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Voorwoord CDS
De Joint Doctrine Publicatie-5 Commandovoering is de eerste publicatie die op joint niveau
in aanvulling op de Nederlandse Defensie Doctrine een speciﬁek onderwerp behandelt.
Waarom nu een publicatie over commandovoering? Hiervoor bestaan meerdere redenen.
Commandovoering is het cement dat de verschillende bouwstenen van militaire operaties
bijeen brengt. Het geeft vorm en richting aan de verschillende capaciteiten en middelen en
bepaalt hoe deze worden geordend en ingezet. Zonder een robuuste commandovoering is
zelfs het beste personeel en materieel niet eﬀectief inzetbaar.
Het is essentieel om op het gebied van commandovoering een gemeenschappelijk
vertrekpunt voor de Nederlandse krijgsmacht te hebben. Steeds vaker wordt in joint en
combined verband opgetreden. Hoewel de verschillende krijgsmachtdelen alle eigen
capaciteiten en een eigen cultuur hebben, is het essentieel om over de wijze van commandovoering geen discussies te hoeven voeren. Het uitgangspunt hierbij is de opdrachtgerichte commandovoering. Deze publicatie biedt daarvoor het gewenste startpunt.
Hoewel hoogwaardige technologie de kwaliteit enorm kan verbeteren, blijft commandovoering eerst en vooral mensenwerk. Centraal in de commandovoering op elk niveau staat
de commandant die beschikt over leiderschap en militair vakmanschap, die managementen diplomatieke vaardigheden heeft en tevens een ambassadeur voor Nederland is.
Deze doctrine beschrijft de militaire invalshoek op commandovoering, en kan daarmee
tevens een bijdrage leveren aan het begrip hiervan bij niet-militaire organisaties.
Deze publicatie voorziet in een behoefte. Er bestaan diverse nationale en NAVO-publicaties
die aspecten van commandovoering bevatten, maar tot nu toe bestond er nog geen
boekwerk dat de verschillende aspecten op joint niveau integraal behandelt. Dekt deze
publicatie dan alle behoeften? Nee, maar ze biedt wel een solide kennisbasis waarvan elke
militair gebruik kan maken.
Ik verzoek u bij de planning, gereedstelling en inzet van personeel en eenheden voor
operaties gebruik te maken van de in deze doctrine beschreven inzichten.
DE COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN
P.J.M. van Uhm
Generaal
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Inleiding
Commandovoering is een functie van militair optreden en omvat het leiden en besturen
van een militaire organisatie om haar doelstelling te bereiken. Het is één van de belangrijkste functies omdat commandovoering de integratie bewerkstelligt tussen de andere functies
van militair optreden, waaronder inlichtingen, manoeuvre, slagkracht, logistiek en
bescherming. Door commandovoering worden militaire capaciteiten eﬀectief en eﬃciënt
ingezet.
Op het operationele niveau gaat het om het ontwerpen en dirigeren van joint en combined
campagnes en grote operaties om de militair-strategische doelstellingen te bereiken. Het
operationele niveau vertaalt de brede, soms abstracte, militair-strategische doelstellingen
naar concrete uitvoerbare opdrachten voor de tactische inzet van eenheden in het betrokken operatiegebied. De militaire bijdrage wordt in samenhang met andere, niet-militaire
actoren en instanties gepland en uitgevoerd in een geïntegreerde benadering, gericht op
een gezamenlijk gewenst resultaat.
De Joint Doctrine Publicatie (JDP) Commandovoering is één van de publicaties in de joint
doctrine hiërarchie. De publicatie richt zich primair op commandanten en degenen die
betrokken zijn bij de commandovoering op het operationele niveau. Hoewel ze richting
geeft aan hoofdkwartieren op het operationele niveau, is de publicatie ook van waarde voor
commandanten en staven op het strategische en hogere tactische niveau. De JDP-5 is voorts
een referentie voor onderwijs en training en geeft richting aan de ontwikkeling van
afgeleide doctrinepublicaties; in die zin beoogt de doctrine ook een startpunt te zijn voor
verdere studie van het onderwerp commandovoering. Voor niet-militaire organisaties is
deze doctrine bruikbaar in het kader van informatie en wederzijds begrip.
De JDP-5 behandelt de principes besluitvorming en bevelvoering over de militaire bijdrage.
Eerst wordt aangegeven wat dit inhoudt, waarna ingegaan wordt op wie hierbij betrokken
zijn. Tot slot wordt behandeld hoe commandovoering in zijn werk gaat. De hoofdstukindeling is daarom als volgt:
 Hoofdstuk 1 – begrip en context introduceert de principes van commandovoering en
de factoren die de commandovoering beïnvloeden.
 Hoofdstuk 2 – de commandant en leiderschap beschrijft de rol van de commandant,
zijn1 relaties met andere actoren en de ondersteuning door de staf.

1 Waar ‘zijn’ staat kan in alle gevallen ook ‘haar’ worden gelezen. Waar ‘hij’ staat kan in alle gevallen ook ‘zij’ worden gelezen.
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 Hoofdstuk 3 – de staf behandelt taak en organisatie van het hoofdkwartier en de staf die
de commandant ondersteunt.
 Hoofdstuk 4 – besluitvorming en bevelvoering gaat in op de belangrijkste aspecten van
de besluitvorming en bevelvoering aan de hand van de vier processtappen analyse,
planning, uitvoering en evaluatie.
De Nederlandse joint doctrine vindt zijn basis in de doctrinepublicaties van de NAVO en is
daardoor sterk verweven met internationale (doctrine) ontwikkelingen. In beginsel is
NAVO-doctrine leidend over nationale doctrine, in het bijzonder in multinationale
operaties. Om te kunnen werken in multinationale hoofdkwartieren is daarnaast kennis
nodig van de speciﬁeke procedures van die organisaties.
Deze doctrine is ontwikkeld op basis van de volgende inhoudelijke uitgangspunten:
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 Doctrine is algemeen van aard. Dat betekent dat JDP-5 de principes, uitgangspunten en
randvoorwaarden voor commandovoering beschrijft. De publicatie is beschrijvend, biedt
handvatten voor en over commandovoering, maar is geen procedurehandboek voor een
speciﬁeke eenheid, operatie of proces. Daar waar nodig en mogelijk, wordt verwezen
naar andere publicaties.
 Doctrinair gezien is er geen onderscheid in de principes van de commandovoering naar
type operatie (‘operaties zijn operaties’). Alle soorten operaties worden op dezelfde wijze
benaderd, alleen de context waarin men optreedt vergt mogelijk een andere toepassing
van de principes en randvoorwaarden.
 Nederlandse strijdkrachten opereren altijd in samenhang met andere instrumenten van
macht. Verder beschouwt deze publicatie multinationaliteit als de standaard.
De JDP-5 heeft onder andere relaties met de volgende publicaties:
-

Nederlandse Defensiedoctrine (NDD), 2005
CDS Leidraad 2 Operationeel Planningsproces
Allied Joint Doctrine, AJP-01(C), 2007
Allied Doctrine for Joint Operations, AJP-3(A), 2007
Allied Joint Doctrine for Operational Planning, AJP-5, 2006 (ratiﬁcation draft)
ACO Guidelines for Operational Planning (GOP)
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1. Commandovoering:
begripsvorming en context
1.1 Inleiding
Commandovoering is een uitdrukking afkomstig uit de militaire wereld, die inhoudelijk
voor een groot deel overeenkomt met civiele termen zoals besturen, managen en leidinggeven. Het gaat er daarbij om de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten om het
gekozen of opgedragen doel te bereiken. De commandant geeft leiding in de vorm van
opdrachten of aanwijzingen, hij coördineert de activiteiten en gelijktijdig motiveert hij zijn
mensen door zijn persoonlijke wijze van optreden.
Dit hoofdstuk gaat in op de algemene aspecten van commandovoering. Het beschrijft het
begrippenkader behorend bij commandovoering en plaatst commandovoering in een
operationele context en omgeving. Verder komen in dit hoofdstuk de principes aan de orde
die ten grondslag liggen aan de inrichting en ondersteuning van de commandovoering.

1.2 Commandovoering
Commandovoering is één van de functies van militair optreden en omvat het leiden en
besturen van een militaire organisatie om haar doelstelling te realiseren. Het is één van de
belangrijkste functies omdat commandovoering de integratie realiseert tussen de andere
functies van militair optreden: inlichtingen, manoeuvre, slagkracht, logistiek en bescherming. Commandovoering bestaat uit de drie elementen leiderschap, besluitvorming en
bevelvoering. Door hoogwaardige commandovoering2 worden militaire capaciteiten
eﬀectief en eﬃciënt ingezet. Commandovoering is een universeel begrip en niet exclusief
voorbehouden voor operationele inzet van eenheden. Ook het opleiden van personeel en
het uitvoeren van logistieke taken vragen om commandovoering. Commandovoering is
nodig op alle niveaus in de krijgsmacht en in allerlei situaties. Hoewel in beginsel breed
toepasbaar, richt deze doctrine zich vooral op het operationele optreden van strijdkrachten.

BESLUITVORMING

Afbeelding 1-1
‘Elementen van
commandovoering’
LEIDERSCHAP

BEVELVOERING

2 ‘Hoogwaardige commandovoering’ is een van de zeven Essentiële Operationele Capaciteiten (EOC). EOC’n komen grofweg overeen met de
functies van militair optreden en zijn leidend voor de beleidsmatige ontwikkeling van capaciteiten.
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Het commando is de bevoegdheid, toegekend aan de commandant, om de hem toegewezen troepen te leiden, besluiten te nemen over hun inzet en het bevel te voeren. Het voeren
van het commando (command) is de kunst om besluiten te nemen, het door de commandant
overdragen van zijn oogmerk en het opleggen van zijn wil aan ondergeschikten. Het
uitvoeren van het commando geeft de commandant de bevoegdheid, de verantwoordelijkheid en ook de plicht om te handelen, of om dat juist bewust niet te doen. Besluiten nemen
en leiderschap (decision-making and leadership) zijn de eerste verantwoordelijkheden van
commandovoering. Als het besluit eenmaal is genomen, moet hij de uitvoering daarvan
kunnen organiseren, opdragen, volgen en zo nodig bijsturen. De commandant is dus ook
verantwoordelijk voor de bevelvoering (control) van de eenheid. De elementen van commandovoering zijn nauw met elkaar verweven en complementair. Internationaal wordt het
begrip commandovoering meestal aangeduid met de term command and control (C2). Hierbij
wordt command beschouwd als de bevoegdheid die de commandant heeft en control als de
uitoefening van die bevoegdheid.
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De commandant wordt in de uitvoering van zijn autoriteit ondersteund. Deze commandovoeringsondersteuning (Command Support) wordt ook wel het commandovoeringssysteem
(Command and Control system) genoemd. Het is het geheel van personeel, organisatie (structuur), apparatuur en (communicatie)infra-structuur ter ondersteuning van de commandovoering. Naast middelen, spelen processen en procedures daarbij een grote rol.
Hoogwaardige automatisering zorgt voor een betere en snellere ondersteuning waardoor
de kwaliteit en het tempo van de commandovoering toenemen. Hoe goed de commandovoeringsondersteuning ook is ingericht, commandovoering is en blijft mensenwerk. Het
voeren van het commando betekent ook het dragen van de verantwoordelijkheid; die is
allesomvattend en ondeelbaar.
In internationaal verband betreft commandovoering het besturen van en leiding geven aan
multinationale, veelal joint, militaire verbanden. Nederlandse militairen kunnen als
commandant optreden van multinationale eenheden, of als commandant van nationale
eenheden binnen een groter multinationaal verband. Ook kunnen Nederlandse militairen
werkzaam zijn binnen multinationale staven op diverse niveaus. Commandovoering in een
puur nationale context is denkbaar bij de besluitvorming over de inzet van Nederlandse
strijdkrachten, of bij inzet in het kader van nationale operaties al dan niet in het buitenland. In de praktijk zal het onderscheid niet altijd duidelijk te maken zijn. Multinationaal
optreden is de gangbare situatie. Maar ook nadat militairen of eenheden ter beschikking
zijn gesteld van een multinationaal verband, houden de nationale autoriteiten
bevoegdheden.
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1.3 Besluitvorming en bevelvoering
1.3.1 Besluitvorming
Besluitvorming3 moet worden gezien als het proces dat wordt uitgevoerd om te beslissen
over de wijze van optreden om het opgedragen of zelf gestelde doel te bereiken ter
ondersteuning van het oogmerk van de hogere commandant. De commandant laat zich
hierbij meestal ondersteunen door een staf. Deze staf heeft daarbij de plicht de commandant voortdurend en tijdig op de hoogte te houden van de informatie die relevant is voor
het vereiste afwegingsproces.
De commandant geeft richting aan het besluitvormingsproces en beslist uiteindelijk zelf.
De nadruk ligt hierbij op de kwaliteit en de timing van de beslissingen en de mate waarin de
ondergeschikten en de staf deze begrijpen. Besluitvorming is intellectueel van aard en vergt
analytisch vermogen en creativiteit. De kwaliteit en tijdigheid van beslissingen wordt
bepaald door een combinatie van intuïtie, ervaring en eﬀectieve besluitvormingsmethodes.
Hoewel de methode om tot een besluit te komen ondergeschikt is aan de kwaliteit en
tijdigheid van een besluit, is een bepaalde methodiek bij het besluitvormingsproces
essentieel. Algemeen geaccepteerde en begrepen besluitvormingsmodellen en instrumenten zijn een voorwaarde voor commandanten en staven om eﬀectief te kunnen samenwerken (interoperabiliteit) en dragen bij tot kwalitatief goede besluiten (kwaliteitsborging). Dit
geldt vooral wanneer een hoofdkwartier in korte tijd wordt geformeerd, of slechts weinig
tijd beschikbaar is voor de besluitvorming.
1.3.2 Bevelvoering
Bevelvoering4 is het proces waarmee de commandant de activiteiten van de aan hem
toebedeelde en eventueel steunende eenheden organiseert, dirigeert en coördineert. Het
vastleggen van besluiten in bevelen en het volgen van de uitvoering van de opdrachten zijn
hiervan voorbeelden. Bijzondere aandacht gaat uit naar het inzichtelijk maken van de
gewenste eﬀecten om de beoogde eindsituatie te bereiken en de onderlinge samenhang
tussen die eﬀecten. Hierdoor kunnen de verschillende activiteiten in tijd en ruimte op
elkaar afgestemd worden. Ook bevelvoering is een continu proces en start niet pas als het
besluit is genomen.
1.3.3 Cyclisch proces
Hoewel de stappen wel afzonderlijk zijn te benoemen, zijn besluitvorming en bevelvoering
niet van elkaar te scheiden. Beide maken deel uit van een regelkring, een cyclisch proces van
3 Het onderwerp besluitvorming wordt in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
4 Het onderwerp bevelvoering wordt in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt.
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analyse, planning, uitvoering en evaluatie (assessment). Bevelvoering begint niet pas als de
besluitvorming is afgerond, veelal lopen beide parallel. Commandovoering vindt voortdurend plaats; het maakt niet uit in welke fase een militaire operatie en/of actie zich bevindt.
Zowel in de analyse, voorbereiding en de planning, als in de uitvoering en in de assessmentfase worden besluiten genomen, is bevelvoering nodig en geeft de commandant leiding.

ANALYSE
PLAN

ASSESS

EXECUTE

16
Afbeelding 1-2 Cyclische besluitvorming

In algemene termen geldt dat besluitvorming zich richt op de analyse en deﬁnitie van het
probleem, en het ontwerp van mogelijke oplossingen. Het is intellectueel en creatief van
aard. Bevelvoering richt zich meer op de implementatie van de besluiten, op de exploitatie
van tijd en ruimte. Het is meer instrumenteel van aard en leent zich daardoor ook meer voor
standaardisering en automatisering. De uitvoering van de bevelvoering wordt vaak
gedelegeerd aan specialistische staven, systemen en organisaties, maar de commandant
blijft te allen tijde verantwoordelijk.

1.4 Leiderschap
Leidinggeven5 is gericht op de activiteiten om het gedrag van anderen bewust te beïnvloeden om met volledig eigen inzet, gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Leiderschap is
het vermogen tot leidinggeven. Elke met leiding belaste functionaris, dus zeker de
commandant, moet over dit vermogen beschikken. Alleen hij heeft de verantwoordelijkheid voor een gecoördineerde en op elkaar afgestemde inzet van middelen. Daarvoor heeft
hij de bevoegdheid om gehoorzaamheid en navolging van besluiten af te dwingen.
Daardoor draagt hij de juridische aansprakelijkheid voor elke handeling, danwel het
5 Leiderschap wordt in hoofdstuk 2 nader uitgewerkt.
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nalaten ervan, van elke onder zijn bevel staande militair en burger. De commandant geeft
binnen de commandovoering leiding aan zijn ondercommandanten en zijn staf.
Leiderschap is de projectie van persoonlijkheid en karakter van een individu, veelal de
commandant, om mensen te motiveren te doen wat van hen verwacht wordt. Er bestaat
geen recept voor succesvol leiderschap. Elke commandant zal zijn militairen op een andere
wijze motiveren, bijvoorbeeld door overtuigingskracht, door de kracht van zijn persoonlijkheid, in het uiterste geval door dwang of door een combinatie van deze methoden.
Leiderschap is de rode draad door de commandovoering.

1.5 Commandovoeringsondersteuning
Het commandovoeringssysteem is het primaire instrument voor een commandant om alle
informatie die nodig is voor de commandovoering te verzamelen, te verwerken, te
bewerken, te delen en te beschermen. Commandovoeringssystemen hebben tot doel om
relevante informatie in een bruikbare vorm beschikbaar te stellen voor het nemen van
kwalitatief hoogwaardige en tijdige besluiten en om terugkoppeling te geven over de
gewenste uitkomsten. Daardoor helpen deze systemen de chaos en de onzekerheid, die
kenmerkend zijn voor militaire operaties, te verminderen. Interoperabele communicatieen informatiesystemen, ingebed in een adequate infrastructuur (commandopost), moeten
zorg dragen voor het snel, betrouwbaar en veilig beschikbaar stellen van informatie binnen
de organisatie. Ook alle systemen en instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming (zoals decision support tools) die een commandant en zijn staf ter beschikking staan,
maken deel uit van de commandovoeringsondersteuning. Eﬀectieve commandovoering is
uiteindelijk afhankelijk van de juiste informatie, bij de juiste persoon op de juiste tijd.

1.6 Niveaus van commandovoering
Bij het uitvoeren van militaire operaties wordt van oudsher een aantal niveaus onderscheiden: het strategische, het operationele, het tactische en het technische niveau. Omdat op
elk van de niveaus aan commandovoering wordt gedaan, komen de niveaus van commandovoering (level of command) overeen met de niveaus van operationeel optreden (level of
operation or warfare). Hoewel het niet altijd praktisch is om een strikte scheiding tussen de
niveaus aan te brengen, zijn ze naar aard en functie wel te onderscheiden. Bovendien is de
organisatie van strijdkrachten veelal gebaseerd op de onderscheiden niveaus. Voor het
juiste begrip van de rol van commandanten is het van belang de kenmerken van de niveaus
te beschrijven.
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1.6.1 Strategisch niveau
Op het strategische niveau gaat het om de gecoördineerde, systematische ontwikkeling en
inzet van de instrumenten van macht van een staat, bondgenootschap of coalitie om de
respectievelijke belangen te behartigen. De instrumenten van macht worden doorgaans
ingedeeld naar aard: diplomatieke, informatie, militaire en economische instrumenten
(DIME). Informatie kan zowel een op zichzelf staand instrument zijn als een middel dat de
toepassing van de andere instrumenten mogelijk maakt. Selectie of de combinatie van de
verschillende instrumenten van macht is één van de fundamentele strategische beslissingen
die de politieke leiding bij ieder conﬂict waarbij zij betrokken is (en wil zijn), moet nemen.
De politieke strategie is de exclusieve verantwoordelijkheid van een regering, ongeacht of
deze zelfstandig optreedt of handelt in samenwerking met andere regeringen in een
veiligheidsorganisatie zoals de VN, in een bondgenootschap zoals de NAVO of in een ad hoc
coalitie. De strategie verwoordt idealiter het beoogde politieke eﬀect (political purpose), de na
te streven doelstellingen (aims) en liefst een gewenste eindsituatie waarmee ook gelijk
succes is gedeﬁnieerd (end, end state). De strategie stelt de machtsmiddelen (means) vast voor
het bereiken van die doelstellingen en de manier waarop dat gebeurt (ways). De militaire
strategie betreft de gecoördineerde, systematische ontwikkeling en aanwending van
militaire machtsmiddelen van een staat of bondgenootschap teneinde bij te dragen aan de
politieke doelstellingen. De militaire strategie vertaalt het politieke doel naar militaire
doelstellingen (strategic aim) en wijst daar militaire capaciteiten aan toe. Ook bepaalt de
strategie de beperkingen die er op het gebruik van de machtsmiddelen rusten, zonder
daarbij in detail vast te leggen hoe de middelen ingezet moeten worden.
1.6.2 Operationeel niveau
Op operationeel niveau gaat het om het ontwerpen en uitvoeren van campagnes en grote
operaties in het operatiegebied om de strategische doelstellingen te bereiken. Het
operationele niveau vertaalt de brede, soms abstracte, militair-strategische doelstellingen
naar de uiteindelijke inzet van eenheden (eﬀectbrengers) in het betrokken operatiegebied6.
De militaire bijdrage dient zoveel mogelijk in samenhang met niet-militaire actoren en
instanties te worden gepland en uitgevoerd in een geïntegreerde benadering, gericht op een
gezamenlijk gewenst resultaat.
Het ontwerpen en plannen van een campagne of een grote operatie vereist een hoge mate
van speciﬁeke kennis van het optreden van de verschillende krijgsmachtdelen en andere
6 CDS is verantwoordelijk voor de operationele inzet van de strijdkrachten. In die rol (corporate operator) is hij verantwoordelijk voor het vertalen
van de politieke doelen en richtlijnen in haalbare militaire doelstellingen tot op het tactische niveau. De militaire doelstellingen moeten
specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en beperkt in tijd zijn (SMART).
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departementen. Het operationele niveau onderscheidt zich wezenlijk van het militair–strategische niveau. Weliswaar moet de commandant op het operationele niveau zich volledig
rekenschap geven van het beoogde politieke eﬀect (political purpose), maar doorgaans is hij
zelf niet degene die direct met de politiek-strategische besluitvormers interacteert.
1.6.3 Tactisch en technisch niveau
Tactiek is de wijze van inzet en optreden van eenheden om in een bepaalde samenhang bij
te dragen aan het bereiken van de operationele doelstelling van een campagne. In tegenstelling tot het operationele niveau wordt op het tactische niveau leiding gegeven aan de
militairen en eenheden die in direct contact komen met de partijen in het conﬂict. Het
technische niveau betreft de wijze van inzet en optreden van kleine eenheden, platforms en
zelfs individuele militairen of wapensystemen.
1.6.4 Interactie tussen de niveaus
Elk niveau van commandovoering vertaalt de hogere doelen en intenties naar zo concreet
mogelijke doelstellingen en te bereiken eﬀecten op het eigen niveau. Op deze wijze
ontstaat een hiërarchie van doelstellingen (nesting), die bijdraagt aan de realisatie van de
beoogde eindsituatie. De niveaus van commandovoering bieden een raamwerk voor het
ontwerpen, plannen en uitvoeren van operaties en zijn een bruikbaar instrument voor het
organiseren van militaire capaciteiten en activiteiten. Het zijn geen strakke regels die

Joint Doctrine Publicatie 5

bepalen waar besluiten moeten worden genomen of waarmee gebeurtenissen van elkaar
geïsoleerd worden. Het onderscheid tussen de niveaus is zelden scherp afgebakend. In de
huidige context van operaties vermengen de ‘klassieke’ niveaus zich en voegen zich samen.
Het handelen van eenheden of individuen op het tactische niveau kan strategische
implicaties hebben; strategische beslissingen kunnen grote eﬀecten hebben op tactisch
niveau. Dit wordt ‘strategische compressie’ genoemd7. Andersom betekent het ook dat
commandanten op lager tactisch niveau op operationeel niveau moeten denken om over
langere termijn de gewenste eﬀecten te kunnen bereiken.
De niveaus van commandovoering die toegepast worden in het militaire denken, worden
niet noodzakelijkerwijs gebruikt in de diplomatieke en economische werkgebieden. Maar
ook daar zijn verschillende niveaus van besluitvorming en planning te onderkennen, en zijn
er bevoegdheden toegewezen voor de inzet van middelen en personeel8. Van belang is dat
op alle niveaus afstemming plaatsvindt van de noodzakelijke activiteiten.
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7 Hoewel in de praktijk de niveaus sterk overlappen en in moderne operaties de trend te zien is dat het ‘klassieke’ tactische niveau steeds vaker
de kenmerken van het operationele niveau krijgt, is de inrichting van de commandovoeringstructuur van NAVO nog scherp opgedeeld: de twee
strategische commando’s ACO en ACT op het strategische niveau, drie commando’s op het operationele niveau (de Joint Force Commands) en op
het tactische niveau de commando’s voor de afzonderlijke componenten van de ter beschikking gestelde zee-, land- en luchtstrijdkrachten.
8 Zo wordt in het bedrijfsleven vaak onderscheid gemaakt tussen strategisch niveau (richting, visie) en tactisch niveau (concrete doelstellingen)
waarbij de term operationeel dan gereserveerd is voor het laagste (uitvoerende) niveau.
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1.7 Factoren van invloed op commandovoering
De componenten waaruit commandovoering is opgebouwd zijn algemeen geldend. De
wijze waarop de commandovoering wordt uitgevoerd, zoals de wijze van inrichting en de
stijl, zijn afhankelijk van diverse factoren van invloed die plaatselijk en tijdelijk zullen
verschillen. De wijze van commandovoering wordt mogelijk ook beïnvloed door heersende
denkbeelden over het militaire optreden in het algemeen. In deze sectie volgt een overzicht
van belangrijke factoren die bepalend kunnen zijn voor de wijze van commandovoering.
1.7.1 Gezamenlijk optreden
Gezamenlijk (joint) optreden is de geïntegreerde inzet onder eenhoofdige leiding van
operationele eenheden of personeel van meer dan één krijgsmachtdeel of defensieonderdeel (inbegrepen CDC en MIVD), evenals de maatregelen, wijze van organisatie e.d., die
leiden tot zo´n inzet. Joint optreden is primair gericht op een doeltreﬀende inzet9.
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De bovengenoemde ‘jointness’ beoogt de speciﬁeke capaciteiten van de diverse componenten (operationele commandanten in Nederlandse context) dusdanig te integreren en te
optimaliseren dat ze elkaar versterken. Joint betekent niet dat alle componenten deelnemen
aan een speciﬁeke operatie op basis van alleen aanwezigheid. Jointness in commandovoering
betekent dan ook niet simpelweg een evenredige vertegenwoordiging van alle krijgsmachtdelen, maar behelst een mix van elkaar aanvullende relevante kennis en ervaring waarmee
een eﬀectieve troepenmacht of een eﬀectief hoofdkwartier wordt geformeerd. De commandant van een joint eenheid heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om uit alle
hem ter beschikking gestelde capaciteiten die capaciteiten te kiezen die het meest eﬀectief
en eﬃciënt tot succes leiden. Succesvol joint optreden is teamwork gebaseerd op samenwerking en vertrouwen in elkaars capaciteiten. De synergie die ontstaat als gevolg van joint
optreden, vergroot de beschikbare capaciteit en verhoogt de kans op een betere uitkomst.
De besluitvorming en geïntegreerde planning voor joint operaties geschiedt veelal op het
operationele niveau. Joint optreden wordt vaak geassocieerd met dit hogere niveau, echter
de moderne operaties laten zien dat joint optreden ook op lager, tactisch niveau voorkomt.
Hier gaat het dan veelal om de uitvoering van activiteiten voor het daadwerkelijke realiseren
van eﬀecten. Het joint karakter van operaties stelt hoge eisen aan de afstemming van
capaciteiten. Interoperabiliteit, training en een gezamenlijke doctrine zijn belangrijke
voorwaarden voor het optimaliseren van joint inzet.

9

bron: corporate begrippenkader (2008)
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Veelal komen militairen pas op latere leeftijd te werken in een joint omgeving10, Omdat een
groot aantal militairen een groot deel van hun loopbaan doorbrengt binnen het ‘eigen’
domeinspeciﬁeke organisatiedeel, hebben ze doorgaans meer kennis van, ervaring in en
aﬃniteit met dat organisatiedeel. Naast cultuurverschillen is er in de commandovoering
ook sprake van domeinspeciﬁeke verschillen die van invloed kunnen zijn. De vaktechnische
benadering van commandovoering vanuit de speciﬁeke domeinen zee, land en lucht kan
verschillend zijn. Zo gaan luchtstrijdkrachten vanwege schaarste vrijwel altijd uit van
centrale planning en decentrale uitvoering, waar landstrijdkrachten vaak een grotere
decentralisatie kennen. De geograﬁsche karakteristieken van land, zee en lucht geven ook
een heel ander referentiekader voor tijd-ruimtefactoren, wat kan leiden tot verschillende
inzichten over organisatiestructuren of eisen voor situational awareness11.
Het is belangrijk dat commandanten de bestaande verschillen in inzicht en cultuur niet
negeren, maar juist de sterke punten gebruiken onder gelijktijdig creëren van een gemeenschappelijk joint referentiekader.

10
11

Alhoewel een groeiend aantal militairen dat aan moderne operaties deelneemt eerder in de loopbaan te maken krijgt met joint aspecten.
Zie ook paragraaf 4.5.3.
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1.7.2 Multinationaliteit
Inzet van de krijgsmacht in een multinationaal coalitieverband12 zoals de NAVO is de
gangbare situatie. De redenen voor multinationaal optreden kunnen variëren. Doorgaans is
alleen een coalitie in staat om de verschillende capaciteiten bijeen te brengen die voor
succesvol optreden nodig zijn. Daarnaast zorgt multinationaliteit voor het benodigde
politiek-maatschappelijke draagvlak en legitimiteit. De nationale belangen van de
deelnemers in het multinationale verband bepalen de aard en omvang van de bijdrage die
de landen bereid zijn te leveren en daardoor de sterkte en eﬀectiviteit van de strijdmacht.
De bijdrage die landen leveren, moet niet alleen beoordeeld worden op basis van de
daadwerkelijke operationele capaciteit van de geleverde troepen, maar ook aan de hand van
de politiek-militaire voordelen die hun deelname oplevert. Deze voordelen kunnen zijn het
delen van risico, het demonstreren van de bereidheid in te grijpen en het positief beïnvloeden van nationale en internationale beeldvorming en draagvlak. De militaire voordelen zijn
dat samenwerking zowel kwantitatief (meer troepen) als kwalitatief (schaarse speciﬁeke
12

Multinationale operaties worden gewoonlijk uitgevoerd binnen de structuur van een internationale veiligheidsorganisatie, een alliantie of
coalitie. Een alliantie is een relatie gebaseerd op een formele overeenkomst (bijvoorbeeld een verdrag) tussen twee of meer landen waarbij
algemene lange termijn doelstellingen worden nagestreefd die de gezamenlijke belangen van de deelnemers bevorderen. Een coalitie is een ad
hoc samenwerkingsverband tussen twee of meer landen om een gezamenlijke actie uit te voeren met een beperkter gezamenlijk belang.
Coalities worden doorgaans gevormd vanwege specifieke doelstellingen en zijn vaak eenmalig.
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capaciteiten) meer toevoegt aan de troepenmacht. Samenwerking betekent ook toegang tot
belangrijke informatie en inlichtingen en maakt een eﬃciënt gebruik van logistieke
middelen mogelijk.
Multinationaliteit heeft echter ook beperkingen die de operationele eﬀectiviteit van de
strijdmacht aantasten. Hierbij moet men denken aan de nationale beperkingen en
voorbehouden (caveats) die gelden voor de inzet van de toebedeelde troepen en eenheden.
Ook op het gebied van interoperabiliteit zijn er vaak tekortkomingen die een negatief eﬀect
hebben op de samenhang en capaciteit van de troepenmacht. Er zijn grenzen aan multinationaal optreden en met die paradox moeten commandanten omgaan. De commandant
moet balanceren tussen multinationaliteit en operationele eﬀectiviteit13.
1.7.3 Geïntegreerde benadering (comprehensive approach)
Nederland streeft naar een geïntegreerde aanpak voor het oplossen van conﬂicten waarbij
de verschillende instrumenten die de staat ter beschikking heeft integraal worden ingezet.
25

13 De rol van de commandant versus multinationaliteit is verder beschreven in hoofdstuk 2.
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Het betreft hier de instrumenten van macht van een staat. De kerncompetentie van de
krijgsmacht is het dreigen met en/of het gebruik van geweld. Daarnaast kan de krijgsmacht
plaatselijk en tijdelijk bijdragen aan activiteiten in het kader van stabiliteit en (weder)
opbouw. De bijdrage van het militaire instrument staat vrijwel nooit op zichzelf en maakt
veelal deel uit van een breder pakket. De militaire bijdrage is veelal voorwaardenscheppend
voor en complementair aan andere structurele maatregelen die oplossing van het conﬂict
op de langere termijn beogen. De militaire bijdrage is gericht op het realiseren van een
veilige en stabiele situatie door de doelbewuste inzet van een mix van militaire kinetische
en non-kinetische middelen. Voor een succesvolle geïntegreerde benadering is het nodig
om alle middelen – militair en niet-militair – vanaf het allereerste begin gezamenlijk te
plannen en in te zetten.
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De geïntegreerde benadering in een nationaal perspectief vereist de integrale planning en
uitvoering van de bijdrage van verschillende departementen door integratie, synchronisatie
en coördinatie van de activiteiten op de verschillende operationele niveaus. In de
Nederlandse geïntegreerde benadering spreekt men vaak van bijdrages gericht op de
aandachtsgebieden ’Diplomacy, Defence en Development’. In feite is deze ‘3D’ een invulling van
een geïntegreerde benadering die verwijst naar de speerpunten waar de inzet op is gericht.
Er is geen vaste limitatieve indeling van de sectoren waar een geïntegreerde benadering zich
op richt. In algemene zin betreft het: veiligheid (security), politiek en openbaar bestuur
(governance), juridisch systeem (rule of law), economie, ontwikkeling en sociaal welzijn.
Uiteraard vereisen niet alle conﬂicten de inzet van capaciteiten in al deze sectoren, hoewel
ook daar een vorm van geïntegreerde benadering nodig is om voorbereid te zijn op de
overgang naar een postconﬂict situatie.
Aangezien de krijgsmacht internationaal is georiënteerd, zullen operaties in beginsel in
coalitieverband worden uitgevoerd. Voor de geïntegreerde benadering betekent dit een
uitdaging. Activiteiten van de verschillende deelnemende landen dienen binnen het
samenwerkingsverband te worden geïntegreerd, gesynchroniseerd en gecoördineerd. Een
andere factor is het optreden van Internationale Organisaties (IO’s), Non-Gouvermentele
Organisaties (NGO’s) en andere in het gebied van de coalitie werkende organisaties.
Het succes van de geïntegreerde benadering ligt in de uitdaging om op verschillende
niveaus integratie en coördinatie te bewerkstelligen, gericht op eenheid van opvatting over
de te bereiken doelen:
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 op internationaal niveau tussen landen en internationale organisaties;
 op nationaal en interdepartementaal niveau de integratie van verschillende
instrumenten van een staat;
 tussen verschillende statelijke en niet-statelijke actoren, zoals bijvoorbeeld NGO’s;
 binnen de krijgsmacht de integratie van middelen en functies.
Alle actoren die een rol spelen in de geïntegreerde benadering nemen eigen speciﬁeke
kennis en ervaring mee, en hebben eigen normen en waarden en veelal afwijkende
werkwijzen. Goede samenwerking en afstemming van activiteiten is alleen mogelijk als er
onderling vertrouwen is. Kennis en inzicht in elkaars belangen, mogelijkheden en
behoeften, bevordert het vertrouwen. Op alle niveaus van militair optreden, binnen en
buiten het operatiegebied, zijn heldere overlegstructuren nodig voor civiel-militaire en
politiek-militaire afstemming.
27
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1.7.4 Politieke dimensie
Alle militaire activiteiten worden overduidelijk beïnvloed, en vaak zelfs bepaald, door
politieke overwegingen. Omgekeerd zullen de militaire activiteiten ook de politieke situatie
binnen en buiten het operatiegebied beïnvloeden. Op alle niveaus van commandovoering
moet daarom rekening worden gehouden met de politieke dimensie. Commandanten
dienen daartoe voorzien te worden van adequaat politiek advies, wat kan door speciale
adviseurs (politiek adviseur, civiel vertegenwoordiger) of richtlijnen via de commandolijn.
De mate waarin de nationale politiek van een troepenleverende natie invloed uitoefent op
de uitvoering van de operatie is zeer verschillend. De invloed wordt o.a. bepaald door
nationale of partijpolitieke belangen of door culturele en historische opvattingen over de
inzet van strijdkrachten.
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1.7.5 Juridische aspecten
De uitvoering van militaire operaties is ingebed in het internationale rechtssysteem en de
rechtssystemen van de deelnemende landen. Dit stelsel van wetten en verdragen bepaalt de
grenzen waarbinnen de inzet van troepen plaatsvindt, en waarbinnen het gebruik van
geweld is toegestaan. Juridische overwegingen spelen een belangrijke rol in de besluitvorming over en de uitvoering van operaties. De legitimiteit van een operatie wordt in grote
mate bepaald door de mate waarin men handelt in overeenstemming met de geldende
regels. Het is van groot belang dat alle deelnemende landen en troepen in een operatie op
alle niveaus een helder beeld hebben van het toegepaste juridische kader. Soms zijn er
verschillen van inzicht tussen deelnemende landen over dat kader; in dat geval is het van
belang dat deze verschillen bekend zijn. Internationale regelgeving legt beperkingen op,
maar biedt ook kansen aan eenheden en individuele militairen. Bekende juridische thema’s
in de commandovoering zijn neutraliteit, gebruik van geweld, het voorkomen van
ongewenste nevenschade, oorlogsmisdrijven, zelfverdediging en het onderscheid tussen
combattanten en non-combattanten. Kennis van het Humanitair Oorlogsrecht en geldende
lokale wetgeving is voor een commandant dan ook essentieel.
Militair optreden en het gebruik van geweld worden gecontroleerd door de toepassing van
Rules of Engagement (ROE). Deze worden op het hoogste niveau van de coalitie of internationale organisatie (NAVO, EU) geautoriseerd, tegelijk met het goedkeuren van het operatieplan. Wijzigingen op de set ROE die van toepassing is kunnen door iedere ondercommandant worden voorgesteld, maar zullen op voorspraak van de operationele commandant
door het hoogste niveau goedgekeurd moeten worden. ROE geven de toegestane mate en
wijze aan van de toepassing van geweld, en zijn bedoeld om die toepassing te controleren.
Het feit dat een actie binnen de ROE past is niet alleen bepalend voor de rechtmatigheid van
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die actie. Geweldgebruik moet altijd voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid en
proportionaliteit: de commandant is verantwoordelijk voor deze afweging.
1.7.6 Cultuur, ethiek, normen en waarden
Militairen komen vaak in contact met actoren uit andere culturen en elk met afwijkende
waarden en normen. Dat vereist kennis en inlevingsvermogen van alle militairen die in
aanraking komen met de bevolking, maar in het bijzonder van commandanten. Zij kiezen
immers de aanpak die voor het bereiken van het gewenste eﬀect het beste is. Met een
veelheid aan actoren, partijen en opponenten, vergt dit een gediﬀerentieerde benadering.
Naast conﬂicten waarbij sprake is van traditionele oorlogvoering tussen twee staten,
worden hedendaagse conﬂicten ook wel beschreven als ‘war amongst the people14’. Hierbij
spelen conﬂicten zich af in en rond bevolkte gebieden waarbij de wil en steun van de
bevolking het te winnen “terrein” is. Daarbij kunnen opponenten gebruik maken van
irreguliere strijdmethoden die in strijd kunnen zijn met de internationale en humanitaire
rechtsregels. De waarden en normen die de eigen troepenmacht hanteert, zijn wel op die
regels gebaseerd. Hierdoor ontstaat een asymmetrie die door sommigen gepercipieerd kan
worden als een ongelijke strijd waarbij de opponent een grotere vrijheid van handelen heeft
doordat hij zich niet gebonden voelt aan internationale regels voor het gebruik van geweld.
14

The Utility of Force, Rupert Smith (2005).
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Het is evident dat de internationale gemeenschap en de troepenmacht zich altijd houden
aan de eigen waarden en normen voor het gebruik van geweld en methodes.
Commandanten op alle niveaus dienen er op toe te zien dat wordt gehandeld binnen de
vooraf gestelde juridische en ethische kaders.
1.7.7 Het belang van inlichtingen en informatie
Zonder informatie geen operatie. Inlichtingen zijn de resultante van kennis en begrip over
de activiteiten, mogelijkheden (capabilities) en intenties van alle (relevante) actoren en
factoren. De militaire functie inlichtingen voorziet in een zo volledig en actueel mogelijk
beeld van de situatie en is een randvoorwaarde voor het kunnen functioneren van een
militaire eenheid. Inlichtingen komen tot stand via het gericht verzamelen en analyseren
van informatie. De commandant geeft richting aan het inlichtingenproces. Zijn belangstelling richt zich niet alleen op de ‘klassieke’ aspecten vijand, weer en terrein maar ook op
informatie over historische, culturele, sociale en religieuze achtergronden van een crisis en
de plaats, evenals de rol en betekenis van alle andere actoren15.
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Capaciteiten voor inlichtingen (ISR-capaciteiten16) maken deel uit van diverse netwerken en
moeten aan elkaar kunnen worden gekoppeld (modulair en interoperabel). Een netwerkgerichte benadering ondersteunt het verzamelen, analyseren en verspreiden van de juiste
relevante informatie ten behoeve van korte actie-/reactietijden en snelle besluitvorming.
Een commandant wordt vrijwel altijd geconfronteerd met onzekerheid als gevolg van een
informatietekort. Hoewel er in algemene zin veel informatie beschikbaar zal zijn, is niet
altijd duidelijk welke informatie relevant is en is de informatie ook niet altijd beschikbaar
op het juiste niveau. De relevantie van beschikbare informatie kan snel wijzigen als gevolg
van wijzigingen in de geograﬁsche ruimte, de interactie tussen de vele actoren, de wijze van
optreden van opponenten en de samenstelling van de coalitie in het inzetgebied. De
eventuele onzekerheid als gevolg van een gepercipieerd tekort aan informatie mag echter
niet leiden tot het uitstellen of niet nemen van besluiten en daardoor tot operationele
verlamming. Tegelijkertijd geldt ook dat te snelle besluitvorming op basis van onvoldoende
of foutieve informatie in een complexe omgeving met vele actoren kan leiden tot ongewenste neveneﬀecten.
Het delen van relevante informatie tussen de betrokken partijen (militair en niet-militair),
15

De analyse van het operating environment kan plaatsvinden aan de hand van de factoren PMESII (politiek, militair, economisch, sociaal,
infrastructuur en informatie – zie ook hoofdstuk 4).

