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Weekoverzicht Defensieoperaties
18 maart 2020 | 12:54
Voor de in het buitenland ingezette Nederlandse militairen gelden gezondheidsmaatregelen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden maakte voor hen een operationele
vertaling van de COVID-19-adviezen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 11 tot en met 17 maart.

Het coronavirus heeft overduidelijk impact op oefeningen en missies. Zo ging onder meer de geplande verplaatsing van Amerikaanse
eenheden door Nederland niet door. Ook staat de Nederlandse trainingsmissie in Irak nog steeds op pauze, als preventieve maatregel op
verzoek van Iraakse en Koerdische autoriteiten.
Lopende operaties buitenland:
Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan
Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4
multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen
elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.



Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich in
Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en
bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.



Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn
Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire
adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan
deel.



Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan
de detailplanning van de strijd.



Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil
en USSC, deze trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit.



Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele
experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Zr. Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of
Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in
juni weer terug.



Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en
crises.
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Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.



Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel
Nederlandse schepen tegen piraterij.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 42 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire
specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.



De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt
de taak bij Nederland.



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli.

Geneeskundige zorg militairen aangepast
18 maart 2020 | 12:00
Het virus COVID-19 heeft ook impact op de inzet van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Daarom is de geneeskundige
zorg voor militairen aangepast. Uiteraard gebeurt dit op een verantwoorde manier. Voor welke zorg kunnen militairen
terecht bij Defensie?
Centraal Militair Hospitaal (CMH)
Het Centraal Militair Hospitaal behandelt alleen nog spoed- en semi-spoedgevallen. COVID-19 patiënten worden hier (voorlopig) niet
verzorgd. Patiënten met longklachten krijgen een verwijzing naar lokale ziekenhuizen.
Alle planbare zorg is afgebeld/uitgesteld. Polibezoek wordt omgezet in een telefonisch consult of uitgesteld. Met verwijzers is er nauw
contact over de mate van spoed.
Aangepaste bezoektijden:
De bezoektijden en het aantal bezoekers bij verpleegafdeling T4 zijn aangepast: dagelijks van 18.00 - 20.00 uur, maximaal 1 persoon per keer
op de afdeling en per kamer. Extra bezoekers wordt gevraagd in de centrale hal te wachten op aflossing.
Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD)
De tandheelkundige dienst belt patiënten voor overleg over de noodzaak van een geplande behandeling. Er worden alleen nieuwe afspraken
gemaakt bij spoedklachten zoals trauma, pijn, zwelling en gebroken/losse elementen. De behandelingen (dental fit) voor militairen die op
korte worden ingezet, gaan wel gewoon door. Dat geldt ook voor militaire artsen, vliegers, duikers en personeel van de explosieven
opruimingsdienst.
(Vermoedelijke) COVID-19-patiënten mogen niet naar de reguliere praktijk komen. Zij krijgen noodzakelijk tandheelkundige zorg onder
verantwoorde condities op een nader te bepalen locatie.
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)
