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Weekoverzicht Defensieoperaties
04 maart 2020 | 11:42
Nederlandse mariniers van 32 Raidingsquadron op Aruba ondersteunden de Kustwacht Caribisch Gebied bij een
recordvangst drugs. Het ging om bijna 5.500 kilo. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 26 februari tot en met
3 maart.

De kustwacht onderschepte een verdacht schip dat onderweg was van Venezuela naar Griekenland en dirigeerde het richting Oranjestad.
Daar doorzochten de mariniers en de politie van Aruba het vaartuig waarna de drugs werd aangetroffen.
Niet stilzitten
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Het akkoord tussen de VS en Taliban dat zaterdag werd gesloten, betekent niet dat Nederlandse militairen in Afghanistan niets meer te doen
hebben. Terwijl planners kijken naar de gevolgen van het akkoord voor de Nederlandse deelname aan Resolute Support, gaan de Force
Protection en adviseurs nog steeds de poort uit om Afghaanse politie- en legercommandanten te adviseren.
Zo begeleidde het Delta-peloton van de Force Protection, dat bestaat uit infanteristen van de Limburgse jagers, een Zweedse adviseur tijdens
zijn bezoek aan een commandant van een anti-drugseenheid. De Zweed kon in een kantoor veilig praten met zijn Afghaanse partner, terwijl
de Nederlandse militairen buiten de wacht hielden.
De periode van de geweldsreductie vóór het akkoord en de dagen erna, waren qua werkzaamheden voor de Nederlanders wel rustiger dan
voorgaande weken. Sommige operaties werden geschrapt om elk risico op een incident in te dammen.
Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support in Afghanistan. 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.

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.



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.



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.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 31 keer uit na meldingen van explosieven in 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.




Militairen van de Compagnie in de West assisteerden de politie op Curaçao tijdens het carnavalsfeest.

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.

Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van percelen en voertuigen in onder meer het
Westland, Lansingerland en Oosterwolde. Ze zochten naar verborgen ruimten.
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ISAF-veteranen beoordelen hun welzijn met een 7,8
03 maart 2020 | 10:07
Veteranen die in Afghanistan deel uitmaakten van International Security Assistance Force (ISAF) geven hun welzijn
gemiddeld een 7,8. Twee derde geeft een 8 of hoger, 13% een 6 of lager. Dat blijkt uit het onderzoek onder ISAF-veteranen.
Over de resultaten heeft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd.

De uitslag is in lijn met cijfers over welzijn van andere veteranen. Dat viel te concluderen nadat dit onderzoek was vergeleken met andere
versies onder postactieve veteranen. Die zijn uitgevoerd door het Veteraneninstituut.
Het onderzoek wees ook uit dat bijna iedere ISAF-veteraan te maken kreeg met impactvolle gebeurtenissen. Op het moment van invullen
(eind 2018) geeft 10% van de ISAF-veteranen aan een laag welzijn te ervaren die mede beïnvloed wordt door de ISAF-missie. De meeste ISAFveteranen gaven echter aan geen negatieve effecten van de ISAF-missie (meer) te ervaren. Vaker werden er juist positieve effecten ervaren
zoals persoonlijke groei en het besef beter dan voorheen moeilijkheden aan te kunnen.
De ISAF-veteranen spreken lovend over alles wat er al is en wordt gedaan aan erkenning en waardering voor veteranen. Dat geldt ook voor
de Nederlandse Veteranendag, blijkt uit het onderzoek.
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Nazorg
De meningen over de nazorg door Defensie zijn zeer verdeeld. Ongeveer de helft van de ISAF-veteranen is tevreden over het geboden
nazorgtraject, de andere helft deels of helemaal niet. De kwaliteit van de gespreksleider tijdens de adaptatie of terugkeergesprekken wordt
vaak genoemd als reden voor het positieve of juist het negatieve oordeel. Ook kwamen verbeterpunten in het adaptatieprogramma aan de
orde. Genoemd werden duidelijkheid over de vertrektijden uit het missiegebied en het verschil in voorkeur van ontspanning tijdens de
programma’s.
Bijleveld: ‘‘De uitkomsten van dit ISAF-onderzoek vind ik belangrijk. Ik gebruik ze bij de verdere ontwikkeling van het veteranenbeleid en bij
toekomstig onderzoek.’’
Onderzoek
Het bureau Trends Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie voerde het onderzoek uit. Hiervoor zijn 25.348 ISAF-veteranen benaderd. Het
primaire doel was inzicht te krijgen in het welzijn van de ISAF-veteranen en hun eventuele aanvullende behoefte aan zorg en ondersteuning.
8.676 ISAF-veteranen vulden de vragenlijsten in.
ISAF-missie
In de periode van 11 januari 2002 tot eind 2014 zijn er voor ISAF meer dan 26.000 Nederlandse militairen in Afghanistan geweest. Het doel
van deze missie onder NAVO-vlag was het ondersteunen van de Afghaanse autoriteiten bij het bevorderen van stabiliteit, openbare orde,
veiligheid en gezag in Afghanistan.