16

Intelligence, Surveillance, Reconnaisance.
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is essentieel voor situational awareness en een gemeenschappelijk begrip. Dit wordt vaak
beperkt door de regelgeving over informatiebeveiliging, maar ook door het vaak niet willen
delen van de informatie (informatie is macht). Hoewel er altijd omstandigheden zullen zijn
die het delen van informatie niet toestaan, dient de wil om te delen centraal te staan (‘duty to
share’). Beveiliging van informatie moet zich richten op de wijze waarop informatie kan
worden gewaarborgd zonder de eﬀectiviteit van de ondersteuning aan te tasten. Daarbij
vormt risicomanagement een integraal onderdeel van informatiebeveiliging. De uitdaging
ligt hierbij in het vinden van (technische) oplossingen die betaalbaar en werkbaar zijn, met
een voor de organisatie acceptabel risico.
1.7.8 De informatieomgeving
In toenemende mate is een verschuiving te constateren van traditionele conﬂicten tussen
staten naar conﬂicten tussen niet-staatgebonden actoren, waarbij spanningen op politiek
en sociaal gebied nog worden gecompliceerd door ideologische, religieuze en culturele
verschillen. Steun van de lokale bevolking voor de lokale overheid en de militaire operatie
is een belangrijke factor van invloed. Dat geldt ook voor de asymmetrisch optredende
actoren in het operatiegebied die niet zijn opgewassen tegen een conventioneel-technologisch overwicht en zoeken naar een andere omgeving om hun ´gevechten´ te kunnen
winnen. Hun activiteiten in de fysieke omgeving dienen vooral ter ondersteuning van hun
informatieactiviteiten, waarbij de beïnvloeding van de bevolking en bijvoorbeeld lokale
politieke partijen centraal staat.
Bovenstaande aspecten van militaire operaties spelen zich af in de informatieomgeving. De
informatieomgeving bestaat uit de informatie zelf en uit informatiesystemen, waaronder de
mens. Het is de omgeving waar mensen informatie waarnemen, zich op basis van informatie oriënteren en op basis van informatie beslissen. Daarmee is de informatieomgeving de
belangrijkste omgeving bij besluitvormingsprocessen.
Van de commandant wordt verwacht dat hij in staat is niet alleen de fysieke omgeving te
beheersen, maar juist ook de informatieomgeving omdat in die omgeving essentiële
eﬀecten kunnen worden bereikt ten aanzien van de perceptie en het begrip van actoren in
het operatiegebied. Het operationaliseren van de informatieomgeving geschiedt door
middel van militaire Information Operations (Info Ops).
1.7.9 Media
Media zijn een deel van de informatieomgeving omdat ze een belangrijke rol spelen bij de
beeldvorming. De media volgen en toetsen voortdurend het optreden. Beeldvorming
beperkt zich dan ook niet tot het daadwerkelijke inzetgebied; juist de beeldvorming bij de
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(politieke) achterban speelt een belangrijke rol. In een transparante informatiemaatschappij moet men zich bewust zijn van het feit dat elke handeling snel bekend is en kan leiden
tot een waardeoordeel.
De media spelen een sleutelrol in het behouden van de publieke steun en de internationale
goedkeuring voor de operatie. Commandanten dienen zich er voortdurend van bewust te
zijn dat de beeldvorming via de media over de activiteiten een enorme invloed kan hebben
op de internationale gemeenschap, het eigen thuisfront en niet in de laatste plaats op de
houding van de partijen in het operatiegebied.
De aanwezigheid van media in het operatiegebied, of ze nu embedded17 zijn of onafhankelijk,
is een gegeven waarmee commandanten op alle niveaus moeten omgaan. Een proactieve en
goed gecoördineerde omgang met de media is daarom een belangrijke factor bij militaire
operaties. Bij voorkeur geschieden de mediacontacten op basis van een informatiestrategie.
De interesse van de media zal in alle fasen van een operatie fors zijn, maar het aantal daadwerkelijk aanwezige media in het operatiegebied zal vooral afhangen van toegankelijkheid,
individuele belangen van media en journalisten, en de mate van veiligheid in het gebied.
17

Embedded: letterlijk ‘ingebed’, of ‘te gast bij een militaire eenheid’. Afkomstig uit de Angelsaksische wereld, waar journalisten al langer wordt
toegestaan om verslag te doen van militaire operaties. Embedded journalisten kunnen een belangrijke rol spelen in het welslagen van de missie
door met hun reportages uit het gebied bij te dragen aan begrip en draagvlak. Embedded journalisten moeten zich houden aan een gedragscode.
Ze mogen geen informatie openbaar maken die de veiligheid van de troepen in gevaar kan brengen.
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1.7.10 Vrijheid van handelen
Van de commandant wordt verwacht dat hij alle militaire activiteiten ontwerpt, plant en
uitvoert op een dusdanige wijze dat de opgedragen doelstellingen worden gehaald. Om dit
te realiseren en te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties of nieuwe kansen dient de
commandant voldoende vrijheid van handelen te hebben. Het is cruciaal dat een commandant voldoende vrijheid heeft om de aan hem toegewezen maritieme-, land- en luchtstrijdkrachten te kunnen ontplooien, de reserves te kunnen inzetten en prioriteiten te kunnen
stellen. De mate van vrijheid die de commandant krijgt is echter sterk afhankelijk van de
aard van het conﬂict en de daarmee samenhangende juridische aspecten, de samenhang
tussen de militaire en niet-militaire activiteiten binnen de geïntegreerde benadering, en de
(inter-)nationale belangen die in het geding zijn. De inzet van strijdkrachten ligt vaak onder
een politiek vergrootglas waardoor het risico ontstaat van ‘back seat driving’ of micromanagement vanaf hoog niveau. Dat kan een beperkend eﬀect hebben op de mate van vrijheid van
commandanten.
De van oudsher traditionele niveaus van militair optreden, het strategische, operationele,
tactische en technische niveau, raken met elkaar vervlochten. Tegelijkertijd worden verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering op steeds lagere niveaus belegd als
gevolg van toegenomen complexiteit op de grond. Commandanten op het tactische niveau
voeren operaties uit waarbij ze de beschikking hebben over een breed scala aan middelen
en waarbij de eﬀecten van hun optreden verregaande consequenties kunnen hebben, ook
buiten het traditionele militaire domein. Deze consequenties worden mede bepaald door
de snelheid waarmee informatie over operaties zich verspreid en de perceptie van die
informatie. Commandanten moeten leren omgaan met deze ‘strategische compressie’.
1.7.11 Beschikbaarheid van middelen
De middelen en capaciteiten waarover een commandant kan beschikken zijn materieel van
aard en tastbaar, zoals schepen, vliegtuigen en landeenheden. Ook kunnen ze immaterieel
van aard zijn, zoals de toestemming om van een gebied gebruik te maken of de gedelegeerde bevoegdheid om een bepaalde tijd over een capaciteit te beschikken. Commandanten op
het operationele niveau zullen vrijwel nooit alle benodigde middelen en capaciteiten
daadwerkelijk beschikbaar hebben. Omdat ze simpelweg niet aanwezig zijn, of omdat
troepenleverende landen ze wel hebben maar niet beschikbaar stellen, of omdat nationale
caveats de inzet beperken. Het grondbeginsel van militair optreden ‘concentratie’ en de
tegenhanger van dat grondbeginsel ‘economisch gebruik van middelen’ zijn bij schaarste
vooral op het operationele niveau van bijzonder belang. Vanwege schaarste zullen
middelen ingedeeld worden op het niveau dat ze het meest eﬀectief en eﬃciënt kan
inzetten.
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1.8 Drie pijlers onder commandovoering
Drie benaderingen zijn leidend voor de wijze van commandovoering:
de netwerkbenadering, de opdrachtgerichte commandovoering en de eﬀectgerichte
benadering.
COMMANDOVOERING

NETWERK
BENADERING

OPDRACHTGERICHTE
BENADERING

EFFECTGERICHTE
BENADERING

34

Interne focus,
gericht op inrichting,
kwaliteit

Gericht op de stijl

Externe focus,
gericht op de
omgeving, uitkomsten

Afbeelding 1-3 ‘Pijlers van commandovoering’

1.8.1 Netwerkbenadering
Militaire operaties van de toekomst worden ondersteund door een netwerk waarin
sensoren, wapenplatforms en eenheden aan elkaar gekoppeld zijn. Dit netwerk moet
ﬂexibel, interoperabel en wereldwijd toegankelijk zijn voor bondgenoten en partners. Een
dergelijk netwerk voorziet in een snelle en gerichte informatiestroom met als doel een
hoger tempo van handelingen en besluitvorming dan de tegenstander. Binnen de NAVO
worden de ontwikkelingen op dit gebied aangeduid met Network Enabled Capabilities (NEC).
Netwerkend optreden ondersteunt de mogelijkheid om voortdurend een geïntegreerd en
geëvalueerd omgevingsbeeld te creëren en te delen. Hierdoor wordt een gemeenschappelijk
beeld en begrip van omgeving waarin de militair opereert mogelijk, waarbij onzekerheid zo
veel mogelijk wordt gereduceerd. Netwerkend optreden geeft ook de mogelijkheid
eﬀectbrengers te koppelen met sensoren. Samen met het geïntegreerde omgevingsbeeld
wordt zo een hogere precisie en grotere snelheid van eﬀectbrengers gerealiseerd.
Netwerkend optreden is van groot belang voor de kwaliteit van commandovoering. Er is hier
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sprake van een vaak op civiele techniek gedreven vooruitgang, waarbij de uitdagingen voor
de commandant niet zozeer technisch maar menselijk van aard zijn. Een door technologie
gedreven ondersteuning mag echter nooit de overhand krijgen op de menselijke factor en
de menselijke creativiteit.
Het sociale netwerk is daarom net zo relevant als het technische netwerk. Met sociale
netwerken wordt gebouwd aan het vertrouwen tussen de gebruikers. Het kennen en
vertrouwen van de mensen blijft dan ook de basis voor netwerkend optreden, zodat
ondanks alle moderne technologie de inzet van liaisonpersoneel valide blijft binnen het
NEC-concept. De ‘emotionele’ kant van informatie zal nooit kunnen worden weergegeven
door digitale data. De kracht van informele sociale netwerken moet niet worden onderschat. Door het delen van informatie binnen sociale netwerken worden soms formele (staf-,
eenheids-) structuren omzeild. Voor het behoud van informatie, kennis en ervaring is het
van belang te bekijken hoe de informele informatie (uit sociale netwerken) geborgd kan
worden in de technische netwerk- en informatie infrastructuur.
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1.8.2 Opdrachtgerichte commandovoering
In de Nederlandse krijgsmacht is opdrachtgerichte commandovoering18 de leidende stijl
van commandovoering. Bij opdrachtgerichte commandovoering gaat het erom dat door het
vaststellen en communiceren van het oogmerk (intent) van de commandant maximale
vrijheid van handelen wordt gegeven aan de lagere uitvoerende niveaus. Het oogmerk richt
zich op de context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd en de te bereiken resultaten
en eﬀecten, en minder op de wijze waarop die behaald worden. De autoriteit voor de
uitvoering wordt gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat bevoegdheid wordt gedelegeerd
naar het laagste niveau dat geschikt is voor de meest eﬀectieve en eﬃciënte inzet van de
middelen en capaciteiten. Schaarste in middelen en capaciteiten, zoals bijvoorbeeld bij het
luchtwapen, kan er dan toe leiden dat delegatie van deze bevoegdheid slechts beperkt
mogelijk is. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de opdrachtgerichte commandovoering en de voorwaarden om dit succesvol toe te passen.
1.8.3 Eﬀectgerichte benadering
De kern van de eﬀectgerichte benadering is het gegeven dat militair optreden niet in een
vacuüm plaatsvindt. Talloze factoren en actoren beïnvloeden het resultaat van de inzet van
militair vermogen. Een geïntegreerde benadering van conﬂicten zorgt ervoor dat op diverse
terreinen activiteiten plaatsvinden die een gemeenschappelijk doel moeten ondersteunen.
Een manier om al deze activiteiten te synchroniseren is het denken in te bereiken eﬀecten
18

Opdrachtgerichte commandovoering is synoniem aan mission command of Auftragstaktik
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en uitkomsten. Eﬀecten, en niet de middelen, staan centraal ter ondersteuning van het
behalen van doelstellingen. Door eerst een goede analyse uit te voeren van de complexe
problematiek in het operatiegebied en de onderliggende oorzaken kan worden bepaald
welke eﬀecten leiden tot het bereiken van de gewenste eindsituatie. Pas na het vaststellen
van de eﬀecten worden daar activiteiten en vervolgens middelen en taken aan gekoppeld.
De eﬀectgerichte benadering is geen op zichzelf staand concept maar een richtsnoer dat in
alle fasen van de besluitvorming en bevelvoering kan worden toegepast.

1.9 De principes van commandovoering
In deze sectie worden de principes beschreven die bepalend zijn voor de wijze van commandovoering en de inrichting van de C2-structuur van de troepenmacht. De genoemde
principes zijn afgeleid uit de geldende NAVO-doctrines, de Nederlandse Defensie Doctrine
en actuele inzichten uit operaties.
Eenheid van commandovoering (unity of command) en eenheid van inspanning
(unity of eﬀort)
Eenheid van commandovoering, bij voorkeur door eenhoofdige leiding, draagt in hoge
mate bij aan de noodzakelijke eenheid van inspanning (unity of eﬀort). Eenhoofdige leiding
betekent dat twee commandanten niet tegelijkertijd dezelfde bevelsrelatie hebben over
dezelfde troepenmacht.
1.9.1

Inherent aan het commando is de bevoegdheid die een commandant heeft over de aan hem
ondergeschikte troepen, en de autoriteit om aan die troepen opdrachten te geven en
daarover verantwoording af te leggen. De autoriteit van de commandant wordt vastgelegd
in bevelsrelaties tijdens het formeren van de multinationale troepenmacht. De aard van de
bevelsrelatie19 bepaalt de beperkingen die van toepassing zijn op de inzet van de nationaal
toegewezen troepen.
Eenheid van commandovoering is belangrijk voor militaire operaties, maar tegelijkertijd
een van de lastigste aspecten om op te lossen in een multinationale omgeving met een
veelheid aan actoren. Eenhoofdig leiding over alle middelen en actoren is in de praktijk
vrijwel onmogelijk. De vaak verschillende doelstellingen en de onafhankelijke positie van
niet-militaire actoren (IO’s, NGO’s etc.) staan over het algemeen in de weg van formele
gezagsrelaties met militaire commandanten. Informele, minder dwingende relaties,
kunnen door coördinatie en liaison worden gerealiseerd. In veel gevallen zal de commandant zelf door persoonlijk contact een vorm van eenheid moeten realiseren. In sommige
19

De bevelsrelaties, o.a. OPCOM, OPCON en TACON, zijn verder uitgewerkt in bijlage 2-1.
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gevallen kan een directe interactie tussen organisaties onpraktisch of ongewenst zijn. Het
met elkaar delen van algemene informatie en zo van elkaar weten wat men doet, is in dat
geval het maximaal haalbare.
Eenheid van inspanning (unity of eﬀort) is één van de principes van joint operaties en beoogt
de samenhang in de planning en uitvoering van militaire operaties. Het betreft de coördinatie en samenwerking tussen alle elementen van een troepenmacht richting een gezamenlijk
onderkende en aanvaarde doelstelling, terwijl ze niet noodzakelijkerwijs deel uitmaken van
dezelfde commandostructuur. Het helder formuleren van onderlinge steunrelaties20
(supported, supporting) bevordert de samenwerking tussen verschillende componenten van de
troepenmacht op horizontaal niveau.
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Alle actoren die bijdragen aan een campagne of joint operatie zouden moeten streven, of
daartoe gestimuleerd worden, naar maximale eenheid van inspanning, gericht op het
behalen van een gemeenschappelijk doel (eenheid van doelstelling, unity of purpose). Een
eenduidig begrip van de problematiek (probleemdeﬁnitie) en de gewenste eindsituatie
geven richting aan alle activiteiten ongeacht welke organisaties of personen zijn belast met
de uitvoering ervan. In de geïntegreerde benadering waarbij de niet-militaire inspanning
veelal primeert, ondersteunen militaire eenheden de civiele inspanning, of ze scheppen de
voorwaarden. De dynamiek en complexiteit in het inzetgebied betekenen dat de verantwoordelijkheid en leiding plaatselijk en tijdelijk kunnen verschuiven tussen militaire en
civiele autoriteiten. Commandanten moeten daar op voorbereid zijn.
1.9.2 Heldere commandovoeringsstructuur (clear chain of command)
Een ondubbelzinnige en evenwichtige structuur voor commandovoering is een voorwaarde
voor doeltreﬀend militair optreden en eenheid van inspanning21. Situaties waarin bevelslijnen met verschillende internationale organisaties bestaan (dual key), moeten worden
vermeden. De inrichting van de commandovoering is veelal hiërarchisch en dient door alle
commandovoeringniveaus begrepen te worden. Dit betekent dat bevelsrelaties goed
vastgesteld moeten worden en dat een heldere afbakening van de verschillende rollen en
verantwoordelijkheden in de keten nodig is. De staf van een hogere (joint) commandant
heeft geen directe zeggenschap over de staf van een lagere commandant.
1.9.3 Continuïteit van commandovoering (continuity of command)
Commandovoering is een continue activiteit en dient gedurende het gehele verloop van de
20
21

Zie hoofdstuk 2 voor beschrijving van steunrelaties.
In bijlage 1-1 zijn een drietal generieke C2 structuren opgenomen: geïntegreerd, lead nation en framework nation.
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operatie of campagne gewaarborgd te zijn. Een soepele opvolging van commando in tijd en
plaats is essentieel voor de continuïteit en dient vooraf planmatig te worden georganiseerd.
Opvolging in de tijd vindt plaats door het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van een
rotatie, met een noodzakelijke overlap voor de overdracht en overname van het
commando22. Opvolging in plaats (locatie) kan gerealiseerd worden door gebruik te maken
van goed uitgeruste vervangende hoofdkwartieren en commandoposten. Dit laatste is ook
van belang als terugval voor operationele eventualiteiten (contingencies).
1.9.4 Integratie van commandovoering (integration of command)
Alle componenten, ondersteunende elementen en capaciteiten die bijdragen aan de
operatie dienen te worden geïntegreerd in een joint structuur die een eﬀectieve en eﬃciënte
aansturing mogelijk maakt. Voorts dient de structuur van huis uit rekening te houden met
de aanwezigheid van niet-militaire actoren. De commandostructuur dient erin te voorzien
dat de beschikbare capaciteiten ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het behalen van
de operationele doelstellingen. Vanwege het joint karakter van de troepenmacht moeten de
speciﬁeke karakteristieken, doctrines, procedures en middelen van elk van de componenten meegewogen worden.

22

Meestal roteert met de commandant ook een aanzienlijk deel van de staf.

Commandovoering

De verschillende componenten waar de landen hun bijdragen aan leveren zijn normaliter
domeinspeciﬁek (maritiem23, land, lucht) of functioneel van aard (bijvoorbeeld special
operations, information operations e.d.). De speciﬁeke taakorganisatie zal echter per operatie
worden vastgesteld (‘tailored’) door het hogere commando. Een heldere bevelsstructuur
bevordert de integratie. Indien er nationale elementen voor commandovoering (contingentscommando of senior national representative) nodig zijn, dan dienen deze apart gecreëerd
te worden in aanvulling op de multinationale joint structuur. Een uitgebreide liaison
structuur is een essentieel onderdeel van de joint structuur. De liaisonorganisatie verbindt
het joint hoofdkwartier met alle elementen van de troepenmacht en andere niet-militaire
organisaties.

40

1.9.5 Span of control
De hoeveelheid eenheden, middelen en capaciteiten die een militaire commandant direct
kan commanderen en controleren is niet onbeperkt. De noodzakelijke reikwijdte is
afhankelijk van zijn opdracht en de mogelijkheid om aan te sturen. De uiteindelijke span of
control is van vele factoren afhankelijk, zoals de beschikbare capaciteiten en wapensystemen,
de aard en hoeveelheid van taken en activiteiten, de mate waarin genetwerkt is en een beeld
kan worden geschetst en gedeeld van de actuele situatie, de omvang en complexiteit van het
operatiegebied en de mate van decentralisatie in de commandovoering. Als de situatie
voortdurend en snel verandert zal een commandant minder elementen direct kunnen
aansturen. Een exact aantal is niet te geven.
1.9.6 Interoperabiliteit
De aard en complexiteit van een joint en combined operatie en de samenstelling van de
troepenmacht bepalen het noodzakelijke niveau van interoperabiliteit en de daarbij
behorende standaarden. Er is sprake van verschillende vormen van interoperabiliteit:
doctrinair, procedureel, (materieel)technisch, linguïstisch, organisatorisch en cultureel.
Interoperabiliteit is voornamelijk gebaseerd op operationele standaardisatie door gezamenlijke (joint) doctrines, afgestemde processen en procedures. en gezamenlijke opleiding en
training. Een gebrek aan interoperabiliteit zal een negatief eﬀect hebben op de samenhang
en capaciteit van de troepenmacht. Doctrinaire en procedurele verschillen kunnen er voor
zorgen dat eenheden van verschillende landen en/of krijgsmachtdelen minder eﬀectief
kunnen samenwerken. Taalproblemen kunnen leiden tot miscommunicatie en interpretatieverschillen over de uit te voeren taken. Technische standaardisatie is ook een vereiste
voor interoperabiliteit en wordt bevorderd door het ontwikkelen van interoperabele ISR,
ICT en logistieke standaarden. Een gebrek aan interoperabiliteit als gevolg van verschillende
23

In het maritieme domein wordt onderscheid gemaakt in organisatie naar type maritieme oorlogvoering (anti air, anti submarine, anti surface), type
schip (schepen van dezelfde soort bij elkaar onder een commandant) en taak (eenheden met dezelfde taak bij elkaar).
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ICT standaarden kan leiden tot het onvermogen om informatie en inlichtingen uit te
wisselen of te communiceren. Ook de inzet van liaisonpersoneel tussen eenheden en
organisaties kan bijdragen aan een beter onderling begrip en interoperabiliteit.
Hoofdkwartieren dienen voorbereid te zijn op het uitzenden en ontvangen van liaisonpersoneel naar en van andere eenheden en organisaties.
1.9.7 Robuuste Communicatie en Informatie Systemen (CIS)
Op alle niveaus is een robuuste ondersteuning nodig. Tijdige inrichting van een adequaat
CIS is een beslissende factor voor hoogwaardige commandovoering en daarmee fundamenteel voor succes in elke operatie of campagne. Veilige en inter-operabele CIS middelen met
bijbehorende procedures en applicaties moeten in het gehele joint operatiegebied op alle
niveaus beschikbaar zijn. Het CIS systeem stelt de staf in staat om de informatiestromen en
de operatie te managen en biedt hierdoor de commandant de omgeving waarin hij zijn
besluiten kan nemen.
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De joint commandovoeringstructuur en de ondersteuning dienen expeditionair inzetbaar te
zijn in alle typen operaties. Gebruik makend van de speciﬁeke capaciteiten van de afzonderlijke componenten kunnen joint hoofdkwartieren ontplooid worden op het land, op zee en
in de lucht. Gebruik makend van moderne ICT middelen kan een hoofdkwartier zijn
middelen spreiden over verschillende locaties en toch de continuïteit van commandovoering waarborgen.
1.9.8 Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Gedurende de operatie kan het nodig zijn om de commandovoeringsstructuur aan te passen
aan nieuwe omstandigheden of deze verder te ontwikkelen op basis van lessen en ervaringen. De joint C2 moet daarom voldoende ﬂexibiliteit, aanpassingsvermogen en redundantie
hebben om dit vanuit de initieel gevormde structuur te kunnen doen.
Afbeelding 1-4 ‘Elementen, pijlers en principes van commandovoering’
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BESLUITVORMING

CDT
LEIDERSCHAP

BEVELVOERING

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
Robuuste CIS
Interoperabiliteit
Integratie van COV (integration of command)
Continuïteit van COV (continuity of command)
Heldere COV structuur (clear chain of command)
Eenheid van COV (unity of command)
NETWERK
BENADERING
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OPDRACHTGERICHTE
BENADERING

EFFECTGERICHTE
BENADERING

2. De commandant en leiderschap
2.1 Inleiding
Omdat bij commandovoering de commandant centraal staat, gaat dit hoofdstuk in op de
verschillende rollen die de commandant op het operationele niveau vervult. Vanuit de
positie van de commandant is tevens gekeken naar de relaties die de commandant
onderhoudt met zijn omgeving. De verhouding van de commandant tot zijn staf komt aan
de orde, evenals relaties met ondergeschikte eenheden en actoren die zich niet in de
formele militaire structuur bevinden. Het hoofdstuk beschrijft ook de speciﬁeke rol van
commandanten in een joint multinationale omgeving en de rol die nationale contingentscommandanten spelen. Leiderschap is de rode draad door de commandovoering, waardoor
het beschouwen van de commandant in feite ook gaat over leiderschap en leiding geven.
Daarom onderstreept dit hoofdstuk het belang van leiderschap en sluit het af met een
beschrijving van enkele kwaliteiten van een commandant in een operationele omgeving.

2.2 Rollen van de commandant
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de commandant is het nemen van tijdige en
kwalitatief hoogstaande besluiten, en leiding geven aan de uitvoering ervan. De commandant doet dat niet in isolement maar in samenspraak met zijn staf, ondercommandanten en
zo nodig nevencommandanten of speciale adviseurs. Zo kan de commandant het geven van
routineaanwijzingen overlaten aan zijn staf. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust
geheel bij de commandant, de verantwoordelijkheid is ondeelbaar. Besluitvorming,
bevelvoering en leiderschap worden enerzijds bepaald door individueel gedrag en anderzijds door de interactie tussen individuen. Hierbij heeft de commandant telkens een andere
rol: als aanvoerder, coach, ondercommandant, partner, diplomaat en vertegenwoordiger
van Nederland.
2.2.1 De commandant als aanvoerder en leidinggevende
Voortdurend moet de commandant beseﬀen dat aan hem als individu de autoriteit is
verstrekt om leiding te geven aan een onder zijn bevel staande eenheid. Daarmee draagt hij
de verantwoordelijkheid voor een gecoördineerde en op elkaar afgestemde inzet van
mensen en middelen. Hij heeft de plicht om de aan hem toevertrouwde personele en
materiële middelen zodanig in te zetten dat de gestelde doelen worden gehaald. Maar
anderzijds mogen deze mensen en middelen geen onnodig risico lopen en niet meer
worden belast dan strikt noodzakelijk is. Een commandant moet weten wat hij met de hem
ter beschikking staande mensen en middelen wel en niet kan. Daarom moet hij oog en oor
hebben voor de adviezen die hij gevraagd en ongevraagd krijgt van zijn ondercommandanten en zijn staf.
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De commandant is een voorbeeld voor iedereen binnen de eenheid en geeft leiding en
sturing op de momenten dat het noodzakelijk is, maar geeft gelijktijdig waar mogelijk de
nodige vrijheid van handelen.
Hoewel de commandant ook voor de staf een aanvoerder is, heeft de staf vooral behoefte
aan een heldere visie van de commandant over de te bereiken doelstellingen en de manier
waarop hij denkt deze te verwezenlijken. Staﬀunctionarissen zijn in de organisatie
opgenomen om te adviseren over een speciﬁek vakgebied, en verwachten dat ze om hun
vakmanschap gerespecteerd worden. In een staf waar een hoge mate van vakmanschap en
specialisme aanwezig is, bestaat het risico dat staﬀunctionarissen het hogere doel uit het
oog verliezen wat kan leiden tot suboptimalisatie. Een commandant moet dat bewaken.
Commandant en staf moeten elkaar aanvoelen en exact weten wat zij aan elkaar hebben.
Vaak heeft de commandant naast zijn functionele staf ook de beschikking over een
persoonlijke staf. Een commandant is er bij gebaat dat in zijn staf mensen aanwezig zijn die
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onafhankelijk en neutraal, gevraagd en ongevraagd, adviseren. Een commandant moet niet
alleen gelijkdenkende personen in zijn staf opnemen. Afwijkende meningen en een andere
kijk op zaken en situaties, helpen om ‘groepsdenken’ te voorkomen.
2.2.2 De commandant als coach
Om het rendement van het optreden van zijn eenheid en subeenheden te verhogen, moet
de commandant veel tijd en energie steken in zijn ondercommandanten. Niet alleen tijdens
operationele inzet, maar ook tijdens de algemene of speciﬁeke voorbereiding daarop moet
hij zijn ondercommandanten begeleiden en coachen. Het regelmatig organiseren van
oefeningen en trainingen is daarvoor een onmisbaar instrument. Het ontwikkelen van zijn
mensen staat centraal. Maar in het uiterste geval moet hij ook de moed hebben om
ongeschikte ondercommandanten te ontheﬀen van hun functie als zij disfunctioneren of
blijken niet opleidbaar te zijn.
2.2.3 De commandant als ondercommandant
Leidinggeven betekent ook leiding kunnen ontvangen. Hoe hoog een commandant ook in
de hiërarchie staat, hij zal altijd een hogere commandant boven zich hebben. In de meeste
gevallen is dat een militair met een hogere rang, mogelijk van een ander krijgsmachtdeel,
en mogelijk van een andere nationaliteit. Elke commandant moet er zich terdege van
bewust zijn dat hij slechts een deel is van het geheel. Wat een commandant verwacht van
zijn ondercommandanten, dient hij zelf als ondercommandant ook na te streven.
Als ondercommandant heeft men doorgaans een aantal nevengeschikte commandanten.
Als deze nevengeschikte commandanten over dezelfde soort eenheden beschikken, is
afstemming met hen, onder verantwoordelijkheid van de hogere commandant, doorgaans
vrij eenvoudig. Als men echter commandant is van een unieke en speciﬁeke soort eenheid,
dient men de speciﬁeke capaciteiten optimaal tot hun recht te laten komen in de joint
troepenmacht. In dat geval functioneert de commandant ook als adviseur en speciale
stafoﬃcier voor zijn hogere commandant en diens staf.
Het is mogelijk dat een commandant van een militaire eenheid gedurende een (deel van de)
operatie onder leiding en verantwoordelijkheid van een civiele autoriteit optreedt. Civiele
autoriteiten hebben hun eigen bedrijfscultuur. Dit vergt van militaire commandanten en
hun staven aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen, respect voor anderen en de wil om
samen te werken. Een inzichtelijke militaire commandostructuur en commandovoering
bieden de civiele bestuurder en diens staf het noodzakelijke inzicht in de militaire eenheid.
Omgekeerd moeten de civiele organisaties inzicht geven in hun organisatiestructuur en
besluitvormingsprocessen.
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2.2.4 De commandant als partner
Militaire operaties worden zelden of nooit in isolement gepland en uitgevoerd. Gelijktijdig
zullen vrijwel altijd andere ministeries en organisaties zoals IO’s en NGO’s actief zijn in een
inzetgebied. Niet in de laatste plaats zullen commandanten te maken hebben met de
formele en informele leiders van de plaatselijke bevolking.
Integratie en samenhang met andere actoren en partijen is een noodzaak. Alle actoren zijn
hierdoor als het ware gedwongen samen te werken of tenminste te voorkomen dat men
elkaar hindert. De commandant is voor al die andere actoren de vertegenwoordiger van het
militaire instrument. Hij moet een betrouwbare partner zijn, die met zijn speciﬁeke kennis,
ervaring en middelen een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstellingen.
2.2.5 De commandant als diplomaat en ‘gezicht’
De commandant is vertegenwoordiger van de Nederlandse defensieorganisatie, en daarmee
van de Nederlandse staat. Hij dient er op toe te zien dat het optreden van zijn eenheid
binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en onze nationale waarden en normen
blijft. Daarnaast zal van hem, zeker in een internationale omgeving, worden geëist dat hij
zich diplomatiek kan opstellen en gedragen. Nederlandse militairen en commandanten,
vooral op sleutelposities, zijn het gezicht van ons land. Dit wordt versterkt door de media.
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2.2.6 Eﬀect van de rollen
Door zijn unieke positie is de commandant bij uitstek degene die zelf eﬀecten kan bereiken.
In de genoemde rollen kan hij zowel sturend optreden binnen zijn organisatie als ook
buiten de troepenmacht. In feite zijn de positie en de invloed die een commandant heeft de
resultante van zijn rollen. Hij is een belangrijke speler in een groot netwerk. Door zijn
contacten met actoren op ‘zijn’ niveau heeft hij invloed en kan hij het verschil maken. In dit
verband wordt ook wel gesproken van key leader engagement.
Key leader engagement is een term die het belang onderstreept van een liaisonnetwerk met de
belangrijkste autoriteiten en organisaties inclusief hun belangrijkste vertegenwoordigers en
leidinggevenden die in het conﬂict een belangrijke rol spelen. Doel van key leader engagement
is om lokale leiders te beïnvloeden ter ondersteuning van de operatie. De voorbereiding en
planning van verantwoordelijkheden op dit gebied dient een prominente plaats in te
nemen tijdens de eerste fase van het plannen van een operatie.
De commandant moet daarbij wel beseﬀen dat andere actoren niet zijn ondergeschikten
zijn, en dat hij niet altijd de centrale rol speelt bij de oplossing van problemen.
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2.3

De commandant als beslisser

De verschillende rollen van de commandant zoals hierboven beschreven, komen samen bij
de besluitvorming. Zijn activiteiten als beslisser zijn samen te vatten als richting geven aan
staf en ondercommandanten, overleg en consultatie met relevante actoren, afwegen van
adviezen en richtlijnen en het uiteindelijk nemen van een besluit24.
De eerste stap die een commandant moet nemen, is het bepalen van de aard van de
beslissing die nodig is en de hoeveelheid beschikbare tijd voor de besluitvorming.
Vervolgens dient hij voldoende richting (direction) te geven aan de staf en de ondercommandanten om de activiteiten te starten die hem in de gelegenheid stellen om op tijd een
kwalitatief goed besluit te nemen.
Tijdens het besluitvormingsproces, en als de beschikbare tijd het toelaat, zal de commandant zich vooral richten op overleg met relevante actoren. Hierbij gaat het om horizontale
en verticale (zowel naar boven als naar beneden) consultatie (consultation).
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Horizontaal richt de consultatie van de commandant zich vooral op zijn eigen staf en
adviseurs, de senior national representatives van de troepenleverende landen in zijn eenheid of
formatie, en relevante niet-militaire organisaties in zijn gebied van verantwoordelijkheid.
Naar boven richt de consultatie zich op de hogere operationele en strategische
commandovoeringniveau(s). Door consultatie stelt de commandant zeker dat hij geheel op
de hoogte is van de intenties van zijn hogere commandant(en) en vice versa. Goed overleg
draagt bij aan de eenheid van opvatting en helpt de commandant in het bepalen van de
context van zijn opdracht en het vaak complexe probleem waarvoor hij is gesteld. De
commandant zal, zo nodig, aanvullende richtlijnen vragen. In sommige gevallen is
consultatie tot op de hoogste (ook politieke) niveaus noodzakelijk.
Door consultatie naar beneden worden de (onder)commandanten betrokken in de
besluitvorming. Dit zorgt ervoor dat de lagere niveaus kunnen bijdragen aan de besluitvorming en dat een gevoel van ‘ownership’ ontstaat. Ook stelt de commandant door consultatie
zeker dat zijn beslissingen worden begrepen.
Voordat een commandant tot zijn besluit komt, zal hij de bijdragen van zijn ondercommandanten en de uitkomsten en adviezen van de staf moeten overwegen (consideration) waarbij
hij rekening houdt met de uitkomsten van overleg met het hogere niveau, indien dit
24

Zie ook Allied Joint Publication 01(C): direction, consultation, consideration en decision.
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mogelijk is geweest. Bij zijn overwegingen speelt zijn eigen mening, gebaseerd op kennis,
ervaring en intuïtie, een belangrijke rol.
Uiteindelijk neemt de commandant persoonlijk een besluit (decision) en hij communiceert
dat op een heldere en bondige wijze. Hierna dient de commandant zich ervan te verzekeren
dat zijn besluit verspreid wordt op de wijze die hij wil, en dat het besluit correct wordt
uitgevoerd (execution). De commandant beoordeelt wat hij aan wie kan delegeren.
Commandanten kunnen een deel van hun autoriteit delegeren, maar blijven
eindverantwoordelijk.
Leidend voor alle stadia is het moment waarop de beslissing genomen moet worden. Dit
moment moet tijdens het stadium van sturing geven worden vastgesteld. De bovenstaande
stappen zullen vrijwel altijd in elkaar overvloeien en vaker parallel dan achtereenvolgens
plaatsvinden. Overleg en overweging kunnen zo verweven raken dat beslissingen ‘on the spot’
genomen worden. Het besluit zal in vrijwel alle gevallen gebaseerd zijn op incomplete
informatie. Risico is onvermijdelijk omdat wachten op een compleet beeld van alle
relevante factoren zal leiden tot operationele verlamming. Het risico kan verkleind worden
door essentiële informatiebehoeften zo vroeg mogelijk te identiﬁceren, zowel generiek als
speciﬁek, voorafgaand aan inzet, of ter directe ondersteuning van de inzet.

