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De kracht van het Marinebedrijf
Directeur licht Helderse aanpak toe

‘Bushmaster bedankt!’
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Voertuig bewijst dienst als reddende engel

inhoud
Foto: Frank van Biemen
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Interview met algemeen directeur Marinebedrijf
Deze editie van Materieelgezien heeft als thema het onderwerp Zee gekregen. Een
interview met de directeur van het dmo-bedrijf met een focus op het maritiem materieel van het Commando Zeestrijdkrachten mag daarin niet ontbreken. De redactie
had een twee uur durend gesprek met commandeur Arie Jan de Waard en sprak
met hem onder andere over personeel, cultuur en hoe zijn bedrijf nog meer een
onmisbare materieellogistieke bijdrage kan leveren aan de inzet en gereedstelling
van operationele eenheden.

Een medewerker van de afdeling Voortstuwing van het
Marinebedrijf rondt zijn werk-

18
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Bushmaster houdt stand

zaamheden af voor wat betreft

“Ik herinnerde me een doffe klap, een projectiel dat de ruit aan de bijrijderskant
trof. De ruit bleef intact. Ik keek mijn collega naast me aan. We beseften ons dat we
niet alleen een sterk voertuig hadden, maar ook heel veel geluk.” Korporaal-1 Rick
Smulders vertelt over zijn belevenissen met de Bushmaster in Afghanistan en zijn
ontmoeting met de bedenkers van het pantserpatrouillevoertuig.
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gbu-12
Type:.....................................

lasergeleide bom (Guided Bomb Unit)

Nauwkeurigheid:....................

binnen een straal van tien meter rond het doel

Afmetingen:............................

lengte: 3,20 meter; diameter: 27,3 centimeter

Gewicht:................................

295 kilogram (bomlichaam 225 kilogram)

Aandrijving:............................

geen, glijvlucht

Bereik:...................................

van ± 380 tot ± 1015 meter

Fabrikant:...............................

Raytheon Company, Verenigde Staten

Bijzonder:............................... 	De gbu-12 is een lasergestuurde bom; de kern van het wapen bestaat uit de conventionele
‘domme’ Mk 82-bom. Op de neus van deze bom wordt een laserzoeker met stuurvinnen bevestigd. Aan de staart komen extra grote uitklapbare stabilisatievinnen. Meer dan twintig verschillende vliegtuigtypen zijn gecertificeerd om de gbu-12 in te zetten. In totaal zijn sinds de invoering
in 1976 meer dan 200.000 exemplaren geproduceerd.

Met open vizier
Een avondmaal waar je watertandend naar uitkijkt,
maar dat uiteindelijk niet zo smaakt als je had gehoopt.
Je partner heeft uren in de keuken gestaan en haar
uiterste best gedaan om iets lekkers voor je te bereiden,
maar je vindt het niet lekker. Zeg je dat of houd je je
mond. Ik heb jaren geleden gekozen voor de eerste
optie. Iets dat op het betreffende moment minder leuk
is.
Door destijds iets te zeggen over de smaak van de betreffende maaltijd, heb
ik voorkomen dat ik wellicht jaren lang hetzelfde gerecht met tegenzin heb
moeten eten. Iets wat op den duur tot ergernis had kunnen leiden. Wat ik u
met dit voorbeeld probeer duidelijk te maken is dat open communicatie kan
voorkomen dat een ‘kleinigheid’ uitgroeit tot een verstoorde relatie, of op het
werk tot een verstoorde arbeidsverhouding. Deze vorm van communicatie
wordt mijn inziens nog te weinig toegepast binnen onze organisatie.
Eén keer in de twee maanden overleg ik met onze functionaris
Integriteitzorg Hans Commu, de Centrale Vertrouwenspersoon Joke van
Bodegom en stafadjudant Piet van der Sloot. We nemen dan de lopende
zaken en problemen binnen onze organisatie door. Voor wat betreft de zakelijke integriteit maak ik me niet zo veel zorgen. Het hoort bij de rol die we
als organisatie innemen. U bent goed geschoold en u weet wat wel en niet
door de beugel kan. Veel van de problemen die op tafel komen zijn terug te

voeren op de sociale integriteit. En veelal zijn die problemen heel klein
begonnen.
Iedereen denkt wel eens van een collega of een chef, ‘wat een zeurpiet’.
Maar het feit dat iemand een bepaald onderwerp aanhaalt, maakt die persoon niet meteen tot een zeur. Het kan betekenen dat hem of haar iets
dwars zit. Het vroegtijdig signaleren van ergernissen kan escalatie voorkomen. We reageren daarop nog te weinig adequaat, we luisteren niet altijd
even goed naar wat iemand te zeggen heeft. U hebt als medewerker een
eigen verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven wanneer u iets als niet
prettig ervaart. De collega’s of leidinggevenden hebben de plicht hier serieus
naar te luisteren en er iets mee te doen.
Ik signaleer dat het her en der wringt. We zijn soms een beetje een technocratisch bedrijf. Waardoor we aan het sociale element in leidinggeven door
de waan van alle dag, niet dat belang toekennen dat het verdient. Het starten
van de cursus Sociaal Leiderschap vind ik daarom een goed initiatief. Het
begint immers met het feit dat leidinggevenden open moeten staan voor signalen uit hun omgeving en afhankelijk van de situatie moeten communiceren met hun medewerkers. Het uiteindelijke doel blijft dat u een veilige en
prettige werkomgeving heeft, waar u ‘s ochtends fluitend naar toe gaat.
Lex Hendrichs
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Wapensysteemmanagement
schiet de lucht in
De operationele commando’s ontlenen hun slagkracht voor een
groot deel aan hun wapensystemen. Het functioneren van dat
materieel is dan ook – letterlijk – van levensbelang. De