Coronavirus: hoe help je verdere verspreiding te voorkomen?
02 maart 2020 | 08:15
Wat is de stand van zaken rond het Coronavirus? En hoe ga je er mee
om? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf
zondagmiddag een persconferentie over recente ontwikkelingen rond
het coronavirus. En het kwam met richtlijnen om verspreiding te
voorkomen zonder het land ‘op slot’ te zetten.
In de persconferentie meldde het RIVM dat er in Nederland meerdere
patiënten gediagnosticeerd zijn met het coronavirus (COVID-19). Het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem is uit voorzorg tijdelijk gesloten.
Het RIVM geeft de onderstaande richtlijnen mee.
Wanneer moet je thuisblijven?
Als je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst en gezondheidsklachten hebt, of als je huisgenoot bent van een patiënt met
COVID-19.
Teruggekeerde reizigers




Als je gezondheidsklachten hebt (hoesten, kortademigheid, koorts)
Én de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto,
Emilia-Romagna en Ligurië.

De klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Neem daarom telefonisch contact op met de huisarts.
Huisgenoten patiënten
Voor mensen die in hetzelfde huis wonen als een patiënt met COVID-19 geldt: als ze klachten krijgen dan moeten ze direct telefonisch
contact opnemen met de GGD.
Wanneer moet je fysiek contact met anderen beperken?
Mensen die van de GGD gehoord hebben dat ze mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus, vragen we om fysiek contact met
anderen te beperken. Dat betekent dat zij niet naar hun werk mogen. Ze kunnen eventueel wel thuiswerken.
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Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen
blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende 2 groepen mensen:




huisgenoten van patiënten met COVID-19
mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en gezondheidsklachten hebben (hoesten, kortademigheid of
koorts).

Vragen?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM monitoren de situatie continu. Daarnaast is er tussen overheidspartijen
voortdurend contact over de actuele stand van zaken.
Meer informatie, bijvoorbeeld over thuiswerken, hygiënemaatregelen in de gebouwen en op de werkplek, zijn te vinden op Rijksoverheid.nl
en
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preve
ntie_public_health/Coronavirus.aspx

Inschrijvingen Joint ISR cursus
02 maart 2020 | 12:39
Bureau ISTAR van CLSK heeft in samenwerking met een civiele
partner een Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance
cursus ontwikkeld. U kunt zich nu inschrijven voor deze cursus.
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 8 juni t/m 12 juni 2020 op
het hoofdkwartier van CLSK te Breda. 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 vrijdag 1 mei 2020
een mail te sturen naar Kapitein G. Verschuren. U zult in de opvolgende week geïnformeerd worden over het vervolg van de
inschrijfprocedure.

Veteranen met korting naar Invictus Games
28 februari 2020 | 16:24
Een F-16, F-35 flightsimulator, een Viking-rupsvoertuig, een klimmuur en een snelle onderscheppingsboot. Het is een greep
uit het militair materieel dat straks in het Haagse Zuiderpark staat. Dat is van 9 tot 16 mei een soort van militair terrein
vanwege de Invictus Games. Veteranen kunnen voor slechts € 5 naar een wedstrijd. Kaarten zijn vanaf vandaag tot en met 5
maart verkrijgbaar.
De Invictus Games bieden echter meer dan alleen een sportevenement. Er is ook ruimte voor muziek, entertainment, demonstraties en de
Military Lifeline Experience. Zo valt kennis te maken met verschillende aspecten van het militaire bestaan. Er is bovendien aandacht voor
militaire opleidingen, aspecten van leiderschap, samenwerking, fitheid en moed. Ook wordt stilgestaan bij onder meer innovaties, medische
zorg én historie.
Het is de bedoeling de Invictus Games voor deelnemers, hun familie en vrienden én publiek een onvergetelijk evenement te maken. Toegang
tot de wedstrijden is niet gratis, toegang tot de evenementen wel.
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Veteranen: zie voor toegangskaarten, inclusief 2 consumpties: https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sport/invictus2020/ Zie ook:
de Military Lifeline Experience: https://invictusgames2020.com/en/the-event/side-events/military-lifeline-experience/