2.4

De plaatsvervangend commandant

Van commandanten kan onmogelijk worden verwacht dat zij 24 uur per dag, 7 dagen per
week inzetbaar en beschikbaar zijn. Ook is het onmogelijk om op meerdere plaatsen
gelijktijdig aanwezig te zijn. In die situaties is er behoefte aan een volwaardige plaatsvervanger. Commandant en plaatsvervangend commandant moeten elkaar volledig informeren en
elkaar blindelings vertrouwen. Zowel de staf als de ondercommandanten moeten er op
kunnen rekenen dat beiden hetzelfde voor ogen hebben, dezelfde mening zijn toegedaan
en dezelfde taal spreken. Hoewel er veelal wel een verdeling van aandachtsgebieden is
tussen de commandant en zijn plaatsvervanger, blijft de commandant eindverantwoordelijk. Zo komt het vaak voor dat de plaatsvervanger zijn aandacht primair richt op de interne
gang van zaken en de commandant vooral extern gericht is.

2.5

De bevoegdheden van de commandant

De commandant heeft de bevoegdheid om eenheden en individuen opdrachten te geven.
Dit beperkt zich echter tot personeel of eenheden die zich onder zijn commando bevinden,
of waarover hem speciﬁek bevoegdheid is toegekend. Over de actoren die zich niet onder

Commandovoering

49

zijn commando of bevoegdheid bevinden, heeft de commandant geen formele zeggenschap. Veelal wordt gestreefd naar een formele vastlegging van de relatie, de bevoegdheden
en wederzijdse verantwoordelijkheden. Dit bevordert de eenheid van commandovoering en
eenheid van inspanning.
Een gezamenlijk begrip van de verschillende relaties tussen commandanten en eenheden
onderling is een voorwaarde voor eﬀectieve samenwerking in een multinationale commandostructuur. De deﬁnities van de relaties geven de mate aan van de autoriteit en bevoegdheid die de commandant heeft over de aan hem toebedeelde eenheid of capaciteit. De
toegekende bevoegdheid, uitgedrukt in een bevelsverhouding of steunrelatie, moet de
uitvoering van de operationele opdracht zoveel mogelijk faciliteren. Bevelsverhoudingen en
steunrelaties kunnen plaatselijk en tijdelijk van aard zijn en gedurende de operatie wijzigen.
Men dient zich te realiseren wat de materiële, procedurele en personele gevolgen zijn van
het (tussentijds) toekennen of wijzigen van een bevelsverhouding25.
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2.5.1 Bevelsverhoudingen
Bevelsbevoegdheid is de aan een commandant gegeven bevoegdheid om opdrachten en
aanwijzingen te geven aan toegewezen eenheden. Het is een logisch element in de
hiërarchische structuur van militaire organisaties. De bevoegdheid wordt vastgelegd in een
bevelsverhouding. Er bestaan zeven soorten bevelsverhoudingen: full command (FULLCOM),
operational command (OPCOM), operational control (OPCON), tactical command (TACOM), tactical
control (TACON), administrative control (ADMINCON) en logistic control (LOGCON). Daarnaast
bestaat nog coordinating authority (CA) en de term die toestemming geeft voor onderlinge
afstemming, direct liaison authorized (DIRLAUTH). Bijlage 2.1 gaat hier verder op in, en
beschrijft wat elke bevelsverhouding of relatie inhoudt. Elk van deze verhoudingen stelt
grenzen aan de speciﬁeke bevoegdheden van de commandant.
2.5.2 Steunrelaties: supported en supporting
Om de veelheid aan operationele behoeftes in het operatiegebeid met de beschikbare,
veelal schaarse, middelen adequaat af te dekken maakt men gebruik van zogenaamde
steunrelaties. Hierbij legt men vast welke commandant gedurende een bepaalde tijd een
andere commandant ondersteunt, beschermt of versterkt. Steunrelaties dragen ertoe bij dat
de sterktes en capaciteiten van hoofdkwartieren en eenheden elkaar aanvullen, en tot een
grotere eﬀectiviteit (synergie) leiden. Binnen een troepenmacht kunnen componenten en
25

Veranderingen van bevelsverhoudingen kunnen gevolgen hebben voor de militaire functies, zoals wijziging van logistieke relaties en
inlichtingenstromen. Ook moet men ervoor zorgen dat commandovoeringsondersteuning is berekend op het toebedelen van extra middelen.
(Tussentijdse) wijziging van een verhouding vergt tijd en voorbereiding. Om een toegewezen eenheid of capaciteit daadwerkelijk te kunnen
benutten, dient men kennis te hebben van de mogelijkheden en beperkingen. Training is hiervoor het geëigende middel.
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eenheden steunen of gesteund worden voor de uitvoering van een speciﬁeke taak.
Ondercommandanten kunnen gelijktijdig optreden als steunend en te steunen commandant mits maar juist is gedeﬁnieerd voor welke taken en activiteiten dit geldt.
De supported-supporting relatie is geen bevelsverhouding, maar is een door de commandant
opgedragen relatie waarmee de operationele behoefte van de te steunen commandant
ﬂexibel wordt afgedekt. Het is een eﬀectief middel voor de joint commandant om in
verschillende fasen van een operatie zwaartepunten te leggen gerelateerd aan te bereiken
eﬀecten. Het toekennen van de juiste steunrelaties vergt aandacht en nauwe afstemming
tussen de joint commandant en zijn ondercommandanten. Dit geldt in het bijzonder voor
de steun aan de supported commander, die is belast met het bereiken van de primaire doelstellingen van de joint force. Voor elk van de functies van militair optreden (manoeuvre,
inlichtingen e.d.) kunnen verschillende steunende en te steunen commandanten aangewezen worden.
Normaal gesproken zal één ondercommandant de verantwoordelijkheid krijgen om de
hoofddoelstelling van een operatie te behalen. In dat geval zal die commandant de te
steunen commandant zijn voor alle activiteiten (militaire functies) die behoren bij het
behalen van die opdracht. De te steunen commandant is in die situatie bevoegd om de
algemene richting aan te geven van de steunactiviteiten.
Steunrelaties zijn nadrukkelijk tweerichtingsverkeer. De te steunen commandant moet in
staat zijn om te participeren en desgewenst commentaar te geven tijdens de ontwikkeling
van de plannen van de steunende commandanten. De steunende commandant dient de
opdracht, de opgedragen taken en het oogmerk van de te steunen commandant volledig te
begrijpen, zodat hij in staat is om de behoefte van de te steunen commandant ﬂexibel in te
kunnen vullen. Omgekeerd is het cruciaal dat de te steunen commandant op de hoogte is
van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de capaciteiten van de steunende
commandant.
2.5.2.1 Supported commander
De te steunen commandant heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aan
hem door de joint commandant opgedragen taken en de richting van de aan hem te leveren
steun. De te steunen commandant dient de steunende commandant zoveel mogelijk
bewegingsvrijheid te geven in de planning en uitvoering van zijn operaties. Coördinatie
beperkt zich toch het noodzakelijke, waarbij de te steunen commandant in elk geval de
prioriteit en de gewenste eﬀecten vaststelt. De mate van autoriteit van een te steunen
commandant moet gespeciﬁceerd worden in de operationele aanwijzingen van de joint
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commandant. De aanwijzing moet het oogmerk en de reikwijdte van de steunrelatie
aangeven, waarbij in elk geval uitspraak wordt gedaan over het doel, het moment, de plaats
en de tijdsduur van de steun, de prioriteit van de steun ten opzichte van andere opdrachten
van de steunende commandant, en de bevoegdheid van de steunende commandant om af
te wijken van zijn steunopdracht in geval van bijzondere omstandigheden.
2.5.2.2 Supporting commander
De steunende commandant heeft de verantwoordelijkheid om te beantwoorden aan de
behoefte van de te steunen commandant. Hij zal voldoende noodzakelijke troepen en
capaciteiten inzetten om de gewenste versterking en ondersteuning te leveren. De steunende commandant zal daartoe advies geven over de mogelijkheden en beperkingen van de
beschikbare capaciteiten en adviseren over de prioriteitstelling bij concurrerende
steuntaken.
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2.5.3 Overige relaties
Binnen de militaire organisatie zijn de onderlinge verhoudingen tussen commandanten
formeel ingericht door gebruik te maken van bevelsverhoudingen, coördinerende bevoegdheden en steunrelaties. Maar de eﬀectiviteit van de relaties wordt ook voor een deel bepaald
door de onderlinge verstandhouding tussen commandanten onderling. Goede persoonlijke
en informele relaties zijn van groot belang. Transparante informatie-uitwisseling en
consultatie zullen bijdragen aan onderling begrip en vertrouwen in elkaars kunnen. Als dit
al geldt in de militaire organisatie, dan is dit nog sterker van toepassing bij de relaties met
niet-militaire actoren. Daarbij is doorgaans geen sprake van formele relaties. Onderling
vertrouwen is de sleutel tot eenheid van inspanning en informele en persoonlijke relaties
zijn essentieel om afspraken te maken. In dit verband wordt naar analogie van de militaire
bevelsrelaties wel gesproken van ‘handshake-con(trol)’ waarbij de handdruk de bevestiging van
de afspraak is.

2.6

Commandovoering in multinationaal verband

De Nederlandse krijgsmacht moet altijd voorbereid zijn op het opereren in multinationaal
verband met bekende en soms minder bekende partners. Nederlandse militairen kunnen
als commandant optreden van multinationale eenheden, of als commandant van nationale
eenheden binnen een groter multinationaal verband. Ook kunnen Nederlandse militairen
werkzaam zijn binnen multinationale staven op diverse niveaus. Hoewel multinationaal
optreden voordelen kent, levert het ook problemen op die de militaire eﬀectiviteit negatief
kunnen beïnvloeden als ze niet worden opgelost.
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Commandovoering in een multinationale omgeving kost vaak meer tijd dan in een puur
nationale omgeving. Ongewenste eﬀecten op de tijdigheid of kwaliteit van besluiten, en de
uitvoering daarvan, kunnen verminderd worden door het gebruik van gezamenlijke
doctrine en procedures, realistische training en veelvuldige consultatie. Multinationale
commandovoering vereist een positieve internationale instelling.
2.6.1 Nationale beperkingen en voorbehouden (caveats)
De aard en omvang van een bijdrage die landen leveren aan de troepenmacht wordt bepaald
door nationale belangen van de deelnemers in het multinationale verband. Landen leggen
het gezag over hun troepen nooit volledig in handen van de multinationale commandant.
Ze zullen een bepaalde mate van zeggenschap over de (operationele) inzet zelf behouden.
De mate van zeggenschap is vastgelegd in standaard bevelsrelaties. Daarenboven kunnen
landen nog speciﬁeke beperkingen en voorbehouden formuleren voor de inzet van hun
troepen. Dit zijn de zogenaamde caveats. De hoeveelheid en aard van de caveats bepalen in
hoge mate de operationele eﬀectiviteit. Commandanten van multinationale verbanden
dienen zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de beperkingen op de inzet van de aan
hen toebedeelde troepen.
Eventuele beperkingen in het optreden zijn in het bijzonder van belang bij de toepassing
van geweld en de mate van force protection. Landen hebben verschillen van inzicht, beleid en
prioriteit ten aanzien van de bescherming van de eigen troepen. Binnen een multinational

Commandovoering

verband moeten de verschillende opvattingen over force protection in overeenstemming
worden gebracht in een gezamenlijke benadering om te voorkomen dat tegenstanders in
staat zijn de verschillen uit te buiten.
2.6.2 Vertrouwen
Onderling vertrouwen is essentieel voor commandovoering. Commandanten en staﬀunctionarissen spelen hierbij een belangrijke (voorbeeld)rol. Onderling vertrouwen is gebaseerd
op een aantal uitgangspunten. Deze garanderen geen succes. Het niet nastreven kan echter
leiden tot een gebrek aan eenheid van opvatting.
 Goede verstandhouding. Commandanten dienen te streven naar goede onderlinge
verstandhoudingen. De kwaliteit van de persoonlijke relaties tussen militaire leiders
beïnvloedt alle aspecten van multinationale samenwerking.
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 Respect. Wederzijds respect voor de professionele kwaliteit, en respect voor elkaars
cultuur, religie en normen en waarden van alle deelnemers in de coalitie versterken de
onderlinge relaties.
 Kennis over de partners. In multinationale operaties is het net zo belangrijk om kennis
te hebben over de (inzet)mogelijkheden van de partners in de coalitie, als over de
mogelijkheden van de opponenten. Het betaalt zich uit als commandanten tijd
investeren in het begrijpen van elkaars doctrine, capaciteiten, ambities en bedoelingen.
 Geduld. Het kost tijd om eﬀectieve samenwerking te bereiken. Voor het overbruggen van
verschillen van mening en inzicht om een gerichte en eenduidige aanpak in de operatie
te bewerkstelligen, is geduld nodig.
Het is de verantwoordelijkheid van de operationele commandant om de verschillende
elementen van een multinationale eenheid samen te smeden. Dit vereist geduld, tact en
gevoel voor politiek. Er is geen ruimte voor vooringenomenheid of vooropgezette meningen, ook al hebben landen vaak verschillende drijfveren om aan een operatie deel te
nemen. Begrip van relatieve sterktes en zwaktes (contingent capabilities) en nationale politieke
motieven en perspectieven is essentieel, evenals een gevoel voor de eﬀecten van deelname
aan eerdere operaties op de nationale beeldvorming. Deze factoren bepalen vaak sterk de
strekking van de nationale caveats. Het is de taak van de commandant om zijn eenheden
gebalanceerd in te zetten, rekening houdend met hun verschillende kwaliteiten en
nationale beperkingen. Zo zal de mate waarin mission command kan worden toegepast, ook
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per land verschillen. Ook moet de commandant rekening houden met het evenwichtig
spreiden van de lasten en risico’s. Disproportionele risico’s of bovenmatige lof kunnen
afbreuk doen aan de cohesie binnen een multinationale eenheid.
De basis voor samenwerking wordt al voorafgaande aan de operatie gelegd via contacten,
liaisons en uitwisselingsoﬃcieren. Voorts dient de operationeel commandant alles in het
werk te stellen om de speciﬁek militaire problemen zo veel mogelijk op individuele basis te
bespreken met regeringsfunctionarissen en hoge oﬃcieren van de troepenleverende landen
die in de Joint Operations Area (JOA) actief zullen zijn.
2.6.3 Cultuur
De joint multinationale commandant zal in de praktijk een groot deel van zijn loopbaan
doorgebracht hebben in zijn ‘eigen’ land en krijgsmacht(deel). Het is onvermijdelijk dat hij
gevormd is door de cultuur van het eigen onderdeel. Ook de leiderschapsstijl zal zijn
gevormd op basis van de speciﬁeke vereisten van het eigen onderdeel en ook zal hij een
betere kennis hebben van de capaciteiten en karakteristieken van het onderdeel waarin hij
jaren gewerkt heeft. Opleiding en training worden weliswaar steeds meer joint, maar de
nadruk lag eerst en vooral op het kunnen functioneren in de eigen organisatie. En dat is
logisch omdat men alleen op basis van het eigen professionalisme eﬀectief kan opereren
binnen een joint omgeving; daar gaat het immers om de synergie door het samenbrengen
van de beste capaciteiten.
In situaties van stress kan de neiging ontstaan terug te keren naar herkenbare patronen en
structuren (‘comfort zone’) die niet bekend zijn bij anderen en die onbegrip of verwarring
kunnen veroorzaken. Commandanten moeten zich hiervan bewust zijn, evenals hun staf en
ondercommandanten voor wie overigens dezelfde reﬂexen gelden, en dienen zich
dienovereenkomstig aan te passen.

2.7 De contingentscommandant26
of Senior National Representative (SNR)
2.7.1 De rol van de contingentscommandant of de SNR
In een multinationale troepenmacht dient de commandant rekening te houden met de
commandanten van de nationale contingenten. De troepenleverende landen worden in het
operatiegebied vertegenwoordigd door de zogenoemde contingentscommandanten. Bij
kleinere contingenten is meestal sprake van een nationale vertegenwoordiger (SNR).
26

In internationaal verband wordt de contingentscommandant National Contingency Commander (NCC) genoemd.
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Contingentscommandanten kunnen daadwerkelijk deel uitmaken van de commandovoeringsstructuur van de troepenmacht, waarbij ze gelijktijdig een internationale functie
bekleden met bijbehorende bevoegdheden en tevens de contingentscommandantenrol
vervullen. Dit zal vooral voorkomen bij relatief kleine contingenten. In veel gevallen
bekleedt de contingentscommandant of SNR geen internationale functie in de structuur. De
contingentscommandant bevindt zich dan doorgaans fysiek in de omgeving van de joint force
commander (JFC) in het operatiegebied. Hoewel de contingentscommandant een andere rol
en bevoegdheden heeft dan de internationale commandant, dient hij zo goed mogelijk op
de hoogte te zijn van de aard en context van de operatie om eﬀectief advies en steun te
kunnen geven.
De rol van een contingentscommandant is om het contingent van het land dat hij vertegenwoordigt te integreren in de joint combined troepenmacht. Hij zal hierbij streven naar
samenhang, vertrouwen en begrip, onder gelijktijdig bewaken en zo nodig uitvoeren van
nationale richtlijnen en caveats. De contingentscommandant vertegenwoordigt het
troepenleverende land en hij is het communicatiekanaal naar zijn land over onder andere
operationele ontwikkelingen, incidenten, force protection- en steun- en mediaaangelegenheden.
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De contingentscommandant is verantwoordelijk voor het bewaken en implementeren van
nationale caveats. Indien hij zich op hoog niveau bevindt en er in de verschillende componenten van de troepenmacht meer commandanten van dat betreﬀende land aanwezig zijn,
is het mogelijk dat de contingentscommandant aspecten van de caveats delegeert. Hierdoor
kunnen eventuele problemen al op een lager niveau worden opgelost, waardoor de impact
op de cohesie vermindert. Het is van groot belang om zaken die frictie zouden kunnen
opleveren in de uitvoering van de operatie als gevolg van nationale caveats of richtlijnen, zo
vroeg mogelijk met de multinationale commandant te bespreken om een bevredigende
oplossing te zoeken. In het uiterste geval kan de contingentscommandant of SNR gebruik
maken van zijn autoriteit als ‘red card holder’, en de door de multinationale commandant
voorziene inzet van het nationale contingent blokkeren.
2.7.2 De taken van de contingentscommandant of de SNR
In algemene zin heeft een contingentscommandant onder andere de volgende taken.
 Coördinatie en samenwerking met operationele commandanten en andere contingentscommandanten om eenheid van opvatting te verzekeren en een sterk (liaison)netwerk op
te bouwen.
 Het zeker stellen van de nationale administratieve en logistieke steun aan de eigen
troepen, benodigd voor het bereiken en instandhouden van hun operationele
gereedheid.
 Het adviseren van de multinationale commandant over de speciﬁeke capaciteiten,
mogelijkheden en beperkingen van de eigen troepen.
 Het zo nodig blokkeren van door de multinationale commandant voorziene inzet van het
nationale contingent (red card holder).
 Het op de hoogte houden van de eigen nationale autoriteiten van de situatie in het
operatiegebied en de ontwikkelingen die kunnen leiden tot een verandering in het
operatieconcept, veranderingen in de benodigde middelen of de wijze van
taakuitvoering.
 Het treﬀen van voorzieningen in de inlichtingenstructuur om nationale bijdragen te
integreren in de inlichtingenpositie van de multinationale commandant.
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 Het harmoniseren van de nationale CIS-systemen met andere componenten en
contingenten.
 Het implementeren van richtlijnen op het gebied van publieke informatie en media.
2.7.3 Nationale aansturing
De CDS wordt bij deelname van Nederlandse troepen aan (internationale) militaire
operaties vertegenwoordigd. Afhankelijk van de omvang van de Nederlandse bijdrage
gebeurt dit door een contingentscommandant dan wel een SNR. In tegenstelling tot de
contingentscommandant beschikt de SNR niet altijd over een eigen staf. De missie, de
deelnemende eenheden en lokale omstandigheden bepalen de samenstelling en het
rangsniveau van de functies binnen het contingentscommando. De contingentscommandant / SNR wordt voor zijn nationale rol rechtstreeks aangestuurd door de CDS27.
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De bevoegdheden van de contingentscommandant / SNR en de operationele commandanten zijn verschillend. De contingentscommandant /SNR heeft geen bevoegdheden over de
operationele eenheden anders dan optreden als ‘red card holder’. Om ‘dubbele aansturing’ te
voorkomen is het essentieel dat de Nederlandse operationele commandant(en) en de
contingentscommandant / SNR hun taken en bevoegdheden op elkaar afstemmen (‘mutual
adjustment’). In overeenstemming met de grondbeginselen van militair optreden dient er bij
operationele eenheden eenhoofdige leiding te zijn. In geval van onduidelijkheid kan de
CDS, of namens hem de Directeur Operaties, deze duidelijkheid afdwingen.

2.8

Opdrachtgerichte commandovoering

De Nederlandse stijl van commandovoering is gebaseerd op een viertal leidende beginselen.
Allereerst dient er door de gehele commandoketen heen een duidelijk begrip te zijn van het
oogmerk (intent) van de hogere commandant (wat wil hij bereiken, waarom en op hoofdlijnen hoe?). Als tweede hoort daarbij dat de ondergeschikten de plicht hebben om dat
oogmerk daadwerkelijk na te streven. Het derde beginsel is het belang van tijdige en goede
besluiten, en het laatste beginsel is de vastbeslotenheid van de commandant om het plan
tot een succesvolle afronding te brengen. Deze benadering vergt een stijl van commandovoering die decentralisatie bevordert en vrijheid van handelen geeft op lagere niveaus zodat
snelheid van actie en initiatief mogelijk zijn. Tegelijkertijd dient deze stijl ontvankelijk te
blijven voor sturing vanaf hogere niveaus, met name bij inzet van schaarse middelen en
capaciteiten. Binnen de Nederlandse strijdkrachten28 is opdrachtgerichte commandovoe27
28

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Nederlandse invulling van de SNR/NCC zie Aanwijzingen CDS A-300 en 320.
En ook binnen NAVO (AJP-01, 2007).
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ring (mission command, Auftragstaktik) de voorkeurswijze waarop de vier genoemde beginselen
worden geïmplementeerd.
Succesvolle opdrachtgerichte commandovoering is gebaseerd op een aantal voorwaarden:
 de commandant dient te verzekeren dat ondercommandanten niet alleen zijn oogmerk
daadwerkelijk begrijpen, maar ook de aan hun gegeven opdrachten en de context waarin
zij moeten optreden;
 ondercommandanten wordt duidelijk gemaakt welke eﬀecten zij dienen te bereiken en
waarom die nodig zijn, en er moeten voldoende middelen ter beschikking gesteld worden
om de opdracht uit te kunnen voeren;
 commandanten oefenen een minimum aan controle uit over hun ondercommandanten,
in overeenstemming met hun ervaring en capaciteit. De commandant blijft wel verantwoordelijk voor de acties van zijn ondergeschikten;
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 ondercommandanten beslissen zelf over de beste wijze waarop zij hun opdracht uitvoeren.
Binnen het concept van de opdrachtgerichte commandovoering verdient de balans tussen
decentralisatie en centralisatie speciale aandacht. Een commandant kan besluiten om weinig
te decentraliseren en een hoge mate van controle zelf te behouden, dan wel hiertoe
gedwongen worden vanwege bijvoorbeeld de schaarste van bepaalde middelen of capaciteiten. Hierdoor vermindert hij zijn eigen niveau van onzekerheid (in elk geval geeft het hem de
mogelijkheid op die onzekerheid te reageren, door de inzet van reserves en orders). Hij kan
er ook voor kiezen om verantwoordelijkheid en bevoegdheden tot het nemen van besluiten
aan zijn ondercommandanten te delegeren. Dit vermindert wellicht zijn eigen mogelijkheid
om de gebeurtenissen direct te beïnvloeden, maar het vermindert de onzekerheid op lagere
niveaus en versterkt de capaciteit van de ondergeschikten om zelf te reageren en in te spelen
op directe kansen.
De mate waarin en de wijze waarop een commandant opdrachtgerichte commandovoering
kan toepassen is afhankelijk van een aantal factoren, dat van invloed is op de handelingsvrijheid of de mate van decentralisatie.
 De aan de commandant gegeven bevoegdheid. Als de gegeven vrijheid van handelen
beperkt is, zal dit ook doorwerken naar lagere niveaus.
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 De hoeveelheid en aard van de beschikbare middelen. Schaarste aan middelen leidt veelal
tot meer centrale aansturing. Dit is met name bij het luchtwapen het geval.
 Aard en (politieke) gevoeligheid van de uit te voeren activiteiten in de campagne.
 Taakvolwassenheid van commandant en ondergeschikten. Bij ervaren (onder)commandanten die vaak met elkaar hebben gewerkt en die een goed begrip hebben van
elkaars mogelijkheden en beperkingen, zal eerder sprake zijn van meer delegatie en
vrijheid dan bij onervaren commandanten.
 De aard van de fysieke operationele omgeving. Een relatief overzichtelijke omgeving
biedt doorgaans meer ruimte voor centrale sturing.
 Persoonlijke stijl van de commandant.
 De mate van multinationaliteit en de samenwerking met niet-militaire actoren.
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 Heersende cultuur in krijgsmachtdelen en binnen landen. Verschillen in stijl van
commandovoering tussen krijgsmachtdelen zijn veelal de resultante van middelen,
geschiedenis, doctrine en de dominante fysieke omgeving. Ook tussen landen bestaan
die verschillen.
Operaties zijn vaak chaotisch en de uitkomsten veelal onvoorspelbaar. Technologie kan
weliswaar helpen als het de commandant en zijn troepen in staat stelt snel te reageren,
maar veel zal toch afhangen van het oordeel van diegenen die net ver genoeg van de chaos
afstaan om het overzicht te bewaren. Militair optreden, in het bijzonder de manoeuvrebenadering29, vraagt om vrijheid van handelen zodat commandanten, zodra zich een
onvoorziene situatie voordoet, de autoriteit hebben om daadwerkelijk te kunnen handelen
in overeenstemming met het oogmerk van de hogere commandant.
In algemene zin dienen controlemaatregelen de vrijheid van handelen zo min mogelijk te
beperken. Onzekerheid of onduidelijkheid op een bepaald moment in de operatie kan er
29

De manoeuvrebenadering (manoeuvrist approach) is bij de NAVO en ook in Nederland de leidende methode voor het uitvoeren van operaties. “The
Manoeuvrist Approach focuses on shattering the adversary’s overall cohesion and will to fight, rather than his materiel. It is an indirect approach, which emphasizes
targeting the enemy’s moral component of fighting power rather than the physical. The approach involves a combination of lethal and non-lethal means to achieve
effects, which shape an adversary’s understanding, undermine his will and shatter his cohesion. It aims to apply strength against identified vulnerabilities. Significant
features are momentum, tempo and agility, which in combination lead to shock and surprise. It calls for an attitude of mind in which doing the unexpected, using
initiative and seeking originality is combined with a relentless determination to succeed. It is applicable to all types of military activities across the spectrum of
conflict” (AJP-01(c), 2007).
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toe leiden dat een commandant eerder kiest voor meer dan voor minder controle. Ook kan
ingrijpen door de hogere commandant nodig zijn om kansen te benutten of risico’s te
verminderen die door ondercommandanten niet onderkend zijn. De commandant dient
zich echter altijd bewust te blijven dat onnodige interventie kan leiden tot een cultuur van
afhankelijkheid en risicomijdend gedrag bij de ondercommandanten.

2.9 Leiderschap
2.9.1 Algemeen
Onder leidinggeven worden, in algemene zin, die activiteiten verstaan die erop zijn gericht
het gedrag van anderen te beïnvloeden om de gestelde taak op goede wijze uit te voeren.
Leiderschap is de projectie van persoonlijkheid en karakter van een individu, veelal de
commandant, om militairen te motiveren te doen wat van hen wordt verwacht. Het be- heersen van leiderschapsvaardigheden is een eerste kwaliteit die een commandant moet bezitten
om zijn commando te kunnen voeren; het is een belangrijke voorwaarde voor het behalen
van succes van een eenheid op alle niveaus van optreden. Er bestaat geen recept voor
leiderschap. Niet alleen de commandant geeft leiding, ook andere functionarissen betrokken
bij commandovoering geven leiding aan personeel en (delen) van het commandovoeringsproces. Dit geldt in het bijzonder voor sleutelfunctionarissen als de plaatsvervangende
commandant, de chef-staf en plaatsvervangende of assistent-chefs en de sectiehoofden.
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2.9.2 Leiderschapskwaliteiten
De wijze waarop de commandant invulling geeft aan leiderschap, is voor een belangrijk deel
bepalend voor het succesvol functioneren van zijn eenheid. Het voeren van het commando
vergt een combinatie van conceptuele en menselijke kwaliteiten, aangevuld met een aantal
persoonlijke vaardigheden, waartoe zeker het eﬀectief kunnen communiceren behoort. De
kwaliteit van het leiderschap is doorslaggevend voor de kwaliteit van de commandovoering.
Het is de commandant als leider die de uitvoering van de opdracht verzekert door actie,
motivatie en energie, de wil ‘ervoor te gaan’, over te brengen op zijn personeel. Voor
eﬀectief leidinggeven is de locatie waar de commandant zich bevindt van groot belang. Hij
bevindt zich dáár waar hij het militaire optreden beslissend kan beïnvloeden. Voor zover de
operationele omstandigheden dat toelaten moet hij kunnen zien en gezien worden; zijn
staf moet geen barrière vormen tussen hem en zijn eenheid.
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Ondanks de eenvoud van de onderliggende principes, is de praktische toepassing van
commandovoering niet eenvoudig. Commandanten moeten hun kennis en ervaring
ﬂexibel en adaptief kunnen inzetten en dat vraagt een hoge mate van professionaliteit en
kundigheid. Kwaliteiten als intuïtie, originaliteit en initiatief, intelligentie en visie, zelfvertrouwen, en
vastberadenheid zijn daarbij randvoorwaardelijk.
Intuïtie is gebaseerd op veel ervaring en kan een anders moeizame rationele analyse in tijd
sterk verkorten. In vredestijd kan het worden bereikt door veelvuldige oefeningen in het
militaire denkproces. Dat moet leiden tot een juist gevoel voor – en juiste appreciatie van
- de dynamische samenhang van de talloze factoren van invloed, en ook tot patroonherkenning. Intuïtie vormt de basis van een snel en scherp oordeelsvermogen om de meest
belangrijke en beslissende elementen te ontdekken in een grote hoeveelheid feiten en
situaties. Wat minder relevant en wat secundair is, wordt direct buitengesloten, terwijl de
meest urgente en belangrijke punten snel geïdentiﬁceerd worden.
Commandanten kunnen niet altijd optimaal gesteund worden door de eigen staf. Een staf
zal problemen doorgaans op een rationele wijze benaderen, zodat op objectieve wijze het
beste plan kan worden gekozen. Dit strookt soms niet met de intuïtie en het inschattingsvermogen van de commandant dat moeilijk in korte tijd is uit te leggen aan de staf.
Beginnende commandanten hebben naar hun staf soms meer overtuigingskracht nodig dan
een ervaren commandant die al een reputatie van succes heeft opgebouwd.
Originaliteit en initiatief zijn nodig om kansen te benutten, verrassende acties uit te kunnen
voeren, en een hoog tempo te handhaven. Succesvolle commandanten zijn vaak diegenen
die ook in niet-operationele situaties niet bang zijn voor enig risico en een lichte neiging
hebben de gevestigde regels te tarten. Juist deze eigenschappen maken hen geschikt voor
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het dicteren van de operationele omgeving en het aftroeven van opponenten. Echter deze
houding staat vaak op gespannen voet met wat doorgaans in niet-operationele omstandigheden bedrijfsmatig of politiek gewenst is.
Intelligentie en visie zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in - en oplossingen te bedenken
voor - complexe problemen. Vooral op de hogere niveaus moeten commandanten
inschattingen maken van niet-meetbare grootheden. Voorbeelden hiervan zijn: de soms
onuitgesproken wensen van politieke opdrachtgevers (die de commandant vaak persoonlijk
kent), een inschatting van emoties, de vermoedelijke reacties van bondgenoten en
tegenstanders en de vermoedelijke tegenzetten die een tegenstander zal nemen. Naast de
duidelijk zichtbare factoren van invloed, moeten commandanten gevoel hebben voor de
onzichtbare en ware toestand in het operatiegebied.
Zelfvertrouwen is voor de commandant onontbeerlijk. Hij moet genoeg zelfvertrouwen
hebben om constructief te luisteren naar de denkbeelden van de staf en zijn ondergeschikten zonder de angst om zijn autoriteit te verliezen. Deze dialoog erkent dat men niet bij
voorbaat alle antwoorden weet en ontvankelijk is voor goede ideeën. Het draagt bij aan het
wederzijds vertrouwen en respect tussen commandant en ondergeschikten. Een goed
commandant kan echter niet alleen steunen op anderen voor creativiteit en inzicht; hij
dient dit zelf te bezitten. Hij moet de vaardigheid hebben om de ideeën van anderen te
gebruiken om zijn eigen mening te vormen en te toetsen.
Vastberadenheid is nodig om acties ten uitvoer te brengen. Op de lagere commandovoeringsniveaus zijn een hoge mate van robuustheid en doorzettingsvermogen vereist bij de
uitvoering van (gevechts-)activiteiten waarbij men geconfronteerd wordt met een mix van
fysieke en mentale ontberingen, stress, gevaar en dood. Op de hogere niveaus geldt die
directe confrontatie vaak in mindere mate. Maar daar staat tegenover dat onzekerheid
gecombineerd met de verantwoordelijkheid voor leven en dood juist kan leiden tot een
andere geestelijke belasting. In de vaak onzekere omstandigheden van een operatie kan
informatie die binnenkomt foutief of overdreven zijn. Het eﬀect van angst is dat onjuistheden en overdrijvingen toenemen. Bovendien geloven mensen onder druk sneller slecht
nieuws dan goed nieuws en verergeren ze het slechte nieuws wanneer ze het doorgeven aan
anderen. In deze omstandigheden moeten commandanten vertrouwen op hun intuïtie en
oordeel, en overeind blijven als een rots in de branding. Dit is niet eenvoudig en vereist
ervaring en een van nature optimistische houding.
Vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn eens te meer van groot belang als het succes
van het militaire optreden niet direct zichtbaar wordt voor anderen, zoals hogere commandanten en politici, maar ook voor de eigen staf en ondergeschikten. Hoewel op het hogere