dmo

heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom wil zij
het wapensysteemmanagement verbeteren, om zo de materiële
gereedheid, prestaties en kosten te beheersen.
Een f-16 moet vliegen. Een Leopard moet rijden en een schip moet
varen. Operationele commando’s (opco’s) zouden het liefst hun
materieel continu inzetten, daarvoor is het nu eenmaal aangeschaft. Uiteraard is dit niet realistisch; elk wapensysteem heeft
onderhoud nodig. Daarom stelt een opco vast hoeveel materieel
het altijd beschikbaar wil hebben en wat dat materieel altijd moet
kunnen. Op basis daarvan rekent de dmo door wat dat betekent
voor het beschikbaar houden van reserveonderdelen en het inplannen van onderhoud. “Neem de Leopard 2a6. Het Commando
Landstrijdkrachten geeft bijvoorbeeld aan dat er altijd zestig van de
tachtig tanks inzetbaar moeten zijn. Dan kunnen er dus altijd
maximaal twintig tanks in onderhoud zijn,” vertelt Olaf Moll,
waarnemend souschef Landsystemen en vorig jaar projectleider
Pilots Verankering Wapensyteemmanagement, fase 2.
“Aansluitend op dit gebruiksprofiel plannen wij de noodzakelijke
logistieke en onderhoudswerkzaamheden zo goed mogelijk in,
tegen zo laag mogelijke kosten.”
Dat moet anders
Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het niet. Zo zijn er drie partijen nauw betrokken bij het wapensysteemmanagement: de
gebruiker (staf van een opco), de instandhouder (een instandhoudingsbedrijf van de dmo of onderhoudseenheid bij het opco) en de
normsteller (verantwoordelijke bij de directie Wapensystemen).
Deze drie partijen komen bij elkaar in een zogenoemd driehoeksoverleg. Er zijn heel veel van dit soort overleggen, allemaal specifiek gericht op een bepaald wapensysteem. En allemaal zoeken ze
naar manieren om de materiële gereedheid, prestaties en kosten
beter te beheersen. Om te komen tot een eenduidige benadering,
werden de wapensystemen f-16, Leopard 2a6, Wissellaadsysteem
en m-fregat aangewezen als pilotproject. In fase 1 werd binnen
deze pilots gekeken hoe het wapensysteemmanagement aan de
kant van de normsteller beter verankerd kon worden met behulp
van bestaande methoden en technieken. De geïnventariseerde best
practices werden in fase 2 verder doorontwikkeld en worden in fase
3 geïmplementeerd.
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Stop met brandjes blussen
In de recent afgeronde tweede fase is onder andere de roadmap, een
instrument in gebruik voor de luchtstrijdkrachten, als best practice
verder ontwikkeld. Olaf: “Bij projecten is het duidelijk waar je op
kunt sturen om de boel beheersbaar te houden: product, tijd en
geld. Bij wapensysteemmanagement is dat veel minder duidelijk.
Voor wapensysteemmanagement is er nu ook zo’n systematiek
ontwikkeld. Ons product is de materiële gereedheid. De hoogte
daarvan heeft een relatie met de exploitatie- of instandhoudingskosten. En op de factor tijd krijgen we grip door middel van de
roadmap.” In deze roadmap wordt stap voor stap aangegeven wat er
de komende vijf jaar met een wapensysteem gaat gebeuren. Zo
wordt duidelijk zichtbaar welk onderhoud en welke modificaties
wanneer worden gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de
inzet van het materieel. Zo hebben de landstrijdkrachten verplichtingen vanwege inzet voor de eu Battlegroups en zijn er nationaal
en internationaal afspraken gemaakt over het aantal inzetbare
f-16’s. “Het voordeel van zo’n roadmap is dat er op langere termijn
gepland kan worden en iedereen over dezelfde informatie
beschikt,” aldus Olaf. “Het ‘brandjes blussen’ moet – los van eventuele calamiteiten – tot het verleden gaan behoren. Dan kunnen
wij onze aandacht veel meer richten op de wat langere termijneffecten van het wapensysteemmanagement.”
Klant- en leverancierverplichtingen
Een ander goed voorbeeld dat navolging verdient, is het dashboard
van de Chinook. Dit is geen fysiek dashboard zoals in een auto,
maar een computerapplicatie die aangeeft wat de status van de

Verbetering geeft
meer zicht op
gereedheid,
prestaties en kosten.

kopje
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Chinook is. Deze best practice van de luchtstrijdkrachten wordt toegepast bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (lcw) en laat bijvoorbeeld zien wat een variatie in vlieguren betekent voor de logistiek en het onderhoud. Ook zijn in deze applicatie afspraken opgenomen waaraan iedereen zich moet houden. Niet alleen het lcw
heeft als leverancier verplichtingen ten aanzien van zijn dienstverlening en prestaties, maar ook de klant heeft verplichtingen. Zo
móet het opco bijvoorbeeld de ‘kisten’ en defecte componenten op
tijd afleveren. Dat voorkomt vertraging in de doorlooptijd van het
lcw. “Zo’n dashboard is er ook voor de f-16 en andere luchtsystemen. Voor de Leopard 2a6 spelen dezelfde vragen,” vertelt Olaf.
“Daarom zal dit dashboard in fase 3 verder worden doorontwikkeld
en toepasbaar gemaakt voor de tanks.”
Harmonisering
De verbetering van het wapensysteemmanagement heeft niet
alleen betrekken op methoden en technieken. Speciaal voor de
tientallen normstellers van de dmo en hun directe collega’s is er
een ‘Platform wsm’ opgericht. Binnen dit platform wisselen de
normstellers kennis en ervaringen uit. Daarnaast is er één begrip-

penkader vastgesteld voor het gehele wapensysteemmanagement.
Voor de grote wapensystemen komen er kennisportalen op intranet, waar alle partijen kennis met elkaar delen en gezamenlijk aan
documenten kunnen werken. Verder blijkt dat er behoefte is aan
opleidingen. Olaf: “Daarom hebben we een matrix gemaakt van
interne en externe opleidingsinstituten, met hun opleidingen die
bruikbaar zijn voor wapensysteemmanagement. Wel toetsen we
nog of we via zo’n instituut niet onbedoeld een fabrieksstandaard
overnemen. We willen namelijk onafhankelijk blijven. Ook toetsen
we nog of de instituten niet A leren, terwijl wij B doen. De matrix
zal op het kennisportaal voor het vakgebied Wapensysteem
management beschikbaar komen.” Daar zal ook alle regelgeving
worden geplaatst waar de systeemmanagers mee te maken hebben. Verder wordt er dit jaar een interne defensieopleiding
Wapensysteemmanagement ontwikkeld, zoals de luchtmacht die
vroeger had. Daarin wordt bijvoorbeeld geleerd hoe een planning
kan aansluiten op de beleids-, plan- en begrotingscyclus van
Defensie. Olaf: “Het zou jammer zijn als een modificatie een jaar
uitgesteld wordt, omdat jij te laat was met je planning en begroting…”