Primair blijft de MGGZ 24/7 bereikbaar en zijn de klinieken op reguliere tijden geopend. Bij individuele behandelingen wordt contact met
cliënten zoveel mogelijk beperkt. De MGGZ zet geplande afspraken daarom zoveel mogelijk om naar telefonische afspraken. Cliënten krijgen
daarvan bericht. Groepssessies gaan tot nader order niet door. De MGGZ stuurt cliënten informatie en er wordt bekeken welke stappen ze
zelf kunnen nemen. Deeltijdbehandelingen gaan in aangepaste vorm door. Lessen en trainingen door de MGGZ gaan in beginsel niet door.
Militair Revalidatie Centrum (MRC)
Het MRC stopt tijdelijk de behandeling van revalidanten zonder acute medische noodzaak. Revalidanten mogen de komende tijd maximaal 1
bezoeker per keer ontvangen. Bezoekers mogen voorlopig niet mee eten in het bedrijfsrestaurant. Revalidanten en bezoekers zonder coronasymptomen/klachten zijn welkom, maar het MRC vraagt het bezoek wel zoveel mogelijk te beperken. De bezoektijden blijven ongewijzigd.
Verplicht
Militairen zijn verplicht contact op te nemen met hun militair arts en gebruik te maken van de zorg binnen Defensie. Zeker nu de druk op de
civiele gezondheidszorg steeds groter wordt.
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De 6 meestgestelde vragen over de Telestick
17 maart 2020 | 20:13
Door de maatregelen rondom COVID-19 (coronavirus) werken veel defensiemedewerkers thuis. Daardoor is het erg druk bij
de Service Desk Defensie (SDD). De SDD-medewerkers werken hard, maar kunnen niet iedereen zo snel van dienst zijn als
normaal. Daarom volgen hieronder de 6 meest gestelde vragen en antwoorden over werken met de Telestick.
Hebben collega’s geen toegang tot deze informatie, maar lopen ze wel ergens tegenaan? Help ze dan om lange wachttijden bij de SDD te
beperken. Totdat je Telestick werkt kun je altijd met de apps op je mobiele device thuiswerken. Zie daarvoor de laatste vraag.
1. Wat te doen als je nog geen Telestick of kaartlezer hebt?
Wie geen Telestick of kaartlezer heeft, vraagt deze aan via intranet op telestick.mindef.nl bij ‘Materiaal aanvragen’. Met een Apple-device te
bereiken via de app Web@Work, of anders via een Mulan-werkplek. Wie daarvoor naar een kazerne moet reizen, moet dit met zijn
leidinggevende overleggen. Heb je de bestelling gedaan, dan wordt het materiaal thuisgestuurd.
Omdat veel mensen een Telestick hebben aangevraagd, moet rekening worden gehouden met een week levertijd. Onze mensen in het
logistiek centrum werken daarvoor, ook nu, hard door.
Wie al een werkende kaartlezer heeft , kan de Telesticksoftware op iedere lege USB-stick van 4GB of groter zetten. Zo hoef je niet te wachten
op de bezorging van het Telestick-materiaal. Het is ook mogelijk om zelf een smartcard-reader aan te schaffen en deze te gebruiken in
combinatie met de Telestick.
2. Is mijn laptop of PC geschikt voor de Telestick?
De Telestick werkt met veruit de meeste laptops en PC’s. Wel moet een laptop of PC wél eerst worden ingesteld om te starten van een USB.
Heb je alle instructies doorlopen, maar werkt de Telestick niet, dan is je laptop of PC mogelijk niet geschikt. Er blijven dan echter tal van
mogelijkheden over om thuis te werken, bijvoorbeeld via smartphone of tablet.
3. Hoe update ik mijn Telestick-software?
Heb je een nieuwe Defensiepas, maar werkt de Telestick software niet meer? Waarschijnlijk is de Telestick software dan niet meer
compatibel met je nieuwe Defensiepas. Hier hoort een nieuwe versie bij, namelijk versie 5.3.2.
Volg onderstaande stappen om de Telestick te updaten. Let op: hiervoor heb je een Mulan-werkplek nodig. Je zult dus naar een kazerne
moeten reizen. Overleg dit met je leidinggevende.
Nodig: USB-stick groter dan 4GB (type maakt niet uit), MULAN thin- of fat-client en een u-account.
1.
2.
3.
4.

Ga via intranet naar telestick.mindef.nl.
Selecteer het tabblad ‘Software aanvragen’.
Vul je u-account in en kies een wachtwoord.
Open de ontvangen mail (kan even duren) en doorloop de hierin genoemde stappen om de software op de USB stick te schrijven.
Omdat veel mensen tegelijkertijd de nieuwe Telestick-software aanvragen kan het zijn dat het downloaden van de software wat
langer duurt. Soms helpt het om de software nogmaals aan te vragen.

