
1 
 

KVNRO symposium “Defensie structurele partner en de nationale veiligheid” 

gehouden op 14 november 2019 op de Gen-maj. Koot kazerne te Stroe. 

 

Om 13.00 uur opende de dagvoorzitter Lkol. G.J. Ludden de bijeenkomst en gaf het woord vervolgens aan Lkol. 

Adrian, algemeen voorzitter van de KVNRO die de aanwezigen verwelkomde. Door onvoorziene 

omstandigheden moesten twee prominenten op de sprekerslijst verstek laten gaan:  

- de minister van Defensie Bijleveld werd vervangen door de heer drs. Kuiper (directeur strategie, kennis 

en innovatie van het ministerie van Defensie) en 

- de commandant Landstrijdkrachten Lgen. Wijnen werd vervangen door Bgen. J.P. Duckers (directeur 

kennis en ontwikkeling KL). 

Welkomstgroet 

Lkol. R. Adrian schetste het algemene beeld van een brede maatschappelijke aanpak waarbij de civiel-militaire 

samenwerking een grote rol speelt. Hierbij refereerde hij naar de derde hoofdtaak van Defensie (verlenen van 

bijstand op aanvraag van civiele autoriteiten) en pleit hij voor een uitbreiding van de inzet van reservisten en met 

name die van reserveofficieren die nu al bijna dagelijks de verschillende militaire staven versterken en het 

bewaken en beveiligen door de eenheden van de Nationale Reserve. 

Vervolgens werd het woord gegeven aan Bgen. J.L.L. Dubbeldam, commandant Operationeel 

Ondersteuningscommando Land, dat voor een groot deel op de Kootkazerne is gehuisvest. Ook hij verwelkomde 

de aanwezigen en accentueerde het belang van het te behandelen thema.  

Lkol. G.J. Ludden geeft een opsomming van verschillende crises en rampen waar we als natie mee te maken 

hebben gehad. Hij signaleert een markante verschuiving van klassieke rampenbestrijding anno 2000 naar 

moderne crisisbeheersing in het heden. Het symposium beoogt een verkenning naar die terreinen waar civiel-

militaire samenwerking kan worden verbeterd als input voor de herijking van een nieuw 

samenwerkingsconvenant. 

Introductie 

De heer Kuiper sprak namens de minister een lezing uit. Veelomvattende samenwerking (comprehensive 

approach) binnen de EU en de NAVO is van groot belang om onze veiligheid te waarborgen. Hij gaf aan dat er 

speciale aandacht is voor de (actieve) reservisten. Er zijn grote investeringen nodig om personeel en middelen 

aan te trekken en te binden. Hij noemde als voorbeelden van militaire bijstand het opsporen van de daders van de 

autobranden in Utrecht en het onderzoekstraject naar de moord op Nicky Verstappen. Ook ziet hij de noodzaak 

voor een goede structurele samenwerking met Defensie en het bedrijfsleven om cyber security aan te pakken en 

de weerbaarheid van de samenleving te vergroten.  

Civiel-militaire samenwerking steunpilaar voor de nationale veiligheid 

Mw. P. Zorko MPA (plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) stelt dat er een grote 

afhankelijkheid is van ICT (informatie- en communicatie technologie); in vrijwel de hele samenleving wordt 

ICT toegepast en het gebrek aan weerbaarheid zet de deur ver open naar kwaadwillende partijen en organisaties 

en totale digitale ontwrichting van de samenleving. Ze pleit voor een grotere weerbaarheid van iedereen tegen dit 

soort inbreuken op de nationale veiligheid. Ze refereert naar praktijken als het (proberen te) beïnvloeden van 

verkiezingen en meningen (verspreiden van fake news), het vergroten van de afstand tussen bepaalde groepen en 

de overheid en een toename van polarisatie.  

Nederland is opgedeeld in veiligheidsregio’s, maar wat moet er gebeuren als er geen duidelijke bronregio is of 

wanneer de impact nationaal is? De nationale veiligheid is in eerste instantie een civiele aangelegenheid met 

Defensie als gewaardeerd veiligheidspartner en steunpilaar (Defensie Cyber Security Center) en de 
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samenwerking ten behoeve van Defender 2020 tussen LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum) en 

het TOC (Territoriaal Operationeel Centrum).  

