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 1 Operatiecentrum CLSK week 30 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PagIna 2 van 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.      Kalender en media-items  
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Topper van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste berichtenbronnen: 

              koninklijkeluchtmacht     

    Koninklijke Luchtmacht 

 

 

 

 

  3  Samenvatting social media   
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4 Samenvatting intranet   

Weekoverzicht Defensieoperaties 

24 juli 2019 | 12:00 

In Afghanistan roteerden de Nederlandse militairen van het ondersteuningsdetachement, de beveiligingseenheid en medische 

taakgroep. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 17 tot en met 23 juli. 

 

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel 
trainen en adviseren ze de Afghaanse politie, het leger en de speciale strijdkrachten. 

Litouwen 
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Ook personeel bij de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen wisselde. Zowel de vertrekkende als nieuwe compagnie behoren tot 17 
Pantserinfanteriebataljon Prinses Irene in Oirschot. 

Dat internationale samenwerking verbroedert, bewijst de eFP. Het leidde zelf tot een multinationaal eFP-detachement dat meeliep in de 
Nijmeegse Vierdaagse. 

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren in Litouwen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in 
Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen. Het huidige detachement wordt binnenkort afgelost. 

Vessel protection detachment 

Een beveiligingsteam (vessel protection detachment) van het Korps Mariniers beschermde een schip van de firma Forestwave Navigation. Dat 
meerde aan in Berbera in Somaliland.  

Lopende operaties buitenland 

 Het redeployment team in Mali is nog steeds bezig met inpakken en opruimen van het missiematerieel. Nederland beëindigde 
deelname aan Minusma per 1 mei. 

 Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven 
Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden. 

 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 
Nederlandse civiele experts aan deel. 

 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. 

 In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar 
draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd. 

 Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan UNDOF, 
UNTSO en USSC. 

 Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection 
detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht 
op. 

 Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) mee om de burgerbevolking in Zuid-
Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september. 

 Nederlandse militairen leidden voor het Global Peace Operations Initiative (GPOI) (voorheen het ACOTA-programma) Oegandese 
collega’s op. Het initiatief moet de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen vergroten door instructie en training. Zo kunnen 
ze zelf vredesoperaties uitvoeren. Ook in Niger werken Nederlandse trainers. 

Operaties/acties binnenland 

 De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 47 explosieven. 

 De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station 
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Momenteel gebeurt 
dit vanaf Vliegbasis Volkel. 

 Nederlandse militairen ondersteunen het transport van Amerikaans materieel (tanks, rupsvoertuigen) van het Limburgse 
Eygelshoven naar het Duitse Mannheim. 

 Defensie ondersteunde de politie bij het Zwarte Cross Festival in de Achterhoek. Dat gebeurde met de onbemande Puma 
Remotely Piloted Aircraft System. 

 

Inschrijvingen Joint ISR cursus 

22 juli 2019 | 10:03 

Bureau ISTAR van CLSK heeft in samenwerking met civiele partners een Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance 
cursus ontwikkeld. De cursus sluit aan bij de volgende transitiepijlers:  

·         Verkrijgen van informatiedominantie; 

·         Het versterken van het operationele niveau. 

De cursus wordt verschillende keren per jaar gegeven 

Afgelopen jaar hebben reeds 60 personen deze Joint ISR Foundation Course gevolgd. De eerstvolgende sessie vindt plaats van 30 september 
t/m 04 oktober 2019 op het hoofdkwartier van CLSK te Breda (gebouw Cockpit). 
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Tijdens de cursus doorloop je het JISR proces met daarin centraal: Intelligence Requirements Management & Collection Management. Dit 
wordt doorlopen aan de hand van praktische voorbeelden en opdrachten. 

Eenieder die affiniteit heeft met dit JISR-proces kan zich inschrijven. 

U kunt zich inschrijven voor deze cursus door uiterlijk 30 Augustus 2019 een mail te sturen naar Kapitein G. Verschuren. U zult in de 
opvolgende week geïnformeerd worden over het vervolg van de inschrijfprocedure. 

 

Nieuwe Defensie-KNMI samenwerkingsovereenkomst 

22 juli 2019 | 09:23 
 
Defensie en het KNMI werken al decennia lang als partners samen op meteo gebied. Waar Defensie in het verleden zelf 
verantwoordelijk was voor de instandstandhouding van meteo-sensoren en systemen is deze taak in de loop van de tijd 
overgedragen aan het KNMI.  
 

mailto:GAA.Verschuren.01@mindef.nl
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De Joint Meteorologische Groep (JMG) is de weerprovider van Defensie. Zij leveren weersverwachtingen, meteorologische opleidingen & 
trainingen en meteorologische data aan vele (operationele) klanten in Nederland en missie gebieden.  