4. Hoe wijzig ik de pincode van mijn Defensiepas?
Een nieuwe Defensiepas maar nog geen 6-cijferige pincode? De Telestick werkt alleen met een geactiveerde pas en een 6-cijferige pincode.
Volg onderstaande stappen om de pincode te wijzigen:
Nodig: Telestick met de nieuwste software (versie 5.3.2), thuisgestuurde pincode (6-cijfers) en Defensiepas, smartcard-reader, computer
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats cardreader met Defensiepas in de computer.
Start op vanaf de Telestick en vul het Telestick-wachtwoord in.
Er verschijnt een pop-up waarin wordt gemeld dat de pas niet geactiveerd is. Klik deze weg.
Vul in het scherm dat verschijnt de tijdelijke pincode in bij ‘transport key’ en kies een nieuwe 6-cijferige pincode.
Klik vervolgens op OK om de Defensiepas te activeren

5. Er gaat iets anders fout, wat moet ik doen?
Er zijn een aantal andere vaak voorkomende problemen rondom de Telestick:



Wifi-verbinding: de Telestick kerkent niet alle wifi-adapters. Werkt de wifi-verbinding niet? Dan ben je aangewezen op een
internetkabel.



Telestick-wachtwoord: ben je het wachtwoord vergeten, of wordt het niet herkend, dan moet je de Telestick-software opnieuw op
de USB-stick zetten. Zie daarvoor hierboven ‘hoe update ik mijn Telestick-software?’.
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Langzame Telestick: Er is hard gewerkt aan zo veel mogelijk Telestick-capaciteit. Je kunt zelf helpen om netwerkoverbelasting te
voorkomen. Gebruik bij voorkeur je smartphone of tablet voor je werk. Ben je klaar met werken op je Telestick? Log dan uit en
sluit af.

6. Hoe werk ik thuis met mijn tablet of smartphone?
Zorg ervoor dat je tablet of smartphone is aangesloten op de MDM-omgeving via mdmportaal.mindef.nl. Dit kan met een werkende
Telestick. Heb je geen werkende Telestick hebt, dan moet je gebruik maken van een Mulan-werkplek. Als je daarvoor naar een kazerne moet
reizen, overleg dit dan met je leidinggevende.
Daarna kan je op een Apple-device in de Defensie Appstore op je device de app Email+ downloaden.
Op een Android-device gebruik je de Samsung Knox Workspace. Hiermee kan je vanaf je mobiele device bij je Defensie-mail en -agenda
komen.

Swift Blade en Purple Nectar afgelast
17 maart 2020 | 16:35
Defensie heeft besloten dat de grote Europese oefening Swift Blade 2020 niet
doorgaat. Deze gezamenlijke oefening van de Koninklijke Luchtmacht en de
Belgische luchtmacht stond gepland van 14 april tot 1 mei. Daarnaast is ook
besloten dat Purple Nectar alsmede het Defensie Simulatie Symposium, een
initiatief van Defensie Materieel Organisatie/Joint IV Commando, niet kan
plaatsvinden. Dit stond gepland van 13 tot 30 april.
Door de beperkingen en maatregelen die door Defensie worden genomen om verspreiding
van het COVID-19 virus in Nederland tegen te gaan en kritische processen doorgang te laten
vinden zijn deze besluiten genomen.