Illustratie: Pieter Hogenbirk
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Miljarden aan vastgoed
onder controle
De eerste paal van de Kromhoutkazerne in Utrecht zit in de grond.
Op deze gloednieuwe kazerne krijgt de dmo haar plekje naast het
Commando DienstenCentra (cdc) en het Commando Landstrijd
krachten. Medewerkers van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf en
het Command & Control Centre of Excellence worden hier gehuisvest. Reden genoeg om de twee heren op te zoeken die over het
vastgoed van de dmo gaan.
De meeste defensieterreinen bevatten legerings- en kantoorgebouwen, maar de dmo-locaties zitten een stuk ingewikkelder in elkaar.
“We hebben fabrieken, garages voor rollend, vliegend en rijdend
materieel, logistieke centra, opslag van munitie, kantoren en legering op de vliegbasis Woensdrecht,” vertelt Johan Baak, stafmedewerker Vastgoed van het ressort Bedrijfsondersteuning (rbo).
Samen met zijn collega Ben Luiten beheert hij de vele terreinen en
gebouwen van de dmo (zie kader).
Volop veranderingen
Dat beheer vindt voornamelijk op afstand plaats. Johan en Ben zijn
namelijk de schakel tussen de eindgebruiker en de Dienst
Vastgoed Defensie (dvd) van het cdc. “Als het gaat om nieuwbouw,
dan vraagt een dmo-onderdeel dat bij ons aan,” vertelt Ben.
“We kijken of er alternatieven zijn, bijvoorbeeld bij andere krijgsmachtdelen, en of de aanvraag terecht is ingediend. Na die controle sturen we de aanvraag door naar de Defensiestaf voor besluitvorming.” Naast eventuele nieuwbouw zorgt de dvd ook voor onderhoud aan de gebouwen en terreinen. Daarvoor maakt de dienst

een meerjarenplan. Johan en Ben zitten daar bovenop. “Want op
een locatie die we willen afstoten, hoeft alleen de cv te blijven
branden. Meer niet,” aldus Johan. Beide heren hebben ook de zorg
over dergelijke af te stoten objecten. Ze laten de locatie leegruimen
en dragen de sleutel over aan de dvd. Volgens Johan is het hele
proces van nieuwbouw, onderhoud en afstoting zeer dynamisch.
“Eenheden reorganiseren en nieuw materieel wordt aangekocht;
alles heeft zo zijn gevolgen voor het vastgoed dat wij beheren.
Er verandert altijd wel wat, en we proberen dat in goede banen te
leiden.”
Les tussen munitie
Het steekt de beide heren dat ze soms noodgedwongen achter de
feiten aanlopen. Bij aanschaf van materieel wordt namelijk lang
niet altijd goed nagedacht over de gevolgen. Ben: “Laatst wilde
iemand simulators plaatsen in een bepaald gebouw, maar dat
paste helemaal niet! En wat te denken van een leslokaal midden op
een munitiecomplex? Het is maar goed dat wij meekijken.” Om
minder ad hoc bezig te zijn en vooruit te kunnen plannen, ontwikkelen Johan en Ben een strategische visie Vastgoed. Deze sluit aan
op de strategische visie van de dmo. “We kijken naar alle dmo-locaties en onderzoeken of we ze in de toekomst nog nodig hebben,”
aldus Ben. “Alleen de staf dmo, het Marinebedrijf en het Logistiek
Centrum Woensdrecht zijn uitgezonderd van deze studie, omdat
ze een belangrijke vestigingsplaats hebben. Door het vastgoed
structureel aan te pakken, kunnen we makkelijker bijsturen en
worden we niet telkens verrast. In de bouwwereld is een project nu
eenmaal niet binnen een paar weken afgerond.”

DMO-vastgoed in cijfers
- 83 locaties hoofdgebruik;
- 25 locaties deelgebruik;
- 11.270.000 m2 terrein in beheer;
- bruto vloeroppervlakte van
dmo-gebouwen

bedraagt 900.000 m2;

- totale waarde van het vastgoed bedraagt
circa 1,6 miljard euro;
teerd in nieuwbouw en lopende zaken;
- in 2009 wordt 20 miljoen euro besteed
aan instandhouding.

Naast het stadion van de plaatselijke betaald voetbalclub herrijst de nieuwe Kromhoutkazerne, waar ook personeel van de DMO komt te werken.
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Wereldwijde slagkracht
In het kantoor van Nico Way en Maarten Asselman, beiden plaatsvervangend afdelingsmanager
van de afdeling Voortstuwing van het Marinebedrijf, hangt een wereldkaart aan de muur. Het