Luchtverkeersleiders straks allemaal burger
27 februari 2020 | 14:02
Militaire luchtverkeersleiding smelt samen met Luchtverkeersleiding Nederland
Er komt een eind aan de luchtverkeersleider in het luchtmachtblauwe uniform. De militaire en civiele luchtverkeersleiding
gaan samen op in 1 organisatie. Gedurende de transitie draagt die de projectnaam 1 Air Traffic Management (1ATM), na de
voltooiing heet het Luchtverkeersleiding Nederland. De organisatie regelt vanaf 2024 het verkeer in het lagere luchtruim.
Wat verandert er nu al op de werkvloer door deze reorganisatie?
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Eind december 2017 verhuisden de militaire luchtverkeersleiders van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) naar de
Ops Room van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol-Oost. Vanaf dit jaar gaan ook militaire luchtverkeersleiders van de
vliegbases de verdere integratie merken. Het is een grote omslag, die invloed heeft op het personeel, de opleiding, militaire uitzendingen en
de inhoud van het werk. Kolonel Henk Kiffen, hoofd C4ISR (Command, Control, Communication & Computers, Intelligence, Surveillance en
Reconnaissance) legt uit wat er gaat veranderen.
Personeel
“Samengaan met LVNL betekent dat beide partijen moeten aanpassen. Dat proces vraagt veel
zorgvuldigheid. Enerzijds gaat het over het persoonlijke belang van onze mensen,
arbeidsvoorwaardelijk en rechtspositioneel, maar anderzijds om de belangen die we hebben als
militaire organisatie om onze grondwettelijke taak uit te voeren. Al ons personeel kan op civiele
basis door bij LVNL. De verwachting is dat de arbeidsvoorwaarden en het salaris bij LVNL beter zijn
dan bij Defensie. Al is dit niet voor iedereen het belangrijkst. Motivatie voor het werk en de
organisatie tellen ook mee, je bent niet voor niks militair geworden. Om de overstap naar LVNL
makkelijker te maken en ons op te stellen als goed werkgever, denken we aan een
vangnetconstructie waarbij we de deur open laten staan voor mensen die terug willen keren naar
Defensie. Ook voor degenen die als militair bij Defensie willen blijven, creëren we mogelijkheden.”
Synergievoordelen
“Een van de hoger liggende doelstellingen van 1ATM is efficiëntie. De integratie gaat zeker
leiden tot synergievoordelen voor de BV Nederland omdat je in het lagere luchtruim te
maken krijgt met 1 instantie in plaats van de 2 huidige organisaties. We kunnen bovendien
van elkaar leren. De combinatie is mooi: de meer pragmatische aanpak vanuit de militaire
kant ten opzichte van de meer projectmatige aanpak van LVNL. In essentie komt het werk op
hetzelfde neer. Je zorgt ervoor dat je als luchtverkeersleider het verkeer in de lucht zo veilig,
vlot en ordelijk mogelijk laat verlopen.”