Thuiswerken en toch doorgaan met samenwerken
15 maart 2020 | 19:57
Samen aan een document werken, overleggen of vergaderen terwijl je
thuiswerkt? Met de tips en informatie in dit artikel kun je ook (in veel
gevallen) met collega's overleggen, zonder dat je fysiek bij elkaar hoeft
te komen.
1. Samen met een collega aan een document werken
Als je samen met een collega aan een document wilt werken of deze door wilt
spreken, kun je de volgende hulpmiddelen gebruiken:
1. Tegelijkertijd in hetzelfde document werken
Als het een Word-document is en op een samenwerkruimte van de DWR-D of SharePoint bibliotheek staat, is het mogelijk met meerdere
mensen tegelijk het document te bewerken en live elkaars wijzigingen te zien. Voor Excel-bestanden is dit ook mogelijk, zie deze instructie.
2. Scherm delen
Via Skype voor Bedrijven kun je in een chat met behulp van de Presenteren-knop je scherm delen met je collega. Je kunt dan samen het
document bekijken, ongeacht waar dit document is opgeslagen.
3. Telefoon of Skype voor Bedrijven
Natuurlijk kun je het mondelinge overleg via de telefoon doen, maar als je over een headset beschikt, kun je ook via Skype voor Bedrijven
elkaar spreken. Hier kun je vinden hoe je dit kunt instellen.
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2. Een informeel overleg met meerdere collega's
Als je met meerdere collega's informeel moet overleggen, kun je de volgende hulpmiddelen gebruiken:
1. OneNote
In een OneNote kun je de te bespreken punten vastleggen Iedere samenwerkruimte van de DWR-D heeft een OneNote. Wij noemen dit het
"Notitieblok" en dit zou je daarvoor kunnen gebruiken. Hier kan je vinden hoe je een samenwerkruimte kunt aanvragen bij jouw organisatie.
2. Scherm delen
Via Skype voor Bedrijven kun je in een chat met behulp van de Presenteren knop je scherm delen. Zo kun je de OneNote aantekeningen delen
met deelnemers aan de chat.
3. Telefoon of Skype voor Bedrijven
Skype voor Bedrijven maakt het eenvoudig mogelijk om in een groep mondeling met elkaar te overleggen door op de Bellen knop te klikken.
Iedereen moet dan wel over een geschikte headset beschikken. Een andere optie is om via de telefoon een gesprek met meerdere personen
te voeren. Met een iPhone is dit mogelijk door tijdens een telefoongesprek op de "voeg toe" knop op het scherm te klikken. Je kunt dan
iemand anders bellen. Zodra je verbinding hebt, kun je met behulp van de knop "voeg samen" de gesprekken samenvoegen. Dit kun je
herhalen tot maximaal 5 personen.
3. Een formeel overleg met meerdere deelnemers
Als je met meerdere collega's een formeel overleg hebt waarin je bijvoorbeeld taken en besluiten wilt vastleggen, kun je de volgende
hulpmiddelen gebruiken:
1. Vergaderfunctionaliteit
Standaard samenwerkruimtes van de DWR-D beschikken over de Vergaderfunctionaliteit. Daarin kun je agendapunten, besluiten, taken en
presentie vastleggen. Hier kun je vinden hoe je een werkruimte kunt aanvragen bij jouw organisatie.
2. Scherm delen
Via Skype voor Bedrijven kun je in een chat met behulp van de Presenteren knop je scherm delen met deelnemers aan de chat.
3. Telefoon of Skype voor Bedrijven
Skype voor Bedrijven maakt het eenvoudig mogelijk om in een groep mondeling met elkaar te overleggen door op de Bellen knop te klikken.
Iedereen moet dan wel over een geschikte headset beschikken. Een andere optie is om via de telefoon een gesprek met meerdere personen
te voeren. Met een iPhone is dit mogelijk door tijdens een telefoongesprek op de "voeg toe" knop op het scherm te klikken. Je kunt dan
iemand anders bellen. Zodra je verbinding hebt, kun je met behulp van de knop "voeg samen" de gesprekken samenvoegen. Dit kun je
herhalen tot maximaal 5 personen.

Vervoersdiensten DVVO aangepast vanwege COVID-19
16 maart 2020 | 22:10
DVVO past zijn dienstverlening aan vanwege de maatregelen rond COVID19. De dienstverlening gaat zoveel mogelijk door, maar leidt tot
vertraging en beperkingen. Ook de afhankelijkheid van derden speelt
hierin een rol.
Reisbureau Defensie:
Nieuwe aanvragen voor dienstreizen worden niet meer in behandeling genomen
(in elk geval tot en met 6 april 2020). Uiteraard worden aanvragen voor P-zorg wel
in behandeling genomen.
Personenvervoer:
De dienstverlening wordt beperkt tot de noodzakelijke transporten. Daarbij doen DVVO een beroep op u. Dit geldt voor het busvervoer, maar
ook voor patiëntenvervoer en VIP-vervoer. Bij het patiëntenvervoer wordt het zogenoemde Re-integratievervoer niet uitgevoerd (in elk geval
tot en met 6 april 2020).
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Goederenvervoer:
Inmiddels ondervinden alle goederenstromen ernstige hinder of worden onmogelijk vanwege het schrappen van (lucht)transporten. DVVO
onderzoekt alle mogelijke alternatieven om kritieke goederen te kunnen verzenden. Er moet ernstig rekening worden houden met
vertraging, annulering of afwijzing van aangevraagd transport.
Centraal Wagenparkbeheer (CWB) en de Pool Niet-Operationeel Dienstvervoer (PNOD):
Aanvragen voor dienstvervoer worden zoveel mogelijk normaal verwerkt en afgehandeld, maar alle niet-essentiële processen zijn tot nader
order stilgelegd (in elk geval tot en met 6 april 2020). DVVO concentreert zich op het beschikbaar stellen en houden van dienstvervoer.
Processen zoals het omwisselen van (FG-)voertuigen staan stil. Houdt bij telefonisch en mailcontact rekening met langere verwerkingstijden.
Neem voor specifieke aanvragen of uitzonderlijke behoeften contact op met de Demand Manager PNOD van uw eigen OPCO.
Militaire Post Organisatie (MPO):
De dienstverlening voor de post is gewijzigd. De post naar de postkamers wordt nu alleen op maandag, woensdag en vrijdag afgeleverd. De
post vanuit de postkamers wordt op maandag, dinsdag en donderdag afgeleverd bij de MPO. De post vanuit de DIB-loketten wordt nog wel
iedere dag bij de MPO afgeleverd.
Voor vragen kunt u de normale communicatielijnen aanhouden.