A
0
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papier is doorprikt met een groot aantal punaises. Chili, het Midden-Oosten en zelfs de noordwestkust van Australië zijn onder andere voorzien van een prikker. “We zorgen er als afdeling
voor dat de Nederlandse marinevloot kan varen én in de richting die ze wenst. Zoals je begrijpt
doen we dat niet alleen in Den Helder, maar overal ter wereld.”
“We hangen binnenkort een nieuwe kaart op, want deze begint al aardig vol te raken,” grapt Maarten.
Het gebeurt gemiddeld twee keer in de maand dat collega’s van de afdeling naar het buitenland toe
moeten om een vaartuig met storingen aan de voortstuwingsinstallaties of meetsystemen op locatie te
repareren. “Uiteraard stellen we alles in het werk om te kijken of het probleem niet op afstand verholpen kan worden, maar als dat echt niet kan, dan wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van
onze collega’s en van het bedrijf.”
“Het oplossen van storingen aan de operationele schepen heeft een aanzienlijke impact op de dagelijkse planning. Want behalve het verhelpen van storingen in het buitenland hebben we ook onze projectmatig onderhoudswerkzaamheden in Den Helder. Als er teveel werk wordt aangeboden dan zoeken
we contact met het bedrijfsleven om het werk uit te voeren. Een extern bedrijf voert de werkzaamheden dan uit, maar doet dat wel onder onze verantwoordelijkheid en regie.”
Voortstuwing en Meetsystemen
De afdeling Voortstuwing is onderverdeeld in de taakgroep Voortstuwing en Meetsystemen en
Motoren. Ze verrichten het preventieve en correctieve onderhoud, revisies, modificaties en storingsanalyses en stellen alle installaties aan boord van de fregatten, ondersteunde schepen, onderzeeboten
en mijnenjagers weer in bedrijf. Ze doen dit zowel als de schepen varen of aan de kade liggen. Enkele
voorbeelden van onderdelen waar de afdeling verantwoordelijk voor is, zijn gasturbines, dieselmotoren, tandwielkasten, stuurmachines, schroeven en schroefassen (voortstuwing) en tankinhoudmeet-,
gasdetectie-, en brandmeldinstallaties (meetsystemen).
De taakgroep Motoren is belast met het onderhoud aan alle dieselmotoren van scheeps- en landinstallaties van het Commando Zeestrijdkrachten. In tegenstelling tot de taakgroep Voortstuwing en
Meetsystemen, die wordt bijgestaan door ondersteunende afdelingen binnen de Materieelgroep
Systemen, worden alle dieselmotoren van A tot Z onder handen genomen. “Een complete winkel,” legt
Nico uit. “Alle onderdelen van de 25 verschillende typen motoren worden ge(de)monteerd, gereviseerd,
afgesteld, beproefd en in bedrijf gesteld.”
Specialisten
De zestig specialisten binnen de afdeling Voortstuwing vormen de kracht achter de vloot van het czsk.
Nico: “Werktuigbouw, elektrotechniek, dieselmotorentechniek, scheepsbouw en hydrauliek. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd, dat is uniek. Uiteraard dienen we er door middel van cursussen voor te
zorgen dat onze medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Ook wordt er veelvuldig kennis uitgewisseld en opgedaan bij de leveranciers en externe collega’s. Lever ons een kaal casco van een vaartuig aan en wij zorgen er voor dat het de kracht krijgt om te
varen én in de richting die de klant wil.”
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De machinekamer is bekend terrein voor de medewerkers van afdeling Voorstuwing.
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Problemen onderkend,
oplossingen gevonden
Commandeur Arie Jan de Waard:
“Kracht door gezamenlijkheid”
Te land, ter zee of in de lucht. De

dmo

maakt geen onderscheid

Het Marinebedrijf is het instandhoudingsbedrijf met een focus op

tussen de verschillende krijgsmachtdelen en is van alle mark-

het maritieme materieel van het Commando Zeestrijdkrachten

ten thuis. Vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen, de kennis en

en voert daarnaast ook instandhoudingstaken voor de andere

kunde voor het instandhouden van al het defensiematerieel van

operationele commando’s en klanten uit. De redactie van

aankoop tot afstoting is ondergebracht bij het Marinebedrijf,

Materieelgezien ging in het kader van het thema Zee op bezoek

het Landelijk Bevoorradingsbedrijf en het Logistiek Centrum

bij de algemeen directeur van het Marinebedrijf, commandeur

Woensdrecht. Deze drie bedrijven vormen gezamenlijk de direc-

Arie Jan de Waard.

tie Logistieke Bedrijven van de

dmo.
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Algemeen directeur van het Marinebedrijf commandeur Arie Jan de Waard is trots
op zijn medewerkers. “Zij vormen het grootste kapitaal.”
april 2009 materieelgezien 9
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Het kantoor van commandeur Arie Jan de Waard is gesitueerd
op de zesde etage van het hoofdgebouw en biedt een adembenemend uitzicht over het Nieuwe Haventerrein in Den Helder.
Aan de muur prijkt een kunstzinnige zwart-wit collage van
foto’s en tekeningen die in een notendop de historie van het
Marinebedrijf weergeeft. Arie Jan beaamt dat het uitzicht vanuit
zijn kamer op het terrein van zijn bedrijf, de zee en fregatten
van de klant benijdbaar is. “Maar,” voegt hij er meteen aan toe,
“aan alleen mooie gebouwen en robuust materiaal heb je niets.”
“De mensen die werken bij het Marinebedrijf vormen het grootste
kapitaal,” verklaart hij zijn opmerking. “Je kunt een mooi bedrijfsmodel verzinnen, maar zonder goed personeel heeft dat weinig
nut. Zij beschikken over de kennis en kunde.” Dat het met de
werklust van zijn mensen goed zit merkt Arie Jan tijdens een
rondgang door zijn bedrijf. “Toen ik op 1 januari 2008 ben aangetreden als directeur heb ik een bezoek gebracht aan alle onderdelen van het bedrijf. Het viel me toen op dat de medewerkers veel
kennis hebben, zich betrokken voelen bij en met veel enthousiasme over het werk vertellen. Ik ben daar buitengewoon trots op.”
Meerwaarde
Over het aanbod aan werk klaagt de algemeen directeur niet. De
orderportefeuille is goed gevuld. Het uitbesteden van het werk is
dan ook geen onderwerp meer van discussie. “We weten dat we
niet meer alles zelf kunnen doen. Het gaat er om dat we steeds
verstandige keuzes maken wat we in de markt zetten, waarbij
geborgd is dat de kennis en kunde en onze regiefunctie zijn gegarandeerd. De combinatie van uitvoerende capaciteit, engineering
en materiaalplanning zorgt dat het Marinebedrijf de doelstellingen
van de dmo als smart specifier, smart buyer, smart maintainer en
smart advisor op materieelgebied volledig ondersteunt. Dit maakt
dat het bedrijf ook veel meer is dan een garage waar je platformen
repareert: het is een kenniscluster voor instandhouden en bevoorraden.”