De militaire bijstand in beschreven in de wet Veiligheidsregio’s en de Politiewet. Wat staat de samenwerking 

nog in de weg?  

- Vraag en aanbod zoals aangegeven in de “Catalogus Nationale Operaties”; kan Defensie dat ook 

waarmaken? 

- Bezuinigingen veroorzaken dat het leveren ten behoeve van de derde hoofdtaak lager op de 

prioriteitenlijst komt te staan; 

- Vaak wordt defensie inzet vanuit civiele zijde als een bedreiging gezien; men is dan bang dat Defensie 

de command en control overneemt. Mw. Zorka pleit voor het aanhalen van de onderlinge banden en 

intensievere samenwerking met de veiligheidsregio’s. Ze pleit tevens voor de oprichting van een JOC 

(Joint Operations Center) om de bovenregionale samenwerking te versterken.  

Reflecties  

De heer mr. M. van Eck (Projectdirecteur Nationale Veiligheid Defensie) geeft aan dat de samenwerking met 

Defensie juist grote voordelen biedt. Met name de bij Defensie aanwezige unieke capaciteiten, de mogelijkheid 

om voortzettingsvermogen te bieden en als vangnet te dienen wanneer operaties lang(er) duren. Defensie is geen 

bedreiging maar een kans. Tot nu toe werd er vaak gewacht op een verzoek tot bijstand; graag zag hij 

inschakeling van Defensie aan de voorkant van veiligheidsvraagstukken. De samenwerking zou dus ook tot 

uiting moeten komen door participatie in het JOC (Joint Operations Center)? 

De heer prof.dr. R. de Wijk (directeur The Hague Centre for Strategic Studies) begon zijn betoog met het 

vermoeden dat Rusland bezig is met hybride bedreiging en poging tot ondermijning van de samenlevingen en 

samenwerking tussen de EU-landen. De derde hoofdtaak van Defensie; binnenlandse steunverlening zou volgens 

hem moeten worden omgevormd tot binnenlandse inzet. In zijn inschatting is de bovenregionale samenwerking 

op papier dan wel geregeld, bij echte crises valt dat in de praktijk vaak tegen. Rob de Wijk is ook een 

pleitbezorger voor een civiel-militair geïntegreerd hoofdkwartier en voor een versteviging van de samenwerking 

binnen de veiligheidsregio’s op strategisch (bestuurlijk) niveau. 

Nationale Veiligheid: speerpunt van defensiebeleid? 

Bgen. Duckers onderstreept het belang van de civiele-militaire samenwerking en de verschillende culturen en 

denkwijzen tussen beide. Hij duidt op belangrijke geopolitieke veranderingen die gaande zijn. Hij noemt de 

inspanningen van Rusland en China om hun invloed wereldwijd te bestendigen en te vergroten. Om hier een 

antwoord op te geven liggen er taken bij de Krijgsmacht. Bij de problemen van vandaag passen geen oplossingen 

die eerder voldeden. Alle drie hoofdtaken van Defensie zijn in feite met elkaar verweven. Een dreiging wordt 

niet in slechts een domein geopenbaard maar alle middelen uit alle domeinen worden ingezet om belangen zeker 

te stellen of te vergroten. Men moet zich realiseren dat er in de wereld echt wat aan de hand is! Een belangrijke 

taak voor de Krijgsmacht is het leveren van de HOST-nation Support voor Defender 2020 waarbij een complete 

US divisie vanaf de haven van Rotterdam via ons land naar Duitsland moet worden verplaatst. Hierbij zal een 

groot aandeel van het Korps Nationale Reserve worden gevraagd. Innovaties worden vaak technologisch 

gedreven maar de succesfactor van verandering zit vooral in de culturele en sociale hoek. Hij ziet kansen voor 

het TOC (Territoriaal Operationeel Centrum). 

5 power pitches met creatieve ideeën over civiel-militaire samenwerking.  

1. SIM.CI: de heer W. Sluis geeft een pitch over een applicatie systeem waarmee een live simulatie van de 

verstoring van kritieke infrastructuur kan worden gegenereerd. Veilig, efficiënt en integraal. 