Commandovoering

63

strategisch-operationele niveau de problemen ogenschijnlijk eenvoudig lijken door het
abstractieniveau, betekent dat nog niet dat de uitvoering daardoor ook gemakkelijk is. Het
vereist meer wilskracht om een belangrijke strategisch-operationele beslissing te nemen,
dan om een tactische beslissing te nemen. Bij een tactische beslissing wordt men als het
ware meegezogen door de druk van het moment en de noodzaak om te beslissen. Bij een
strategisch-operationele beslissing is het tempo doorgaans langzamer. Er is vaak voldoende
tijd om een mening te vormen, bij zichzelf en bij anderen, om bezwaren aan te horen, en
zelfs om spijt te krijgen van al half uitgevoerde beslissingen. Maar in een strategisch-operationele omgeving vergt het vastberadenheid om niet verstrikt te raken in een web van
concurrerende belangen en tegenstrijdige adviezen.
Het werk van een commandant is veelzijdig en veeleisend. In een operationele omgeving bij
daadwerkelijke inzet kan een commandant zichzelf bijna onbeperkt ontplooien, veel meer
dan in een vredesorganisatie het geval is. Om leiding te mogen geven aan militairen onder
zeer moeilijke omstandigheden en toch succes te bereiken, levert veel voldoening op.
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Elk goed plan heeft een commandant nodig die er voor zorgt dat het wordt uitgevoerd,
aangepast en doorgevoerd. Er is vastberadenheid nodig om het plan door te zetten, en niet
van de ingeslagen koers af te raken. Tegelijkertijd is ook helderheid van geest nodig om
tijdig aanpassingen te doen, vooral onder omstandigheden van grote (persoonlijke)
onzekerheid en geestelijke druk. Intelligentie alleen is niet voldoende. Ook vasthoudendheid, intuïtie, visie, originaliteit, initiatief en zeker moed en dapperheid zijn kwaliteiten
van een goede commandant. Hij moet daarbij kalm alle aspecten overzien en onderzoekend
van aard zijn; bereid zijn om een plan bij te stellen, maar niet op basis van het eerste het
beste slechte nieuws.
Maar hoe moeilijk de rol van een commandant ook kan zijn, uiteindelijk is succesvol
optreden de kunst van het inspelen op de mogelijkheden die zich voordoen. Het gaat er
daarbij om, om met gebruikmaking van bovenstaande kennis en vaardigheden, sneller te
opereren dan de tegenstander, met een kwalitatief hogere output. Commandovoering is
persoonlijk, en verschillende omstandigheden vragen om verschillende commandanten. Er
bestaat geen unieke formule of combinatie van kwaliteiten die succes garandeert. Hoe
belangrijk de persoonlijke kwaliteiten van een commandant ook mogen zijn, hij wordt
uiteindelijk beoordeeld op zijn daden. Een operationele commandant dient het vertrouwen
te hebben van zijn meerderen en ondergeschikten, en in het geval van een multinationale
troepenmacht van de coalitiepartners, om zijn taak te kunnen uitvoeren.
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Visie leidinggeven CDS (2007)
LEIDINGGEVEN IS HET BEWUST RICHTING GEVEN AAN HET GEDRAG EN HET INSPIREREN
VAN ANDEREN OM GEZAMENLIJK HET GESTELDE DOEL TE BEREIKEN. Bewust richting
geven aan het gedrag gaat veel verder dan het simpelweg opdragen van taken. Een
leidinggevende is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de
opgedragen taken, maar ook voor de aan hem of haar toegewezen mensen en middelen.
Richting geven aan gedrag is een weldoordacht, continu proces, waarbij de leider, met
inachtneming van de opdracht en de intentie van de hogere leidinggevende, de mensen
in zijn/haar team leidt, coacht, steunt, of zelfstandig opgedragen taken uit laat voeren.
Inspireren staat voor het motiveren en bezielen van medewerkers. Dit begint met het
nemen van verantwoordelijkheid en het verstrekken van duidelijke informatie. Het
betekent echter vooral met overtuiging, in houding en gedrag het goede voorbeeld
geven. Gezamenlijk het gestelde doel bereiken betekent natuurlijk eerst dat de gegeven
opdracht wordt uitgevoerd en het gewenste resultaat wordt behaald. Daarbij is het
belangrijk dat de leden van een team zich identificeren met het gestelde doel en zoveel
mogelijk worden betrokken bij de manier waarop het wordt bereikt. Zij moeten, binnen
de gestelde randvoorwaarden, zoveel mogelijk ruimte krijgen in de wijze waarop zij hun
eigen taak, in de context van het gezamenlijke doel uitvoeren.
Leidinggeven bij Defensie is vooral gebaseerd op de modellen situationeel leiderschap en
inspirerend leiderschap. Situationeel Leiderschap gaat er vanuit dat een vorm van leidinggeven pas effectief is als deze aansluit bij de competentie en betrokkenheid van de
leidingontvangende. Daarom moeten we enerzijds kunnen inspelen op de verschillende
sterke en zwakke punten van de individuele medewerker, maar anderzijds ook op de
omstandigheden waaronder taken en opdrachten moeten worden uitgevoerd. Anders
gezegd, onder wisselende omstandigheden moet steeds een balans worden gevonden
tussen taakgericht en mensgericht leidinggeven. Alles draait om de juiste mix van leiden,
coachen, steunen en delegeren. Leidinggeven is dan ook meer dan managen alléén!
Leidinggeven is ontwikkelen, inspireren, voorgaan en vertrouwen geven. Hierbij kan
inspirerend leiderschap worden gezien als het vermogen om eigen en andermans
potentieel vrij te maken om nieuwe mogelijkheden voor het team te realiseren. Bij
inspirerend leiderschap staan de toon van de communicatie, de vaardigheid van luisteren
en vertrouwen wekken, en de gezamenlijke missie, centraal.
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De navolgende kernwaarden geven ons als leidinggevende richting:
‘EERLIJK EN DUIDELIJK’ We geven onze medewerkers duidelijk aan wat er moet gebeuren
en waarom. We hebben een heldere visie en dragen die uit. We handelen integer en
proberen een voorbeeld te zijn voor onze medewerkers. We zijn eerlijk en transparant. We
zijn in staat fouten te benoemen, maar laten daarbij onze mensen in hun waarde.
‘MOEDIG’ We durven risico’s te nemen ten dienste van onze missie en ons team. Dit geldt
in een bestuurlijke of bedrijfsmatige omgeving, maar ook onder gevaarlijke operationele
omstandigheden. We stáán voor onze mensen en we durven ons kwetsbaar op te stellen
We durven onze mening te uiten en we respecteren die van anderen. We willen leren van
gemaakte fouten.
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‘EMPATHIE EN VERBINDING’ We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander en we luisteren
naar onze medewerkers. We geven aandacht, waardering en vertrouwen. We stimuleren
de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen en we zorgen voor een veilige werkomgeving. We werken actief aan een sterk, divers team.
‘DIENSTBAAR’ We stellen ons dienstbaar op naar het team en onze taak. We durven te
delegeren en we geven onze medewerkers de ruimte zich te ontplooien en daarbij van
fouten te leren. We zijn niet star.
‘BEZIELING’ We stralen energie en optimisme uit en we nemen initiatief. We geloven in
Defensie en in onze organisatie. We willen deze passie met anderen delen en dragen dat
uit. We kunnen teleurstellingen verwerken en we hebben inzicht in eigen kwaliteiten en
aandachtspunten. We gaan lastige vragen niet uit de weg en we zijn bereid aan onze
eigen ontplooiing te werken.
‘AUTHENTIEK’ Ieder mens is uniek. Deze visie geeft richting in het dagelijks functioneren,
maar biedt daarbij de ruimte voor de eigen stijl van leidinggeven. Jezelf zijn is van groot
belang voor acceptatie van ons als leider binnen onze organisatie. Leidinggeven is niet
mogelijk zonder acceptatie van de leidingontvangende. Vorming van de leidingontvangende tot een betrokken en kritische ontvanger is daarom van groot belang. Ook
leidinggevenden krijgen opdrachten en aanwijzingen. Goed leiderschap vereist daarom
ook het vermogen leiding te kunnen accepteren.
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3. De staf en de ondersteuning
3.1 Inleiding
Commandovoeringsondersteuning (command support), ook wel het commandovoeringssysteem (command and control system) genoemd, is het geheel bestaande uit personeel,
organisatie(structuur), apparatuur en (communicatie)infrastructuur ter ondersteuning van
de commandovoering. Naast middelen spelen processen en procedures daarbij een grote
rol. Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de staf, stafpersoneel, en de mogelijke
organisatievormen van de staf, en gaat in op de verschillende hoofdkwartieren. Hoewel de
focus primair op het operationele niveau is gericht, zijn de principes ook terug te vinden bij
staven en hoofdkwartieren op tactische niveaus.
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3.2 Hoofdtaken van de staf
De hoofdtaken van de staf zijn:
 het ondersteunen van de commandant bij de commandovoering, zowel in de
voorbereiding als tijdens de uitvoering;
 het scheppen en in stand houden van de randvoorwaarden voor de uitvoering
van de operatie;
 het informeren van de staven van hogere en lagere commandanten.
De producten van de staf omvatten de adviezen aan de commandant, plannen, functionele
opdrachten en richtlijnen uit naam van de commandant, informatie aan lagere, en
rapportages aan hogere staven.
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Om deze taken te kunnen uitvoeren dienen staﬀunctionarissen continu essentiële
informatie te verzamelen, te analyseren en te coördineren.
Een staf moet voortdurend inzicht hebben in de situatie, de kansen, de risico’s en de
mogelijkheden en beperkingen van de eigen subeenheden, en de steun die door neveneenheden of hogere eenheden kan worden geboden. Net zo belangrijk is informatie over de
mogelijkheden en beperkingen van andere, niet-militaire actoren. Deze informatie moet
vervolgens samen met aanbevelingen en adviezen tijdig gepresenteerd worden aan de
commandant, zodat er voldoende reactietijd is voor aanvullende besluitvorming.

3.3 Organisatie van de staf
De staf kent een generieke samenstelling, organisatie en werkwijze. Hierdoor is uitwisseling
van personeel tussen eenheden en samenwerking met andere staven mogelijk. Vanuit een
generiek model is het mogelijk de staf aan te passen aan de visie van de commandant of de
missiekarakteristieken. In veel gevallen kiest de commandant of de chef-staf voor een
functioneel gerichte organisatie. In andere gevallen kan hij de voorkeur geven aan een op
een proces afgestemde organisatie. De inrichting en omvang van de staf worden doorgaans
bepaald door de complexiteit van de operatie en niet zozeer door de omvang van de
troepenmacht die wordt gecommandeerd.
De werkwijze van de staf wordt doorgaans vastgelegd in de zelf ontwikkelde Standard
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Operating Procedures (SOP) en Standard Operating Instructions (SOI). Hierin worden algemene
principes vertaald naar de eigen speciﬁeke situatie die afhankelijk is van de daadwerkelijk
beschikbare capaciteiten.
Standard Operating Procedures (SOP)
Dit is een set van procedures, met dwingende aanwijzingen over de planning en uitvoering van militair optreden, met het oogmerk de noodzakelijke eenduidigheid en standaardisatie te handhaven. SOP’s zijn vaak gebaseerd op praktijkervaringen. Zij geven
informatie voor en aan functionarissen van buiten de eenheid en zijn daarom extern
gericht. SOP’s informeren gasten en gasteenheden over de manier van werken binnen
een eenheid. Ten slotte fungeren ze als onderwijsleermiddel voor opleiding en training
van eenheden.
Standard Operating Instructions (SOI)
Dit is een set van gedetailleerde instructies die ontwikkeld is op basis van de SOP’s. SOI’s
geven praktische en vaak zeer dwingende richtlijnen voor specifieke situaties, of de
specifieke uitvoering van stafprocessen, en zijn uitsluitend intern gericht.
3.3.1 Organisatiemodellen
In algemene zin zijn verschillende varianten te onderkennen voor de inrichting van een
(staf )organisatie.
3.3.1.1 Indeling naar organisatiefuncties (functionele indeling)
Bij deze indeling, die aan de basis ligt van elke organieke structuur, worden de activiteiten
georganiseerd langs de onderkende functionele specialismen van een organisatie. Deze
structuur komt overeen met de bestaande J-structuur van Nederlandse en internationale
staven.
3.3.1.2 Indeling naar geograﬁsch regio (geograﬁsche indeling)
Deze indeling naar bijvoorbeeld provincie of land, komt veel voor. De geograﬁsche
verdeling van NAVO-hoofdkwartieren of de onderverdeling van Nederland naar Regionaal
Militaire Commando’s zijn goede voorbeelden van deze variant.
3.3.1.3 Indeling naar doelgroepen
Bij een indeling naar doelgroepen (‘markt’) is de gedachte dat verschillende groepen en
actoren op verschillende manieren benaderd dienen te worden. Zo is het denkbaar dat
bepaalde elementen zich specialiseren op een enkele actor of groep actoren zoals bestuurders en machthebbers, bevolking of media.
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3.3.1.4 Indeling naar producten, capaciteiten of diensten
Bij deze indeling worden alle disciplines die nodig zijn voor het leveren van een bepaalde
groep producten of diensten ondergebracht in één organisatorische eenheid. De onderverdeling van Defensie in operationele commando’s (CLAS, CLSK, CZSK, KMar) of NAVO component
commands kan onder deze indeling worden geschaard.
3.3.1.5 Matrix- of projectindeling
In de praktijk komen de hierboven genoemde organieke indelingen vrijwel nooit in zuivere
vorm voor. De matrixindeling, waarbij men specialisten van verschillende afdelingen aan één
of meer projecten laat samenwerken, is meer regel dan uitzondering. Als deze samenwerkingsvormen een min of meer permanent karakter aannemen, wordt gesproken van een
matrix- of projectorganisatie. Het reguliere werk vindt op de eigen afdeling plaats.
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3.3.1.6 Netwerkindeling
Een netwerkindeling is een impliciet of expliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt
door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties en/of individuen onderling.
Relaties worden voor een relatief beperkt tijdsbestek aangegaan, daar en wanneer noodzakelijk om aan een speciﬁeke activiteit uitvoering te geven, en worden vervolgens weer
verbroken. Het aangaan en verbreken van relaties wordt gekenmerkt door een relatief hoge
mate van zelfstandigheid. De netwerkorganisatie is hiermee te zien als een bijzondere variant
van de matrixorganisatie, waarbij een hoge mate van autonomie en zelfsynchronisatie als
vanzelfsprekend wordt verondersteld.
3.3.1.7 Van verticaal naar horizontaal
De organisatiestructuur mag niet los worden gezien van de processtructuur. Een proces is een
keten van logisch geordende, op resultaat gerichte activiteiten. Ieder proces is opgebouwd
uit vijf elementen: resultaten (ﬁnaal of als input voor andere processen), activiteiten,
mensen, middelen en kaders (randvoorwaarden, vereisten, plannen).
Het denken in militaire organisatiestructuren is voornamelijk verticaal georiënteerd, waarbij
‘de hark’ en de hiërarchie domineren over het te bereiken resultaat. Bij de introductie van
additionele taken ontstaan over het algemeen starre structuren met een toename van het
aantal managementlagen. Medewerkers opereren binnen de muren van hun organisatiedeel
met een primaire focus op de uit te voeren taak in plaats van het te bereiken totaalresultaat.
Toepassing van het procesdenken dat horizontaal organiseren voorstaat, doorbreekt
‘hokjesgeest’, omdat de focus verlegd wordt naar het denken in (eind)resultaten. Over het
algemeen ontstaat een meer dynamische structuur en een plattere organisatie. Als het proces
dat vraagt, worden medewerkers ingezet in wisselende multidisciplinaire teams.
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3.3.1.8 Geen standaardoplossing
In feite zijn er geen stafstructuren die zuiver functioneel of zuiver procesmatig zijn
ingericht. Er bestaat ook geen one-size-ﬁts-all oplossing. Voorafgaande aan een inzet zal een
commandant zich moeten uitspreken over de door hem gewenste stafstructuur en –samenstelling, rekening houdend met de voor- en nadelen van elk van de mogelijkheden. De
inrichting van de staf dient verder zoveel mogelijk te voldoen aan de principes van de
commandovoering zoals in hoofdstuk 1, paragraaf 1.9, beschreven.
In het kader van interoperabiliteit tussen staven is een zekere mate van onderlinge
herkenbaarheid gewenst. Voor functionarissen die gaan werken in een grotere staf is het
belangrijk de structuurelementen en de werkpatronen te herkennen zodat ze, gebruik
makend van de speciﬁeke aanwijzingen die gelden voor die staf (SOP, SOI) snel hun weg
vinden en kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de staf.

3.4 Functionele organisatie
Een van de meest vertrouwde militaire organisatiemodellen voor een staf is het klassieke
model dat functioneel, naar kennisgebied, is ingedeeld. Hoewel er meerdere modellen
bestaan, is de functionele indeling de meest voorkomende en veelal ook de basis waaruit
andere modellen ontstaan. De functionele kennisgebieden zijn doorgaans ingedeeld in
(staf )secties: personeel (1), inlichtingen (2), operaties (3), logistiek (4), plannen (5), CIS (6),
training (7), ﬁnanciën (8) en CIMIC (9).
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support

operations
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(current)
operations

(current)
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CIMIC

Afbeelding 3-1 ‘Functionele organisatie’
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Bij een staf van een joint troepenmacht worden de verschillende stafonderdelen aangeduid
met de letter J (Joint) gevolgd door het cijfer waarmee de functionaliteit is aangeduid. Als de
joint staf ook multinationaal is, spreekt men van CJ (Combined Joint) stafonderdelen30. Bij
kleinere (tactische) staven bestaat een stafsectie vaak uit enkele personen, bij grote staven
kan het gaan om tientallen. In toenemende mate kunnen in de stafstructuur ook vertegenwoordigers van civiele actoren worden opgenomen.
Afhankelijk van het niveau en de omvang van de staf kunnen de stafsecties – bij grote staven
vaak (staf )divisies of directoraten (directorate) genoemd - verder worden opgedeeld naar
specialisaties. De primaire secties zijn stafverantwoordelijk voor de activiteiten, processen en
capaciteiten die direct zijn gerelateerd aan de functies van militair optreden. De stafsecties
leveren expertise en ervaring voor de planning, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van
operaties. Afhankelijk van de missie en de omstandigheden kunnen er aanvullende speciale
stafsecties gecreëerd worden, zoals een sectie genie (engineer) of speciale operaties.
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De staf wordt geleid door de chef-staf (Chief of Staﬀ, COS). Om de span of control van de chef-staf
te verminderen worden de verschillende stafsecties bij grote staven vaak gegroepeerd naar
bijdrage aan het proces. Een groep van stafsecties wordt in dat geval geleid door een Deputy
Chief of Staﬀ (DCOS). De DCOS Operations leidt de stafactiviteiten gericht op het realiseren van
eﬀecten (J2, J3, J5) tijdens de operatie. De DCOS Support leidt alle stafactiviteiten gerelateerd
aan ondersteuning en instandhouding van de operatie (J1,J4, J8). Het hoofd van een stafsectie
heet afhankelijk van de grootte en aard chef bijvoorbeeld (Chief J3) of Assistant Chief of Staﬀ
(ACOS).
De inrichting van de joint militaire staf wordt bepaald door een veelheid van omstandigheden
zoals de plaats in de totale commandovoeringstructuur van de operatie, de opdracht, de aard
en omvang van de toegewezen troepenmacht, en de karakteristieken van de operationele
omgeving. Het is de taak van de chef-staf om de staf in te richten en te optimaliseren voor
succesvolle planning, uitvoering en ondersteuning van de operatie.
Behalve door de al eerder genoemde functionele stafsecties, kan de commandant ondersteund worden door speciale adviseurs. In de staf kunnen de volgende speciale stafoﬃcieren
voorkomen: een public aﬀairs oﬃcer (PAO), een juridisch adviseur of stafjurist (legal advisor,
LEGAD), een politiek adviseur (POLAD), een cultureel- of tribaal adviseur (CULAD, TRIBAD),
een adviseur ontwikkelingssamenwerking (OSAD, development), een medisch adviseur (chief
surgeon, Senior Medical Oﬃcer of Medical Advisor)), een geestelijk verzorger, een provost marshall
30

Binnen eenheden die alleen maar bestaan uit subeenheden van landstrijdkrachten worden stafsecties aangeduid met de letter G (ground).
Luchtmachtstaven gebruiken de letter A (air) en maritieme staven hanteren de letter N (naval).
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(PM), een controller, een functionaris voor verslaglegging en geschiedschrijving, en een
veiligheidsfunctionaris (safety). Speciale stafoﬃcieren vallen in beginsel ook onder de
verantwoordelijkheid van de chef-staf.
3.4.1 Chef-staf (Chief of Staﬀ (COS))
De chef-staf is een van de belangrijkste adviseurs van de commandant. De chef-staf is
verantwoordelijk voor de besturing en beheersing van alle stafprocessen. Hij is de schakel
tussen de commandant en de staf.
De chef-staf is een ervaren militair met bij voorkeur zelf ook ervaring als commandant,
zodat hij in staat is om het werk van de staf te leiden en te coördineren door het stellen van
duidelijke prioriteiten en het geven van heldere richtlijnen. Hij is de belangrijkste functionaris voor het integreren van het werk van de staf in het geheel van de joint troepenmacht en
is de belangrijkste schakel tussen de commandant en de staf. De chef-staf heeft de dagelijkse leiding over de staf en de verantwoordelijkheid om de staf als een team te laten
optreden. ‘Team spirit’ is belangrijk en zorgt ervoor dat de staf meer is dan een grote
onpersoonlijke organisatie, vooral in een multinationale omgeving. De belangrijkste taken
van de chef-staf zijn:
 coördineren en sturen van het werk van de stafsecties;
 toezicht houden op de totstandkoming van plannen en orders;
 inrichten en bewaken van het staf battle rhythm; inrichting van de staf, en het creëren
van benodigde procesondersteunende horizontale werkverbanden;
 stafbrede coördinatie en het verspreiden van de essentiële informatiebehoefte van de
commandant (Commander’s Critical Information Requirements (CCIR));
 inrichting en bewaken van informatiemanagement.
3.4.2 Persoonlijke staf
Meestal zal er bij commandanten op het operationele niveau ook sprake zijn van een
persoonlijke staf die niet onder de verantwoordelijkheid van de chef-staf valt. De persoonlijke staf van de commandant (soms ook kabinet genoemd) bestaat uit een of meerdere
militair adviseurs (military assistant of advisor, MA), persoonlijk assistent(en) (PA) of Aide de
Camp (ADC), chauﬀeurs en persoonlijke beveiliging. De MA treedt op als adviseur, coach en
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‘spiegel’, en kan een grote invloed hebben op de commandant. De PA of ADC is vooral
belast met de persoonlijke ondersteuning van de commandant.
3.4.3 (J1) Personeel en administratie
De belangrijkste rol van de J1 staf is het bijdragen aan het besluitvormingsproces en het
adviseren van de commandant over personeelsrisicomanagement. De verantwoordelijkheidsgebieden van de J1 omvatten personeelsmanagement en personeelszorg, toekenning
van rechten en toelagen, moreel, ontspanning en welzijn, veiligheid en arbeidsomstandigheden, administratie van krijgsgevangenen en het rapporteren van gewonden en verliezen.
J1 dient te coördineren met de personeelsfunctionarissen van de nationale contingenten
van de troepenleverende landen.
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3.4.4 (J2) Inlichtingen
De J2 is verantwoordelijk voor het aanleveren van door de commandant gewenste accurate,
tijdige en zo volledig mogelijke inlichtingen ter ondersteuning van de operatie. Voorts is de
J2 verantwoordelijk voor het leveren van de inlichtingenbijdrage ten behoeve van het Joint
Common Operational Picture (JCOP) binnen het gebied van inlichtingeninteresse. Bovendien
zorgt de J2 voor de integratie van alle inlichtingen gedurende het gehele commandovoeringsproces. Tot slot is de J2 verantwoordelijk voor het leiding geven aan het Joint Intelligence
Centre (JIC) en het aansturen van speciﬁeke verzamelorganen.
3.4.5 (J3) Operaties
De J3 is het middelpunt van waaruit de aansturing van de uitvoering van de operatie
plaatsvindt. Door monitoring en bijsturing wordt de eenheid van inspanning verzekerd,
evenals de meest eﬀectieve inzet van capaciteiten ter ondersteuning van de lopende en
geplande operaties. De J3 richt hiervoor een Joint Operations Centre (JOC) in. De J3 kan bestaan
uit secties of cellen die domeinspeciﬁeke operaties ondersteunen (J3 MARITIME, J3 LAND en
J3 AIR), en secties die speciale operationele activiteiten behartigen, zoals: special operation
forces operations (SOFOPS), space operations (SPACEOPS), psychological operations (PSYOPS), CBRN,
CIMIC, targeting coordination, refugee support (REFSUP), Multinational Specialized Units operations
(MSUOPS) en Military Police operations (MPOPS). De J3 staf is onder andere verantwoordelijk
voor:
 coördinatie en synchronisatie van de uitvoering van de operatie;
 monitoren van de plannen en operaties van ondergeschikte componenten en eenheden;
 inrichting van het Joint Operations Centre;
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 monitoren en beoordelen van de status en capaciteiten van de toebedeelde troepen;
 het tijdig signaleren als het plan dreigt fout te gaan zodat de commandant tijdig kan
bijsturen;
 speciﬁceren van taken en opdrachten, gebaseerd op het plan (concept of operations) van
de joint commandant. De productie van aanvullende orders (Fragmentary Orders of FRAGO);
 adviseren van de commandant over het gebruik, het eventueel wijzigen, of het aanvullen
van de toepasselijke rules of engagement (ROE);
 coördineren en integreren van joint ﬁres en targeting activiteiten in de lopende operatie,
het speciﬁceren en coördineren van Air Space Management en Air Space Control, en het
inrichten van crossfunctionele werkverbanden hiervoor;
 coördineren van de inzet van eigen liaison oﬃcieren (LO) die de contacten ondersteunen
met relevante andere commandanten en hoofdkwartieren en niet-militaire actoren,
evenals het coördineren van de activiteiten van alle LO’s die zijn benoemd bij het joint
hoofdkwartier. Hiervoor wordt meestal een speciale functionaris aangesteld;
 coördineren van alle rapportage activiteiten.
3.4.6 (J4) Logistiek
De J4 is verantwoordelijk voor het adviseren over de logistieke capaciteiten nodig voor het
behalen van de doelstellingen van de operatie. Vervolgens dient de J4 te verzekeren dat deze
behoeften gedurende de operatie ook zijn afgedekt. Hiertoe ontwikkelt de J4 het concept en
de plannen voor de logistiek, en coördineert de J4-staf de logistieke inspanning. De omvang
en complexiteit van de operatie, de bijdrage van de troepenleverende landen en de mate
waarin nationale en multinationale logistiek moeten worden geïntegreerd vergen speciﬁeke
logistieke coördinatie. Indien nodig kan een Multinationaal Joint Logistiek Coördinatie
Centrum (MJLCC) worden ingericht voor de coördinatie van de domeinspeciﬁeke componenten, de National Support Elements (NSE), de Host Nation (HN) en andere partijen.
3.4.7 (J5) Plannen
De J5 staf ondersteunt de commandant in het ontwikkelen van zijn plan en de planning van
toekomstige operaties en acties. De J5 coördineert de planningsactiviteiten binnen het eigen
hoofdkwartier, met de staven van hogere, nevengeschikte en ondergeschikte commandanten, en met civiele actoren. De J5 is verantwoordelijk voor het oprichten van, en het leveren

Commandovoering

75

van de kern van, een joint operational planning group (JOPG).
De J5 kan worden onderverdeeld in de advance planners en implementation planners. De advance
planners richten hun focus op de lange termijn analyse en de daaruit voortvloeiende
producten. Zij richten zich op scenario’s, analyse van de politiek-militaire omgeving, de
gewenste eindsituatie en het campagneplan. De implementatieplanners zijn het kanaal
tussen de J5 en de J3. Zij richten zich op de kortere termijn, en initiëren en ontwikkelen
plannen in antwoord op actuele of zich ontwikkelende situaties of crises. De implementatieplanners ontvangen taken uit de J3 en ondersteunen de J3 bij het omzetten van operatieplannen (OPLANs) in daadwerkelijke operatieorders (OPORD). Gedurende de uitvoering van
de operatie blijven ze de J3 ondersteunen. Omdat deze groep zich bevindt tussen de J3 en J5
wordt ook de term J3/5 wel gebruikt. De J5 is onder andere verantwoordelijk voor de
volgende activiteiten.
 Vaststellen, gebaseerd op zoveel mogelijk beschikbare informatie, van de (militaire)
voorwaarden voor succes voor het bereiken van de militaire doelstellingen.
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 Campagneplanning en het ontwikkelen van een of meerdere Courses of Action (COA).
 Het bepalen van criteria voor succes en bijbehorende meetbare factoren (measures of
eﬀectiveness, MOE, en measures of performance, MOP) op basis waarvan evaluatie van de
bereikte eﬀecten en uitkomsten kan plaatsvinden.
 Het geven van planningsrichtlijnen voor de uitvoering van de campagne of operatie
met speciﬁeke aandacht voor de afbakening van de Areas of Operation (AOO) van de
componenten binnen de joint AOR, en de synchronisatie in tijd en plaats van de
beschikbare capaciteiten en te behalen eﬀecten.
 Verspreiden van de besluiten van de commandant over de COA door uitgifte van een
operatieconcept (concept of operations, CONOPS) en/of een operatieplan (OPLAN).
 Beoordelen (assessment) van het bereiken van de gewenste eﬀecten en uitkomsten van
de campagne en operatie, gebruikmakend van operationele analyse31.
3.4.8 (J6) Communicatie en Informatiesystemen
De J6 staf is verantwoordelijk voor het garanderen van communicatie- en informatiesystemen (CIS) ter ondersteuning van de operatie en de interoperabiliteit van CIS procedures op
31

Hiertoe kunnen in de J5 gespecialiseerde operationeel analisten worden opgenomen.
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alle niveaus binnen de joint force. Om de C2-behoefte van de joint force vast te stellen, dient de
J6 betrokken te zijn bij de planning, coördinatie en uitvoering van de commandovoeringsstructuur. De J6 is doorgaans verantwoordelijk voor het oprichten van een speciﬁek element
of centrum (bijvoorbeeld een joint CIS support centre) ter ondersteuning van het management
van CIS en netwerken. De J6 ondersteunt verder het management van informatie en
informatiestromen binnen de staf. De J6 is niet verantwoordelijk voor het informatiemanagement, die taak berust bij de informatiemanager van de chef-staf.
3.4.9 (J7) Training
De J7 heeft als taak het adviseren over, en het managen van, alle trainingsaspecten. Dit
betreft de training van de joint troepenmacht in het theater voorafgaande aan de operatie
en het organiseren van training van nieuw personeel of versterkingen van staven die
gedurende een lopende operatie worden toegevoegd32. De J7 zorgt ook voor liaison met een
volgende rotatie om een soepele transitie te garanderen, en zorgt daarbij voor het overdragen van kennis en ervaring (lessons learned) aan de inkomende eenheden en staven. Als de
operatie beperkt is in tijd en er geen aﬂossing zal plaatsvinden, of als het trainingsniveau
dusdanig is dat de J3 staf het alleen aankan, of als een trainingsfase niet nodig is, kan een
aparte J7 achterwege blijven. Wanneer nodig kan de J7 in het JOC geïntegreerd worden als
een aparte cel.
3.4.10 (J8) Financiën, budgetten
De J8, onder leiding van een ﬁnancieel controller, is namens de commandant verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het gezamenlijk missiebudget voor de operatie.
Ook houdt de J8 functioneel toezicht over de budgetten van ondergeschikte eenheden en
hoofdkwartieren. Omdat de J8 stafverantwoordelijk is voor verwerving (local contracting) en
ﬁscale zaken, zal deze meestal als een van de eersten in het operatiegebied komen en als
laatste vertrekken. J8 is in voortdurend en nauw overleg met troepenleverende landen en
het gastland. Andere stafsecties moeten samenwerken met de J8 door tussenkomst van
aangewezen budgetbeheerders om voldoende funding van de missiegerelateerde behoeften
te verzekeren. In sommige gevallen is er geen aparte J8, maar is de controlefunctionaliteit
belegd bij een speciale stafoﬃcier die onderdeel is van een andere sectie.
3.4.11 (J9) CIMIC
De J9 staf heeft als taak de commandant te adviseren over de implicaties van alle activiteiten
die direct te maken hebben met de relatie tussen de troepenmacht, de locale autoriteiten,
de bevolking, internationale organisaties, NGO’s en andere instellingen van de landen waar
32

Zoals o.a. ‘in theatre training’, ’key leader training’.
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de troepenmacht is ontplooid en ondersteund wordt. De werknemers van de J9 zijn niet
noodzakelijkerwijs zelf specialisten met kennis en kunde die toepasbaar is in de civiele
omgeving. Zij dienen echter wel een brede militaire ervaring te hebben, en kennis over de
werkwijze van IO’s en NGO’s en de omgeving waarin de troepenmacht opereert. De J9 moet in
staat zijn om de militaire wensen te kunnen uitleggen aan civiele organisaties en vice versa.
De J9 heeft ook als taak om assessments op te stellen over de civiele situatie, en hierover de
commandant te adviseren. De J9 richt doorgaans een Joint CIMIC Centre (JCIMICC) in.
3.4.12 Engineer
Hoewel soms onderdeel van de J3, kan er bij grotere staven een aparte sectie zijn voor
genie- en constructie (engineer). Deze engineer-stafsectie is de adviseur van de commandant
voor alle genie- en constructieaangelegenheden. Alhoewel hij normaliter niet als commandant over deze eenheden zal optreden, dient hij wel over technische en coördinatiebevoegdheid te beschikken over alle geniemiddelen in het operatiegebied, om te verzekeren dat alle
middelen en capaciteiten het meest eﬀectief worden ingezet. Hiertoe zal meestal een JF
Engineer Coordination Cell (JFECC) worden opgericht in het hoofdkwartier. Bij voorkeur is dit een
78
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aparte cel, maar als dat niet mogelijk is kan deze worden opgenomen in het JOC.
3.4.13 Provost Marshall
De Provost Marshall is de adviseur van de commandant over alle zaken betreﬀende orde,
discipline en veiligheid binnen de troepenmacht, evenals over militaire politiezaken. Ook is
de Provost Marshall, eventueel samen met de commandant van een Multinational Support Unit
(MSU) (als deze is opgericht), verantwoordelijk voor vraagstukken van (openbare) orde en
veiligheid van de civiele bevolking in het inzetgebied. De Provost Marshall kan ook opgenomen zijn in een andere stafsectie (J3).
3.4.14 (JMED) Medical
Voor de adequate medische planning en ondersteuning van de onder bevel gestelde
troepen, dient de commandant te beschikken over een medische stafstructuur die hem
adviseert over de medische en gezondheidssituatie en hem ondersteunt in de planning en
coördinatie van de inzet van nationale medische capaciteiten. Hiertoe is binnen de staf een
medical advisor (MEDAD); opgenomen. Als speciale stafoﬃcier heeft de MEDAD rechtstreeks
toegang tot de commandant aangaande medische en gezondheidszaken. De MEDAD kan
ook de functie vervullen van hoogste medische autoriteit (Senior Medical Oﬃcer, medical director,
Chief Surgeon) in de joint troepenmacht. In sommige gevallen maakt de medische functie deel
uit van de J4 logistiek.
3.4.15 Information Operations (Info Ops)
Information Operations is de coördinatie van activiteiten in het informatiedomein die gericht
zijn op de beïnvloeding van wil, perceptie en vermogen van goedgekeurde
doelgroepen33. Dit omvat tevens de bescherming van de eigen vrijheid van beweging
binnen het informatiedomein, de bescherming van eigen informatie en informatieprocessen en het aangrijpen van informatie en informatiesystemen van een potentiële tegenstander. Dit betekent dat Information Operations in beginsel niet over eigen capaciteiten beschikken, maar dat zij integraal onderdeel zijn van alle operationele activiteiten. In de staf kan
een sectie opgenomen zijn die het coördinatieproces faciliteert en andere secties ondersteunt bij Info Ops.
3.4.16 Public Aﬀairs, voorlichting en media
De Public Aﬀairs Oﬃcer34 (PAO), ondersteund door de PA-Oﬃce, adviseert de commandant over
alle mediagerelateerde zaken, gebaseerd op de richtlijnen uit de informatiestrategie die op
het hoogste politiek-militaire niveau is geformuleerd. Om eenheid van opvatting en
33
34

Beleidskader Information operations, 2007.
In veel publicaties wordt de term Public Information (PI) gebruikt. PA is binnen NAVO sinds 2007 de algemeen gangbare term
(MC 0457/1, 19 september 2007, Military policy on Public Affairs).
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synergie te garanderen dient de PAO nauwgezet op alle commandoniveaus te coördineren
met alle andere actoren op het gebied van informatieverspreiding en informatieverzameling, inbegrepen J3-Info Ops, J3-PSYOPS en J2.
PA-activiteiten dienen eveneens een sterke link te hebben met Information Operations en
CIMIC. De PAO draagt zorg voor afstemming met de PA-elementen van andere in het
inzetgebied actieve internationale organisaties (bijvoorbeeld de Verenigde Naties en de
Europese Unie) en actoren. Het Media Information Centre (MIC) is de interface met de internationale en locale media. De PAO formuleert de informatiestrategie en ondersteunt de
uitvoering. De PAO is in beginsel ook de woordvoerder van de joint commandant, en in die
hoedanigheid dient hij, indien nodig, rechtstreekse toegang te hebben tot de commandant.
Omdat succes en geloofwaardigheid van de woordvoerder afhankelijk zijn van continu
contact met de pers en onderling vertrouwen, dient het snel wisselen van woordvoerders
vermeden te worden.
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3.4.17 Politiek adviseur (POLAD)
POLAD’s zijn civiele ambtenaren, vaak diplomaten afkomstig van een ministerie van
buitenlandse zaken of afkomstig uit de internationale organisatie waar de troepenmacht
onder valt (bijvoorbeeld NAVO). De POLAD adviseert de commandant over onder andere de
volgende zaken:
 lokale, nationale, regionale en internationale politieke aangelegenheden;
 politieke aangelegenheden en gevoeligheden die te maken hebben met bondgenoten,
partners, troepenleverende landen en het gastland (host nation);
 relaties met internationale organisaties zoals de VN en non-gouvernementele
organisaties (NGO’s).
3.4.18 Juridisch adviseur (LEGAD)
Zowel civiele- als militaire juristen kunnen optreden als juridische adviseur van de commandant. De doelstelling van juridische ondersteuning is om de commandant en zijn staf
van advies te voorzien waardoor een operatie binnen de juridische randvoorwaarden blijft,
de mensenrechten worden beschermd en de rule of law wordt bevorderd. Vanwege de
commandantenverantwoordelijkheid en de persoonlijke juridische aansprakelijkheid van
de commandant, heeft de LEGAD directe toegang tot de commandant en adviseert hem
rechtstreeks, onder andere over:
 nationale en internationale wet- en regelgeving;
 mandaten voor de missie en de juridische aspecten van de toepassing van geweld,
waaronder de Rules of Engagement (ROE);
 juridische zaken gerelateerd aan eigen troepen, bondgenoten, partners en andere
troepenleverende landen;
 alle juridische zaken voortvloeiend uit de fysieke aanwezigheid van de joint force op
buitenlands grondgebied (Status of Forces Agreements, Memoranda of Understanding, Technical
Agreements).
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3.4.19 Informatiemanagement
Informatiemanagement slaat de brug tussen informatie-infrastructuur (met de daarin
opgeslagen data en informatie) en de informatiegebruikers die speciﬁeke behoeftes hebben
en de informatie vertalen naar bruikbare input voor de besluitvorming. Informatiemanagement is een kernactiviteit binnen een staf en een duidelijke informatiemanagementstructuur is onontbeerlijk. In deze structuur moeten in ieder geval een Senior
Information Oﬃcer (SIO) en een Informationmanager (IM) zijn opgenomen. De SIO is namens de
commandant de eigenaar van de informatie binnen de organisatie en in die rol verantwoordelijk voor de oorsprong en kwaliteit van de geproduceerde informatie. Veelal zal de
chef-staf als SIO optreden. De IM werkt voor de SIO en is verantwoordelijk voor de processen die de informatievoorziening binnen de organisatie mogelijk maken. Bij grote staven is
het soms noodzakelijk om de afstemming tussen de informatieproducenten, de informatieconsumenten en de IM’s onder leiding van de SIO te structureren en formaliseren. Men
spreekt dan van de Information Management Cell (IMC) of Board (IMB).

3.5 Horizontale werkverbanden
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Zoals eerder gezegd zijn er naast de functionele stafstructuur nog andere indelingsvarianten
mogelijk voor militaire organisaties. De indeling in verticale functionele zuilen zorgt er
voor dat speciﬁeke kennis wordt gebundeld, geborgd en geoptimaliseerd binnen het
functionele specialisme. Nadeel is dat het kan leiden tot schotten tussen de verschillende
stafsecties en een kokerbenadering (stovepipe).
Succesvolle joint operaties vereisen nauwe coördinatie, synchronisatie en informatie-uitwisseling horizontaal door de stafsecties heen. De meest gebruikelijke manier om deze
horizontale samenwerking (cross-functional collaboration) te bevorderen is het creëren van
permanente en tijdelijke werkverbanden die zijn georganiseerd rondom speciﬁeke
onderdelen of taken in het stafproces, waarbij de hoofdprocessen centraal staan. In grote
staven komen deze werkverbanden voor onder namen als cell, centre, oﬃce, element, en
planning team. Hoewel deze werkverbanden vertegenwoordigers bevatten uit de verschillende functionele stafsecties (‘zuilen’), vallen de verbanden vrijwel altijd onder de leiding
van één van de primaire stafsecties. Zo zal een planningsteam voor toekomstige operaties
onder de leiding van de J5 vallen en het eerder genoemde JOC onder de J3.
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Tijdens de uitvoering van een langdurige operatie wordt door staven op het hogere tactische
en operationele niveau in het besluitvormingsproces vaak gebruik gemaakt van besluitvoorbereidende en besluitvormende vergaderingen (internationaal aangeduid met de termen
working groups en boards). Deze vergaderingen vinden volgens een vast tijdschema (internationaal aangeduid met de term battle rhythm35) plaats. In deze vergaderingen wordt de inbreng
van alle relevant geachte stafsecties verwerkt in een integraal plan.
In sommige gevallen kan de commandant er voor kiezen om voor een speciﬁeke militaire
actie of operatie een bijzondere staforganisatie te ontwerpen. Uit de bestaande generieke
staf met de gebruikelijke stafsecties wordt dan door de groepering van een aantal geselecteerde algemene en speciale stafoﬃcieren een tijdelijke staforganisatie gevormd. Ook is het
mogelijk dat vanuit de staande functionele J-structuur tijdelijke taakgerichte of projectmatige organisaties worden geformeerd.