“Er komen geen
grootschalige
reorganisaties.
Het is schaven en
voortbouwen.”
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De beschikbare kennis en kunde vormen volgens Arie Jan de
meerwaarde en dus ook het bestaansrecht van het Marinebedrijf.
Hij schetst twee driehoeksamenwerkingsverbanden die het fundament van zijn bedrijf vormen. De eerste wordt gevormd door de
materieelplanners, onderhoudsmedewerkers en engineers van het
Marinebedrijf. De tweede vormt het Marinebedrijf met de Haagse
directie Wapensystemen en de klant, de operationele commando’s:
de gebruiker, onderhouder en de normsteller. “Als we de samenwerking tussen en binnen deze driehoeken optimaliseren, kunnen
we vanaf het ontwerp het goede functioneren van het materieel
garanderen door adequaat onderhoud tijdens de hele levensduur
met gebruik van het One Stop Shop-concept.”
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Arie Jan het jaar 2009 het
motto ‘Kracht door gezamenlijkheid’ heeft meegegeven. “Immers,”
zo schetst hij, “bij een goede samenwerking is de uitkomst meer
dan de som der delen. Een goed voorbeeld is het bouwen van de
geïntegreerde mast voor het nieuwe Patrouilleschip. Engineers,
uitvoerders en medewerkers van de materieelgroepen c4i
(Command, Control, Communication, Computer and Information
Systems) en Casco werken gezamenlijk aan de kwalitatief hoogwaardige mast waaraan strenge en zeer specifieke eisen zijn
gesteld. De bouw van de mast is een resultaat van het bij elkaar
brengen van de juiste mensen en kennis.”
Om het kijken over de grenzen intern het Marinebedrijf verder te
stimuleren wordt het instrument functieroulatie gebruikt.
“Medewerkers kunnen vrijwillig voor de mogelijkheid kiezen om
de overstap te maken naar een functie bij een ander onderdeel binnen het Marinebedrijf. De eerste stappen bij het gebruik van dit
instrument zijn gezet: vijftien medewerkers doen in de eerste
ronde mee. Het systeem leidt zoals ook bij de vernieuwde mast het
geval is geweest tot nieuwe inzichten, initiatieven en een uitwisseling van kennis.”
Speerpunten
Terug naar het fundament van het bedrijf. Om de basis te versterken heeft Arie Jan een vijftal speerpunten benoemd en bijbehorende werkgroepen opgericht. Zo wil hij de beheersing van grote
onderhoudsprojecten verbeteren, de rol van de Centrale Planning
& Instandhoudingsmanagement (cpim) als klantorganisatie professionaliseren, de rol van systeemmanagement versterken en de strategische positie van installatiegerichte engineering zeker stellen.
De vijfde maatregel omvat het benadrukken van de sterke punten
van de cultuur binnen het Marinebedrijf en het benadrukken van
een aantal minder ontwikkelde aspecten. “Er komen geen grootschalige reorganisaties,” benadrukt hij direct. “Het is schaven en
voortbouwen op datgene wat staat.”
Alvorens hij de verbeterpunten nader toelicht, benadrukt Arie Jan
dat het momenteel beslist niet alleen maar kommer en kwel is in
zijn bedrijf. “Op een aantal terreinen verrichten we nu al uitermate
goed werk en ontvangen we ook complimenten. Hij noemt als
voorbeelden de ondersteuning in Afghanistan, het benoemde
onderhoud aan diverse schepen, onderzeeboten en fregatten waaronder Hr.Ms. De Zeven Provinciën en Hr.Ms. Tromp, het inciden-

zee

“Afspraken moeten worden nagekomen en ik
zal de verschillende partijen er op aanspreken
wanneer dat niet gebeurt.”
tele urgent onderhoud aan platformen in het buitenland, de modificaties aan de superrhib, de Gill en de Diemaco en de inzet van
een mobiele kalibratiefaciliteit.”
“Het is slechts een kleine greep uit onze portefeuille,” merkt hij op
over de reeks zojuist genoemde voorbeelden. Daarbij ligt op de
korte termijn de uitdaging in het verbeteren van de beheersing van
de grote onderhoudsprojecten van voorbereiding tot aflevering.
Vooral de leverbetrouwbaarheid moet beter. Soms kregen bijvoorbeeld spoedklussen voorrang zonder dat de consequenties voor
lopende projecten in beeld werden gebracht. Uiteindelijk werd de
klant te laat op de hoogte gebracht van deze keuzes. Om dit te
voorkomen zal het bedrijf meer nadruk leggen op een zakelijker
klantleverancier verhouding. ‘Als u dit prioriteit geeft, moet u zich
realiseren dat een andere klus pas later wordt afgerond.’”
Om de grote onderhoudsprojecten in goede banen te leiden heeft
het Marinebedrijf voor de korte termijn een drietal initiatieven ontplooid. Het maken en nakomen van realistische afspraken met de
klant staat centraal. Het uniform plannen van projecten ((mono)
projectplanning), het maken van een integraal overzicht van capaciteit en werkaanbod en het corporate portfolio overleg moeten bijdragen aan het afleveren van goed werk op het afgesproken tijdstip. “De gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en ik zal
de verschillende partijen er op aanspreken wanneer dat niet
gebeurt.”
Het nieuwe bedrijfsmodel, dat grotendeels gebaseerd is op samenwerking, vraagt ook enig aanpassingsvermogen van de medewerkers. Hoewel Arie Jan zich realiseert dat cultuur zo hard is als graniet, wil hij de historisch gegroeide breukvlakken overbruggen. De
werkgroep Cultuur moet hiervoor de basis leggen.”Met de betrokkenheid en bereidheid van de medewerkers is het prima gesteld,
maar we moeten af van het interne ‘wij-zij gevoel’. We zijn één
bedrijf. De buitenwereld heeft die omslag al gemaakt. Als we
elkaar intern weten te vinden zal de buitenwereld versteld staan
over wat wij nog meer kunnen dan we nu al laten zien.”
Vooruit
Het Marinebedrijf kijkt ook vooruit. Onderdeel van het verbeteren
van de huidige werkwijze is namelijk ook de introductie van het
Enterprise Resource Planningsyteem (erp). Alle huidige grote