2. Slachtofferhulp NL: de heer V. Jammers gaat in op het drama met de MH17 in Oekraïne en de 

samenwerking met Defensie met het terughalen van de stoffelijke resten en de begeleiding van 

nabestaanden. 
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3. Everbridge: de heer I. Henken geeft een korte uiteenzetting over the power of CEM; de mogelijkheden 

van Critical Event Management. 

4. Psychotraumacentrum Z-Nederland: mw. E. van Ee gaat in op stressmanagement met motto: weerbaar 

maakt wendbaar ook van toepassing op de krijgsmacht. 

5. Triangular Group Academy: Mw. M. van Hal gaat in op de “war for talent”: een wervingsmethodiek 

van goed personeel op een krappe en competitieve arbeidsmarkt. 

Praktische ervaring en lessen in de samenwerking 

Kol. P.M. van der Touw (Regionaal Militair Commandant Noord) geeft aan dat er in de regio noord 8 

veiligheidsregio’s zijn gevestigd. Er zijn 4 grondslagen voor het leveren van militaire bijstand. Hij toont een 

filmpje over de oefening Alert, een grootschalige terreuroefening op het station van Amersfoort. Vanuit de 

praktijk maakt hij enkele kritische kanttekeningen: 

- Hij pleit voor een strakkere scheiding tussen operationele en bestuurlijke taken. Geef de professionals 

ruimte. 

- De structuren zijn krampachtig gericht op opschaling 

- Het informatieproces kan op sommige plaatsen beter 

- Idem voor de crisiscommunicatie met en in de veiligheidsregio’s 

- De rol van de “driehoek” (burgemeester, officier van Justitie, politie): deze is niet primair gericht op 

crisisbeheersing. Hij pleit voor het formeren van een driehoek-plus waarbij de directeur van de 

veiligheidsregio en, indien van toepassing, de commandant militaire middelen, ook aanzitten. 

- Oefenen is niet testen; deelnemers moeten niet bang zijn om fouten te maken. Hij pleit voor zo 

realistisch mogelijke oefeningen. 

Prof.dr. P.L.J. Bos (Algemeen directeur Veiligheidsregio Utrecht en buitengewoon hoogleraar crisisbeheersing 

aan de NLDA) is van mening dat niet alle processen en systemen operationeel zijn. De bestuurlijke en 

operationele taken moeten van elkaar gescheiden blijven. In zijn optiek is de RMC alleen verantwoordelijk in 

zijn gezagsgebied in een bijzondere of algemene noodtoestand. De wijze van bijstand leveren is tegenwoordig 

eigenlijk al structureel. Bij incidenten is niet alleen de plaats incident van belang maar veel meer omvattend: het 

handhaven van de rechtsorde, het verminderen van de impact op de samenleving, voorlichting, communicatie en 

borging continuïteit van vitale processen en systemen. Drie vragen moeten tijdens het crisismanagement worden 

beantwoord: 1. What is (not)?, 2. What if? 3. What next? Om leiding te kunnen geven zijn inlichtingen en 

communicatie essentieel. De rol van de driehoek is soms onduidelijk: de burgemeester gaat over de openbare 

orde, de officier van Justitie gaat over de rechtsorde; beiden moeten worden geadresseerd. In zijn visie is de 

toegevoegde waarde van Defensie het leveren van voortzettingsvermogen. In een quote geeft hij aan: ‘laten we 

het over civiel-militair partnerschap hebben in plaats van over civiel-militaire samenwerking’. 

Hoe kan Defensie de civiele rampengeneeskunde versterken. 

Lkol. Dr. E.C.T.H. Tan (traumachirurg en hoofd SEH van het Radboud UMC Nijmegen) constateert dat er in het 

algemeen weinig kennis en ervaring is opgedaan met trauma’s ten gevolge van explosies en schotwonden; deze 

ervaring kun je vooral opdoen tijdens de inzet van medisch personeel in oorlogsgebieden. In samenspraak met de 

veiligheidsregio’s zijn er mogelijkheden voor bijstand aanwezig. Een mooi voorbeeld van militaire bijstand is 

het MOGOS-noodhospitaal in Enschede toen daar de OK’s en Intensive Care niet beschikbaar waren. Edward 

Tan gaat in op zijn eigen ervaringen en pleit voor de verdere verstrekking van hemostatisch verband en 

tourniquetten die als live savers ingezet kunnen worden bij onder meer ambulances en brandweer. Hij pleit ook 

voor de internationale TECC opleiding waar optreden van hulpverleners in de warm zone wordt beoefend. 