Wat betekenen de extra kabinetsmaatregelen voor Defensie?
16 maart 2020 | 11:33
Het kabinet heeft gisteren besloten de scholen, kinderopvang, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs te sluiten.
Deze maatregelen duren tot en met maandag 6 april. Defensiepersoneel kreeg gisteravond via de
leidinggevende/commandant meer informatie over de consequenties voor de werkzaamheden.
Defensie was al eerder vitaal verklaard en ook de ‘inzet Defensie’ is een vitaal proces. Daarmee wordt Defensie 2 keer genoemd in de lijst van
vitale processen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dat betekent dat de collega’s die daadwerkelijk ingezet
worden, recht hebben op kinderopvang op de school van hun kinderen. De commandanten weten welke werknemers mogelijk worden
ingezet en communiceren met betrokkenen.
Werk thuis liefst vanaf telefoon of tablet.

Ras begonnen als Directeur Informatie & Innovatie CLSK
16 maart 2020 | 13:24
Henk Ras is vandaag gestart als Directeur Informatie & Innovatie (DI&I) bij het Commando Luchtstrijdkrachten. Vanwege het
opzetten van deze nieuwe functie krijgt hij die met terugwerkende kracht vanaf 10 februari, onder gelijktijdige bevordering
tot commodore.

PagIna 9 van 11

Ras moet de kar trekken voor de inhoudelijke dialoog op het koppelvlak met de Informatiemanagementfunctie (CIO) bij de Bestuursstaf en
soortgelijke functies bij de defensieonderdelen. Daarnaast stuurt hij de ontwikkeling van de informatiemanagementfunctie en het Informatie
Gestuurd Optreden (IGO) bij CLSK aan. Ook voert hij regie op de toepassing van IGO in alle operationele en operatie-ondersteunende ketens.
Bovendien wordt de DI&I verantwoordelijk voor alle innovatieprojecten van CLSK en de koppeling daarvan met de andere
defensieonderdelen. In de visie naar een ‘5e Generatie Luchtmacht’ staat informatiedominantie voor de krijgsmacht en de wapensystemen
centraal. Het draait om het creëren van ‘situational awareness’ en voorspellend vermogen in alle ketens en op alle niveaus.
Ras is zeer ervaren op het gebied van IGO én Innovatie bij CLSK, sinds hij na de Koninklijke Militaire Academie in Breda werd opgeleid tot
luchtgevechtsleider. Daarna vervulde Ras van 1991 tot 2000 verschillende operationele functies op het Air Operations Control Station Nieuw
Milligen (AOCS NM). Dit luchtmacht-radarstation is verantwoordelijk voor de bewaking en beveiliging van het nationale luchtruim. Daarna
ging hij naar de Afdeling Beleidsintegratie in de staf van de, destijds nog, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten in Den Haag.
Na enkele functies bij de Airborne Early Warning Component in Geilenkirchen, de vliegende radarstations van de NAVO, ging Ras naar het
Instituut Defensie Leergangen voor de Hogere Defensie Vorming. Daarna volgden plaatsingen bij de afdelingen Personele Gereedheid van de
DAOG en Gemeenschappelijke Behoeften van de DOBBP in Den Haag. In januari 2011 keerde Ras terug op AOCS NM. Hij werd er eerst chef
staf en vervolgens commandant. In 2015 werd hij chef staf en plaatsvervangend commandant van het Defensie Cyber Commando in Den
Haag. Sinds april 2018 vervult Ras zijn huidige functie en volgde de Top Defensie Vorming.
Ras heeft hij zowel binnen als buiten Defensie een uitgebreid kennisnetwerk. Hij staat bekend om zijn positief-kritische houding, out-of-thebox denken en zijn duidelijke visie.