geautomatiseerde systemen, zoals Bedrijfsbeheersysteem (bbs) en
Voorraadadministratiesysteem (vas) worden vervangen. “De introductie van erp is voor ons geen bedreiging, maar biedt ons kansen.
Het levert de bedrijfsvoering een belangrijke kwaliteitsimpuls op
en speelt tevens een beslissende rol in het professionaliseren van
bijvoorbeeld het materieelbeheer binnen Defensie.”
Ook de aanwas van nieuw, jong, technisch personeel staat hoog op
het lijstje van Arie Jan. Het is namelijk van groot belang dat het
huidige kennisniveau blijft gehandhaafd. Hij weet te vertellen dat
in de komende tijd ongeveer honderd vacatures per jaar ontstaan
door natuurlijk verloop. Actieve arbeidsmarktbenadering is dus
van groot belang. “Onbekend, maakt onbemind. We kunnen niet
afwachten wat de arbeidsmarkt ons biedt en zijn daarom proactief
op zoek naar technisch personeel. Door aanwezig te zijn op beurzen, open dagen, rondleidingen te geven en samenwerkingsverbanden met scholen aan te gaan, beperken we ons niet alleen tot
woorden. We laten zien wat we als innovatief bedrijf te bieden
hebben.”
“We willen jongeren zo vroeg mogelijk enthousiasmeren om bij
ons aan de slag laten gaan. We bieden ze daarom de mogelijkheid
om zowel naar school te gaan en tegelijkertijd te werken. Ik ben
blij dat in de nieuwe cao-overeenkomst afspraken staan over het
vervolgen van het instrument levensfasebeleid. Immers, het fysiek
ontlasten van oudere medewerkers (taakverlichting) en hen een
coachende rol te geven voor het opleiden van jonge medewerkers
is een goede ontwikkeling en waarborgt de overdracht van kennis.
Ook de taak/functieroulatie levert een belangrijke bijdrage aan dit
beleid.”
“Het komt nu aan op de uitwerking,” besluit Arie Jan zijn verhaal
strijdvaardig. “Ik ben trots op datgene wat goed gaat binnen het
bedrijf. Die zaken moeten we borgen en uitbreiden. Daarnaast heb
ik vertrouwen in de toekomst, omdat we gezamenlijk de problemen hebben onderkend en momenteel werken aan oplossingen.
Uiteindelijk levert dit een nog sterker Marinebedrijf op, dat is verankerd in de defensieorganisatie en specifiek de dmo en dat een
onmisbare materieellogistieke bijdrage levert aan de inzet en
gereedstelling van operationele eenheden.”
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Schepen developed by
Er zijn nieuwe schepen in aantocht voor het Commando
Zeestrijdkrachten. Het Patrouilleschip wordt in 2013 in de vaart
genomen en het joint support ship in 2015. Het bijzondere is,
dat de

dmo

deze schepen ‘in huis’ ontwikkelt. “Wij zijn voor de

marine zelfscheppend.”

dmo

len. Alles heeft invloed op elkaar. Zo heeft de Defensiestaf (directie
Operationeel Beleid, Behoeftestelling en Plannen) aangegeven
dat ook Chinooks op het jss moeten kunnen landen. Dat betekent
wel dat de dekconstructie bijzonder stevig moet zijn. De wens om
aanvallende terroristen af te kunnen stoppen, betekent een nieuw
bewapeningsconcept. Het aantal bemanningsleden moet zo klein
mogelijk blijven, maar is medeafhankelijk van het aantal en het
soort wapensystemen, en de mate van automatisering.
Als system integrator brengen wij al die verschillende elementen bij elkaar, waarbij we dankbaar gebruik maken
van expertise binnen andere afdelingen van de directie
Wapensystemen.” Er is overleg over bijvoorbeeld welke
platformtechnologie (onder andere voortstuwingconcepten,
hydrodynamica, kwetsbaarheidreductie en stealth/eigenschappen) en welke sensor-, wapen- en communicatiesystemen
het beste bij het schip passen. “Daarbij kijken we naar het budget
en de gewenste levensduurkosten,” legt Leon uit. “In deze conceptuele fase geven we nauwelijks geld uit, maar wat wij bedenken
bepaalt voor 85 procent de totale levensduurkosten.” Als het plaatje
helder is, schrijft de Defensiestaf het dmp-a document met de zogenaamde Nadere Specificaties van Eisen. “Wij hebben hierin een
ondersteunende en adviserende rol, maar de verwerving en daadwerkelijke realisatie van het schip wordt hierna overgedragen aan
de directie Projecten en Verwerving.”

Illustratie:

cad

concepten

ob&i/dmo

e
e
Z
a
m
e
h
T

Het gewenste toekomstbeeld: het nieuwe joint support ship
(voorgrond)en het patrouilleschip op open zee.

Daar waar de dmo op basis van een behoeftestelling door de industrie een voertuig of vliegtuig laat ontwikkelen, bedenkt de afdeling
Ondersteuning Behoeftestelling & Integratie (ressort Zeesystemen)
van de directie Wapensystemen dmo zelf hoe een marineschip
eruit moet komen te zien. Leon Galle, hoofd sectie Toekomstvisie,
Concept & Haalbaarheidsanalyse (tvc&h), noemt het logistieke
ondersteuningsschip (joint support ship, jss) als voorbeeld. Uit de
Marinestudie 2005 blijkt dat er behoefte is aan zo’n schip, omdat
Hr.Ms. Zuiderkruis aan vervanging toe is. De Defensiestaf ziet
naast bevoorrading op zee graag capaciteiten toegevoegd, zoals
strategisch transport van goederen en voertuigen en seabasing. Dit
laatste betreft logistieke ondersteuning vanuit zee van operaties op
het land.
Helder plaatje
“Met deze eisen in ons achterhoofd werken wij een totaalconcept
voor het schip uit,” vertelt Leon. “We kijken bijvoorbeeld naar
welke heli’s op het schip moeten kunnen landen, welke wapensystemen nodig zijn en hoeveel bemanningsleden het schip moet tel-
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Jaloers
Met ieder nieuw schip wordt een stap vooruit gezet met betrekking
tot platform- en wapentechnologie. Het gaat hier echter lang niet
altijd om ‘nieuwigheden’ die zich al hebben bewezen. “Voor de
land- en luchtstrijdkrachten is het vaak mogelijk demomodellen te
beproeven: marineschepen zijn vaak groot, uiterst complex en worden in kleine series gebouwd. Daar maak je niet even een prototype van,” aldus Leon. “Het bouwen van een nieuw marineschip is
daarom niet risicoloos; het moet in één keer goed zijn.” In tegenstelling tot buitenlandse partners, legt het ressort Zeesystemen de
performance-eisen aan de specifiek militaire maritieme aspecten
niet bij de industrie. “We hebben zelf op hoog niveau de kennis in
huis die nodig is om deze eisen in ontwerpspecificaties om te zetten. Daarom zijn wij in staat de bouwwerf voor te schrijven hoe we
nieuwe technologieën willen gebruiken en inbouwen.” Deze werkwijze legt Defensie geen windeieren. Voor hetzelfde budget heeft
Nederland bijvoorbeeld vier lcf-en (Zeven Provinciënklasse) in
de vaart en Duitsland drie (f 124 Sachsenklasse). De vergelijkbare
Engelse Daringklasse (Type 45-destroyer) is veel duurder en later
in de vaart gekomen. “Andere marines kijken met veel jaloezie
naar onze aanpak.”