Het KNMI levert aan Defensie meteorologische diensten voor luchtvaartnavigatie,  Defensie specifieke producten en additionele diensten. De 
samenwerking van het KNMI en de JMG is te kwalificeren als bijzonder goed. Omdat de overeenkomst tussen beide organisaties vernieuwd 
moest worden, is vanuit de Coördinatie Commissie Meteorologie, waar beide organisaties in zijn vertegenwoordigd dan ook de wens geuit 
deze samenwerking voor een langere periode te borgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Defensie zijn de contractonderhandelingen gevoerd door vertegenwoordigers van O&L en PM (sectie verwerving en MOS blauw) van 
het LCW, staf CLSK en JMG. Beide organisaties hebben de intentie om in de toekomst meer en intensiever met elkaar te willen samenwerken 
zodat gekozen is voor een looptijd van 10 jaar.  

De nieuwe overeenkomst is namens Defensie getekend door Kolonel Ir. Erwin van Beljouw, LCW Hoofd Programma Management en namens 
KNMI door Drs. Myriam van Rooij, Directeur en Chief Information Officer/Chief Financial Officer. Beide geven aan de meerwaarde te zien van 
de intensievere samenwerking richting de toekomst waar nieuwe technieken en producten samen doorontwikkeld en geïmplementeerd 
kunnen worden in beide organisaties. De wetenschap dat samen verder gaan voor beide organisaties goed is geeft dat een ieder een goed 
gevoel krijgt bij het woord “Partnership”. 

 

Buitenlandse luchtgevechtsleiders ondersteunen topklas F-16-vliegers 

18 juli 2019 | 15:32 
 
Belgische en Portugese luchtgevechtsleiders draaien voor 
het eerst mee met hun Nederlandse collega’s op Nieuw 
Milligen. Zij ondersteunen F-16-vliegers tijdens de 
hoogwaardige Fighter Weapons Instructor Training 
(FWIT). 
 
In de opleiding, die in april startte, leren vliegers hun kennis over 
te dragen op nieuwe collega’s. De European Participating Air 
Forces (EPAF) Fighter Weapons School op Vliegbasis Leeuwarden 
verzorgt de opleiding. De EPAF is een samenwerkingsverband van 
Europese landen die met F-16’s vliegen.  
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Soepel 

De samenwerking verloopt soepel. “Je merkt dat we op dezelfde manier getraind zijn”, laat een Nederlandse luchtgevechtsleider weten. “Dat 
maakt ook dat we snel op elkaar ingespeeld raken. Natuurlijk leren we van elkaar, we evalueren elke missie.” De samenwerking met 
buitenlandse collega’s is ook praktisch gezien een uitkomst. De vraag van Nederlandse vliegers naar deze expertise – luchtgevechtleiding - is 
groot. Zo valt aan de vraag te voldoen en kan voldoende worden getraind. 
 

 
 
Voor de Belgische collega’s is vooral de afmeting van de Nederlandse oefengebieden en het trainen van grotere scenario’s een pluspunt. “Het 
is een mooie locatie en er heerst hier een goede vibe. Iedereen begrijpt elkaar ook goed”, aldus een van hen. Voor Portugal is het bevorderen 
van de samenwerking tussen de EPAF-landen de voornaamste reden om mee te doen. “Voor ons een zeer goede ervaring.”  

Afronding 

 

De FWIT zit nu in de afronding van de zogenoemde luchtverdedigingsfase. Vanaf 5 augustus begint de grondaanvalsfase. Ook in deze 2e 
periode van de opleiding ondersteunen de Belgen en Portugezen de luchtgevechtsleiding vanuit Air Operations Control Station Nieuw 
Milligen.  
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5 vragen over 5e generatie luchtmacht 

18 juli 2019 | 09:53 

Bouwsteen Informatiegestuurde Bedrijfsvoering 

Aan de 5e generatie luchtmacht is in de Vliegende Hollander al eerder aandacht besteed, maar in 2019 moeten de 
bouwstenen waaruit die 5e generatie is opgebouwd concreet vorm krijgen. Daarom passeren ze dit jaar 1 voor 1 de revue, 
met deze maand Informatiegestuurde bedrijfsvoering. Hoofd Afdeling Personeelsmanagement en Bedrijfsvoering kolonel 
Ellen Meeuwsen-Scholten legt uit waarover dat gaat.  