35

Voor Battle Rhythm, zie verder Hoofdstuk 4.
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3.6 Personele aanvulling
3.6.1 Liaisonpersoneel
Een liaisonoﬃcier vertegenwoordigt zijn commandant in de staf van een andere eenheid of
bij een niet-militaire organisatie36. Door de inzet van liaisonoﬃcieren kan de commandant
belangrijke informatie uitwisselen met commandanten en staven van andere organisaties
om de gewenste afstemming en coördinatie mogelijk te maken. Een liaisonoﬃcier moet
over een brede kennis en ervaring beschikken, en moet in elk geval vertrouwd zijn met de
organisatie en werkwijze van de eenheid die hij vertegenwoordigt. In een multinationale
context is ook het juiste rangsniveau van belang. De liaison moet zijn commandant
(kunnen) vertegenwoordigen op alle militaire functiegebieden en dient daarom het
vertrouwen te hebben van de commandant37. Daarnaast, of misschien wel bovenal, moet
hij het oogmerk van de commandant kennen en begrijpen. Ten slotte moet hij over de
nodige diplomatie beschikken. Naast individuele liaisons kunnen ook liaisonteams
bestaande uit meerdere specialisten worden uitgestuurd. Liaisonoﬃcieren dienen normaal
gesproken rechtstreeks toegang te hebben tot de commandant van de ontvangende
eenheid. Zij dienen vanaf het allereerste begin betrokken te worden in het planningsproces.
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3.6.2 Personele versterkingen (augmentees)
In veel gevallen zal bij de daadwerkelijke inzet van een hoofdkwartier een kern (core) van een
bestaand hoofdkwartier aangevuld (moeten) worden door personeel van andere organisaties. Staven zijn generiek ingericht, en de aard van de operatie en het operatiegebied
vereisen vaak schaarse specialistische capaciteit of extra algemene capaciteit om het
voortzettingsvermogen van de staf te verhogen. Personele versterking kan plaatsvinden
door complete elementen of zelfs eenheden afkomstig uit andere organisaties en landen
aan de staande stafstructuur toe te voegen (National Intell Support Team, Movement Coordination
Cell, CIMIC stafelement) of op basis van individuele versterking (augmentee). Omdat het soms
gaat om grote aantallen, dient een hoofdkwartier op voorhand voorbereid te zijn op de
komst van versterkingen en aanvullingen. Dit geldt in fysieke zin (infrastructuur, ICT,
transport) en in procedurele zin (SOP, opleiding en training).

36
37

De liaisonofficier staat niet onder bevel van de commandant van de ontvangende eenheid of organisatie.
Het ‘Operational Staff Handbook’, NATO JWC (2007) beschrijft de kwaliteit van liaisonofficieren als: “LNOs should be one of the Command’s best. They
represent the Commander, so if it doesn’t hurt losing them they are the wrong person.”
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3.7 Het hoofdkwartier
3.7.1 Algemene aspecten
Het hoofdkwartier is een inrichting waarin een commandant en zijn staf zijn ondergebracht
en van waaruit hij zijn commando voert. De locatie, omvang, structuur, samenstelling, en
inrichting zijn daarbij afhankelijk van de omvang van de eenheid en de karakteristieken van
de operatie en het operatiegebied. Veelal spreekt men bij grotere eenheden en formaties
van (deployable) hoofdkwartier in plaats van commandopost.
Een operatie met hoge dynamiek en veelvuldige verplaatsing over grotere afstanden, zal
eisen stellen aan de ontplooibaarheid, mobiliteit en inrichting van het hoofdkwartier.
Minder toegankelijke gebieden en een hogere geweldsdreiging hebben invloed op de
locatiekeuze of de bescherming.
3.7.2 Locatie-eisen
Ondanks ICT-mogelijkheden blijft het belangrijk dat men elkaar in persoon treft en ideeën
en standpunten uitwisselt. Een commandant zal dan ook regelmatig met zijn staf willen
spreken. Persoonlijk contact draagt in hoge mate bij aan het in stand houden van situational
awareness. De beschikbaarheid van voldoende vergader- en bespreekruimtes is daarom een
van de belangrijkste locatie-eisen voor een commandopost of hoofdkwartier. Dat vraagt om
voldoende bruikbare infrastructuur. Daarnaast heeft de eis dat commandoposten langdurig
continu inzetbaar moeten zijn, geleid tot het inbouwen van redundantie en dus uitbreiding. Deze ontwikkelingen hebben negatieve eﬀecten op de eerder genoemde mobiliteit en
inzetbaarheid.
Als er tijdens inzet geen of nauwelijks dreiging aanwezig is, er voldoende infrastructuur van
de vereiste kwaliteit beschikbaar is, en langdurig op een plaats kan worden gewerkt, zijn er
nauwelijks grenzen aan de omvang van een commandopost. Het hoofdkwartier moet goed
bereikbaar zijn voor alle relevante actoren in het inzetgebied. Deze bereikbaarheid en de
zichtbare aanwezigheid van een commandant en zijn staf staan soms haaks op veiligheid,
en stellen weer bijzondere eisen aan de bescherming. Risicomanagement is daarom een
belangrijk aspect bij de locatiekeuze. Voorafgaande aan de ontplooiing van een hoofdkwartier kan een verkenningsteam worden uitgestuurd naar het operatiegebied dat tot taak heeft
de mogelijkheden en beperkingen te inventariseren.
Het hoofdkwartier kan zowel op land als op zee worden ingericht. De karakteristieken van
hoofdkwartieren op land of op zee bieden verschillende, soms complementaire capaciteiten. De keuze is afhankelijk van de situatie en het is denkbaar dat een initieel zeegaand
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(sea-based) hoofdkwartier zelf overgaat op het land of de taken overdraagt aan een, ondertussen, opgebouwd landgebonden (land-based) hoofdkwartier.
Een zeegaand hoofdkwartier is vaak kant-en-klaar en snel inzetbaar. Uiteraard kost varen
tijd, maar de transittijd naar het inzetgebied kan eﬀectief benut worden. Versterking en
opwerken van de staf vindt al plaats en het hoofdkwartier kan al aanvangen met commandovoering. De vrijheid van navigatie in open water geeft de mogelijkheid om ongehinderd,
zonder de noodzaak van transitrechten over en via andere landen, in de nabijheid van het
inzetgebied te komen en zichtbaar aanwezig te zijn. Organieke maritieme logistieke
middelen zorgen voor instandhouding met een minimale behoefte aan Host Nation Support
(HNS). Hoewel andere schepen gebruikt kunnen worden voor aanvullende ruimte, is de
beschikbare ruimte op het commandoschip beperkt en bepalend voor het aantal ingescheepte functionarissen. Om een groter joint hoofdkwartier te kunnen onderbrengen is een
speciﬁek toegerust varend commandoplatform noodzakelijk. De communicatiemiddelen
en de benodigde bandbreedte voor verbindingen zijn bij een zeegaand hoofdkwartier in
beginsel beperkter dan bij een landgebonden hoofdkwartier.
86
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Een groot landgebonden hoofdkwartier is doorgaans minder snel inzetbaar dan een
zeegaand hoofdkwartier, hoewel kleinere elementen uit een landgebonden hoofdkwartier
wel snel inzetbaar zijn en door een relatief geringe omvang door luchttransport snel in het
inzetgebied kunnen komen. Landhoofdkwartieren vergen een grote logistieke inspanning
voor ontplooiing en instandhouding. Dit soort hoofdkwartieren kan wel de meest
uitgebreide ondersteuning van de commandovoering realiseren, en kan daardoor voorzien
in de C2-behoefte van operaties op elke schaal. Landhoofdkwartieren zijn veelal de beste
oplossing voor de langere termijn.
3.7.3 Soorten hoofdkwartieren
De volgende soorten hoofdkwartieren (of joint commandoposten) zijn te onderscheiden: de
hoofd commandopost (main CP, main HQ), de vooruitgeschoven commandopost (forward CP,
forward element/ HQ) en de reserve commandopost (alternate). Feitelijk gaan de verschillende
concepten uit van één commandopost/ hoofdkwartier dat fysiek en/of functioneel kan
worden opgedeeld over verschillende locaties. Door ondersteuning met ICT is het mogelijk
om vanuit verschillende locaties toch integraal een of meerdere operaties te leiden en te
ondersteunen.
3.7.3.1 Hoofdcommandopost (main)
Dit is het centrale staforgaan van waaruit een operatie of actie wordt voorbereid en de
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uitvoering wordt gevolgd, alle staﬀuncties worden gecoördineerd en alle onderliggende
eenheden worden aangestuurd. Deze commandopost wordt bijna zonder uitzondering
geleid door de chef-staf. Hij neemt besluiten over de samenstelling, organisatie, locatie,
ontplooiing en inrichting van het hoofdkwartier. Hoewel deze commandopost in principe
de hoofdlocatie is voor de commandant, betekent dit niet dat hij ook altijd daar in persoon
aanwezig is.
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3.7.3.2 De vooruitgeschoven commandopost (forward)
Dit is een afgesplitst element van de hoofd commandopost van waaruit de commandant
met een deel van zijn staf tijdelijk, en soms vooruitlopend op de ontplooiing van de hoofd
commandopost, leiding kan geven aan de operatie of actie. Deze commandopost beschikt
over voldoende faciliteiten om voor kortere tijd de noodzakelijke situational awareness op te
bouwen en in stand te houden. Mobiliteit en een minimale beveiligingscapaciteit zijn
andere belangrijke eisen. Door het toepassen van Reach Back38 is het mogelijk dat de
capaciteit van het vooruitgeschoven deel (forward element) wordt uitgebreid. Het vooruitgeschoven deel is geen extra niveau in de commandovoering; main HQ en forward element
vormen samen één hoofdkwartier.
3.7.3.3 De reserve commandopost (alternate)
Het is niet eﬃciënt om een complete hoofdcommandopost te kopiëren, maar voor de
continuïteit in de commandovoering is het noodzakelijk om de essentiële delen van een
commandopost in reserve te hebben (redundantie). Als de hoofdcommandopost moet
worden verplaatst naar een nieuwe locatie of is uitgeschakeld, wordt met deze capaciteiten
tijdelijk een commandopost ingericht. Reservecommandoposten zijn vooral van belang op
tactisch niveau.
3.7.4 Inrichting
Om personeel te kunnen uitwisselen tussen eenheden en om te kunnen samenwerken met
anderen is een standaard werkwijze en inrichting gewenst. Elke commandant en elke staf
hebben echter eigen procedures en aanvullende wensen op het gebied van de inrichting van
het hoofdkwartier. Dit is vastgelegd in SOP’s en SOI’s. Een aantal basiseisen is generiek:
 voldoende werkruimtes voor de diverse stafsecties;
 vergader- en presentatieruimtes;

38

Zie voor uitleg van Reach Back paragraaf 3.7.5.
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 voldoende plaats voor transportmiddelen (helikopters, voertuigen en eventueel
vaartuigen);
 betrouwbare energievoorziening;
 ruimte voor logistieke ondersteuning en personele verzorging;
 voldoende ruimte voor uitbreiding van infrastructuur als gevolg van tijdelijke en
permanente personele en materiële uitbreiding;
 de mogelijkheid om het hoofdkwartier adequaat te kunnen beveiligen tegen relevante
dreiging.
Het hoofdkwartier is het visitekaartje van de troepenmacht. Uitstraling van het hoofdkwartier is van groot belang voor de beeldvorming over de professionaliteit. Ook opponenten
beseﬀen dat het hoofdkwartier een van de belangrijkste elementen is van de commandovoeringscapaciteit en zij zullen proberen deze te degraderen of zelfs uit te schakelen.
Communicatie- en informatie-infrastructuur zijn hierbij speciale aandachtsgebieden. Het in
diskrediet brengen van het hoofdkwartier en het gedrag van de staﬀunctionarissen kan deel
uit maken van hun strategie. Alle functionarissen die werkzaam zijn in een commandopost
moeten zich bewust zijn van deze risico’s.
3.7.5 Reach Back capaciteit
Gebruik maken van Reach Back is het terugvallen op de volledige ondersteuning in het
achterblijvende hoofdkwartier via over-the-horizon C2 en CIS39. Hierdoor is het mogelijk om
slechts delen van een hoofdkwartier voorwaarts te ontplooien met zo min mogelijk verlies
van kwaliteit in de commandovoering. Gebruik maken van Reach Back betekent een
verkleining van de footprint in het inzetgebied, een vermindering van de benodigde
(strategische) transportcapaciteit, een vermindering van de instandhoudingscapaciteit in
het inzetgebied, en de daarbij behorende capaciteit voor bescherming. Door het op afstand
aanboren van extra capaciteit voor planning en (kennis)ondersteuning wordt de organieke
capaciteit van een hoofdkwartier uitgebreid. Hoewel de voordelen groot zijn, moeten de
nadelen van Reach Back niet worden onderschat. Reach Back is volledig afhankelijk van
robuuste CIS inclusief bandbreedte. De dynamiek van de operatie is veel minder voelbaar
39

“Reach Back, at the operational level, is the process of obtaining, command and control products, services and applications in a timely manner, from deployed and
static elements forming a single operational level HQ, in order to achieve efficiency and effectiveness while minimizing the operational level HQ footprint in theatre”,
MCM-0019-2008, 27 maart 2008. Reach Back is binnen NAVO onlosmakelijk verbonden aan de zgn. Deployable Joint Staff Elements (DJSE) die het
voorwaartse element vormen van een Joint Force HQ.

Commandovoering

89

buiten het operatiegebied. Hierdoor kan een verschil ontstaan in betrokkenheid en het
gevoel van urgentie. Het voorwaartse element dient rond de klok toegang te hebben tot
functionele en specialistische expertise in het hoofdkwartier. Essentieel is dat Reach Back
geen afbreuk doet aan de eenheid van commandovoering; de verspreide delen van het
hoofdkwartier dienen één geheel te zijn.
De commandant bepaalt welke mate van Reach Back wordt toegepast. Overwegingen bij het
bepalen van de afhankelijkheid van Reach Back zijn onder andere de toegankelijkheid van het
inzetgebied en de mate van dreiging, waardoor de omvang van het noodzakelijke hoofdkwartier kan worden beperkt. De duur van de operatie en de eisen voor instandhouding zijn
ook bepalend voor de keuze voor Reach Back. Een aantal - veelal niet-tijdkritische - functionaliteiten leent zich goed voor ondersteuning via Reach Back:
 lange termijn planning;
 speciﬁeke inlichtingenondersteuning;
90

 niet-militaire kennisopbouw (o.a. academische ondersteuning);
 strategisch transport, lange termijn instandhouding;
 operationele analyse;
 aanvullende politieke en juridische advisering.
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4. Besluitvorming en bevelvoering
4.1 Inleiding en definitie
4.1.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de tweede en derde component van commandovoering: besluitvorming en bevelvoering, en is in zes secties ingedeeld. De eerste sectie deﬁnieert beide
begrippen en leidt ze in, waarna de volgende secties ingaan op de speciﬁek militaire
besluitvorming en het besluitvormingsproces. De drie laatste secties gaan in op de
verschillende aspecten van besluitvorming bij analyse en planning, bij de uitvoering en tot
slot bij de evaluatie.
4.1.2 Inleiding besluitvorming
Besluitvorming is naast leidinggeven de belangrijkste activiteit van commandanten. De
militaire deﬁnitie van besluitvorming is het vermogen om een besluit te nemen over een wijze van
optreden om een opgedragen of zelf gesteld doel te bereiken ter ondersteuning van het oogmerk van de hogere
commandant. Uitgangspunten hierbij zijn dit oogmerk en de speciﬁeke opdracht aan de
uitvoerende commandant (zie verder sectie 2).
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Commandanten moeten op alle niveaus vaststellen welke situatie wordt beoogd, welke
doelen daarvoor belangrijk zijn, welke actoren daarbij een rol kunnen spelen, en welke
informatie daarover beschikbaar moet zijn. Zij nemen dus niet alleen besluiten over de
inzet van de eigen (soms speciﬁek toegewezen) middelen. Een goed werkend inlichtingenproces40 is daarom een voorwaarde voor eﬀectieve besluitvorming.
Uiteindelijk is het doel van elk besluitvormingsproces te komen tot een plan dat goede kans
van slagen heeft. Dit plan wordt vervolgens vertaald in werkbare opdrachten en daarna
tijdig bekend gesteld, zodat uitvoerders voldoende voorbereidingstijd hebben41. De in
opdrachten verwoorde besluiten moeten in lijn zijn met het oogmerk van de opdrachtgever.
Zij zijn derhalve ﬂexibel, en bieden de uitvoerenden vrijheid om eventueel noodzakelijke
aanpassingen te doen, bijvoorbeeld in verband met wijzigende omstandigheden.
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De planningsfase van een operatie of actie leent zich vanwege de normaliter beschikbare
tijd bij uitstek voor het zorgvuldig uitvoeren van het besluitvormingsproces, waarbij veelal
tijd beschikbaar is voor de noodzakelijke coördinatie met andere bij de operatie betrokken
staven. Maar juist tijdens de uitvoering van het plan, als er vaak minder tijd beschikbaar is,
moeten snel besluiten worden genomen. Pas dan zullen zich mogelijk onvoorziene kansen
of bedreigingen voordoen, en zijn de eﬀecten van het eigen optreden daartegen waarneembaar en wellicht meetbaar.
4.1.3 Inleiding bevelvoering
Bevelvoering is het continue proces waarmee de commandant de activiteiten van de aan hem toebedeelde
en eventueel steunende eenheden organiseert, dirigeert en coördineert. De commandant doet dit door
het vastleggen van besluiten in bevelen, het volgen van de uitvoering van de opdrachten, en
het controleren en evalueren van het behaalde resultaat conform de principes van cyclische
besluitvorming (zie verder sectie 4.3). Tijdens de besluitvorming worden zo veel mogelijk de
verschillende geplande activiteiten van de eenheden gesynchroniseerd en geïntegreerd om
zo de gewenste eﬀecten te sorteren. Zo nodig stuurt de commandant de daadwerkelijke
uitvoering bij door middel van een aanvullend bevel. De commandant wordt hierbij
geassisteerd door zijn staf. Alleen de commandant zelf heeft de bevoegdheid eenheden aan
te sturen, al zal hij deze voor routinematige aangelegenheden in de praktijk vaak delegeren
aan zijn staf. Dit laat onverlet dat er altijd overleg mogelijk is tussen staven en subeenheden
over allerlei functionele aangelegenheden. Bevelvoering is een continu proces. De
40
41

De Joint Doctrine Publicatie 2 Inlichtingen (uitgifte voorzien voor 2010) zal hier in detail op in gaan.
In de praktijk wordt vaak de 1/3 – 2/3 regel toegepast, waarbij eenderde deel van de beschikbare tijd wordt gereserveerd voor de besluitvorming

en tweederde wordt toebedeeld aan het uitvoerende niveau.
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bevelsuitgifte door de commandant aan zijn ondercommandanten is het ideale moment
waarop de commandant zijn visie kan overbrengen, en zijn besluit kan toelichten.
Terwijl besluitvorming zich richt op de analyse en deﬁnitie van het probleem en het ontwerp
van mogelijke oplossingen, en intellectueel van aard is, richt bevelvoering zich meer op de
implementatie van de besluiten en de exploitatie van tijd en ruimte. Dit is dus meer instrumenteel van aard, en leent zich daardoor meer voor standaardisering en automatiseringsondersteuning. In feite stelt een commandant aan zijn ondercommandanten een set gebruiksaanwijzingen ter beschikking, al dient hiermee met verstand te worden omgegaan omdat in
een complexe omgeving actoren en factoren snel kunnen veranderen. Een commandant zal
terughoudend zijn met het delegeren van bevelvoeringsbevoegdheden als hij snel wil
kunnen interveniëren om te verzekeren dat zijn oogmerk wordt bereikt. Bevelvoering is
informatiezwaar, en wordt gekarakteriseerd door processen en procedures.
Kennis en beheersing van actuele doctrine en een op de praktijk afgestemde set vaste orders
(standard operating procedures (SOP) voor onder bevel gestelde eenheden en standard operating
instructions (SOI) voor de staf ) zijn essentieel om de activiteiten van onder bevel staande
eenheden te kunnen coördineren. Het gebruik hiervan tijdens de opleidings- en trainingsperiode, en met name tijdens de missiegerichte opleiding en training voorafgaande aan een
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inzet, is daarom essentieel voor een goede uitvoering van een missie.
Het bekend stellen van genomen besluiten is cruciaal. In uitzonderingsgevallen, bij relatief
eenvoudige opdrachten met een korte uitvoeringsduur, kan dat mondeling.
Normaalgesproken, bij meer complexe acties en operaties waarbij grotere en speciﬁek
samengestelde eenheden betrokken zijn, gebeurt dit met schriftelijke plannen en bevelen.
Een overzicht hiervan is in bijlage 4-1 opgenomen. Deze plannen en bevelen kunnen snel
digitaal ter beschikking worden gesteld. Toch is voor een succesvolle uitvoering, ook bij
grotere verbanden, persoonlijk contact van de commandant met zijn ondercommandanten
en eenheden essentieel. Dat is de enige manier om eenheid van opvatting over de wijze van
uitvoering en het oogmerk te waarborgen. Persoonlijk contact was, is en blijft de cruciale
factor voor bevelvoering.

4.2 Militaire besluitvorming
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De (politiek-)militaire besluitvorming kent verschillende niveaus met ieder hun eigen
speciﬁeke kenmerken, die uiteraard van invloed zijn op de besluitvorming. Daarom zijn er
in de loop van de jaren speciﬁeke besluitvormingsmodellen ontwikkeld voor en op deze
niveaus.
4.2.1 Militair-strategisch niveau
Dit niveau behelst de besluitvorming voordat tot eventuele daadwerkelijke inzet wordt
overgegaan. Omdat de Nederlandse krijgsmacht complexe ’combined, joint’ operaties uitvoert
in samenhang met andere instrumenten van de Nederlandse staat, vaak in international
verband, ligt het aandachtsgebied bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van operaties
bij het behalen van missieresultaten. Dit vereist een volledig geïntegreerde en samenhangende voorbereiding tussen trainen en voorbereiden van de eenheden, missie inhoudelijke
planning en politieke besluitvorming. Dit maakt gezamenlijke planning van verschillende
actoren noodzakelijk, gebaseerd op een gemeenschappelijke focus in de operatie. De regie
over planning, voorbereiding en uitvoering van de militaire bijdrage voor operaties,
inclusief de hierbij benodigde besluitvorming, is vastgelegd in de CDS Leidraad 2
Operationeel Planningsproces (OPP). Deze gaat uit van vastgelegde taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden en beoogt een optimale afstemming op de (inter)nationale
politieke en militaire besluitvorming te realiseren. Overigens speelt Nederland bij de
internationale besluitvorming zelf ook een rol, bijvoorbeeld bij NAVO en EU als lid van de
Noord Atlantische Raad / NAVO Militair Comité, respectievelijk het Permanent Veiligheids
Comité / EU Militair Comité, wat de afstemming vereenvoudigt. Het is een dynamisch,
generiek planningsproces, dat per operatie ﬂexibel zal moeten worden toegepast.

Joint Doctrine Publicatie 5

95

CDS Leidraad 2 bevat een stroomschema dat is afgestemd op de belangrijkste nationale
producten (zoals bijv. de Artikel 100 Brief aan de Kamer en het OPLAN). Ook zijn speciﬁek
nationale organen genoemd, zoals de Stuurgroep Militaire Operaties (SMO). CDS Leidraad 2
levert dus informatie ‘naar boven en naar beneden´. Daarnaast zijn er formats opgenomen
van belangrijke documenten die uit dit proces voortkomen en zijn er opzetten (bijvoorbeeld
tussentijdse brieﬁngs) gevoegd van aspecten die van invloed kunnen zijn bij het doorlopen
van het OPP. Verder is de samenhang weergegeven met het voorbereiden van de eenheden.
Hiermee wordt beoogd duidelijkheid te scheppen in wat de betrokken deelnemers aan het
CDS OPP van elkaar, in de verschillende fasen van het OPP kunnen verwachten.
4.2.2 Operationeel en hoger tactisch niveau
Besluitvorming op operationeel en hoger tactisch niveau vindt weliswaar plaats op basis
van een generiek besluitvormingsmodel, maar kenmerkt zich door een hoge mate van
complexiteit. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vele civiele en militaire actoren
met ieder hun eigen belangen, de tijdfactor (korte versus lange termijn), gewenste en
ongewenste eﬀecten, bestaande relaties, en de rol van de media.
Op het operationele niveau richt men zich in de besluitvorming doorgaans op het optreden
over langere perioden. Op basis van de opgelegde doelstelling (end), de op strategisch
niveau bepaalde manieren (ways), en de daarvoor benodigde middelen (means), gaat men op
het operationele niveau op zoek naar manieren om deze doelstelling te realiseren. Na
zorgvuldige afweging neemt men hierover vervolgens een besluit. De realiteit van het
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optreden in een joint en multi-agency omgeving speelt daarbij een dominante rol.
Het NAVO OPP (zie voor een beknopt overzicht bijlage 4-2) dient als grondslag voor het
besluitvormingsproces op operationeel en hoger tactisch niveau. Het is in detail beschreven
in Allied Joint Publication (AJP)-5 for operational planning. Als primair planningsinstrument
dienen de Allied Command Operations (ACO) Guidelines for Operational Planning (GOP)42. Hierin zijn
alle relevante aspecten van operationele planning beschreven. Het ACO GOP geeft richtlijnen over de in beschouwing te nemen planningsfactoren bij de ontwikkeling van een
operationeel plan, en bevat de standaard structuur en inhoud van dit plan.
4.2.3 Tactisch niveau
Op tactisch niveau neemt men besluiten over de uitvoering van concrete activiteiten die een
bijdrage leveren aan de op operationeel niveau geformuleerde doelstellingen. De beschikbaarheid van een staf bepaalt vaak de manier waarop een commandant het besluitvormingsproces uitvoert. Alhoewel het NAVO OPP ook behulpzaam kan zijn bij het besluitvormingsproces op tactisch niveau, bestaan er op dit niveau ook andere, meer toegesneden
procesmodellen die gebruikt kunnen worden. Voorbeelden van domeinspeciﬁeke modellen
op tactisch niveau zijn het tactisch besluitvormingsmodel (TBM, ook: tactical estimate), het
maritiem OPP, het seven questions model (ontwikkeld door de Britse krijgsmacht, ook: combat
estimate) en het ‘OATDOEM-model’ (Oriëntatie, Analyse, Terrein, Dreiging, Overige factoren,
Eigen middelen en Mogelijkheden)43.
Het is mogelijk om bepaalde aspecten uit de verschillende modellen te combineren.
Besluitvormingsmodellen moeten daarom ﬂexibel worden toegepast en nooit als een star
spoorboekje worden gebruikt. De commandant bepaalt op basis van zijn eigen kennis,
ervaring en stijl, en de capaciteiten van zijn staf, op welke manier hij invulling wil geven aan
besluitvorming. Ervaring met het functioneren op de hogere tactische niveaus en bekwaamheid in het uitvoeren van het OPP zijn noodzakelijk voor een succesvolle toepassing.
4.2.4 Meerdere besluitvormingsmethoden
Het rationeel-synoptische model ligt ten grondslag aan de hiervoor beschreven militaire
besluitvormingsmodellen. Hierbij tracht men op basis van de beschikbare informatie zo
rationeel en beargumenteerd mogelijk te beslissen. Dit besluitvormingsmodel kent een set
van normen, waarden en verwachtingspatronen: nadruk op vakkennis, argumenten,
processen en procedures. Militaire commandanten moeten zich er echter van bewust zijn
42
43

Medio 2010 worden de ACO GOP vervangen door het ACO Comprehensive Operations Planning Directive (COPD).
Deze besluitvormingsmodellen worden nader uitgewerkt in de Leidraad Commandovoering (CLAS) en de Maritiem Doctrine en Tactieken Centrum
(MDTC) uitgave het Maritiem Operationeel Planningsproces – methode en techniek.
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dat er ook andere manieren zijn om tot een besluit te komen, met meer nadruk op
percepties, beelden, belangen en macht. Veel actoren, zowel binnen als buiten de eigen
coalitie, zijn gewend op die wijze te handelen. De militaire besluiten komen daardoor in
een bredere context te staan, waarbij zij slechts een (soms zelfs ondergeschikte) factor zijn
in de algehele situatie. Om te kunnen begrijpen wat er gebeurt in de complexe omgeving en
eﬀectief te blijven opereren dienen daarom andere factoren te worden meegewogen bij de
eigen besluitvorming. Wellicht dat bij evaluatie van de besluitvorming andere benaderingen dan de strikt rationele benadering betere oplossingsrichtingen bieden. Flexibiliteit en
creativiteit van geest van de commandanten en hun staven zijn daarom een vereiste.

4.3 Het besluitvormingsproces
Deze sectie beschrijft het besluitvormingsproces. Omdat militaire besluitvorming plaatsvindt binnen het bredere kader van operational art wordt eerst kort hierop ingegaan. Daarna
worden de onderdelen operational design en operational management besproken. Vervolgens
wordt het cyclische besluitvormingsmodel uitgewerkt.
4.3.1 Operational art
Operational art is het creatieve en analytische proces met betrekking tot de voorbereiding en
uitvoering van een operatie, afgestemd met andere actoren, waarbij strategische doelstellingen vertaald worden in tactische activiteiten teneinde gewenste eﬀecten te bereiken. Het
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concept dateert van de Koude Oorlogperiode, maar is evenzeer toepasbaar op operaties
waarbij het oplossen van crises niet uitsluitend wordt bepaald door militaire successen. Het
omvat het toepassen van het creatieve vermogen van een commandant en zijn staf om
complexe, ongestructureerde problemen helder en logisch te formuleren teneinde een
gedetailleerde planning mogelijk te maken, uitmondend in heldere bevelen. Operational art
wordt gerealiseerd door een combinatie van capaciteiten van een commandant en de door
de staf ondersteunde processen operational design en operational management.
4.3.2 Operational design
Operational design formuleert het probleem, en ontwikkelt en verﬁjnt vervolgens de operationele ideeën van de commandant – zijn visie op hoe de operatie zich zou moeten ontvouwen
– teneinde de basis voor gedetailleerde en uitvoerbare plannen te verschaﬀen. Operational
design vindt gedurende de gehele duur van de operatie plaats, waar nodig bijgestuurd door
veranderingen in de strategische richtlijnen. Het moet nooit als een afgeronde fase worden
beschouwd, omdat de situatie altijd kan wijzigen. Daarom zijn periodieke heroverweging
en verﬁjning vaste elementen van een continue operational re-design wanneer de situatie
daadwerkelijk wijzigt. Een commandant moet dan ook kunnen omgaan met onzekerheid,
en chaos in zijn voordeel kunnen gebruiken. Mede hierom dient een voortdurende
evaluatie deel uit te maken van zijn design proces.
4.3.3 Operational management
Operational management integreert, coördineert, synchroniseert en stelt prioriteiten bij de
uitvoering van een operatie. Ook beoordeelt het voortdurend de voortgang ervan. De
reacties van de tegenstander hebben onvermijdelijk eﬀect op het eigen optreden. Het
evalueren van de voortgang van de operatie en vervolgens snel reageren (teneinde het plan
zodanig te wijzigen dat de beoogde eﬀecten onder de gewijzigde omstandigheden nog
steeds kunnen worden gehaald) is daarom een belangrijke manier waarop een commandant een joint eenheid leidt.
4.3.4 Het cyclische karakter van besluitvorming
Besluitvorming is een doorlopend proces. Militaire organisaties onderkennen de cyclus:
analyse, planning, uitvoering en evaluatie. Analyse bestaat hierbij uit doelbepaling en
beeldvorming, terwijl tijdens planning oordeelsvorming plaatsvindt. Deze cyclus is onderstaand
visueel weergegeven, geplaatst in de bredere context van de hiervoor beschreven operational
art, en wordt in de aansluitende paragrafen nader uitgewerkt.
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Tactical Employment of Forces
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Afbeelding 4-1 Cyclische besluitvorming44

4.3.5 Analyse
4.3.5.1 De doelbepaling
De doelbepaling betreft de keuze van het te bereiken doel. Het is voor betrokkenen belangrijk
eenzelfde helder beeld te hebben van het beoogde doel (end) om richting te geven aan de
vereiste inspanningen. De reden waarom men het speciﬁeke doel wil realiseren (purpose)
moet daarom duidelijk zijn. Alleen dan kan een succesvolle manier van optreden (method)
worden ontwikkeld. De beschikbaarheid van een lange termijn visie (desired endstate)
vergemakkelijkt de formulering van onderliggende doelstellingen.
Als eerste moet worden vastgesteld of, en onder welke voorwaarden, het doel kan worden
gerealiseerd. Hierbij moet worden aangegeven binnen welke termijn, en tegen welke prijs
(met welke beschikbare middelen), dit moet gebeuren. Om te garanderen dat doelstellingen realistisch zijn is hierbij een afweging van de in te zetten middelen in relatie tot het
doel noodzakelijk. Doelstellingen moeten voorts aan de SMART-kenmerken voldoen:
speciﬁek (S), meetbaar (M), acceptabel (A), realistisch (R) en tijdgebonden (T).
Bij voorkeur wordt de doelbepaling uitgevoerd door een kleine groep functionarissen. De
top van de organisatie, eventueel geassisteerd door vertegenwoordigers van de onderlig44