kopje
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“De effecten en het gedrag van geluid onderwater is fascine-
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rende materie,” luidt de eerste opmerking van luitenant ter zee
der eerste klasse René Dekeling. Hij is werkzaam bij de sectie
Onderwatertechnologie, onderdeel van het ressort Zeesystemen.
René is binnen Defensie de programmaleider van het wetenschappelijk onderzoek naar de milieueffecten van sonargebruik
op zeezoogdieren. “Defensie streeft een verantwoord gebruik

Foto: Sanna Kuningas/St Andrews University

Verantwoord gebruik van
onderwatergeluid

rekening worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van
zeezoogdieren. Het onderwerp ‘onderwatergeluid’ is dan ook expliciet opgenomen in de Defensie Duurzaamheidsnota 2009. Ook de
eu werkt aan geluid. Zo wordt in de nieuwe Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie, die de verbetering van het milieu tot 2020
beschrijft, aandacht geschonken aan dit fenomeen.

van sonar na. Daarom onderzoeken we nu of en in welke mate
sonar negatieve effecten heeft op zeezoogdieren.”
De aanleiding voor het onderzoek waar René zich momenteel mee
bezig houdt stamt uit de jaren negentig. Internationaal is destijds
al belangstelling voor en zorg over de eventuele schadelijke effecten van sonargebruik. Maar de aandacht voor het onderwerp neemt
vooral toe nadat er in het buitenland enkele incidenten plaatsvinden met aangespoelde walvissen, zoals in 1996 aan de Griekse
kust. Gebruik van sonar door buitenlandse marineschepen wordt
gezien als oorzaak van die strandingen.
Geen alternatief
Defensie gebruikt sonar om onderwaterdoelen te detecteren.
Momenteel wordt het Low Frequency Active Sonar (lfas)-systeem
ontwikkeld, dat noodzakelijk is voor de verdediging tegen stille
onderzeeboten. “Er zijn geen andere middelen die dit over kunnen
nemen,” vertelt René. “Alleen geluid werkt goed onderwater. Het
is daarom van belang om te onderzoeken of we met de uitgezonden laag frequentsignalen het gehoor van de dieren niet beschadigen of ze onnodig verjagen. Immers, ze gebruiken hun gehoor
overal voor: om te navigeren, te communiceren en om voedsel te
vinden.”

Om voor de lange termijn verantwoord sonargebruik zeker te
stellen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de effecten op
dieren in de natuur. Dit onderzoek is complex en duur en wordt in
internationaal verband uitgevoerd. In 2006 en 2008 hebben tno,
het Noorse defensieonderzoeksinstituut ffi, het Institute for Marine
Research, het Amerikaanse Woods Hole Oceanographic Institution
en de Britse Sea Mammal Research Unit gezamenlijk testen op de
Noorse zee gedaan. Daarbij zijn walvissen, orka´s, potvissen, grienden maar ook haringen gecontroleerd blootgesteld aan sonargeluiden. Een speciaal ontwikkeld instrument (dtag) wordt aangebracht
op het dier en legt hun reactie vast, als de sterkte van het signaal
wordt opgevoerd. “Het heeft een schat aan informatie opgeleverd,
die we nu aan het analyseren zijn. Er zullen meer experimenten
plaatsvinden. Uiteindelijk moet dit leiden tot wetenschappelijk verantwoorde geluidslimieten voor het gebruik van sonar.”

tno heeft voor het Commando Zeestrijdkrachten een systeem
ontwikkeld dat het bereik van uitgezonden sonarsignalen in combinatie met de aanwezigheid van zeezoogdieren tegen elkaar afzet.
Deze softwaretool, genaamd sakamata, maakt een risicoanalyse
voor het gebruik van sonar. Als het risico hoog is, moeten gepaste
maatregelen worden genomen. “De tool, die aan boord komt van
de lcf-en, m-fregatten en de nh90 is nog lang niet uitontwikkeld,”
vertelt René. “We moeten een nog beter inzicht krijgen in waar
welke zeedieren voorkomen, zodat de analyses nog betrouwbaarder
zijn.”

Korte en lange termijn
Binnenkort wordt het voorschrift voor de marine over sonar aangepast. Nu al neemt de vloot maatregelen door bijvoorbeeld de
sonar op passief (alleen luisteren) te zetten als zeedieren worden
waargenomen. Maar ook bij het plannen van oefeningen moet

Tijdens onderzoek in de Noorse zee wordt bij een
potvis het meetinstrument (DTAG) ‘opgeplakt’.
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“We zijn collega’s, geen concurrenten”
4200 Linnean Avenue Northwest, Washington
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Nederlandse ambassade in Amerika behartigen collega’s dagelijks de materieelbelangen van Defensie in de Verenigde Staten:
de vooruitgeschoven post voor de

dmo.