 

1 Wie? 

“Informatiegestuurde bedrijfsvoering betekent dat deze is gericht op de mensen in onze organisatie. Leidinggevenden en medewerkers 
moeten toegang hebben tot actuele, relevante en betrouwbare informatie voor de uitvoering van het werk. Informatie is vindbaar en 
passend voor de functie. De bedrijfsvoering is informatiegestuurd en ten dienste van de mensen in plaats van andersom. “Het doel is om de 
bedrijfsvoering toegankelijk te maken, waarbij we streven naar eenduidigheid waar mogelijk, en vindbaarheid van belangrijke informatie 
zoals plannen, regelgeving, rapportages, besluiten en processen. Informatie en optimale bedrijfsvoering zijn ook belangrijk om medewerkers 
te betrekken, zodat iedereen weet welke belangrijke rol zij spelen in de taken die we samen uitvoeren.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 Wat? 

“Informatiegestuurde bedrijfsvoering is voor iedereen in de organisatie bedoeld. Iedereen heeft tenslotte informatie nodig om te werken en 
zich te ontwikkelen. Om mensen te hierbij te helpen is eind 2018 begonnen met de verstrekking van de Samsung S9 smartphones voor iedere 
medewerker. Daarmee kunnen luchtmachters sneller met elkaar in contact komen, informatie vinden, mails en agenda bekijken, en nog veel 
meer. We moeten ook specifieke aandacht besteden aan nieuwe medewerkers om hen zo goed mogelijk welkom te laten voelen en snel 
mogelijk de organisatie te leren kennen en de functie uit te oefenen, de zogenoemde ‘boarding’. Hiervoor wordt een app ontwikkeld die 
mensen al vóór begin van de 1e functie kunnen gebruiken om de organisatie te leren kennen. De app wordt op dit moment getest en de 
inhoud is al bij leerlingen op de KMSL gebruikt.”  
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3 Waar? 

“Bedrijfsvoering is er op alle luchtmachtonderdelen en informatie heeft iedereen nodig. We proberen de bedrijfsvoering zo goed mogelijk op 
elkaar te laten aansluiten. Op elk onderdeel is informatie over de bedrijfsvoering te vinden op een digitale werkruimte genaamd DWR-D. Dit 
is aan elkaar gelinkt en ook via intranet te vinden. De basis voor de bedrijfsvoering binnen de luchtmacht is het online Voorschrift 
Bedrijfsvoering (https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001126/SitePages/VOORWOORD.aspx, alleen toegankelijk via intranet). Hier is te vinden 
hoe de organisatie is ingericht, welke regels gelden, welke 9 domeinen we kennen en waar iedereen in deze domeinen een belangrijke taak 
heeft.”  
 

4 Waarom? 

“Om te groeien naar de 5e generatie luchtmacht moet de bedrijfsvoering daarop zijn ingericht. Op elk niveau, op elk onderdeel en in elke 
bouwsteen is informatie nodig en moet de bedrijfsvoering goed zijn ingericht. Daarmee helpen we de mensen om hun taak zo optimaal 
mogelijk uit te voeren. We moeten zorgen dat de mensen betrokken zijn en zich betrokken voelen.”  

5 Hoe? 

“Deze bouwsteen is net als de bouwstenen adaptieve krijgsmacht en de luchtmachter – die later nog volgt – doorlopend, want we willen én 
moeten blijven inspelen op ontwikkelingen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om processen die zich daarvoor lenen te 
robotiseren. Ook begint binnenkort een speciaal ‘luchtmacht app-ontwikkelteam’ met het maken van apps voor op de smartphones. Een 
ander voorbeeld is de digitale leerlijn waarin medewerkers informatie gaan krijgen zoals e-learning en webinars. Allemaal ontwikkelingen om 
de mensen in onze organisatie te ondersteunen en betrekken. En als mensen ideeën of voorstellen hebben, hoor ik die heel graag. Zo kunnen 
wij inspelen op de behoeftes die er zijn.” 

