dan
kun je vliegen, maar ben je nog geen
‘wapen’. Pas nadat je een vliegtuig of
helikopter hebt toegewezen gekregen
en je hiermee vaardig kunt omgaan ben
je een inzetbaar ‘wapensysteem’, zo is
het ook met cyber”.

Het is maar net hoe je
‘cyber’ definieert

Wat betreft relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van cyber
geeft commandant Koutsopodiotis aan
dat Cyber Electro Magnetic Activities
(CEMA) belangrijk zijn om te blijven volgen.3 “Een interessante ontwikkeling die

Defensievisie 2035: Vechten voor een veilige toekomst. Ministerie van Defensie.
15 oktober 2020. p.8.

2

Ibidem.

3

Cyber and Electromagnetic Activities Joint Doctrine Note 1/18.
Ministry of Defence [UK]. Februari 2018. p.4.

Op weg naar een toekomstgerichte defensieorganisatie

De nieuwe wind die sinds najaar 2020
door het Defensie Cyber Commando
waait brengt dus een hoop bewegingen met zich mee. Onder de vleugels
van brigadegeneraal René van den
Berg, die sinds 1 december als commandant het stokje heeft overgenomen
van luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan, regeert commandant
Koutsopodiotis over het CWTC en zijn
er al flinke stappen gemaakt. Begin
december hebben Van den Berg en
Koutsopodiotis kennis gemaakt en gelijk de handen stevig ineengeslagen, op
weg naar het inrichten en faciliteren van
een toekomstgerichte defensieorganisatie wat betreft het cyberdomein.
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