Hij is werkzaam bij het Radboud ziekenhuis, een van de ziekenhuizen dat aansluit bij het Instituut samenwerking 

Defensie Relatieziekenhuizen (IDR). Hierbij worden civiele ziekenhuizen ondersteund door Defensie-artsen en 

medisch personeel. Die krijgen op hun beurt de gelegenheid voor opleiding en het opdoen en het bijhouden van 

vaardigheden en ervaring in missiegebieden.  

Reflecties 
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Mw. W.J. Mansveld (directeur Veiligheidsregio Groningen) toont eerst een modern filmpje van de 

veiligheidsregio Groningen en vertelt vervolgens over haar ervaringen met de civiel-militaire samenwerking. Ze 

is daar erg positief over. Ze adviseert militairen langer op hun functie in de Veiligheidsregio te laten zitten zodat 

er een hechtere samenwerking mogelijk wordt. Ze pleit verder voor een actievere betrokkenheid van de burgers 

bij het proces van crisisbeheersing en staat een verbeterde opzet voor van de regionale risicoanalyse. 

Kol. Drs.ing. P.J.T.M. Hagenaars (Programmamanager Nationale Inzet-Commando Landstrijdkrachten) gaat in 

op het oprichten van het TOC vorig jaar. Taak is het voeren van command and control van krijgsmachtsoperaties 

binnen NL grondgebied. De Landmacht krijgt hierin een aansturende rol (single service management). Het lijkt 

wel weer enigszins op de taakstelling van het vroegere Nationaal Commando (NATCO). Vanuit het TOC dat 

vooralsnog in Amersfoort wordt gehuisvest, zal er intensief worden samengewerkt met het LOCC te Driebergen. 

Ook de reservisten krijgen een belangrijke taak toebedeeld binnen het TOC. 

Inzet reservepersoneel in Nationale Veiligheid: Quo Vadis? 

Kol. F. Stallmann (plv. Inspecteur Reservepersoneel KL) gaat in op de stand van zaken rond de adaptieve 

krijgsmacht en het werven en binden van reservepersoneel: de flexibele schil rond de KL. Inclusief de Nationale 

reserve en het 1CMI Co bestaat deze component uit ca. 4000 functies. De bedoeling is dat deze flexibele 

component op 30% van het KL-personeelsbestand gaat komen. Hiervoor zijn nog veel reservisten nodig. Het zal 

noodzakelijk zijn om met name met werkgevers goede afspraken te maken in een tripartiete overleg. Hiervoor is 

de RAR (Reservisten Advies Raad) opgericht. Er wordt nog hard gewerkt aan een professionele database waarin 

de civiele deskundigheid van de reservist wordt vastgelegd. 

Samenvatting. 

Dagvoorzitter Lkol. G.J. Ludden geeft een korte samenvatting van het programma. Toenemend hybride en 

complex dreigingsbeeld; Defensie zal zich nog meer als structureel veiligheidspartner moeten gaan manifesteren. 

Dat betekent samen werken aan risicoanalyses en crisisplanvorming, geïntegreerd opleiden, trainen en oefenen, 

gebruik maken van elkaars opleidingscentra en kennisinstituten en wederzijdse kennisuitwisseling in command 

en control structuren. Het verhaal van Edward Tan uit de zorgsector is een mooi voorbeeld hoe de civiel-

militaire samenwerking wellicht ook op andere terreinen nog kan worden versterkt. In dat gehele proces is een 

belangrijke rol weggelegd voor de reservist. Tot slot bedankt de dagvoorzitter allen die een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd aan het slagen van dit KVNRO symposium en nodigt de deelnemers uit voor een afsluitend 

buffet.  

 