Dit artikel is verschenen in de Vliegende Hollander. Meer video’s en foto’s kunt u bekijken via magazines.defensie.nl. U kunt zich ook 
abonneren op de Vliegende Hollander. Iedere maand, zodra de nieuwste editie beschikbaar is, ontvangt u het magazine digitaal in uw 
mailbox. Abonneren kan via defensie.nl/abonneren. Voer bij voorkeur een privé e-mailadres in omdat directe verbinding met internet 
noodzakelijk is. Het aanmelden met een @mindef-account is daarom niet wenselijk. 

 

Besluitvorming 1ATM 

18 juli 2019 | 10:00 

Tijdens het laatste bewindsliedenoverleg hebben Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van 
Nieuwenhuizen, Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en de stuurgroep over het programaplan één Air Traffic 
Management organisatie (1ATM) gesproken. Op basis van het uitgewerkte programmaplan en de consequentiestudie hebben 
beide bewindslieden hun vertrouwen uitgesproken en ingestemd.    

Dit betekent dat er formele stappen gezet gaan worden in de totstandkoming van één ATM organisatie. Wel zijn er aanvullende afspraken 
gemaakt om een aantal aandachtspunten extra uit te werken, te weten; de governance, de uitwering van de HR aspecten en de financiële 
uitwerking.   

https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001126/SitePages/VOORWOORD.aspx


PagIna 11 van 12 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het bewindsliedenoverleg is een Frequently Asked Questions opgesteld. Deze is te vinden in de rechterkolom. Ook zijn de 
direct leidinggevenden binnen de luchtverkeersleidingSeenheden te benaderen voor meer uitleg over 1ATM. 

Doel 1ATM 

Het uiteindelijke doel van dit programma is het realiseren van één ATM-organisatie ten behoeve van alle luchtverkeersdienstverlening in het 
lagere (beneden FL245) Nederlandse luchtruim. Het brengt partners van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en het 
Ministerie van Defensie (MinDef), Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen en volgt onder 
andere uit een gedeelde ambitie om luchtverkeersleiding in Nederland strategisch te verankeren.  

 

 

Extra geld naar F-35’s, personeel en special forces 

18 juli 2019 | 12:18 

 
Het extra geld dat Defensie bij de Voorjaarsnota kreeg, gaat naar extra F-35’s, personeel, special forces en cyber. Dat maakte 
minister van Defensie Ank Bijleveld – Schouten vorige maand in debat met de Tweede Kamer bekend. Vandaag voegde ze 
daar in een interview met Trouw aan toe dat het om 8 tot 9 extra F-35’s gaat.  
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Defensie krijgt 162 miljoen per jaar extra en het bedrag loopt op tot 461 miljoen in 2024. Defensie zet dit geld in om het vertrouwen van het 
personeel te versterken en de afspraken met de NAVO te realiseren. Het kabinet laat zien de instabiele veiligheidssituatie serieus te nemen. 
De 8 tot 9 extra F-35’s vormen de basis voor een 3e squadron. Daarmee komt het totaal aantal toestellen op 45 of 46. Een volledig gevuld 
extra squadron bestaat uit 15 toestellen.  
 
Special operations forces 
 
De special operations forces (SOF) krijgen extra budget voor de ondersteuning van zogenoemde niet-voorziene operaties. Ter versterking van 
het cyber- en informatiedomein investeert Defensie onder meer in de IT-basisinfrastructuur.  
 
Minister Bijleveld: “De politieke intentie voor deze investeringen is reeds aangekondigd in het Nationaal Plan voor de NAVO van december 
2018. Met deze verdeling investeren we in onze mensen en komen we tegemoet aan de afspraken met de NAVO, waardoor we onze 
veiligheid gezamenlijk kunnen blijven beschermen. We zijn er nog niet, we bungelen qua uitgaven binnen de NAVO nog steeds onderaan, 
maar we zetten wederom een belangrijke stap voorwaarts.” 
  
Vuurkracht land en zee 
 
Bijleveld merkte wel op dat er extra stappen nodig zijn om bijvoorbeeld de uitbreiding van vuurkracht op land en op zee in te vullen. De 
exacte invulling van de extra investering wordt bekend gemaakt met Prinsjesdag, in de begroting voor het komende jaar.  

 

Vragen en antwoorden Onderhandelingsresultaat oktober 2018 - december 2020 

18 juli 2019 | 10:38 

Defensie en de bonden zijn het onlangs eens geworden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Op Startpagina P&O staan de 
eerste veel gestelde vragen.  

De komende tijd wordt de lijst geregeld bijgewerkt. 
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