bron: NAVO Allied Joint Publication-01(D)
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gende managementlaag of externe deskundigen, voert deze stap in het besluitvormingsproces daarom doorgaans uit.
4.3.5.2 De beeldvorming
De beeldvorming betreft de beeldopbouw van relevante aspecten van de situatie waarbinnen
het doel moet worden bereikt. Een organisatie moet voortdurend aandacht besteden aan de
omgeving waarin zij haar activiteiten ontplooit. Elke organisatie richt zich daarbij op de
voor haar functioneren relevante aspecten, en actualiseert voortdurend haar beeld met
betrekking tot eigen sterke en zwakke punten en mogelijke kansen en bedreigingen. Het
uitvoeren van een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) is daarom een
regelmatig terugkerende activiteit binnen organisaties.
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Defensie richt zich op die actoren en factoren die voor haar van belang zijn. Dit kunnen
bijvoorbeeld zijn: de lokale bevolking, de opponent, mogelijke coalitiepartners, IO’s, GO’s
en NGO’s, het weer, het terrein, en politieke, historische, sociale en culturele ontwikkelingen in het operatiegebied. Beeldvorming in deze context is een continue activiteit binnen
een organisatie. Naast het voortdurend opbouwen en onderhouden van dit algemene beeld
wordt er voor besluitvorming over een geformuleerde doelstelling of opdracht een meer
gedetailleerd beeld samengesteld.
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4.3.6 Planning
4.3.6.1 De oordeelsvorming
De oordeelsvorming betreft de ontwikkeling en beoordeling van de mogelijkheden die leiden
tot het bereiken van het doel. In deze fase wordt nagegaan welke mogelijkheden (methods),
gelet op de beschikbare middelen, binnen de gestelde tijd kunnen leiden tot het bereiken
van het geformuleerde doel. Ervaren functionarissen neigen ertoe in deze fase vaak dezelfde
of gelijksoortige oplossingen aan te dragen. Als gevolg van tunnelvisie krijgen alternatieve
oplossingen dan zelden of nooit een kans. Naast vakmanschap is daarom een realistisch
creatief vermogen onmisbaar bij oordeelsvorming.
Men gaat als eerste na welke eﬀecten kunnen bijdragen aan de realisatie van de doelstelling.
Vervolgens gaat men na welke acties nodig zijn om die eﬀecten te bereiken, en pas daarna
inventariseert men welke middelen daarvoor nodig zijn. Per mogelijkheid probeert men te
voorspellen wat de reactie zal zijn op zowel elke afzonderlijke voorgestelde actie als op alle
acties samen. Vervolgens identiﬁceert men per mogelijkheid de voordelen, nadelen en
risico’s, evenals het beslag op de beschikbare middelen. Verder is de verwachte mate van
acceptatie ook vaak een belangrijk criterium om een oordeel te vormen over de meest
geschikte mogelijkheid.
4.3.6.2 De besluitvorming
In deze fase kiest men op basis van de analyse tijdens de beeldvorming en oordeelsvorming,
de mogelijkheid die het meest geschikt lijkt om het probleem op te lossen. Dit gebeurt door
de persoon of instantie die binnen de organisatie belast is met de leiding, en de autoriteit
heeft om besluiten te nemen.
4.3.7 Uitvoering
In deze fase worden de plannen uitgevoerd. Ook tijdens de uitvoering vindt op verschillende aggregatieniveaus voortdurend op basis van feiten aanvullend analyse en planning
plaats, gevoed door het verloop van de operatie en de evaluatie van de situatie.
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4.3.8 Evaluatie
Tijdens de uitvoering en na afronding van acties gaat de organisatie na of het doel wel kan
worden gehaald of is gehaald, en of dit op de meest eﬀectieve en eﬃciënte manier wordt of
is gerealiseerd. Er zijn twee vormen van evaluatie: productevaluatie en procesevaluatie.
Allereerst is het van belang te onderzoeken of het gestelde doel is gehaald (productevaluatie) binnen de gestelde tijd en met de beschikbaar gestelde middelen. Deze evaluatie wordt
niet alleen na afronding van de uitvoering uitgevoerd. Juist tijdens de uitvoering wordt
regelmatig, en zeker op belangrijke ijkpunten, bekeken of men op het goede spoor zit, en
of voltooiing binnen het voorziene tijdschema en met de beschikbare middelen haalbaar is.
Bijsturing op basis van aanvullende besluitvorming gedurende de uitvoering is soms
noodzakelijk.
Daarnaast wordt, zowel tijdens de uitvoering als na afronding, onderzocht of de gekozen
mogelijkheid wel op de best mogelijke manier verloopt resp. is uitgevoerd (procesevaluatie). Op basis van een uitgevoerde procesevaluatie kan andere inzet van middelen en/of
inzet van andere middelen noodzakelijk blijken.
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4.4 Besluitvorming bij analyse en planning
4.4.1 Complexe operationele problemen
De complexe operationele omgeving vraagt om een andere dan de traditioneel militaire
benadering om problemen op te lossen. Van oudsher zijn militairen geneigd een probleem
direct en rationeel-analytisch te benaderen om er zo snel mogelijk een bruikbare oplossing
voor te bedenken. Militairen zijn nog wel eens oplossingsgericht, waarbij de verleiding
bestaat om analyse van achterliggende oorzaken of redenen achterwege te laten. In een
complexe operationele omgeving is het cruciaal dat juist veel aandacht wordt besteed aan
beeldvorming. Het is zinloos een gedetailleerde planning te doorlopen zonder eerst
grondig te hebben vastgesteld wat de oorzaak van het op te lossen probleem is.
4.4.1.1 Kenmerken
De belangrijkste kenmerken van complexe operationele problemen
(‘ill-structured problems’) zijn de volgende.
 Geen deﬁnitieve en eenduidige oplossing. Een duidelijk gestructureerd probleem is
helder deﬁnieerbaar; men kan aangeven welke informatie nodig is voor de oplossing. Bij
ongestructureerde problemen is dit niet zonder meer mogelijk. De benodigde informatie
hangt af van de probleemdeﬁnitie, en de oplossing hangt af van de veronderstelde
oorzaak van het probleem. Ongestructureerde problemen kennen zelden een
enkelvoudige oorzaak. Daarnaast interpreteren en appreciëren de verschillende
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belanghebbenden de oorzaken, gevolgen en het belang daarvan op verschillende wijze.
Het begrijpen en formuleren van een complexe situatie hangt daarom deels af van het
gekozen perspectief, wat overigens niet wil zeggen dat objectieve oorzaken niet bestaan.
Bij de deﬁnitie van een complex operationeel probleem gaat het erom een gezamenlijk
bruikbare interpretatie te vinden.
 De probleemdeﬁnitie wijst naar de oplossingsrichting. In de praktijk zijn
probleemdeﬁnitie en het ontwerpen van een oplossingsrichting gelijktijdige cognitieve
processen. Als men bijvoorbeeld een conﬂict deﬁnieert als het resultaat van een falende
economie, zal de oplossingsrichting een andere zijn dan wanneer falend bestuur als
oorzaak wordt beschouwd van het conﬂict.
 Elke situatie is in essentie uniek en nieuw. Historische voorbeelden zijn bruikbaar,
maar de verschillen tussen vergelijkbare situaties zijn vaak signiﬁcant. Politieke
doelstellingen, belangen van betrokken actoren, culturele en maatschappelijke
omstandigheden etc. verschillen per geval.
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 Geen standaard oplossingen. Tactisch uitvoerende doctrine biedt vaak standaard
formats voor actie, procedures of drills die met een kleine aanpassing bruikbaar zijn.
Voor complexe problemen op strategisch en operationeel niveau bestaan geen direct
toepasbare oplossingen. Bij dit soort problemen biedt doctrine slechts instrumenten en
handvatten die helpen bij het nadenken over het probleem en het zoeken naar de
oplossingsrichting, maar niet de oplossing zelf.
 Oplossingen zijn ‘beter of slechter’, niet ‘goed of fout’. Er is geen objectieve maatstaf
voor succes, zodat verschillende betrokkenen van mening kunnen verschillen over de
kwaliteit van een oplossing. De geschiktheid van de oplossing hangt daarom enerzijds af
van de probleemdeﬁnitie van de verschillende betrokkenen, en anderzijds van wat succes
voor hen betekent.
 Interactieve complexiteit. Operationele problemen zijn complex vanwege de grote
vrijheid van handelen van de verschillende actoren. Eenzelfde actie, uitgevoerd op
verschillende tijdstippen, kan tot verschillende resultaten leiden. Daarom zijn oorzaak en
gevolg moeilijk te verklaren en voorspellen.
 Waterdichte oplossingen bestaan niet. De kwaliteit van een oplossing kan afhankelijk
van het moment variëren. Een initieel als goed beoordeelde oplossing kan uiteindelijk
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rampzalige gevolgen hebben wanneer onbedoelde neveneﬀecten gaandeweg duidelijk
worden. Verder is beoordeling van een situatie moeilijk omdat resultaten van genomen
acties vaak niet direct meetbaar zijn.
 Er bestaat geen deﬁnitieve oplossing. Het is meestal onmogelijk op enig moment te
concluderen dat een operationeel probleem deﬁnitief is opgelost. Men werkt door aan de
oplossing totdat de situatie als ‘voldoende’ wordt beoordeeld, of tot het moment dat
nationale belangen zijn veranderd of bronnen zijn uitgeput.
 Een complex operationeel probleem is mogelijk een symptoom van een ander
probleem. De verklaring van een probleem bepaalt in grote mate de mogelijke
oplossingsrichtingen. Echter, bij het oplossen van een probleem komt mogelijk een
probleem van een hogere orde aan het licht, waar het eerste probleem een symptoom
van blijkt te zijn geweest. Men moet dan niet slechts streven naar symptoombestrijding,
maar juist naar oplossing van het hogere orde probleem. Ook hier bestaat echter een
valkuil: wanneer het hogere order probleem te abstract wordt geformuleerd, is het
minder aannemelijk dat de verschillende aspecten van het speciﬁeke probleem worden
opgelost.
 De probleemoplosser mag niet falen. De operationeel commandant dient, geholpen
door zijn staf, zijn doelstellingen te behalen. Hij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor
de gevolgen van zijn beslissingen.
Kort samenvattend: omdat er geen unieke manier bestaat om complexe operationele
problemen op te lossen (elk probleem is nieuw en anders), moet een operationeel
commandant dit zelf vormgeven. Er bestaat geen checklist voor, al zijn er hulpmiddelen in
de vorm van planningsprocessen. Maar altijd geldt: uit de wijze van formuleren van het
probleem volgt automatisch een bepaalde oplossingsrichting.
4.4.1.2 Probleemdeﬁnitie en probleemoplossing
De analyse richt zich primair op de deﬁnitie van het probleem en een eerste conceptuele
benadering. De commandant speelt hierbij een cruciale rol. Een goede analyse en beschrijving van het probleem zal veelal richtinggevend zijn voor een mogelijke aanpak, het
ontwerp van een operatie. De appreciatie van het probleem en de op basis hiervan
geformuleerde doelen zijn vervolgens de ingrediënten van een gestructureerd planningsproces, waarbij de staf binnen de richtlijnen van de commandant bruikbare en uitvoerbare
plannen en orders ontwikkelt. Het eerste deel van de besluitvorming is creatief en iteratief
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van aard en doet vooral een beroep op operational art en operational design. Het tweede deel, de
planning, is onder ideale omstandigheden een praktische, logische en lineaire activiteit,
maar kan in de praktijk noodgedwongen ook iteratief plaatsvinden.
4.4.2 Denken in eﬀecten
Alhoewel elke actie leidt tot bedoelde en vaak ook onbedoelde eﬀecten, hebben deze in het
verleden vaak niet centraal gestaan in het besluitvormingsproces, al speelden ze hierbij altijd
wel een rol. De laatste jaren is het denken in eﬀecten echter steeds meer op de voorgrond
getreden, te meer omdat de eﬀecten van militaire operaties van grote invloed zijn op het
eindresultaat ervan. Daarom wordt hieronder ingegaan op de eﬀectgerichte benadering.
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4.4.2.1 De eﬀectgerichte benadering
Een eﬀectgerichte benadering gaat uit van een causaal verband tussen acties en eﬀecten.
Voor de praktische invulling hiervan bestaat op alle genoemde niveaus behoefte aan een
brede analyse van de complexe omgeving. Elk van deze niveaus heeft een eigen speciﬁeke
analysebehoefte, waarbij de appreciatie van de internationale en de eigen nationale situatie
een rol spelen. Een goede aansluiting van de verschillende niveaus moet worden nagestreefd,
maar is vanwege het verschil in invalshoek niet altijd gemakkelijk te realiseren.
Toepassing van een eﬀectgerichte benadering op het politiek-strategische niveau richt zich
voornamelijk op de interdepartementale integratie en op de coördinatie met internationale
instituties. Tevens dient op dit niveau een analyse van de voortgang van de integrale
campagne bewaakt te worden. Voor een eﬀectgerichte benadering bestaat op het politiekstrategische niveau een duidelijke noodzaak tot vroegtijdige afstemming van de interessegebieden, de gewenste te bereiken eﬀecten en daarmee de strategie. Voldoende integratie op
het politiek-strategische niveau is daarom een vereiste.
Toepassing van een eﬀectgerichte benadering op het militair-strategische niveau richt zich
voornamelijk op een duidelijke afstemming over hoe de met militaire middelen te bereiken
eﬀecten behaald kunnen worden, en in hoeverre deze kunnen bijdragen aan het totale
eﬀect. Daarom is afstemming van de te realiseren eﬀecten met andere instrumenten van
macht van groot belang. Dit leidt op dit niveau tot een behoefte aan een geïntegreerde
omgevingsanalyse van alle relevante factoren (zie paragraaf 4.4.2.2 en verder).
Toepassing van een eﬀectgerichte benadering op het militair-operationele niveau is
gecompliceerder dan op het militair-strategische niveau omdat hier acties aan te bereiken
eﬀecten gekoppeld moeten worden. Daarom bestaat in het uitvoerende deel grote behoefte
aan speciﬁeke materiedeskundigen. Op het operationele niveau vindt voor de uitvoering van
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een eﬀectgerichte benadering een duidelijke continue Politieke, Militaire, Economische,
Sociale, Infrastructurele en Informatie (PMESII)-analyse plaats van actoren, factoren en
processen die zorgen voor een gefundeerd inzicht in de complexe omgeving. Tevens voert
dit niveau de eﬀectiviteitmeting van de campagne uit ten behoeve van de evaluatie.
De militaire taakstelling moet in samenhang met de inzet van alle machtsmiddelen worden
gezien en moet worden afgestemd met acties van overige actoren. Daarbij moet duidelijk
aangegeven worden welke acties door het militaire domein, en welke door andere
domeinen moeten worden genomen. Ook moet afstemming plaatsvinden van acties die
een eﬀect in een ander domein kunnen hebben. De beoogde lange termijn eﬀecten staan
hierbij centraal.
Het daadwerkelijk koppelen van acties aan te bereiken eﬀecten op militair-operationeel
niveau is niet eenvoudig omdat de causaliteit tussen de te nemen acties en de ermee te
bereiken eﬀecten niet altijd eenduidig is vast te stellen. Wel is duidelijk dat het bereiken van
eﬀecten in een complexe omgeving van zeer veel factoren afhankelijk is. Over veel van deze
factoren, alsmede hun tijdsfactor, hebben noch het militaire domein, noch nationale
instanties controle, hetgeen het bepalen van de benodigde acties voor de gewenste eﬀecten
lastig maakt. Verder is het zo dat de beoogde eﬀecten vaak pas op langere termijn optreden,
terwijl het militaire apparaat juist een hoog operationeel tempo nastreeft om het initiatief
te behouden.
Planning en uitvoering volgens een eﬀectgerichte benadering hebben voor wat betreft
inrichting van de staf geen speciﬁeke materiële consequenties. Wel bestaat er op militairoperationeel niveau behoefte aan voldoende capaciteit van andere departementen om
diplomatieke, economische en informatie activiteiten te kunnen uitvoeren.
De eﬀectgerichte benadering heeft voor de lijn van commandovoering geen directe
gevolgen, maar beïnvloedt wel de uitvoering ervan vanwege de toegenomen behoefte aan
inzicht in zaken die geen betrekking hebben op het militaire apparaat zelf. De hiertoe
benodigde kennis zal voornamelijk met opleiding en training moeten worden bijgebracht.
Over de meest geschikte staforganisatie voor een eﬀectgerichte benadering bestaan
verschillende meningen. Nu eens wordt gesteld dat geen aanpassing van de J-structuur
nodig is, terwijl dan weer wordt gesteld dat inrichting van een eﬀectgerichte planningcel,
uitvoeringcel en analysecel noodzakelijk is. In NAVO-verband hebben inmiddels experimenten met deze constructie plaats gevonden. Maar naast deze rigide doorvoering van een
eﬀectgerichte stafconstructie bestaan ook hybride vormen. Zo bestaat voor de uitvoering
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van een eﬀectgerichte benadering ook de eﬀectgerichte synchronisatiecel (een vorm van
een eﬀectgerichte planningcel) als aanvulling op de klassieke J-structuur.
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Tijdens operaties in internationaal verband is ervaring opgedaan met de Eﬀects Cell,
bestaande uit planners en evaluatoren (operationeel analisten). Zij geven de gewenste
eﬀecten aan en suggereren concrete acties om deze eﬀecten te bereiken. Een lange termijn
planningscel (J5) plant vervolgens de concrete acties, waarna een sectie operaties de acties
uitvoert. Deze beschikt hiertoe over een kleine planningscapaciteit (J35) om de lopende
actie bij te sturen, een element (J33) dat de daadwerkelijke uitvoering coördineert, en een
‘targetingcel’ die de doelanalyses doet. Zoveel mogelijk worden de gezichtspunten van de
verschillende civiele disciplines in de planning ingebracht. Het gaat hierbij vooral om
antropologen, CIMIC-adviseurs, de political adviser, de development adviser, de cultural adviser, en
ook een geospatial analyst. Deze laatste kan historische informatie uit een database geograﬁsch presenteren, waardoor onderlinge relaties tussen incidenten sneller duidelijk worden.
Voor het doen van een ‘perceptiecheck’ is een ‘red team’ zinvol. Dit analyseert op welke wijze
de beoogde actie in de ogen van andere betrokken partijen naar verwachting zal worden
gepercipieerd.
J2, J9

Kennisbasis

J2, J9, OA, SME

EB Assessment

EB Planning

EB Execution

J3, J9

Afbeelding 4-2 Effectgerichte (Effects Based) cellen
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J5, J35

De klassieke J-organisatie is in de meeste eﬀectgerichte cellen herkenbaar; met name
Inlichtingen (J2), Operaties (J3), Plannen (J5) en CIMIC (J9) zijn in alle eﬀectgerichte cellen
vertegenwoordigd. Dit pleit voor instandhouding van de bestaande structuur, aangevuld
met een overkoepelende staﬀunctie (operationeel analist) naast de chef-staf die de
eﬀectgerichte coördinatie van de J-staf uitvoert en zeker stelt dat de benodigde processen
van een eﬀectgerichte benadering worden gevolgd. Met de huidige J-structuur ziet dit er uit
als op afbeelding 4-2.
Het opzetten van een kennisbasis voordat met planning kan worden begonnen is cruciaal.
Deze kennisbasis moet leiden tot een continue situationele awareness voor alle omgevingsfactoren, waardoor een bredere en diepere inlichtingenbehoefte kan ontstaan. Voorts moet
het planningsproces ten eerste leiden tot een duidelijke vaststelling van de acties die gericht
zijn op het bereiken van de benodigde eﬀecten, en ten tweede tot een duidelijker verband
tussen strategische richting en tactische activiteiten. De uitvoering moet niet alleen gericht
zijn op het uitvoeren van de taken zelf, maar tegelijkertijd op het verzamelen van informatie
voor de lange termijn.
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Voortgang van de campagne moet gemeten worden aan de hand van behaalde resultaten
van vastgestelde deeldoelstellingen. Zo wordt dus in eerste instantie na het gebruik van
Measurement of Performance door middel van resultaatmeting (Measurement of Eﬀect) inzicht
verkregen in de eﬀectiviteit van de campagne. Actiemetingen (Measurement of Activities) zijn
vervolgens nodig om de eﬀecten te kunnen verklaren en mogelijk te relateren aan het eigen
optreden. Dit vereist een continue informatiestroom tussen de verschillende actoren en
stafelementen. De afstemming van de acties tussen de verschillende domeinen in de
uitvoeringsfase is echter niet altijd even optimaal. Een ander probleem met de eﬀectgerichte benadering in het operationele planningsproces is de causaliteit tussen acties en te
bereiken eﬀecten. Het planproces is bijzonder lastig omdat wordt geopereerd in een
complexe omgeving, waarin eﬀecten vaak optreden vanwege een cumulatie van acties. De
speciﬁeke problemen van causaliteit en lange termijn eﬀecten versus operationeel tempo
vormen een uitdaging en zijn daarmee een zwak punt van de eﬀectgerichte benadering.
Bij de eﬀectgerichte benadering sturen zowel gewenste als ongewenste eﬀecten de
missie-analyse en de course of action (COA) bepaling. Als het Operationeel Plannings Proces
vanuit die gedachte geschiedt, vergroot dit de kans dat doelstellingen kunnen worden
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vertaald in uit te voeren acties. Het hebben van een gemeenschappelijk begrip van de
eﬀecten voor de gehele campagne voordat de taken worden geformuleerd en toegewezen is
de sleutel tot een eﬀectgerichte benadering bij COA-ontwikkeling, analyse, vergelijking en
selectie. Hoe beter de samenwerking, hoe waarschijnlijker het is dat de verschillende
capaciteiten kunnen worden geïntegreerd. Samenvattend geeft de eﬀectgerichte benadering, ondanks enkele uitdagingen, meer precisie en houvast bij de formulering en coördinatie van gemeenschappelijke actie voor, tijdens en na een operatie.
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4.4.2.2 PMESII-domeinen
Analyse van onder andere de Politieke, Militaire, Economische, Sociale, Infrastructurele en
Informatie (PMESII) systemen van de operationele omgeving genereert situational awareness
(SA) en geeft inzicht in de kansen en dreiging voor de operatie. Deze kunnen vervolgens
kinetisch of non-kinetisch benaderd worden om zo gewenste eﬀecten te bereiken. Als de
tegenstander een staat is zijn doorgaans alle systemen aanwezig. Voor Non-Statelijke
Actoren (NSA) zijn de PMESII-systemen niet voldoende, in dat geval wordt gewerkt met een
aanvullende set informatiebehoeften voor Funding, Recruitment, Information, Support (FRIS). De
dreiging hoeft echter niet altijd een fysiek karakter te hebben, maar kan ook van niet-fysieke
aard zijn, bijvoorbeeld honger of armoede; in algemene termen is de dreiging de ongewenste situatie waartegen de gezamenlijke acties gericht zijn. PMESII wordt vaak gebruikt in
defensiekringen maar mag geen dogma worden; andere methodes die ingaan op andere
dimensies zijn vaak net zo goed, of soms zelfs beter, bruikbaar. De aandacht mag niet
afgeleid worden door de semantiek, maar dient zich primair te richten op het te behalen
resultaat.
4.4.2.2.1 Gebruik van Knowledge Development (KD)
KD is het bruikbaar maken van informatie en kennis, en geschiedt door getraind en ervaren
personeel op het gebied van data- en kennisverwerving en -verwerking. Een omgevingsanalyse resulteert voor wat betreft de gebruikte data en kennis in een model, een perceptie van
de werkelijkheid. Dit betekent dat de omgevingsanalyse een beeld van de werkelijkheid
geeft, en een beeld van hoe die te beïnvloeden met ingeschatte acties (‘scenario building’). De
omgevingsanalyse is dus meer dan alleen het opnoemen van feiten en factoren van invloed,
en moet nadrukkelijk ingaan op de wijze waarop gedacht wordt deze factoren te kunnen
beïnvloeden.
Bij een geïntegreerde PMESII analyse kunnen de data en kennis niet alleen door militaire
actoren worden verkregen, maar zullen alle betrokken actoren moeten bijdragen aan de
analyse. Om tot geïntegreerd KD te komen is er behoefte aan processen die deze integratie
mogelijk maken, en aan een duidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden
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om de data- en kennisvergaring en het gebruik ervan te managen. Deze processen worden
Knowledge Management (KM) genoemd.
4.4.2.2.2 Gebruik van Knowledge Management (KM)
Data van gouvernementele en non-gouvernementele organisaties moet bijeengebracht en
‘gemanaged’ worden. KM is het organisatorische proces dat de verzameling, fusie, organisatie en communicatie van data en kennis mogelijk maakt, zodat deze gegevens tijdig
gebruikt kunnen worden. Dit moet centraal gebeuren, waarbij elke betrokken actor zijn
eigen data verzamelt en analyseert. Bij het “managen” of beheren van data en kennis moet
rekening worden gehouden met de classiﬁcatie of rubricering hiervan.
KD en KM beginnen gedurende de initiële fase van een operatie, maar vinden continu plaats
bij een niet in tijd en plaats gedeﬁnieerde dreiging als terrorisme, of de potentiële verspreiding van massavernietigingswapens. Bij operaties loopt KD tot het eind ervan en is het een
iteratief proces, bij niet in tijd gelimiteerde onderwerpen zijn KD en KM voortdurende
processen.
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4.4.3 De gevaren van groepsdenken
Een commandant en zijn staf moeten waken voor de gevaren van groepsdenken bij hun
besluitvorming. Groepsdenken is een psychosociaal fenomeen, waarbij een groep van op
zich zeer bekwame personen zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de
kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Het ontstaat als groepsleden primair letten op
het behoud van overeenstemming en eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van
een kritische overweging van de feiten.
Er zijn verschillende kenmerken die voorafgaand aan groepsdenken kunnen worden
waargenomen, en die gemakkelijk op een militaire staf van toepassing kunnen zijn. Hoe
sterker de staf deze kenmerken vertoont, hoe vatbaarder zij is om slachtoﬀer te worden van
groepsdenken. Voorbeelden hiervan zijn:
 het bestaan van een hechte groep;
 leiderschap via dwingende richtlijnen of charismatisch leiderschap;
 homogeniteit van de leden qua sociale achtergrond en ideologie;
 grote stress door externe bedreigingen.
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Symptomen van groepsdenken zijn overschatting van de groep, kortzichtigheid en druk
voor uniformiteit. Deze symptomen kunnen leiden tot een onjuist besluitvormingsproces.
Groepsdenken is echter niet iets absoluuts; het is met de nodige maatregelen te voorkomen. Als een staf deze voorzorgsmaatregelen neemt kan men groepsdenken voorkomen of
althans toch verminderen. Mogelijke maatregelen om de kans op groepsdenken te
verminderen zijn:
 het aanwijzen van een ‘advocaat van de duivel’;
 de groepsleden aanmoedigen om een kritische houding aan te nemen en duidelijk
maken dat men hierop niet zal worden afgerekend; kritische opmerkingen worden als
opbouwende inbreng gebruikt;
 een onafhankelijke opstelling van de commandant, die vooraf geen voorkeur aangeeft,
en bij voorkeur enkel objectieve informatie betrekt bij de besluitvorming;
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 het formeren van onafhankelijke subgroepen (een om de beslissing te maken en een
andere om deze te beoordelen);
 het splitsen van de staf in subgroepen om een onderwerp te bespreken;
 het betrekken van buitenstaanders bij de staf, voor nieuwe ideeën en om de bestaande
ideeën kritisch te benaderen.
4.4.4 Beperkingen in tijd, ruimte en middelen
Het militaire besluitvormingsproces vindt vaak onder grote tijdsdruk plaats. Ook de
uitvoering van de operatie kent doorgaans deze tijdsdruk. Daarnaast ontbreekt het de
commandant vanwege voornoemde omgevingsfactoren vaak aan de ruimte om zijn
plannen zoals eigenlijk gewenst uit te voeren; er zijn geograﬁsche beperkingen die zijn
bewegingsvrijheid limiteren. Verder is het vaak ook niet mogelijk om alle gewenste
personele en materiële middelen tijdig ter beschikking te hebben. Kortom, een commandant ziet zich bij zijn besluitvorming en daaropvolgend optreden beperkt in tijd, ruimte en
middelen. Ondanks deze beperkingen moet een commandant beslissingen doorgaans niet
uitstellen. Een groot gevaar hiervan is dat de opponent voldoende tijd krijgt om versterkingen aan te voeren, en zodoende een voor hem gunstiger situatie schept.
Er bestaat geen standaardprocedure om te bepalen wanneer een commandant zijn
beslissingen moet nemen en tot actie moet overgaan. Het moment hiervoor bepaalt hij zelf,
gebaseerd op advies van zijn staf en andere actoren, kennis, ervaring en vakmanschap.
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4.5 Besluitvorming bij de uitvoering
4.5.1 Operationeel management
Strijdkrachten voeren tijdens een operatie verschillende activiteiten gelijktijdig uit. In de
loop van de tijd echter verandert het karakter van de operatie, oftewel het campagnethema,
en wijzigt de balans tussen deze activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als reactie op
het gedrag van de tegenstander. Het is moeilijk aan te geven wanneer precies zo’n overgang
plaatsvindt. Het oordeel van de commandant is hierbij van cruciaal belang, en kan er zelfs
toe leiden dat in verschillende gedeeltes van het operatiegebied verschillende benaderingen
worden toegepast. Algemeen gesproken kunnen alle activiteiten gelijktijdig plaatsvinden,
ongeacht het campagnethema. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een peace support operation de
noodzaak bestaan een beperkte aanval uit te voeren.
4.5.1.1 Voortgangsbewaking van de operatie
Het bepalen van de mate van succes is een fundamenteel aspect van een militaire operatie.
De commandant moet hiervoor SMART-criteria formuleren in zijn Concept of Operations
(CONOPS) en Operations Plan (OPLAN). Hij moet vaststellen of de voorziene beoogde eﬀecten
zijn bereikt, en dat is meer dan slechts vaststellen of een individueel doel is uitgeschakeld.
Deze vaststelling is vooral relevant bij acties waarbij de nadruk niet zo zeer ligt op fysieke
vernietiging van doelen, maar meer op een veranderde houding van de tegenstander.
Ongeacht de aard van de operatie moet de commandant zeker stellen dat een monitoring- en
evaluatieproces zorgvuldig wordt uitgevoerd, waarbij gebeurtenissen op tactisch niveau de
aandacht voor de operationele endstate niet moeten vertroebelen.
Het monitoring- en evaluatieproces moet de waarschijnlijkheid beoordelen van het behalen
van de verschillende beoogde eﬀecten, en verschaft zodoende de operationeel commandant inzicht voor de toewijzing van de verschillende eenheden aan de verschillende
components (apportionment). Ook moet het proces de commandant in staat stellen vast te
stellen of een operatie verloopt zoals gepland. Op die manier kan hij de noodzaak voor
eventuele contingency plans vaststellen. Verder moet het proces bevestigen dat het juiste Centre
of Gravity (CoG), en de daarbij behorende kwetsbaarheden, zijn geselecteerd. De commandant moet zich ervan bewust zijn dat nieuwe kwetsbaarheden kunnen ontstaan, of dat
onderkende kwetsbaarheden mogelijk niet kunnen worden aangevallen. De analyse van het
CoG is daarom een iteratief proces voor de planningsstaf, waarbij het CoG regelmatig
herbeschouwd moet worden.
De commandant moet een evaluatieproces ontwikkelen dat bijdraagt aan het besluitvormingsproces. Dit proces vindt plaats op verschillende niveaus. Op strategisch niveau
beantwoordt het de vraag of de coalitie de strategische doelen behaalt, terwijl op operatio-
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neel niveau gekeken wordt naar zowel de operationele doelen van de coalitie als de
veronderstelde operationele doelen van de tegenstander in het licht van de gewenste
operationele end state. Op tactisch niveau tenslotte, wordt de vraag beantwoord of de
verschillende component commands de juiste dingen doen om het strategische doel te
bereiken.
Het resultaat van deze evaluaties wordt gebruikt bij de besluitvorming. Uiteindelijk is de JFC
verantwoordelijk voor het evaluatieproces. Hij produceert een operationele en tactische
evaluatie CONOPS voor de Joint Operations Area (JOA). Deze CONOPS deﬁnieert de tactics,
techniques, en procedures voor alle evaluaties binnen de JOA. De operationele evaluaties
dienen uiteindelijk als bouwstenen voor het besluitvormingsproces op strategisch niveau.
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4.5.1.2 Lines of Operations
Wanneer een operationeel commandant het OPP doorloopt, deﬁnieert hij, op basis van de
onderkende Decisive Points (DP), voor de te plannen operatie Lines of Operations. Zij geven de
relatie weer tussen de verschillende DP’s en visualiseren als zodanig de verschillende
activiteiten binnen een eenheid. Zij dienen zorgvuldig vastgesteld te worden zodat het volle
potentieel van de eenheid benut kan worden. Een goed overzicht en maximale synchronisatie zijn hierbij cruciaal.
4.5.1.3 Deconﬂictie
De operationeel commandant moet bij zijn battle space management zekerstellen dat de
verschillende onder zijn bevel staande eenheden geïntegreerd optreden en elkaar hierbij
niet hinderen. In voorkomend geval dient hij maatregelen te nemen om conﬂicterende
acties te vermijden, of in de kiem te smoren. Toch kan het voorkomen dat ondercommandanten verrast worden door optreden van nevenliggende eigen troepen, waarbij de kans op
slachtoﬀers veroorzaakt door eigen vuur (blue on blue en/of collateral damage), aanwezig is. De
operationeel commandant moet er zo veel mogelijk naar streven dit te voorkomen. Hij
moet daarom voorwaarden scheppen voor een eﬀectief deconﬂictieproces. Hierbij is
cruciaal dat snel en met een hoge mate van betrouwbaarheid de identiteit van elk contact
wordt vastgesteld. Hiertoe staan de commandant verschillende middelen ter beschikking45.
Deconﬂictie vindt weliswaar in de praktijk plaats op het tactische niveau, maar is van groot
belang voor het operationeel niveau vanwege de eﬀecten ervan. Gevallen van blue on blue of
collateral damage zijn altijd controversieel en leiden vaak tot (inter)nationale kritiek. Vaak
ondermijnen deze incidenten ook de legitimiteit van de betreﬀende operatie. Daarom moet
bij alle acties waarbij hiervan sprake is op een open en eerlijke wijze de oorzaak worden
45

Airspace Control Management (lucht), Combat ID (land), Waterspace Management (zee).
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achterhaald, waarbij eventuele fouten niet mogen worden verhuld. Een adequate mediastrategie dient hiervan deel uit te maken.
4.5.1.4 Synchronisatie
De operationeel commandant bepaalt doorgaans een hoofd(aanvals)richting en concentreert daar zijn middelen/uitwerkingen. Hij accepteert dan dat op andere plaatsen binnen
zijn eenheden minder kracht aanwezig is, maar behoud de mogelijkheid om eenheden van
plaats te veranderen als de situatie daarom vraagt. De snelheid waarmee hij dat doet bepaalt
mede de kans op succes. Een hoog operationeel tempo kan die kans verhogen, maar
bemoeilijkt juist de synchronisatie van de joint forces op de verschillende niveaus.
Een voorwaarde voor de synchronisatie van de joint forces is een zorgvuldige bepaling van de
Operations Areas voor de verschillende components. Binnen deze Operations Areas zijn de
respectieve Component Commanders (CC) de supported commander, en als zodanig verantwoordelijk voor prioriteren en timing binnen de gehele Area of operations (AOO). Onder andere Fire
Support Coordination Measures (FSCM) en de daarbij behorende procedures zijn middelen van
component commanders om eﬀectief optreden te ondersteunen en de veiligheid van eigen
troepen te vergroten. FSCM hebben ook een beschermende werking voor eenheden, de
bevolking, infrastructuur en religieuze of culturele objecten.
De uiteindelijke operationele resultaten zijn niet alleen afhankelijk van de joint forces. De
beoogde eﬀecten worden met meer dan alleen deze middelen bereikt; aspecten als Info Ops,
Public Aﬀairs (PA), CIMIC en dergelijke zijn hierbij van cruciaal belang. Zodra de JOA is
vastgesteld draagt de JFC dan ook de verantwoordelijkheid voor alle PA-activiteiten in dit
gebied. Om deze activiteiten te coördineren komt regelmatig een multifunctioneel comité
bijeen dat bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het operationele, inlichtingen en CIMIC
domein, evenals van de LEGAD en de POLAD, aangevuld met ad-hoc leden. De overeengekomen PA-strategie dient consistent te zijn met de richtlijnen van hogerhand, om zodoende
een gesynchroniseerde en coherente benadering te waarborgen. Mogelijk bestaat daarnaast
nog de noodzaak tot het formeren van een werkgroep tezamen met IO’s, NGO’s en andere
organisaties die in het operatiegebied actief zijn.
Synchronisatie matrices zijn een belangrijk hulpmiddel voor de bovengenoemde activiteiten; zij verschaﬀen een globaal inzicht in activiteiten die in een bepaalde volgorde en
onderlinge samenhang moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze kunnen mogelijke
conﬂicterende acties snel worden geïdentiﬁceerd. Deze synchronisatie vereist voldoende
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communicatiemiddelen en adequate liaison om ongewenste nevenschade of eﬀecten te
vermijden. In principe dienen alle actoren over deze middelen te beschikken, al zullen
speciﬁeke militaire verbindingsmiddelen schaars zijn en afgewogen ingezet moeten
worden.
4.5.2 Battle rhythm
De dagelijks terugkerende werkwijze van een operationele staf wordt het battle rhythm
genoemd. Bijeenkomsten, brieﬁngs, vergaderingen, overleg et cetera maken deel uit van
een doorlopende routine en waarborgen zodoende een optimaal tempo voor alle niveaus
binnen de eenheid. Battle rhythm is het essentiële mechanisme om gelijktijdige acties goed
gesynchroniseerd en geïntegreerd uit te kunnen voeren. Het ondersteunt het principe van
centrale (strategische) planning en decentrale (tactische) uitvoering. Battle rhythm wordt niet
gedicteerd door de snelheid van de informatiestroom.
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Wanneer een operatie begint moet zo snel mogelijk het battle rhythm worden bepaald en
toegepast op de meest eﬀectieve wijze. Het battle rhythm is gebaseerd op hiërarchie, waarbij
per dag een balans wordt bepaald tussen activiteiten op hoofdkwartiersniveau en activiteiten lager in de commandostructuur. Het kan tijdens een operatie worden gewijzigd, maar
hier dient terughoudend mee te worden omgegaan.
In een operationeel hoofdkwartier treft men doorgaans de onderstaande structuren aan.
 Meetings of boards, voorgezeten door de commandant, chef-staf of een andere hoge
functionaris, met als deelnemers vertegenwoordigers van alle belangrijke stafelementen.
Deze meetings hebben een besluitvormend karakter.
 Specialistische centra met een permanent karakter, die met een eigen staf zorgdragen
voor een speciﬁeke taak binnen een hoofdkwartier.
 Planning teams, multifunctionele stafelementen die voor speciﬁeke doeleinden zijn
geformeerd. Zij zijn niet permanent en worden na volbrenging van de taak opgeheven.
 Werkgroepen, met als taak om voor een speciﬁeke functie analyses uit te voeren. Zij
kunnen bestaan uit een kerngroep met vertegenwoordigers van de verschillende
components, en worden voorgezeten door een J-functionaris. Deze werkgroepen kunnen
een permanent of tijdelijk karakter hebben en kunnen meerdere planning teams
ondersteunen.
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Over het algemeen zijn de bovengenoemde structuren multifunctioneel qua zowel
deelnemers als taken.
4.5.2.1 Brieﬁngs en meetings
De onderstaande brieﬁngs en meetings zijn indicatief en gebaseerd op NAVO-operaties46.
De samenstelling is afhankelijk van de operatie en kan daarom variëren. Voorts kan een
commandant, die immers zijn eigen battle rhythm bepaalt, besluiten om bepaalde onderwerpen in andere (ad hoc) fora te laten behandelen.
Commandanten brieﬁng. Met deze brieﬁng als basis start de dagelijkse cyclus. De
operationeel commandant wordt in detail gebrieft over de afgelopen en komende korte
termijn periode (met als richtlijn vierentwintig uur), en globaal over de daaropvolgende
langere periode. De brieﬁng wordt verzorgd door de vertrekkende stafrotatie en bijgewoond
door zo veel mogelijk nieuw opkomende staﬂeden. De commandant sluit de brieﬁng af,
waarbij hij doorgaans zijn belangrijkste prioriteiten nogmaals benadrukt. Aansluitend kan
de chef-staf nog nader ingaan op bepaalde aspecten.
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Zie Allied Joint Publication-3 Joint Operations.
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Joint Coordination Board (JCB). Dit is de belangrijkste meeting van de operationeel commandant. Hier worden de macroaspecten van de operationele inzet van de coalitie besproken,
met de nadruk op synchronisatie, prioriteiten en het oplossen van mogelijke conﬂicten. De
JCB komt doorgaans eenmaal per dag bijeen, en bestaat minimaal uit de JFC, chef-staf,
Component Commanders (in persoon of per video tele conference (VTC)), liaison oﬃcieren, POLAD,
LEGAD, J3, J5 en eventueel andere op dat moment relevante functionarissen. Voorts is het
raadzaam de voorzitters van de andere meetings aanwezig te laten zijn zodat zij uit eerste
hand de voor hen relevante informatie verkrijgen.
De operationeel commandant stuurt de JCB aan, terwijl die op haar beurt uitvoeringsverantwoordelijkheden toewijst, prioriteiten bepaalt, en tactische activiteiten deconﬂicteert en
synchroniseert. Op die manier is zeker gesteld dat zowel Information Operations als het targeting
proces gecoördineerd plaatsvinden, gericht op de oogmerken van de commandant. De JCB
geeft de joint doelen door aan de components en bepaalt de supporting/supported relaties.
Daarnaast herziet zij indien nodig de doelprioriteiten, beperkingen en toewijzing van
eenheden. Overige verantwoordelijkheden zijn onderstaand weergegeven.
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 Checken en adviseren van de operationeel commandant over de Joint Coordination Order
(JCO). Oplossen van conﬂicten in de supported/supporting relaties.
 Het doen van voorstellen voor samenstelling van en relaties tussen CC’s, en het geven van
richtlijnen voor eenheden die niet aan ondercommandanten zijn toegewezen,
bijvoorbeeld de operationele reserve.
 Checken en adviseren van de operationeel commandant over alle producten van de Joint
Targeting Coordination Board (JTCB), Information Operation Coordination Board (IOCB)
en overige fora.
 Toewijzen van strategische Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) eenheden
aan de juiste CC en het houden van overzicht voor wat betreft hun bijdrage aan het joint
targeting proces.
 Checken en adviseren van de operationeel commandant over de Air Component
Commander’s (ACC’s) aanbevelingen voor apportionment van zijn luchteenheden.
 Direct battle space management om deconﬂictie tussen de verschillende components
zeker te stellen.
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De JCB wordt ondersteund door de JCB Working Group (JCBWG). De JCBWG is verantwoordelijk
voor alle benodigde coördinatie met functionele specialisten van die eenheden die
betrokken zijn bij de JCB. Zij vormt de tegenhanger van de JCB op werkniveau en versnelt
hiermee het ontwikkel- en coördinatieproces van de JCO.
Joint Force Operational Planning Group Meeting (JFOPG). Het doel van deze meeting is het
verﬁjnen van het operations plan, het monitoren van de activiteiten van de verschillende
eenheden, en het geven van richtlijnen voor eventuele contingency plans. De meeting wordt
voorgezeten door het hoofd J5 en bijgewoond door de overige hoofden van J1-9, eventueel
geassisteerd door functioneel specialisten.
Joint Target Coordination Board (JTCB). De operationeel commandant kan een organisatieelement formeren om zich met de targeting taak bezig te houden, maar kan deze verantwoordelijkheid ook aan een ondergeschikte commandant toewijzen. Hij kan er voor kiezen
om een JTCB te formeren, voorgezeten door de chef-staf en met vertegenwoordigers van het
JFC, de componenten van de JF, en nationale liaisons. Deze JTCB integreert de relevante
targeting aspecten, controleert de doelinformatie, ontwikkelt richtlijnen voor targeting, stelt
prioriteiten en stelt een doelenlijst op, de Joint Integrated Prioritised Target List (JIPTL). Deze lijst
wordt te allen tijde ter goedkeuring aan de operationeel commandant voorgelegd alvorens
daadwerkelijk tot actie wordt overgegaan. Tijdens operaties houdt de JTCB een overzicht van
de potentiële doelen bij, evenals een overzicht van de gebieden waar Special Operating Forces
(SOF) opereren teneinde het in gevaar brengen van lopende operaties te vermijden.
Information Operations Coordination Board (IOCB). De IOCB, voorgezeten door de Chief Info
Ops, coördineert de Info Ops binnen de JOA, formuleert de information strategy, en verzorgt de
input op dit gebied voor de JCB en de JTCB. Ook vervult de IOCB een liaisontaak naar onder
andere de Public Aﬀairs Oﬃcer (PAO), CIMIC functionarissen en de LEGAD, evenals met
ondergeschikte eenheden. Verder coördineert de IOCB met externe organisaties zoals de
Verenigde Naties, het Internationale Rode Kruis en overige IO’s/NGO’s.
Overige meetings. Naast de genoemde bijeenkomsten zijn er ook andere, soms met een
incidenteel karakter maar ook structurele. Deze hebben een meer bedrijfsmatig karakter en
coördineren onder leiding van de chef-staf de stafwerkzaamheden. De chef-staf oordeelt
over de noodzaak van deze bijeenkomsten. De belangrijkste doelen zijn:
 het vaststellen van een minimum controle mechanisme dat nodig is voor de operationele
activiteiten;
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 het voorkomen dat te weinig joint wordt gewerkt; dit door de informatie-uitwisseling
te bevorderen.
De relatieve betekenis van de verschillende meetings hangt af van het type, de omvang en
de intensiteit van de operatie. Humanitaire operaties zullen bijvoorbeeld minder te maken
krijgen met JTCB-inbreng, maar veel meer met CIMIC-aspecten. Daarom is het battle rhythm
inherent ﬂexibel. Uitgangspunt moet zijn om zo min mogelijk tijd aan meetings te
besteden.
In onderstaand ﬁguur is schematisch een voorbeeld van een battle rhythm op JFC-niveau
weergegeven. Voor andere niveaus blijft het principe gelijk, maar zullen de deelnemende
niveaus verschillen.