Digitale toren
“Het samengaan levert op de korte termijn niet direct besparing van capaciteit op. Op de
langere termijn naar verwachting wel. Zo kan in de toekomst met moderne technieken een
digitale ‘toren’ worden gebouwd waarbij je vanaf 1 locatie meerdere velden kan overzien.
1ATM biedt ook mogelijkheden voor een andere manier van werken. De luchtverkeersleider
kan eenvoudiger wisselen van een civiele locatie naar een militaire. Dat wordt straks
makkelijker, omdat je van dezelfde organisatie deel uitmaakt. Ondanks de eisen waar je per
vliegveld aan moet voldoen.”
Werving en opleiding
“Niet alleen het CLSK kent tekorten binnen de luchtverkeersleiding. Ook LVNL heeft die.
Inmiddels zijn we begonnen aan de gezamenlijke werving. De opleidingen zijn voorlopig
nog gescheiden tot we volledig samengaan met LVNL. Tot die tijd onderzoeken we de
mogelijkheden om een deel van onze huidige instromers te voorzien van een opleiding
bij één van de commerciële opleidingsinstituten, omdat we zelf capaciteit missen. Deze
leerlingen gaan eerst een civiel traject in waarna we hen bijscholen in de typisch
militaire aspecten van het vak. Met de verhuizing van de School of Air Control in de komende maanden van het AOCS NM naar de nieuwe
gezamenlijke 1 Air Traffic Control Academy op Schiphol-Oost, vervangen we ook de torensimulator. Leerlingen die we nu werven, gaan we
vanaf september daar opleiden. Vervolgens worden ze als burger aangesteld bij Defensie. Na de volledige integratie in 2024 zit die militaire
kant in de ‘gezamenlijke’ opleiding verweven.”
Uitzendingen
“In de vredesbedrijfsvoering kun je prima een luchtverkeersleider van een andere
organisatie in spijkerbroek het werk laten doen. Maar de militaire kant blijft bestaan.
Wanneer een F-16- of helikopterdetachement wordt uitgezonden, sturen we een
luchtverkeersleider als liaison mee die aanklikt bij de luchtverkeersleiding van de host
nation. Ook bij noodhulp, zoals na de tsunami in Indonesië of de orkaan op SintMaarten, gingen militaire luchtverkeersleiders mee die snel ter plaatse vliegtuigen en
helikopters lieten landen. Als onderdeel van de hulpverlenende militaire organisatie
namen zij taken over van lokale instanties. Dat kan in de toekomst in een reservistenfunctie, maar wellicht ook op een andere manier, dat
zoeken we nu uit.”
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Militaire rol
“Van een luchtverkeersleider in de nieuwe organisatie vragen we straks niet hetzelfde als van een
militair nu. Een militaire luchtverkeersleider voert veel meer neventaken uit op onze vliegbases
dan een civiele collega doet. Dit zijn taken als toegangscoördinatie rond het landingsterrein en
klein baanonderhoud. Dat gaan we scheiden van de echte luchtverkeerleidingstaak en zal bij een
militaire collega van het veld in het takenpakket komen. Dit heeft vooral te maken met de kennis
die dit vraagt alsmede de impact op de bedrijfsvoering die je graag in eigen hand wil houden.
We hebben in het verleden vaker burgermedewerkers bij de militaire luchtverkeersleiding gehad.
Dat is niet nieuw. Maar straks is het wel een andere organisatie, waar een militaire commandant
mee moet samenwerken. Is er altijd een luchtverkeersleider als hij het veld wil openstellen? We
moeten goede afspraken maken om zeker te stellen dat de juiste prioriteit gesteld wordt.”
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.

Nationaal Tactische Datalink Symposium
18 februari 2020 | 12:01
Op woensdag 22 april 2020 organiseert het Joint Tactische Datalink (TDL) Bureau het Nationaal Tactische Datalink
Symposium. Het Nationaal TDL Symposium is een kleinschalig symposium wat erop gericht is om bekendheid te genereren
over TDL’s.

Dit specifiek voor een doelgroep die normaliter niet of maar weinig met TDL’s in aanraking komt. Het symposium bestaat uit presentaties
over het concept van TDL’s, het gebruik en de verspreiding hiervan binnen Nederland en een toekomstbeeld. Tevens zal gelegenheid zijn om
apparatuur te bekijken waarop de uitgewisselde informatie zichtbaar wordt gemaakt voor operators.
Het bijwonen van het Nationaal TDL Symposium staat open voor militairen en burgermedewerkers van Defensie, mits zij zich vooraf hebben
aangemeld.
De diepgang van de informatie die tijdens het Nationaal TDL Symposium wordt gedeeld zal zich toespitsen op
• Alle geïnteresseerd personeel wat geen of weinig kennis van TDL’s heeft.
• Alle TDL-personeel wat verbreding zoekt m.b.t. TDL in NLD.
Het aanmelden en meer informatie via de JTDB Sharepoint site.
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