Impact van COVID-19 voor Defensie
13 maart 2020 | 16:30
De impact van COVID-19 wordt steeds groter. Uiteraard is Defensie
zich bewust van de risico’s en worden maatregelen genomen die
passen bij de situatie.
Uiteraard wordt medewerkers gevraagd zich te houden aan door de overheid
gestelde regels. Maar COVID-19 heeft ook invloed op oefeningen en missies.
Zo werd vandaag duidelijk dat de internationale oefening Defender Europe in
ons land is aangepast. De geplande verplaatsing van Britse en Amerikaanse
eenheden door Nederland gaat niet door.
De NAVO-winteroefening Cold Response, met de Nederlandse bijdrage vanaf
Zr.Ms. Johan de Witt, is gestopt. De Nederlandse trainingsmissie in Irak staat
op pauze, als preventieve maatregel op verzoek van de Iraakse en Koerdische
autoriteiten. Ook Frisian Flag, één van de grootste
luchtverdedigingsoefeningen in Europa, zal niet doorgaan.
Lees in de Defensiekrant van vandaag voor een antwoord op de meest prangende vragen over COVID-19 in relatie tot Defensie.
Meer info: http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/covid19.aspx

Commando-overdracht Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando
13 maart 2020 | 09:30
Kolonel Jan Blom heeft donderdag 12 maart het commando over het
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
overgedragen aan zijn ranggenoot Jos Kuijpers. Onder belangstelling
van de Commandant Landstrijdkrachten, de burgemeester van
Venray en loco-burgemeester van Gemert-Bakel, familie,
genodigden en inwoners van de gemeente vond ceremonie plaats op
de paradeplaats van de Luitenant-generaal Best kazerne te
Vredepeel. Vanwege ontwikkelingen rond COVID-19 vond de
overdracht in aangepaste omvang plaats en zijn er aanvullende
maatregelen genomen.
‘Als ik de 2,5 jaar terugkijk dan kan ik zeggen: we zijn niet alleen uniek qua
samenstelling, we hebben ook unieke capaciteiten hier. We leveren waar ook
ter wereld luchtverdediging, we kunnen dit 24/7, all weather, lange tijd
achter elkaar volhouden. Als je nagaat dat dit met een organisatie gebeurt
die eigenlijk 25% groter zou moeten zijn om alle rollen fatsoenlijk uit te voeren is dat een topprestatie’, aldus Jan Blom in zijn dankwoord
richting de eenheid.
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Kolonel Jos Kuijpers bedankte tijdens de ceremonie zijn voorganger en onderstreepte het belang van een sterke luchtverdediging. ‘Een
heleboel assertieve landen en strijdende partijen hebben het luchtwapen herontdekt en gemoderniseerd. Daardoor komen hele nieuwe en
goedkope offensieve wapens zoals drones en kruisraketten ter beschikking van tal van regimes en groeperingen die weinig scrupules kennen
bij het inzetten van deze wapens.’ Kuijpers sprak zijn trots uit over de vakmensen van het DGLC en gaf aan zin te hebben in de uitdaging. ‘De
technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en we hebben geen andere keus dan deze ontwikkelingen volledig te omarmen’. Hierbij
doelde kolonel Kuijpers onder andere de ontwikkelingen van onbemande drones en raketten, maar ook innovatieve tegenmaatregelen zoals
lasers.
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