BATTLE RHYTM
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4.5.2.2 Rapportages
Naast de verschillende meetings vormt binnen het battle rhythm de periodieke rapportage
een hoofdtaak. In bijlage 4-3 is een niet limitatief overzicht van de verschillende rapportages opgenomen.
4.5.2.3 Routinematige invloeden op het battle rhythm
Geen enkel proces verloopt in de praktijk precies zoals de theorie voorschrijft. Het is
daarom van groot belang dat alle betrokkenen het battle rhythm goed begrijpen, en op
afwijkingen kunnen anticiperen. De chef-staf vervult hierbij een centrale rol. Afwijkingen
kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van extra meetings, brieﬁngs, verzoeken om
informatie, of het moeten produceren van een incident report. Onderstaande factoren hebben
bovendien invloed op het battle rhythm.
 Tijdzones. De verschillende staven kunnen bij grote, multinationale operaties
geograﬁsch gescheiden zijn, in verschillende tijdzones. De verschillende battle rhythms
moeten dan (zo veel mogelijk) op elkaar worden afgestemd, waarbij de verschillende
informatiebehoeften (zo goed mogelijk) worden afgedekt.
 Politieke overwegingen. Omdat militaire acties plaatsvinden na politieke goedkeuring is
een accurate en tijdige informatiestroom van en naar het politieke niveau noodzakelijk.
Een factor van belang vormen hierbij de media. Soms zijn incidenten via de media al op
het politieke niveau bekend, terwijl de rapportage via de militaire kanalen nog niet
volledig is. Daarom moeten incidenten onmiddellijk worden gemeld, zelfs als nog niet
alle feiten bekend zijn.
 Internationale invloeden. De internationale omgeving van coalitieoptreden leidt tot
meer brieﬁngs. De timing van brieﬁngs aan internationale autoriteiten of organisaties
zoals de VN of de OVSE, maar ook aan coalitiepartners heeft grote invloed op het battle
rhythm. Op de hoogste niveaus kunnen deze brieﬁngs zelfs de belangrijkste activiteit van
een commandant worden. Het is mede ook om deze reden verstandig om naast een
commandant ook een plaatsvervangend commandant te benoemen, die zich primair met
de interne gang van zaken bezighoudt.
 Shift aﬂossingen. Aanbevolen wordt om shift aﬂossingen over twee momenten te
verdelen, zodat steeds de helft van de shift de continuïteit kan waarborgen. (Gedeelde)
shift aﬂossingen in de verschillende entiteiten moeten plaatsvinden vóór de
Commandanten brieﬁng. Dit leidt tot een zo veel mogelijk probleemloze overgang
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tussen de vertrekkende en aantredende shift en waarborgt een continue situational
awareness.
 Menselijke factoren. Langdurige en complexe militaire operaties eisen veel van het
personeel. Daarom is voldoende rust en ontspanning, en wanneer mogelijk
recuperatieverlof, essentieel voor het voortzettingsvermogen van een eenheid.
Onvoldoende rust leidt onvermijdelijk tot verminderde alertheid, en dit heeft een
negatief eﬀect op het presteren van de staf. Daarom is een goede balans tussen werk en
rust van groot belang. Een goed commandant houdt hier toezicht op, en is zich bewust
van het eﬀect hiervan op het moreel van de eenheid.
 Media. Media deadlines, in het bijzonder die vlak voor de nieuwsblokken ‘s ochtends en
‘s avonds, zijn een belangrijke factor in het battle rhythm. Vaak zijn nieuwsberichten de
input voor stafwerk dat ze ofwel moet weerleggen, ofwel tot ondersteunende informatie
moet leiden. Persvertegenwoordigers moeten daarom bewust en met regelmaat op de
hoogte gehouden worden over de stand van zaken. Door een open, eerlijke en
professionele opstelling van commandanten, maar ook van het overige defensie122
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personeel, moet een proactieve en positieve relatie met journalisten worden
nagestreefd. Militairen moeten zich te allen tijde realiseren dat onafhankelijke media
niet gecontroleerd kunnen worden. Het streven zou echter wel moeten zijn om ‘unity of
message’ te realiseren, waarbij de mediaberichtgeving aansluit bij de strategische
communicatieboodschappen van defensie. In bepaalde gevallen kunnen journalisten
embedded (ingebed) worden bij operationele eenheden.
 Bezoeken. (Internationale) hoofdkwartieren worden doorgaans veel bezocht door civiele
en militaire hoogwaardigheidsbekleders, begeleid door persvertegenwoordigers. Deze
bezoeken vormen vaak een inbreuk op het dagelijkse ritme. Doorgaans moeten separate
brieﬁngs worden verzorgd of groepen worden begeleid. Er moet naar worden gestreefd
om deze bezoeken zo onopvallend mogelijk voor de diverse staven te laten plaatsvinden.
4.5.2.4 Incident management en versneld battle rhythm
Het is onvermijdelijk dat niet alles gaat zoals het gepland is. Het is de rol van de chef-staf
om de staf zodanig te leiden dat op onverwachte omstandigheden kan worden ingespeeld.
Onderstaand een overzicht van deze omstandigheden.
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 Belangrijke incidenten. Belangrijke incidenten worden normaal gesproken via de
commandolijn gerapporteerd. Mediaberichtgeving dicteert echter steeds meer de
snelheid waarmee dergelijke berichten aan het publiek worden bekend gesteld. Wat
onder een ‘belangrijk incident’ wordt verstaan moet vooraf worden vastgesteld en kan
per operatie verschillen. De deﬁnitie verandert in de loop van de operatie, omdat
belangrijke gebeurtenissen aan het begin van een campagne in een later stadium minder
relevant kunnen zijn.
 Als zich een belangrijk incident voordoet wordt een incident team gevormd. De taak van
dit team is om de ontwikkelingen met betrekking tot het incident te volgen en hierover te
rapporteren. Het team wordt aangevuld met liaison oﬃcieren van de betrokken
ondergeschikte eenheden. Voor bepaalde incidenten, zoals het verlies van een vliegtuig,
grote hoeveelheden slachtoﬀers of fratricide, bestaan draaiboeken die aangeven hoe te
handelen. Bij andere incidenten wordt naar bevinden gehandeld. Een belangrijke taak
van het incident team is voorts het voortdurend geïnformeerd houden van de betrokken
commandanten.
 Media brieﬁngs. Alle incidenten genereren een vraag naar informatie, soms zelfs tot het
niveau van de Noord Atlantische Raad. Vaak moet deze informatie op zeer korte termijn
beschikbaar zijn, en mogelijk moet zij door middel van een media brieﬁng bekend
worden gesteld. In uitzonderlijke omstandigheden, of bij hoge tijdsdruk, rapporteert de
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operationeel commandant incidenten direct aan de hoogste militaire leiding. Als
berichten weerlegd moeten worden dient actie te worden ondernomen om feitelijke
onjuistheden in mediaberichten te ontzenuwen, of om beschuldigingen tegen te
spreken. Dit gebeurt primair op het politiek/militaire niveau, maar kan ook in het
operatiegebied plaatsvinden waar direct met de betrokken journalisten kan worden
gesproken. Het ontwikkelen van een mediastrategie vindt plaats op JFC-niveau. Deze
strategie wordt vervolgens op alle niveaus beschikbaar gesteld, zodat een eenduidige
persboodschap gewaarborgd kan worden.
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 Nationale publieke informatie. Berichtgeving over incidenten waarbij een enkel land is
betrokken dient door dit betreﬀende land zelf plaats te vinden volgens de nationale
regelgeving. Formele standpunten van bijvoorbeeld de NAVO worden pas bekend gesteld
na coördinatie met de primaire verantwoordelijke voor publieke informatie in het
betreﬀende land. Als meerdere landen betrokken zijn vindt de primaire berichtgeving
door de coalitie plaats, waarbij de betrokken landen informatie bekend kunnen maken
over de nationale aspecten van het incident, zoals bijvoorbeeld de namen van eventuele
slachtoﬀers.
4.5.2.5 Het harmoniseren met battle rhythms van ondergeschikte eenheden
Het operationele tempo van de components kan verschillen. Het is de taak van de chef-staf
om de behoeften van de verschillende planningscycli op elkaar af te stemmen en ze met
elkaar te synchroniseren om maximale synergie te verkrijgen. Liaison oﬃcieren spelen bij
deze coördinatie een belangrijke rol.
4.5.3 Situational awareness
4.5.3.1 Gemeenschappelijke situational awareness
Voor een goede afstemming van de beoogde strategie en de bijsturing van deze strategie
gedurende de uitvoering, evenals voor een gedegen inzet van de beschikbare middelen van
macht, is een gemeenschappelijk beeld van de situatie, of shared situational awareness,
essentieel. Dit is breder dan de getrouwe weergave van de omgeving; het omvat tevens een
door de actoren gedeeld begrip van de situatie en een inschatting van de eﬀecten en de
onderlinge relaties tussen de verschillende eﬀecten. Het vergemakkelijkt het besluitvormingsproces, maakt eﬀectief leiderschap over de operationele activiteiten mogelijk, en
draagt daarmee bij aan de algehele eﬀectiviteit van de coalitie. Het ondersteunt de
coördinatie en synchronisatie van de militaire acties en is een kerncomponent van force
protection.
De behoefte aan een gemeenschappelijke situational awareness varieert per niveau en per
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hoofdkwartier, alhoewel veel systemen en overzichten identiek zijn. Een juiste interpretatie
en gebruik van de beschikbare informatie is de sleutel tot een gemeenschappelijke
situational awareness. Hierdoor zouden alle eigen eenheden moeten weten waar de eigen
eenheden zich bevinden, waar de tegenstander zich bevindt en waar neutrale partijen zich
bevinden. Ook de intenties en de vrijheden en beperkingen van handelen zijn dan bekend.
In algemene zin bestaat een gemeenschappelijke situational awareness uit de navolgende
elementen.
 Het Joint Common Operational Picture (JCOP).
 De status en mogelijke intenties van de tegenstander.
 De status, gereedheid en het voortzettingsvermogen van de eigen eenheden.
 De locaties en acties van andere groepen van belang in de JOA.
 Informatie over de fysieke omgeving (geograﬁsch, meteorologisch,
oceanograﬁsch en hydrograﬁsch).
De uiteindelijke doelstelling van het gezamenlijke omgevingsbeeld is niet dat allen het
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zelfde beeld hebben maar wel dezelfde perceptie van de situatie. Het omgevingsbeeld dient
zodanig gepresenteerd te worden dat er een gezamenlijk begrip ontstaat bij de spelers over
de situatie en de benodigde acties.
4.5.3.2 Methodes om een gemeenschappelijke situational awareness te bevorderen
Er zijn verschillende mogelijkheden om een gemeenschappelijke situational awareness te
bevorderen en daarmee het synchroniseren of deconﬂicteren van acties te vergemakkelijken. Onderstaand een aantal voorbeelden.
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 Informatie Management (IM). IM is het eﬀectief omgaan met alle vormen van
binnenkomende en uitgaande informatie, evenals met informatiestromen binnen
hoofdkwartieren. Om dit te kunnen moet de eigen informatiebehoefte, en zo veel
mogelijk die van de tegenstander, duidelijk zijn. Het doel is om de juiste informatie op de
juiste plaats te krijgen, op het juiste moment en in de juiste vorm. De chef-staf houdt
toezicht op dit proces, maar de uitvoering vindt plaats door communicatiespecialisten.
Daarnaast doen alle J-secties gelijksoortig werk voor de commandant en voor de
stafoﬃcieren, voor zover hun vragen voortkomen uit de door de commandant gestelde
informatiebehoefte. Een goede coördinatie met de informatie managers in de J2 sectie is
hierbij vanzelfsprekend essentieel.
 Synchronisatie Matrix. Synchronisatie matrices zijn een belangrijk hulpmiddel die een
globaal inzicht verschaﬀen in activiteiten die in een bepaalde volgorde en onderlinge
samenhang moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze kunnen ook mogelijke
conﬂicterende acties snel worden geïdentiﬁceerd.
 Mission Rehearsal. Op elk niveau is een veel gebruikte oefenmethode een walk-through,
talk-through, waaraan minimaal al het sleutelpersoneel deelneemt. Aanbevolen wordt
om daarnaast nog zo veel mogelijk betrokkenen te laten deelnemen als met het oog op
Operations Security (OPSEC) mogelijk is. Feitelijk gezien is dit een mondelinge oefening,
waar betrokkenen vertrouwd raken met de rol die zij daadwerkelijk gaan spelen. Ook zien
zij de invloed van hun optreden op dat van anderen. Tijdens dit soort oefenmethodes
neemt tevens een team deel dat de rol van de tegenstander speelt en vanuit dat
perspectief een bijdrage levert.
 Mission Essential Checklists. Een Mission Essential Checklist is een gedetailleerde matrix van
(reeksen van) acties waarin go/no go criteria van individuele acties zijn opgenomen.
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Ook worden hierin acties genoemd die kunnen leiden tot het beëindigen van een missie.
De lijst is meestal in codewoorden samengesteld om OPSEC maar ook eenvoud te
waarborgen.
 Wargaming. Wargaming moet niet alleen worden beschouwd als een hulpmiddel voor
zorgvuldige planning. Het kan in elk stadium van een operatie worden gebruikt, en kan
rekening houden met een grote hoeveelheid eventualiteiten. Daarom is het een
bijzondere vorm van operationele analyse ten behoeve van de besluitvorming door de
commandant. Normaliter is wargaming gebaseerd op het ‘actie en consequentie’-model,
en is het vaak ondersteund door computerprogramma’s. Echter, de resultaten van
wargaming moeten zorgvuldig worden beoordeeld om ze op hun werkelijke waarde te
schatten.
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4.5.4 Joint targeting
Deze sectie geeft een globaal overzicht van het targetingproces. Targeting is ‘the process of
selecting and prioritizing targets and matching the appropriate response to them, taking into account
operational requirements and capabilities’ (AAP-6). Voor gedetailleerde informatie over targeting
wordt verwezen naar de AJP 3.9 Joint targeting.
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De eﬀectiviteit waarmee met kinetische en non-kinetische middelen strategische en
operationele doelen kunnen worden aangegrepen neemt steeds verder toe. Daarnaast
wordt ook steeds meer politieke controle over het gebruik van deze middelen uitgeoefend.
De relatie tussen de doelselectie, de politieke doelstellingen en de oogmerken van de
commandant is daarom essentieel. Doelselectie vanuit die gedachte stelt zeker dat de
gebruikte middelen relevant zijn en bovendien eﬃciënt worden ingezet. Deze inzet moet
plaatsvinden binnen de grenzen van de Law of Armed Conﬂict (LOAC) evenals binnen de
overeengekomen Rules of Engagement. Wanneer een operatie wordt gepland moeten de
gewenste strategische en operationele end state centraal staan bij de doelselectie. Een goede
inschatting van de politieke consequenties is daarbij essentieel; succes of falen op dit
gebied kan net zo bepalend zijn voor een operatie als de daadwerkelijke aanval. Verder moet
targeting ook militair eﬀectief zijn en, als onderdeel van het besluitvormingsproces,
gesynchroniseerd en gedeconﬂicteerd zijn met andere acties binnen het OPLAN.
4.5.4.1 Het targetingproces
Targeting is het proces om
 de eﬀecten vast te stellen die nodig zijn om de oogmerken van de commandant te
bereiken;
 gebaseerd op de beschikbare middelen de acties te identiﬁceren die hiervoor nodig zijn;
 relevante capaciteiten te synchroniseren en prioriteiten hiervoor vast te stellen;
 het cumulatieve eﬀect in te schatten op de oogmerken van de commandant en eventuele
correcties aan te brengen;
 vast te stellen wat de mogelijke negatieve eﬀecten zijn en de daarvoor te nemen
maatregelen te identiﬁceren.
Targeting vindt plaats op zowel het operationele en component niveau, als op het eenheidsniveau en is cruciaal voor het gesynchroniseerd gebruik van joint ﬁres en overige middelen.
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Het proces wordt aangestuurd door de Joint Forces Commander (JFC) en wordt in grote lijnen
bepaald door de eigen mogelijkheden van optreden en de dreiging die van de tegenstander
uitgaat. Targeting vindt plaats op alle planningsniveaus, terwijl de doelbestrijding wordt
uitgevoerd door eenheden van alle componenten, voor zover zij over de juiste capaciteiten
beschikken. Doelbestrijding vindt in principe plaats met kinetische en non-kinetische
middelen, waarbij vooraf vastgestelde eﬀecten worden nagestreefd. Die kunnen bijvoorbeeld vernietiging, neutralisatie of onderdrukking tot doel hebben, maar ook bredere,
minder tastbare gevolgen nastreven. Een eﬀectief en eﬃciënt doelselectieproces en een
goede planningscyclus voor operatiën vormen essentiële elementen in de uitvoering van
joint operaties. Het joint targeting proces moet de capaciteiten en inspanningen van nationale, multinationale en joint strijdkrachten integreren, met inachtneming van onderscheidende capaciteiten en behoeften. Hoewel de mate van politieke controle per geval kan
variëren, is het proces is in principe gelijkvormig voor alle soorten conﬂicten.
4.5.4.2 Niveaus van doelselectie
Doelselectie vindt plaats op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Door inzet van een
mix van capaciteiten kunnen doelen op al deze niveaus sequentieel of parallel worden
bestreden.
 Strategische doelen. Strategische operaties zijn primair gericht op gedragsverandering
van de tegenstander door het direct of indirect aanvallen van zijn Centres of Gravity.
Strategische doelen kunnen bestaan uit fysieke militaire en civiele doelen, maar kunnen
ook gewenste eﬀecten zijn als gevolg van Info Ops of Psy Ops campagnes, of
economische en/of politieke maatregelen. Bij de keuze voor civiele doelen (vaak
statisch), zoals industrie en infrastructuur, bestaat een risico van escalatie. Het bestrijden
van strategische doelen vergt mede daarom over het algemeen politieke goedkeuring.
 Operationele doelen zijn nauw gerelateerd aan het vijandelijke militaire vermogen en
zijn van statische of dynamische aard, danwel een gewenst eﬀect, en te allen tijde gericht
op een beoogde gedragsverandering. De commandant kan voor het aangrijpen van
operationele doelen in principe beschikken over kinetische en non-kinetische middelen.
Bij inzet van kinetische middelen wordt veelvuldig het luchtwapen ingezet, vaak in
samenwerking met landstrijdkrachten en aangevuld met Special Forces. Het bestrijden
van statische of dynamische operationele doelen gebeurt over het algemeen diep in het
vijandelijk gebied. Bij de bestrijding van operationele doelen dicht bij civiele objecten
bestaat het risico van nevenschade. Besluitvorming over de bestrijding daarvan wordt
daarom sterk beïnvloed door politieke en/of juridische overwegingen.
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 Tactische doelen bestaan over het algemeen uit militaire of niet-militaire componenten
die de tegenstander direct in staat stellen het verloop van de lokale strijd te beïnvloeden.
Vooral bij het bestrijden van tactische doelen is een geïntegreerde samenwerking tussen
alle betrokken componenten van groot belang.
4.5.4.3 De targeting cycle
Het cyclische proces van doelselectie begint met de uitvaardiging van de opdracht en
richtlijnen van de JFC. Vervolgens wordt de volgende cyclus doorlopen:
 de behoeftestelling van de componenten;
 de prioriteitstelling tussen de behoeften;
 de bepaling van de doelen of doelsystemen;
 de toewijzing van de middelen;
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 het bestrijden van de doelen;
 de evaluatie van de schade;
 vaststellen van de vervolgrichtlijnen van de JFC voor de volgende cyclus.
Tijdens de targeting cycle worden de doelstellingen en richtlijnen van de JFC aangevuld met
inlichtingengegevens en operationele informatie om speciﬁeke doelen te selecteren en de
middelen te bepalen waarmee het gewenste eﬀect met de bestrijding van de doelen kan
worden verkregen. Nationale overheden of hogere hoofdkwartieren kunnen politieke
richtlijnen, beperkingen en prioriteiten opleggen aan de JFC. De components bepalen hun
eigen behoefte aan doelbestrijding, die buiten hun Area of Operations kan liggen of waarvoor
hun eigen middelen ontoereikend kunnen zijn. Na de formele vaststelling van de doelenlijst door de JFC, en de verdeling van de middelen, gaan de componentcommandanten over
tot de planning en uitvoering van de doelbestrijding.
4.5.4.4 Soorten targeting
Targeting wordt onderverdeeld in deliberate (doelbewuste) en dynamische targeting.
 Deliberate targeting. Aangrijpen van bekende doelen in de operational area met
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geplande acties. Voorbeelden variëren van doelen op joint target lists in het campagneplan,
tot doelen die vroeg genoeg zijn vastgesteld om in de ATO op te nemen. Er worden twee
subcategorieën onderscheiden:
- Scheduled. Targeting waar acties op een speciﬁek tijdstip moeten worden
ondernomen;
- On-call. Targeting waar het tijdstip van de actie niet vooraf is bepaald.
 Dynamische targeting. Aangrijpen van doelen die zo laat zijn vastgesteld dat zij niet in
de bovengenoemde cyclus kunnen worden opgenomen. Ook voor dynamische doelen
worden twee subcategorieën onderscheiden:
- Anticipated. Aangrijpen van doelen waarvan het bestaan bekend is, maar die nog
niet zijn gedetecteerd, of die niet vroeg genoeg zijn geselecteerd om in de deliberate
targeting cyclus te worden opgenomen;
- Unanticipated. Aangrijpen van initieel onbekende doelen, die bij ontdekking aan de
door de commandant gestelde targetingcriteria voldoen.
4.5.4.5 Time Sensitive Targets (TST)47
Een TST is een doel dat direct aangegrepen moet worden omdat het onmiddellijk of zeer
47

TST is ook de afkorting voor Time Sensitive Targeting, de procedure waarmee wordt bepaald hoe Time Sensitive Targets worden aangegrepen.
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spoedig een bedreiging vormt voor de eigen operaties, danwel zeer aantrekkelijk is als target
of opportunity. De beschikbare tijd staat dan niet toe dat de normale procedure onverkort
wordt gevolgd. De JFC verstrekt speciﬁeke richtlijnen hoe hiermee om te gaan.

4.6 Besluitvorming bij de evaluatie
4.6.1 Het doel van evaluatie
Evaluatie, gedeﬁnieerd als ‘de bepaling van de voortgang, gebaseerd op subjectieve en
objectieve niveaumetingen, teneinde besluitvorming te ondersteunen’, is een fundamenteel aspect van een succesvolle operatie. Het verschaft de mogelijkheden om de situatie en
voortgang van de operatie continu in het oog te houden. In een dynamische omgeving
ondersteunt evaluatie de commandant bij de afwegingen die hij maakt alvorens beslissingen te nemen over de voortzetting van de operatie. Als een benoemde stap in het cyclische
besluitvormingsproces moet evaluatie continu plaatsvinden op de verschillende niveaus
van een militaire organisatie.
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Net zoals de gewenste eﬀecten tijdens de planning worden benoemd, moet dit met de
evaluatiecriteria ook gebeuren. Ook moet de wijze waarop de resultaten inzichtelijk worden
gemaakt worden bepaald. Dit betekent overigens niet dat evaluatie leidend moet worden;
het ondersteunt het beslissingsproces, maar doet niet meer dan dat. Empirisch, objectief
bewijs is niet altijd haalbaar, of wellicht ontbreken de middelen om het te verkrijgen. In
zulke gevallen lijkt het gebruik van evaluatiecriteria onjuist. Bovenal blijft daarom het
subjectieve oordeel van de commandant, gebaseerd op zijn ervaring en gevoel voor de
situatie, cruciaal en dominant. Evaluatie moet voorts niet verworden tot een puur mechanisch proces. Het vereist inschattingsvermogen en een afgewogen militair oordeel,
gebaseerd op voldoende informatie. De verleiding om evaluatiemethodes te ontwikkelen
die onnodig complex zijn en een onevenredig beslag leggen op de stafcapaciteit, moet
worden onderdrukt.
4.6.2 Evaluatie en campaigning
Er zijn drie vormen van evaluatie: Measurement of Activity (MOA), Measurement of Eﬀect (MOE) en
Campaign Eﬀectiveness Assessment (CEA). Elk van deze vormen draagt op drie manieren bij aan
campaigning:
 Initiële campaign planning. Evaluatie tijdens de initiële planning verschaft een
gedetailleerd begrip van de mogelijke gewenste eﬀecten, en kan ook dienen als middel
om het proces te valideren.
 Iteratieve planning. Evaluatie ondersteunt iteratieve planning zodra de operatie is
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begonnen. Het stelt de commandant in de gelegenheid om tijdig bijgestelde bevelen te
geven. Het verschaft de commandant de mogelijkheid om zich snel aan wijzigende
omstandigheden aan te passen.
 Veranderende situatie. Evaluatie heeft ook een bredere functie: de validatie van de
initiële planningsoverwegingen en het vaststellen van eventuele wijzigingen daarin.
Voorts verdiept evaluatie het begrip van de operationele omgeving van de commandant
en zijn staf.
4.6.3 Evaluatie als operational art
Net als andere elementen van campaigning is evaluatie een uiting van operational art,
Succesvolle evaluatie is daarmee dus een integraal deel van de skillset die een commandant
moet beheersen.
De vastgestelde synchronisatie van activiteiten voor een operatie is vrijwel geheel aanpasbaar op basis van evaluatieresultaten. Een commandant moet vervolgens bepalen welke
aspecten van de operatie baat hebben bij de evaluatieresultaten, waarbij de beschikbaarheid van middelen een belangrijke factor is om te bepalen of een aanpassing moet
plaatsvinden. Dit proces vereist van een commandant een creatieve geest, open voor
verschillende opties.
Evaluatie ondersteunt het beslissingsproces van de commandant. Dit wordt verder mede
bepaald door zijn bredere kijk op de situatie, persoonlijke omgang met ondergeschikten en
vertegenwoordigers van andere betrokken organisaties, evenals door de mening van zijn
superieuren. Het kritisch bekijken en nadenken over evaluatieresultaten is daarmee een
belangrijk deel van het bredere beslissingsproces.
4.6.4 Campaign design en management
De staf is verantwoordelijk voor het ontwerpen en managen van de operatie waarvan
evaluatie deel uitmaakt.
 Planningsevaluatie. Terwijl de commandant richtlijnen opstelt en richting geeft aan de
te evalueren processen, is de staf verantwoordelijk voor de detailplanning van het
evaluatieproces.
 Het verzamelen en vastleggen van evaluatiegegevens. Ondergeschikte commandanten
zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en vervolgens aanleveren van gegevens ten
behoeve van het evaluatieproces op het operationele niveau. Bovendien wordt ook
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gebruik gemaakt van inputs van het hogere niveau, evenals van betrokken
(internationale) organisaties.
 Het beoordelen van evaluatiegegevens. De beoordeling van evaluatiegegevens wordt
bewaakt door de commandant. Om dit goed te kunnen doen is weliswaar expertise en
een uitgebreide kennis van evaluatietechnieken noodzakelijk, maar uiteindelijk moet het
militaire beoordelingsvermogen de doorslaggevende factor zijn. Hierbij is een objectieve
beoordeling van de mediaverslaggeving, in combinatie met het analyseren van de
publieke waardering voor de missie, van groot belang bij het bepalen van de
mediastrategie en bij eventueel noodzakelijke bijstelling hiervan.
 <mXclXk`\Xcjjk\lemffiY\jcl`kmfid`e^% Evaluatie dient als ondersteuning voor de
militaire besluitvorming, en moet daarom ook daarop toegesneden worden ingericht.
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4.6.5 Omgang met evaluatie op een hoofdkwartier
Hoe hoofdkwartieren omgaan met evaluatie is afhankelijk van het type operatie en de
beschikbare middelen. Tijdens multinationale operaties zijn de omstandigheden anders en
waarschijnlijk lastiger dan bij nationale operaties. Dit omdat voor zowel nationale als
internationale doeleinden evaluatiegegevens moeten worden verzameld, waarbij er sprake
kan zijn van verschillende invalshoeken. In dit soort gevallen moet een commandant vooraf
duidelijk maken aan betrokken partijen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn
teneinde het evaluatieproces zo simpel en transparant mogelijk te houden.
4.6.6 Lessons Learned
Lessons Learned (LL) zijn blijvende verbeteringen van de gevechtskracht gebaseerd op ervaringen
uit het verleden. Het LL-proces heeft betrekking op lopende en toekomstige operaties. Het doel
van het LL-proces is om doorlopend en structureel te leren van opgedane ervaringen. Het
LL-proces heeft betrekking op lopende en toekomstige operaties en dient adequaat te worden
aangestuurd. LL kunnen leiden tot bevestiging of verbetering van bestaande doctrines,
organisatie, materieel, opleidingen etc.
Observaties vormen de basis van het LL-proces. Observaties (Lessons Identiﬁed) zijn waargenomen
eﬀecten van uitgevoerde activiteiten. Het verzamelen en het analyseren van de waarnemingen
vormen de kern van het LL-proces. De analyse moet leiden tot een diepgaander begrip waarbij
waardeoordelen zoveel als mogelijk dienen te worden vermeden om te komen tot een zo
objectief mogelijk beeld. Gezien de diverse (culturele) perspectieven is dat vooral van belang in
een multinationale omgeving.
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Commandanten moeten van meet af aan de voorwaarden scheppen om op alle niveaus
observaties te verzamelen en een LL-proces op te starten. De verantwoordelijkheid voor de
aansturing van dit proces en de verwerking van de resultaten ligt op militair strategisch
niveau.
4.6.7 Vastlegging
De vastlegging van het operationele optreden van de Nederlandse krijgsmacht is van belang
voor het systematisch toepassingsgericht onderzoek daarnaar en voor de informatievoorziening daarover aan de politieke en ambtelijke leiding van het Ministerie van Defensie. Dit
geldt onverkort voor alle operaties waaraan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht of
individuele militairen deelnemen. Onder vastlegging wordt verstaan de normale archiefvorming, aangevuld met bijzondere voorzieningen. Tezamen verzekeren deze dat achteraf uit
documenten een betrouwbare en integrale reconstructie van het verloop van de operatie
mogelijk is. Tevens kan hieruit lering worden getrokken voor een volgende inzet van
Nederlandse militairen. CDS Aanwijzing A-1201 regelt de bijzondere voorzieningen bij de
vastlegging tijdens alle operaties in de zin van nationale administratieve
onderbevelstelling.
Naast de bovengenoemde vastlegging kan de Directeur Operaties, in overleg met het
coördinerende Operationeel Commando en het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, bepalen dat aan een operatie een dagboekschrijver wordt toegevoegd. Deze
dagboekschrijver maakt deel uit van de staf en neemt deel aan alle stafbesprekingen en
brieﬁngs. CDS Aanwijzing A-157 bevat nadere bepalingen over de rol van de dagboekschrijver. Tot slot stelt CDS Aanwijzing A-158 eisen aan de archiefvorming tijdens operaties.
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Bijlage 1-1
Generieke multinationale C2-structuren
Bij multinationaal optreden zijn in beginsel drie generieke modellen te onderscheiden
voor de organisatie van de commandovoering en de troepenmacht: volledig geïntegreerd, framework nation en lead nation. Elk van deze modellen heeft een verschillend
niveau van multinationaliteit. De modellen zijn flexibel toepasbaar en worden gehanteerd
voor operaties van NAVO, EU en VN. De keuze voor een model en elementen in de
commandovoeringstructuur wordt bepaald door verschillende factoren.
 Beschikbaarheid. Beschikken de internationale organisatie, de coalitie of de deelnemende landen over de gewenste C2-elementen en zijn deze daadwerkelijk op het
gewenste tijdstip beschikbaar? Zijn deelnemende landen bereid hun capaciteiten ter
beschikking te stellen?
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 Politieke factoren. De ‘vlag’ die op de troepenmacht of het hoofdkwartier staat is van
groot belang voor het (politieke) draagvlak in het operatiegebied of bij het thuisfront.
Misschien is een leidend land in staat om snel een volledig C2-raamwerk te leveren met
bijbehorende commandanten, maar is dat vanwege politieke gevoeligheid niet
wenselijk.
 Snelheid. De snelheid van gewenste inzet bepaalt de aard van de C2-stuctuur. Bij snelle
inzet, bijvoorbeeld initial entry, is een staand en goed getraind hoofdkwartier vaak de
beste optie. Bij een langdurige operatie in een meer stabiele situatie kan men
eventueel overgaan tot een geleidelijk roterend samengesteld internationaal
hoofdkwartier (composite headquarter).
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1.1 Volledig geïntegreerd (fully integrated)
Een volledig geïntegreerde troepenmacht is gebaseerd op een bi- of multinationale
proportionele verdeling van eenheden en personeel aangevuld met nationale componenten en een volledig geïntegreerd hoofdkwartier. Een volledig geïntegreerd hoofdkwartier
is veelal afkomstig uit de staande NAVO-commandostructuur, of wordt voor de gelegenheid van de operatie tailormade gecreëerd. De werktaal en de werkprocedures zijn door de
deelnemende landen vooraf overeengekomen en de commandanten van volledig
geïntegreerde multinationale formaties worden doorgaans aangesteld op rotatiebasis.
1.2 Lead nation
Eén land neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de planning en uitvoering van de
operatie. De lead nation levert meestal ook de commandant, de staf en de commandovoeringssystemen, en draagt zorg voor de logistieke coördinatie. De doctrine van de lead
nation is veelal leidend. Andere landen kunnen troepen toebedelen aan de troepenmacht
en posities vervullen in de staf.
1.3 Framework nation
Bij dit model levert één land het raamwerk van de benodigde commandovoeringsstructuur en troepen. De belangrijkste elementen van de staf en het hoofdkwartier komen van
de framework nation. Werktaal en procedures zijn gebaseerd op NAVO-standaarden.
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Bijlage 2-1
Bevelsverhoudingen en steunrelaties
Algemeen
Bevelsbevoegdheid houdt in dat een militaire commandant zijn ondercommandanten of
eenheden opdrachten mag geven voor het uitvoeren van zijn eigen opdracht. De
onderlinge verhoudingen, en de mate van bevoegdheid die daar bij hoort, zijn specifiek
gedefinieerd. Zo is duidelijk wat wel en wat niet opgedragen kan worden, en welke mate
van vrijheid bestaat om een eenheid in te zetten binnen een gegeven opdracht. Een
bevelsbevoegdheid op zich geeft uitdrukkelijk geen bevoegdheid om eenheden opdrachten te geven die niet binnen het eigen opdracht- of gezagsgebied vallen. Als gezag over
inzet van de krijgsmacht belegd is bij de hoogste militaire commandant, is er sprake van
een opperbevelhebber. In Nederland is dit niet het geval omdat het oppergezag over de
krijgsmacht ligt bij de regering, en namens de regering bij de Minister van Defensie.
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Bevelsbevoegdheden worden vaak pas vastgesteld na een operationele analyse, en in
samenhang met toegewezen middelen, capaciteiten en opdrachten aan commandanten
of eenheden. Hierbij zijn de onderstaande uitgangspunten van toepassing.
 Bevelsbevoegdheden gelden uitsluitend tussen twee commandanten, of een
commandant en een eenheid.
 De meeste vormen van bevelsbevoegdheden kunnen op alle niveaus voorkomen. Een
bevelsbevoegdheid op het ene niveau heeft geen relatie met bevelsbevoegdheden op
andere niveaus in de hiërarchieke lijn. Hoger of lager in de lijn kunnen dus zowel hogere
als lagere bevelsbevoegdheden voorkomen.
 Bevelsbevoegdheden hebben alleen betrekking op de diepgang van de bevelen die aan
eenheden of commandanten gegeven kunnen worden, niet op de strekking ervan. Voor
de strekking van de bevelen is men gehouden aan de eigen opdracht. Zo kan een
commandant met een FULLCOM bevelsbevoegdheid over zijn subeenheden alle
vormen van opdrachten geven, zolang deze maar in het verlengde liggen van zijn eigen
opdracht. Kortom, bevelen kunnen alleen gegeven worden binnen het eigen
gezagsgebied, zoals bepaald in de ontvangen opdracht van het bevoegd gezag
waarvoor de militaire inzet plaatsvindt.
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NAVO-bevelsverhoudingen
Hieronder staan de definities van de bij de NAVO gangbare bevelsverhoudingen. Omdat
joint optreden vrijwel altijd in een multinationale context plaatsvindt, en om te
voorkomen dat er interpretatieverschillen ontstaan door vertaling, worden hier de
NAVO-bevelsverhoudingen in de oorspronkelijke, Engelse, bewoordingen beschreven1.
 Full Command (FULLCOM) is the military authority and responsibility of a superior
officer to issue orders to subordinates. It covers every aspect of military operations and
administration and exists only within national services. Nations that assign forces to a
NATO operation will always retain FULLCOM of those forces. Generally FULLCOM will
not be assigned to a designated NATO Commander and applies normally within
national forces.
 Operational Command (OPCOM) is the authority granted to a commander to assign
missions or tasks to subordinate commanders, to deploy units and to reassign forces,
and to retain or delegate operational and/or tactical control as it may be deemed
necessary. It does not of itself include responsibility for administration or logistics.
May also be used to denote the forces assigned to a commander.
 Operational Control (OPCON) is the authority delegated to a commander to direct
forces assigned so that the commander may accomplish specific missions or tasks,
which are usually limited by function, time, or location and to deploy units concerned,
and to retain or assign tactical control to those units. It does not include authority to
assign separate employment of components of the units concerned. Neither does it, of
itself, include administrative or logistic control.
 Tactical Command (TACOM) is the authority delegated to a commander to assign tasks
to forces under his command for the ccomplishment of the mission assigned by higher
authority. Tactical Control.
 Tactical Control (TACON) is the detailed and, usually, local direction and control of
movements or manoeuvres necessary to accomplish missions or tasks assigned.

1

Allied Administrative Publication (AAP) – 6. Voor de Nederlandse vertaling van de begrippen en de specifieke nationale aanwijzingen voor de
aansturing van operaties geldt CDS Aanwijzing A-300, aansturing van militaire eenheden, 15 december 2005.
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 Administrative Control (ADMINCON) is the Direction or exercise of authority over
subordinate or other organizations in respect to administrative matters such as
personnel management, supply, services and other matters not included in the
operational mission of the subordinate or other organizations.
 Logistic Control (LOGCON) is that authority granted to a NATO Commander over
assigned logistics units and organizations in the JOA, including National Support
Elements (NSE) that empowers him to synchronize, prioritize, and integrate their
logistics functions and activities to accomplish the joint mission. It does not confer
authority over the nationally owned resources held by an NSE, except as agreed in the
TOA or in accordance with the NATO Principles and Policies for Logistics.
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 Coordinating Authority (CA) is the authority granted to a commander or individual
assigned responsibility for coordinating specific functions or activities involving forces
of two or more countries or commands, or two or more services or two or more forces
of the same service. He has the authority to require consultation between the agencies
involved or their representatives, but does not have the authority to compel
agreement. In case of disagreement between the agencies involved, he should attempt
to obtain essential agreement by discussion. In the event he is unable to obtain
essential agreement he shall refer the matter to the appropriate authority.
 Direct Liaison Authorized (DIRLAUTH)2
De hiernaast staande tabel geeft een overzicht van de NAVO bevelsverhoudingen
en de daarbij behorende bevoegdheden3.

2

De afkorting DIRLAUTH komt enkel voor in AAP-15 NATO Abbreviations, en is vastgesteld als Direct Liaison Authorized. Er is geen definitie voor
DIRLAUTH in de AAP-6 opgenomen. De US JP-1 Doctrine for the Armed Forces definieert DIRLAUTH als ‘that authority granted by a CDR (any level) to a
subordinate to directly consult or coordinate an action with a command or agency within or outside of the granting command. DIRLAUTH is more applicable to
planning than operations and always carries with it the requirement of keeping the CDR granting DIRLAUTH informed. DIRLAUTH is a coordination relationship, not
an authority through which command may be exercised’.

3

AJP 3 (A) en NATO Staff Handbook
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Least Control

Most Control

FULL NATO NATO NATO NATO
CMD OPCOM OPCON TACOM TACON

Authority
Direct authority to deal with nations,
diplomatic missions, agencies

X

Granted to a command

X

X
X

Delegated to a command
Set chain of command to forces

X

Assign mission/designate
objective

X

X

Assign tasks

X

X

Direct/Employ forces

X

X

X

Establish maneuver
control measures

X

X

X

Reassign forces

X

Retain OPCON

X

X

Delegate OPCON

X

X

X

Assign TACON

X

Delegate TACON

X

X

X

Retain TACON

X

X

X

Deploy forces
(information/within theater)

X

X

X

Local direction/control
designated forces

X

Assign separate employment
of unit components

X

Directive authority for logistics

X

Direct joint training

X

Assign/Reassign subordinate
commanders/officers

X

Conduct internal discipline/training

X

The national authority always retains
FULL COMMAND by Allied doctrine.
- has this authority
- denied authority
or not specially granted

X

X

X

X

X
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X
X

LEGEND
OPCON - Operational Control
OPCOM - Operational Command
TACOM - Tactical Command
TACON - Tactical Control
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Nationale interpretaties
Bij de samenstelling van een troepenmacht en het bepalen van de bevelsverhoudingen
dient vooraf duidelijkheid te zijn over de daadwerkelijke wederzijdse interpretatie van de
bevoegdheden. Hoewel de NAVO bevelsbevoegdheden het uitgangspunt en algemeen
geaccepteerd zijn binnen NAVO zijn ze echter niet gedefinieerd volgens eensluidende
criteria. Daardoor zijn de omschrijvingen vatbaar voor verschillende uitleg en kunnen er
per land of organisatie (EU, VN) kleine verschillen zijn. Het is daarom verstandig om bij
enige twijfel de hogere commandant te consulteren over de exacte bevelsbevoegdheden
en verantwoordelijkheden. Voor Nederland gelden in beginsel de volgende interpretaties
en uitleg (CDS A-300):
 FULLCOM. Hoogste militaire autoriteit, bevoegd om eenheden in algemene zin te
commanderen.
 OPCOM. Bevoegdheid om eenheden missies op te dragen, taken toe te delen en
opdrachten te verstrekken. De eenheid op te delen, te ontplooien en samen te stellen.
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 OPCON. Bevoegdheid om de eenheid taken op te dragen en opdrachten te verstrekken
voor het realiseren van de doelstellingen binnen de door de hogere commandant
gegeven missie. OPCON kan gedelegeerd worden. Het betreft geen
verantwoordelijkheid voor personele verzorging of logistiek.
 TACOM. Bevoegdheid om een eenheid opdrachten te verstrekken voor het realiseren
van de door de hogere commandant van deze eenheid vastgestelde taken binnen de
gegeven missie van de eenheid. TACOM kan gedelegeerd worden.
 TACON. Bevoegdheid om de activiteiten van een eenheid in tijd en ruimte te
coördineren voor het realiseren van een aan deze eenheid door haar hogere
commandant gegeven opdracht binnen de gegeven taakstelling en missie.
 Administrative Control (ADMINCON). Een nader vast te stellen bevoegdheid over
eenheden op het gebied van verzorging, zoals personeelsbeheer, personeelszorg,
bevoorrading en diensten.
 Coordinating Authority (CA). Over van tevoren overeengekomen activiteiten vindt
overleg plaats. Het houdt niet in dat overeenstemming kan worden afgedwongen; bij
een verschil van mening zal het hogere niveau worden geïnformeerd.
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 Direct Liaison Authorized (DIRLAUTH). Term die toestemming geeft voor onderlinge
afstemming onder de verplichting de toestemming gevende autoriteit geïnformeerd te
houden over de afstemming.
Gezagsrelaties met nationale civiele autoriteiten
De inzet van militaire capaciteiten voor nationale operaties zal vrijwel altijd zijn in het
kader van ondersteuning van civiele autoriteiten4.
Militairen en militaire eenheden opereren hierbij onder gezag van die autoriteiten5. Voor
wat betreft de bevelsverhoudingen zijn de volgende afspraken gemaakt.
 CDS behoudt te allen tijde FULLCOM.
 DOPS krijgt over de eenheden van de OPCO’s OPCOM.
 DOPS geeft de eenheden aan civiel als TACOM.
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 Commandant Militaire Middelen treedt op als ‘Red Card Holder’
(meestal Commandant Regionaal Militair Commando; Commandant Zeemacht
Caribisch gebied in het geval van de Nederlandse Antillen en Aruba)
Transfer of Authority (TOA)
Bij het formeren van de joint multinationale troepenmacht zullen eenheden op enig
moment onder de autoriteit van de aangewezen commandant moeten komen. De
overdracht van de autoriteit (Tranfer of Authority of TOA) dient een integraal onderdeel te
zijn van de analyse en planning voorafgaand aan de inzet. Ook tijdens uitvoering van de
4

Nationale Operaties kunnen als volgt worden onderverdeeld:
- Militaire bijstand. Hulp aan, en op verzoek van civiele autoriteiten gebaseerd op de Politiewet of de Wet Rampen en Zware Ongevallen,
waaraan bevoegdheden zijn gekoppeld die normaal alleen voorbehouden zijn aan civiele autoriteiten, zoals politie en/of justitie. Aanvragen voor
militaire bijstand op grond van de politiewet worden onderscheiden in handhaving openbare orde of handhaving strafrechtelijke rechtsorde.
- Militaire steunverlening. Hulp aan, en op verzoek van civiele autoriteiten die niet in een wet is voorgeschreven, maar waarbij de capaciteiten
van de krijgsmacht benodigd zijn in het openbaar belang.
- Host Nation Support. Steunverlening aan strijdkrachten van bondgenootschappen.
- Maatschappelijke dienstverlening. Verzoeken tot ondersteuning niet ingediend door een civiele bestuurder, maar door een stichting of
vereniging.
(CDS Aanwijzing A-300, 2005)

5

Minister, Commissaris der Koningin, Gouverneur van de Nederlandse Antillen of van Aruba, Officier van Justitie, Burgemeester, Gezaghebber.
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operatie tot en met de afronding dient TOA een aandachtspunt te blijven. Naarmate de
TOA eerder plaatsvindt, heeft de commandant meer mogelijkheden voor integratie van
de eenheid in de troepenmacht. Ook geeft het de commandant meer mogelijkheden voor
gecoördineerde verplaatsingen naar, en aankomst en ontplooiing in het operatiegebied.
Het uitgangspunt is dat landen altijd FULLCOM behouden over hun nationale contingenten. De TOA aan een internationale commandant beperkt zich daardoor altijd tot het
operationele deel van de bevoegdheid. Voor Nederlandse eenheden die onder bevel
worden gesteld bij een multinationale eenheid is de bevelsbevoegdheid en TOA vastgelegd in een specifieke Operatieaanwijzing van CDS. In beginsel zal dit OPCON zijn.
Normaliter vindt TOA aan het begin en einde van (deelname aan) een operatie plaats
ofschoon er ook situaties denkbaar zijn waarbij TOA snel en veelvuldig heen en weer gaat,
met name als het gaat om de tijdelijke inzet van schaarse middelen.
In dit verband is het vermelden van de term Change of Operational Control (CHOP) relevant.
In feite is dit een flexibele manier van TOA in het maritieme domein, waarbij een schip of
verband van schepen afwisselend onder bevel komt van verschillende commandanten en
zelfs verschillende operaties of organisaties.
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Domeinspecifieke steunrelaties
In situaties waar de ene eenheid (of groep van eenheden) steun dient te verlenen aan de
andere, dient de commandant die de steunverlening opdraagt aan te geven in welke
mate, op welke wijze en voor welke periode de steunverlening plaats dient te vinden. De
steunverlenende commandant dient daarbij op de hoogte gesteld te worden van de
situatie en de missie van de te steunen commandant. Omdat de joint operationele
commandant dient te weten welke vormen van steunrelaties hij kan opdragen aan zijn
componenten, wordt een aantal domeinspecifieke relaties hieronder beschreven. Hierbij
is de scheiding tussen tactisch en operationeel niveau niet altijd scherp.
Specifieke steunrelaties in het maritieme domein
In het maritieme domein wordt, naast de relatie supporting/supported, gebruik gemaakt
van andere vormen van steunverlening . Deze afwijkende vormen van steunverlening zijn
met name toegesneden op eenheden of formaties die veelal zelfstandig opereren, zoals
onderzeeboten of maritieme patrouillevliegtuigen, of die door de aard van het platform
een groot gebied kunnen bestrijken en meerdere in dat gebied opererende eenheden
kunnen ondersteunen, zoals Airborne Early Warning (AEW) platforms, UAV´s en Alliance
Ground Surveillance (AGS). Deze vormen van steunrelaties aan de maritieme en de lucht
component worden hieronder beschreven.
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 Direct Support. Direct Support is een vorm van steunverlening waarbij een eenheid of
formatie, die niet behoort bij of onder bevel staat van de gesteunde eenheid of
formatie, als belangrijkste taak heeft het verlenen van steun aan die eenheid of
formatie. Een eenheid die is aangewezen om Direct Support te leveren, valt onder
TACON van de gesteunde eenheid of formatie. OPCOM en TACOM blijven berusten bij
de toewijzende commandant.
 Associated Support. Voor een eenheid die is aangewezen om Associated Support te
leveren, veranderen de bevelsrelaties niet. De eenheid verleent zijn steun door
informatie uit te wisselen en door een bijdrage te leveren aan de opbouw van het
omgevingsbeeld. Bij deze vorm van steun ligt de nadruk op het efficiënt gebruik van
schaarse middelen en het voorkomen van hinder en/of onduidelijkheid.
 Area Operations. Bij Area Operations is sprake van steunverlening op afstand, waarbij
de bevelsrelaties niet veranderen. Een eenheid of formatie belast met Area Operations
verleent zijn steun door het leveren van (aanvullende) bescherming aan andere
eenheden of formaties die zich binnen een bepaald gebied bevinden of door het
leveren van verdediging in diepte.
Specifieke steunrelaties in het landdomein
Bij de inzet van eenheden van de genie (engineers) kent men een tweetal steunrelaties.
 Algemene (genie)steun (general support) is de opdracht om een eenheid in zijn geheel
te steunen.
 Directe (genie)steun (direct support) is de opdracht om een specifieke eenheid met
voorrang te steunen.
Ook bij de inzet van grondgebonden vuursteuneenheden worden de begrippen general
support en direct support gebruikt. In die context is
 algemene (vuur)steun (as) de tactische opdracht gegeven aan een vuursteuneenheid
om de operatie van een eenheid als geheel te steunen met vuur.
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 directe (vuur)steun (ds) de tactische opdracht gegeven aan een vuursteuneenheid om
primair vuursteun te verlenen op verzoek van een eenheid, zonder dat hiermee een
bevelsverhouding bestaat. Binnen de artillerie bestaat ook nog de tactische opdracht
vuurversterking (vv) (reinforcement) waarbij een vuursteuneenheid de tactische
opdracht heeft om op verzoek van een andere vuursteuneenheid vuursteun te
verlenen. Ook komt wel eens de combinatie van algemene (vuur)steun en
vuurversterking (as/vv) voor.

Specifiek Nederlandse begrippen
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Single Service Manager (SSM)
Single Service Manager (SSM) is een begrip dat specifiek in Nederland gebruikt wordt in de
aansturing van joint eenheden. Het betreft veelal de aansturing in niet-operationele
omstandigheden, maar kan van belang zijn in de voorbereiding op inzet voordat TOA
heeft plaats gevonden. SSM is een gevolg van het feit dat joint eenheden binnen het
besturingsmodel van het Ministerie van Defensie organisatorisch niet rechtstreeks onder
de CDS (kunnen) worden geplaatst. SSM is als volgt omschreven: de commandant of
overeenkomstige autoriteit van het organisatiedeel dat wordt georganiseerd, bestuurd en
beheerst. In deze aanwijzing wordt verstaan onder de Single Service Manager de
Commandant van het defensieonderdeel dat het joint organisatiedeel in zijn organisatie
toegewezen heeft gekregen. Het Joint Organisatiedeel is de formatie, niet specifiek toe te
kennen aan één Defensieonderdeel, die diensten en producten levert aan meerdere
Defensieonderdelen waarbij functionarissen uit verschillende krijgsmachtdelen (kunnen)
worden ingezet .
Coördinerend Operationeel Commando
Het Coördinerend Operationeel Commando is het operationele commando dat door de
CDS is gemachtigd tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van de CDS uitoefenen
van de inter-service afstemming ten behoeve van de personeel- en materieellogistieke
voorbereiding op, ontplooiing, instandhouding, terugkeer en afronding van Nederlandse
eenheden en/of individuen aan internationale (vredes)operaties .
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Bijlage 4-1
Soorten plannen en bevelen
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de meest voorkomende soorten plannen
en bevelen. De definities en omschrijvingen zijn merendeels overgenomen uit de
relevante NAVO-documenten en in hun oorspronkelijke vorm weergegeven.
Administrative order An order covering traffic, supplies, maintenance, evacuation,
personnel and other administrative details. (AAP-6)
Administrative plan A plan, normally relating to and complementing the operation plan
or order, which provides information and instructions covering the logistic and administrative support of the operation. (AAP-6)
Campaign Directive Produced by J5, it provides the joint force mission, and the JTFC’s
campaign CONOPS. The latter includes his intent, scheme of manoeuvre (described to
reflect the campaign end-state, CoG(s) and Decisive Conditions) and main effort.
Associated campaign schematics, and direction on assessment, should also be included.
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Campaign Plan A JFC should have a single plan, albeit this may be nested within a
broader Comprehensive Approach, including:
 Analysis of the background to the crisis, as well as its causes, and any assumptions and
limitations upon which planning is based.
 The mission and CONOPS (intent, scheme of manoeuvre and main effort).
 The assignment of Force Elements between components and prioritisation of logistic
effort.
 C2 and liaison arrangements for the joint force, and arrangements for comprehensive,
inter-agency coordination.
Collection plan (CP) A plan for collecting information from all available sources to meet
intelligence requirements and for transforming those requirements into orders and
requests to appropriate agencies. (AAP-6)
Concept of Operations. A clear and concise statement of the line of action chosen by a
commander in order to accomplish his mission. (AAP-6). The JFC’s CONOPS is the most
important aspect of his campaign plan; it provides an enduring reference point to which
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subordinates can refer in order to confirm their understanding of commander’s intent
and to orientate themselves to their role in his overall scheme. In setting out his vision to
subordinates, a JFC should also indicate to them what lies ahead, including the likely
nature and scope of subsequent orders and plans. Clarity is vital; subordinate commanders need to understand a JFC’s intentions in order to support his plan, to act purposefully
and to respond effectively to changes in the situation. A JFC’s concept of operation which
runs to more than a side or 2 of paper is either too complex or has not been thought
through sufficiently. While a JFC should have engaged with his superior commander
throughout the planning process, he may nonetheless wish to confirm his proposed
concept prior to promulgation, giving him an opportunity to endorse the plan formally
and, if necessary, obtain political approval. A JFC’s CONOPS are described at various level:
campaign directive (the what), OPLAN (the how) and OPORD (task and purpose).
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Contingency plan (CONPLAN) A plan which is developed for possible operations where
the planning factors have been identified or can be assumed. This plan is produced in as
much detail as possible, including the resources needed and deployment options, as a
basis for subsequent planning. (AAP-6)
Draft plan A plan for which a draft plan has been coordinated and agreed with the other
military headquarters and is ready for coordination with the nations involved, that is
those nations who would be required to take national action to support the plan. It may
be used for future planning and exercises and may form the basis for an operation order
to be implemented in time of emergency. (AAP-6)
Force Instruction Document It provides supplementary instructions and supporting
information to the joint force; it complements the campaign directive, and subsequent
OPLANs and OPORDs.
Fragmentary order (FRAGO) An abbreviated form of an operation order, issued as
required, that eliminates the need for restating information contained in a basic operation order. It may be issued in sections. (AAP-6)
Generic plan (GEP) A basic plan which is developed for possible operations where some
planning factors have not yet been fully identified or cannot be assumed. It identifies at
this stage the general capabilities required. (AAP-6)
Initiating Directive (ID) Hierin wordt de politieke context van een beoogde operatie
omschreven, alsmede de politieke richtlijnen en randvoorwaarden en de gewenste
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politieke en militair strategische eindsituatie. Daarnaast bevat het aanvullende instructies
voor de planning en eventueel voorbereiding van een militaire operatie. De CDS geeft het
ID uit; in NAVO-verband geeft de Noord Atlantische Raad (North Atlantic Council, NAC)
het NAC-ID uit.
Joint Coordination Order (JCO) It details the Commander’s direction and guidance,
assigns resources to CCs and synchronises operations. The release authority is the
Commander.
Operation order (OPORD) A directive, usually formal, issued by a commander to
subordinate commanders for the purpose of effecting the coordinated execution of an
operation. (AAP-6)
Operation plan (OPLAN) A plan for a single or series of connected operations to be
carried out simultaneously or in succession. It is usually based upon stated assumptions
and is the form of directive employed by higher authority to permit subordinate commanders to prepare supporting plans and orders. The designation “plan” is usually used
instead of “order” in preparing for operations well in advance. An operation plan may be
put into effect at a prescribed time, or on signal, and then becomes the operation order.
(AAP-6)
Operational General Matters (OPGEN) In maritime operations, the purpose of the
OPGEN is to enable the Officer in Tactical Command (OTC) to promulgate general matter
of policy, instructions and aspect common to all forms of warfare and detailed instructions for warfare responsibilities that the OTC retains. Certain general information required
for the conduct of operations in one or more warfare areas may be found only in the
OPGEN. Therefore, the OPGEN must be signalled for all operations/ exercises and must be
addressed to all participants including not only units of the force, but also cooperating/
supporting commanders and units both afloat and ashore. (APP-11)
Operational Tasking (OPTASK) In maritime operations, the purpose of an OPTASK is to
promulgate detailed tasking and instructions for all aspects of a certain warfare area or
support function (e.g. AAW (Anti-air warfare), AIR (aircraft), AMPHIB (amphibious
operations), ASW (anti submarine warfare), COMMS (communications), EW (electronic
warfare), LINK (tactical datalinks), LOG (logistic support), MCM (naval mine countermeasures), etc.). (APP-11)
Order Of Battle Transfer of Authority Sea (ORBATTOASEA) In maritime operations, the
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ORBATTOASEA is used to transfer operational command and/or control from one
authority to another. (APP-11)
Planning Guidance Een operationeel ontwerp, gebaseerd op het ID en door DOPS
uitgegeven.
Standing order A promulgated order which remains in force until amended or cancelled.
(AAP-6)
Warning order Warning orders indicate commander’s intent to subordinates, who can
then contribute to higher level planning and conduct their own planning from a position
of knowledge. A JFC should strike a balance between providing too little information too
late, and inundating subordinates with a succession of evolving, but potentially contradictory, directions. There is no prescribed format; warning orders are likely to become
progressively more definitive as the planning process progresses.
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Bijlage 4-2
Het Operationeel Planning Proces (OPP)
Het NAVO Operationeel Planning Proces (OPP) streeft standaardisatie van het planningsproces na. Verder borgt het de samenhang tussen het politiek strategisch, militair
strategisch en operationeel niveau. In het model wordt een methode aangereikt om
richtlijnen van het hogere niveau te vertalen in concrete militair haalbare doelstellingen.
De NAVO onderscheidt in zijn crisismanagementsysteem voor de benadering van een
conflict vijf fasen:
 Fase 1 – Indicaties en waarschuwingen voor een potentieel of actueel conflict.
 Fase 2 – Beoordeling van de zich ontwikkelende crisissituatie, inclusief de potentiële en
actuele gevolgen voor de NAVO.
 Fase 3 – Ontwikkeling van mogelijke reacties teneinde de besluitvorming van de Noord
Atlantische Raad te ondersteunen.
 Fase 4 - Planning en uitvoering van de genomen beslissingen en richtlijnen.

151

 Fase 5 – Overgang naar stabiliteit.
In de fases 2 t/m 5 vindt het OPP plaats, zoals onderstaand is geïllustreerd1.

POLITICAL-MILITARY
ESTIMATE PROCESS

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

Indications &
warning

Assessment

Response
options

Planning &
Execution

Return
to stability

OPP
NAC
initiating
directive
1

Allied Joint Doctrine for Operational Planning, AJP-5, ratification draft 2006.
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MC 133 Plan Development
Military Estimate

Plan Development
Operational Planning Process

Initiation

Military
Initiating
Assessment Directive

Orientation

Cdr’s Planning
Guidance

Concept
Development
CONOPS

Plan
Development

Plan
Review
PLAN

SOR

In het OPP worden vijf afzonderlijke en opeenvolgende fasen onderkend2:
 Fase I - Initiation. In deze fase wordt op het strategisch niveau onderzocht en
vastgesteld of er een operationele planning moet worden opgestart.
 Fase II - Orientation. In deze fase wordt door een analyse van de situatie nagegaan wat
er moet worden gedaan om invulling te geven aan de geformuleerde richtlijnen.
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 Fase III - Concept Development. In deze fase wordt vastgesteld hoe de operatie zo
effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd. Er worden verschillende Courses
of Action (COA) ontwikkeld en geanalyseerd om de operatie uit te voeren, inclusief de
vereiste middelen. Deze COA’s worden aan de commandant voorgelegd, die uiteindelijk
een keuze maakt. Deze keuze vormt de basis voor de ontwikkeling van een Concept of
Operations (CONOPS) en een ondersteunend Statement of Requirements (SOR), de
twee belangrijkste producten van deze fase.
 Fase IV - Plan Development. In deze fase worden de eenheden aangewezen die aan de
operatie deelnemen. Voor deze eenheden worden plannen ontwikkeld voor de
verplaatsing naar het operatiegebied, evenals plannen voor training, bescherming en,
afhankelijk van de duur van de operatie, voortzettingsvermogen. In deze fase vindt
coördinatie plaats met andere hoofdkwartieren en landen. Het eindresultaat is een
volledig plan, of een serie plannen, inclusief bijlagen voor de verschillende functionele
domeinen, goedgekeurd door het bevoegde gezag.
 Fase V - Plan Review. Deze fase stelt zeker dat het plan actueel en uitvoerbaar blijft.
Actueel in relatie tot de voortschrijdende behoeftes, beleid en doctrine, en uitvoerbaar
in relatie tot toepasbaarheid en acceptatie. De fase omvat periodieke reviews van het
plan, mogelijk resulterend in wijzigingen en/of nieuwe planningsrichtlijnen.
2

Allied Joint Doctrine for Operational Planning, AJP-5, ratification draft 2006
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1 Initiated by NAC/MC/SC according to MC133
2 Applicable to SC Level Only
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NAVO-EU samenwerking
Op basis van de NAVO-EU strategische samenwerking en de implementatie van de Berlijn
Plus overeenkomst heeft de EU bij EU-geleide operaties altijd toegang tot de planningscapaciteit van de NAVO-commandostructuur. Hiertoe zijn standaardprocedures
ontwikkeld.
DSACEUR, als primair aanspreekpunt voor de EU over militair-strategische aangelegenheden, coördineert de planningssteun van de NAVO, waarbij hij SACEUR volledig op de
hoogte houdt. Hij maakt hierbij gebruik van alle elementen van de militair-strategische
planningscapaciteit van de NAVO, alsmede, indien noodzakelijk, van andere elementen
van de NAVO-commandostructuur.
De NAVO-planningsondersteuning is geheel in lijn met de NAVO-procedures, zoals
omschreven in MC 133/3, AJP-5 en de Guidelines for Operational Planning (GOP).
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Bijlage 4-3
Naast de verschillende meetings vormt binnen het battle rhythm de periodieke rapportage een
hoofdtaak. Hieronder staat een niet-limitatief overzicht van de verschillende rapportages. Zo
worden bijvoorbeeld op lagere niveaus vaak Daily Situational Reports (SitReps) gebruikt. Het verzorgen
van de genoemde rapportages is zeer tijdsintensief. Daarnaast zijn de verschillende staven ook
voortdurend bezig met het beantwoorden van vragen, verduidelijken van zaken, etc. Dit kan er toe
leiden dat dit bijna de belangrijkste activiteit binnen een staf wordt. Een chef-staf moet dit proces
daarom altijd kritisch beoordelen. Vragen die uitsluitend uit nieuwsgierigheid zijn gesteld of
realistisch gezien niet afdoende kunnen worden beantwoord, dienen terzijde te worden gelegd.
Zodoende is gewaarborgd dat een staf niet te veel van de kerntaken wordt afgeleid.

 Assessment Report (ASSESSREP). Een ASSESSREP is, op de verschillende niveaus binnen een
coalitie, een dagelijks overzicht en beoordeling van de belangrijkste ontwikkelingen. Op het
hoogste niveau wordt bij NAVO-operaties door Allied Command Operations (ACO) een ASSESS
REP gemaakt dat de strategische situatie beoordeelt. De informatie uit de verschillende
ASSESSREPS wordt binnen de NAVO gebruikt om de Noord Atlantische Raad te informeren. In
Nederland worden op basis hiervan de bewindslieden geïnformeerd.

 Down Report (DOWNREP). Een DOWNREP is de dagelijkse rapportage van de JFC aan de CC’s en
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overige eenheden. Het doel van een DOWNREP is om de verschillende eenheden geïnformeerd te
houden over de actuele situatie. Het bevat informatie over het strategische
besluitvormingsproces, operationele zaken, oogmerken van de commandant en de activiteiten
van de verschillende componenten. Bovendien verduidelijkt het geconstateerde problemen, die
bijvoorbeeld in ASSESSREP’s zijn gemeld. De JFC ontvangt op zijn beurt een DOWNREP van ACO.

 Logistieke, Medische en Personele Rapportages. De noodzaak voor logistieke en personele
rapportage is evident. Logistieke rapportages (LOGREP) worden voornamelijk gebruikt om
belangrijke tekorten aan te geven. Personele rapportages (PERSREP) en medische rapportages
(MEDASSESSREP) geven overzichten van personele en medische feiten en cijfers.

 Operational Record Report (OPRECREP). Het OPRECREP verzekert de regelmatige en complete
rapportage betreffende een lopende operatie. De informatie bevat rapportages en informatie die
van belang zijn voor operationele analyse, lessons learned en historische analyses.

 Serious Incident Report (SINCREP). Het doel van een SINCREP is om de leiding tijdig te informeren
over elke ontwikkeling die operationele, politieke, en/of mediaconsequenties heeft.

 Requests for Information (RFI). Een RFI is een incidenteel verzoek om specifieke informatie.
RFI komen vooral voor in het functiegebied inlichtingen.
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Gerraadpleegde literatuur
In deze bijlage is een overzicht opgenomen van bronnen die zijn geraadpleegd voor de totstandkoming van de JDP-5 Commandovoering. Dit overzicht kan ook dienen als opstap voor verdere
bestudering van het onderwerp commandovoering.
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Allied Joint Doctrine for Operations, AJP-1 (D), Study Draft 1, 2009
Allied Doctrine for Joint Operations, AJP-3 (A), 2007
Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, AJP-3 (B), Study Draft 1, 2009
Allied Joint Maritime Operations, AJP-3.1, 2004
Allied Joint Doctrine for Land Operations, AJP-3.2 Ratification Draft 2, 2009
Allied Joint Doctrine for Operational Planning, AJP-5, 2006 (ratification draft)
Allied Command Operations, Guidelines for Operational Planning (GOP), 2005 (Restricted)
EU
EU Concept for Military Command and Control, COSDP 540, 10688/08, 16 June 2008 (Restraint)
Verenigde Naties
United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines, UN DPKO, 2008
Verenigde Staten
Doctrine for the Armed Forces of the Unites States, Joint Publication JP 1, 2007
Joint Operations, Joint Publication JP 3-0, incorporating change 1, 2008
Joint Operation Planning, Joint Publication JP 5-0, 2006
Counterinsurgency, Field Manual FM 3-24, US Army, 2006
Commander’s Appreciation and Campaign Design, TRADOC Pamphlet 525-5-500, US Army, 2008
Diverse artikelen uit het tijdschrift Joint Forces Quarterly over effectgerichte benaderingen, 2007 - 2009
Verenigd Koninkrijk
Campaigning, Joint Doctrine Publication JDP-01 2nd Edition, 2008
Campaign Planning, Joint Doctrine Publication JDP 5-00, 2nd Edition, 2008
British Defence Doctrine (BDD), Joint Doctrine Publication JDP 0-01, 3rd Edition, 2008
Noorwegen
Norwegian Armed Forced Joint Operational Doctrine, 2007
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Verklarende woordenlijst
De verklarende woordenlijst bevat de Engelstalige definities van voor de JDP-5 relevante begrippen,
zoals opgenomen in de AAP-6 NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS en andere NAVOpublicaties. Voor wat betreft Nederlandse definities van relevante begrippen wordt verwezen naar
het Corporate begrippenkader (2008) en de begrippenatlas.
AAP -6 NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS-begrippen
Area of operations (AOO) An operational area defined by a joint commander for land or maritime forces to
conduct military activities. Normally, an area of operations does not encompass the entire joint operations area of
the joint commander, but is sufficient in size for the joint force component commander to accomplish assigned
missions and protect forces.
Area of responsibility (AOR)
 The geographical area assigned to the Supreme Allied Commander Europe.
 In naval operations, a predefined area of enemy terrain for which supporting ships are responsible
for covering by fire on known targets or targets of opportunity and by observation.
Assessment The process of estimating the capabilities and performance of organizations, individuals, materiel or
systems. Note: In the context of military forces, the hierarchical relationship in logical sequence is: assessment,
analysis, evaluation, validation and certification.
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Branches Contingency options within a particular phase of an operation, planned and executed in response to
anticipated opportunity or reversal within the phase, in order to provide the commander with the flexibility to retain
the initiative and ultimately achieve his original objective for that phase (AJP 5 Allied joint doctrine for operational
planning).
Campaign A set of military operations planned and conducted to achieve a strategic objective within a given time
and geographical area, which normally involve maritime, land and air forces.
Caveat In NATO operations, any limitation, restriction or constraint by a nation on its military forces or civilian
elements under NATO command and control or otherwise available to NATO, that does not permit NATO
commanders to deploy and employ these assets fully in line with the approved operation plan. Note: A caveat may
apply inter alia to freedom of movement within the joint operations area and/or to compliance with the approved
rules of engagement.
Centre of gravity (COG) Characteristics, capabilities or localities from which a nation, an alliance, a military force
or other grouping derives its freedom of action, physical strength or will to fight.
Civil-military cooperation (CIMIC) The coordination and cooperation, in support of the mission, between the
NATO Commander and civil actors, including the national population and local authorities, as well as international,
national and non-governmental organizations and agencies.
Combined force A force composed of elements of two or more nations.
Combined joint operation An operation carried out by forces of two or more nations, in which elements of at
least two services participate.
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Combined operation An operation conducted by forces of two or more Allied nations acting together for the
accomplishment of a single mission.
Command
 The authority vested in an individual of the armed forces for the direction, coordination, and control of
military forces.
 An order given by a commander; that is, the will of the commander expressed for the purpose of bringing about
a particular action.
 A unit, group of units, organization or area under the authority of a single individual.
 To dominate an area of situation.
 To exercise command.
Command and control An assembly of equipment, methods and procedures and, if necessary, personnel, that
enables commanders and their staffs to exercise command and control.
Command post A unit’s or subunit’s headquarters where the commander and the staff perform their activities. In
combat, a unit’s or subunit’s headquarters is often divided into echelons; the echelon in which the unit or subunit
commander is located or from which he operates is called a command post.
Component command
 In the NATO military command structure, a third-level command organization with specific air, maritime or land
capabilities that is responsible for operational planning and conduct of subordinate operations as directed by the
NATO commander.
 A functional component command or service component command responsible for the planning and conduct of a
maritime, land, air, special or other operation as part of a joint force.
Component commander
 A single-service or functional component commander at the third level of the NATO military command structure.
 A designated commander responsible for the planning and conduct of a maritime, land, air, special or other
operation as part of a joint force.
Consultation The exchange of views and the conduct of deliberations amongst the highest authorities of the
Alliance and member nations aiming at harmonizing positions and formulating recommendations on issues of
common concern. Note: Consultation may involve international organizations, Partner nations and, as required,
other non-NATO nations.
Control That authority exercised by a commander over part of the activities of subordinate organizations, or other
organizations not normally under his command, which encompasses the responsibility for implementing orders or
directives. All or part of this authority may be transferred or delegated.
Course of action (COA) In the estimate process, an option that will accomplish or contribute to the accomplishment of a mission or task, and from which a detailed plan is developed.
Decision point A point in space and time, identified during the planning process, where it is anticipated that the
commander must make a decision concerning a specific course of action.
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Decisive point A point from which a hostile or friendly centre of gravity can be threatened. This point may exist in
time, space or the information environment.
Doctrine Fundamental principles by which the military forces guide their actions in support of objectives. It is
authoritative but requires judgement in application.
End state The political and/or military situation to be attained at the end of an operation, which indicates that the
objective has been achieved.
Evaluation The structured process of examining activities, capabilities and performance against defined standards
or criteria. Note: In the context of military forces, the hierarchical relationship in logical sequence is: assessment,
analysis, evaluation, validation and certification.
Force protection (FP) All measures and means to minimize the vulnerability of personnel, facilities, equipment
and operations to any threat and in all situations, to preserve freedom of action and the operational effectiveness of
the force.
Interoperability The ability to operate in synergy in the execution of assigned tasks.
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Joint Adjective used to describe activities, operations and organizations in which elements of at least two services
participate.
Joint fires Fires applied during the employment of forces from two or more components, in coordinated action
toward a common objective.
Joint operations area (JOA) A temporary area defined by the Supreme Allied Commander Europe, in which a
designated joint commander plans and executes a specific mission at the operational level of war. A joint operations
area and its defining parameters, such as time, scope of the mission and geographical area, are contingency- or
missionspecific and are normally associated with combined joint task force operations.
Joint staff A staff formed of two or more of the services of the same country.
Line of operation In a campaign or operation, a line linking decisive points in time and space on the path to the
centre of gravity.
Lines of communications All the land, water, and air routes that connect an operating military force with one or
more bases of operations, and along which supplies and reinforcements move.
Main attack
 The principal attack or effort into which the commander throws the full weight of the offensive power
at his disposal.
 An attack directed against the chief objective of the campaign, major operation or battle.
Manoeuvre Employment of forces on the battlefield through movement in combination with fire, or fire potential,
to achieve a position of advantage in respect to the enemy in order to accomplish the mission.
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Military strategy That component of national or multinational strategy, presenting the manner in which military
power should be developed and applied to achieve national objectives or those of a group of nations.
National command A command that is organized by, and functions under the authority of, a specific nation. It
may or may not be placed under a NATO commander.
National commander A national commander, territorial or functional, who is normally not in the Allied chain of
command.
National component Any national forces of one or more services under the command of a single national
commander, assigned to any NATO commander.
National force commander Commander of national forces assigned as separate elements of subordinate Allied
commands.
National territorial commander A national commander who is responsible for the execution of purely national
functions in a specific geographical area. He remains a national territorial commander regardless of any Allied
status which may be assigned to him.
Objective A clearly defined and attainable goal for a military operation, for example seizing a terrain feature,
neutralizing an adversary’s force or capability or achieving some other desired outcome that is essential to a
commander’s plan and towards which the operation is directed.
Operation A military action or the carrying out of a strategic, tactical, service, training, or administrative military
mission; the process of carrying on combat, including movement, supply, attack, defence and manoeuvres needed to
gain the objectives of any battle or campaign.
Operational art The employment of forces to attain strategic and/or operational objectives through the design,
organization, integration and conduct of strategies, campaigns, major operations and battles.
Operational level The level at which campaigns and major operations are planned, conducted and sustained to
accomplish strategic objectives within theatres or areas of operations.
Rules of engagement (ROE) Directives issued by competent military authority which specify the circumstances
and limitations under which forces will initiate and/or continue combat engagement with other forces encountered.
Sequels options for subsequent operations within a campaign or the following phase(s) of an operation (AJP 5
Allied joint doctrine for operational planning).
Strategic level The level at which a nation or group of nations determines national or multinational security
objectives and deploys national, including military, resources to achieve them.
Supported commander A commander having primary responsibility for all aspects of a task assigned by a
higher NATO military authority and who receives forces or other support from one or more supporting commanders.
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Supporting commander A commander who provides a supported commander with forces or other support and/
or who develops a supporting plan.
Tactical level The level at which activities, battles and engagements are planned and executed to accomplish
military objectives assigned to tactical formations and units.
Targeting The process of selecting and prioritizing targets and matching the appropriate response to them, taking
into account operational requirements and capabilities.
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