Willen we inkopen bij

de Amerikanen? Dan is het altijd verstandig deze collega’s in het
proces te betrekken, soms zelfs onvermijdelijk.
Te oordelen naar de stapel werk op het bureau van Gertie Arts,
Defensie materieelattaché, is er geen tekort aan werk. “Ik behartig
de materieelbelangen van Defensie in de Verenigde Staten. Dat
betekent dat ik uitvoering geef aan bestaande bilaterale samenwerkingsovereenkomsten, ik onderzoek de mogelijkheden voor
nieuwe samenwerking, waarbij de deelname van Nederlandse
kennisinstituten en de Nederlandse defensiegerelateerde industrie
nadrukkelijk meetelt.” Ook besteedt Gertie veel tijd aan het uit
de weg ruimen van obstakels die de verwerving of levering van
door Nederland gewenste systemen hinderen. (zie ook het kader
Materieelattaché op pagina 16)
Trechter
Tastbaarder en voor de dagelijkse praktijk van de dmo van groot
belang, is de rol die Gertie en haar medewerkers vervullen voor
wat betreft de ondersteuning van aankooptrajecten door de dmo
in de Verenigde Staten. Gertie legt uit: “Ik ben ook hoofd van de
achtkoppige sectie ‘Defmat’. Hoewel wij als team deel uitmaken
van de defensie-afdeling onder leiding van de defensie-attaché,
horen we gewoon bij de Defensie Materieel Organisatie. We zijn
de trechter van de dmo naar de Amerikaanse autoriteiten en omgekeerd. Daartoe onderhouden we contacten met alle onderdelen van
de dmo in Nederland: beleid, projecten en verwerving, instandhouding en afstoting. In de vs hebben we contacten bij het Department
of Defense, het Department of State en het Department of Commerce,
Amerikaanse krijgsmachtdelen en bedrijven en vooruitgeschoven
posten van de wapensysteemmanagers van de dmo in Amerika.
We verwerven materieel door gebruik te maken van twee verwervingsmethodes: met tussenkomst van de Amerikaanse overheid
via Foreign Military Sales (fms) of rechtstreeks op de Amerikaanse
markt via Direct Commercial Sales (dcs). Binnen de sectie werken
we goed samen om zo optimaal mogelijk te verwerven; de ene keer
is dat via fms, een andere keer via dcs. Soms is het zelfs een combinatie van beide manieren van verwerven.”
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Maar fms heeft ook nadelen. JP: “Je besteedt de feitelijke verwerving uit, wat betekent dat je niet altijd goed inzicht hebt hoe de
prijs tot stand is gekomen en dat je geen grip hebt op wanneer het
contract tot stand komt.” Het hoofd van de commerciële verwerving, Joeri van der Hoeff, vult aan: “Producten en diensten rechtstreeks aanschaffen bij een Amerikaanse fabrikant (via dcs) heeft
evengoed voor- en nadelen. Het kan financiële en tijdwinst opleveren. Nadeel is dat wij als koper dan zelf verantwoordelijk zijn voor
het verkrijgen van exportlicenties bij het Amerikaanse Department
of State. Dat is van cruciaal belang, want zonder licentie krijgen wij
geen levering naar Nederland!”

Foto: Sjoerd Hilckmann

Militair of commercieel
Vaak is het mogelijk te kiezen tussen fms of dcs, maar niet altijd.
“Sommige soorten materieel kunnen we alleen kopen door tussenkomst van de Amerikaanse overheid,” vertelt verwervingsofficier,
kapitein-luitenant ter zee Jan-Pieter ‘JP’ de Rooij. “Ze willen kunnen uitmaken aan wie ze bepaald materieel wel of niet verkopen,
zoals bijvoorbeeld crypto-apparatuur of andere geclassificeerde
producten.” Vaak heeft fms voordelen. De Amerikaanse overheid
neemt de aanvraag van alle exportlicenties voor haar rekening. Dan
zijn er de schaalvoordelen: aansluiten bij de grote bestelaantallen
van de Amerikaanse krijgsmacht kan financieel aantrekkelijk zijn.

Washington DC: hier behartigt een team DMO-collega’s onze materieelbelangen in
Amerika en ondersteunt dagelijks de verwerving van Amerikaans materieel.
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Er moet kortom altijd een goede afweging worden gemaakt om
materieel aan te kopen door middel van een fms- of dcs-case.
“In alle gevallen gaat dit proces in goed overleg met onze opdrachtgevers in Nederland,” aldus Gertie. Joeri voegt hieraan toe: “Mijn
collega sergeant-majoor Jeroen Neuteboom en ik zijn er niet om
te bepalen welke keuze wordt gemaakt of hoe een commercieel
verwervingstraject moet verlopen. In overleg met onze collega’s
in Nederland bepalen we wie welke taken in het traject voor z’n
rekening neemt. Adviseren we alleen, of nemen we ook de marktverkenning, offertes, onderhandelingen, contractvorming en de
uiteindelijke begeleiding van de leveringen voor onze rekening?
Of slechts een aantal van die taken? Dat zijn vragen die ik met
mijn counterpartners in Nederland afstem. We zijn collega’s, geen
concurrenten!”

Materieelattaché
De Defensie materieelattaché in Washington

dc

behartigt de materieelbe-

langen van Defensie in de Verenigde Staten en Canada. De attaché houdt

in Amerika, kunnen Gertie en haar team het verwervingsproces zo
soepel mogelijk laten verlopen. Communiceren en afstemmen is
daarvoor volgens haar van cruciaal belang.
Streng
“We werken goed samen met onze collega’s in Nederland, maar
het kan nog beter. Ze realiseren zich een aantal zaken soms onvoldoende. Begrijpelijk, omdat ze nu eenmaal niet dagelijks met
Amerikanen werken. Besef dat het kopen van Amerikaans militair
materieel aan regels is gebonden, waarop streng wordt toegezien
– zeker sinds nine eleven! Ik doel dan op wapenexport. Militair
materieel dat op de us Munitions-lijst staat, is onderworpen aan
de International Traffic in Arms Regulations (itar). Dit betekent dat
we als koper en toekomstig eigenaar van dit materieel niet vrijelijk
kunnen beslissen of we het laten onderhouden door de industrie,
met welke landen we het willen uitwisselen als vriendendienst in
een militaire coalitie of aan welk land we het materieel uiteindelijk
afstoten. Voor deze transacties is altijd een goedgekeurde exportlicentie nodig van het Department of State, dat toeziet op de naleving
van itar.”

zich bezig met bilaterale samenwerkingsovereenkomsten, onderzoekt
verdere samenwerkingsmogelijkheden en ruimt belemmeringen uit de weg
voor de aanschaf en levering van door Nederland gewenst militair materieel. De huidige materieelattaché, Gertie Arts, is daarnaast als voorzitter
van een netwerk van alle in Washington gestationeerde defensie materieelattachés druk in de weer met beleidsbeïnvloeding van Amerikaanse
administratie en congres. “We proberen de huidige Amerikaanse
wapenexport wet- en regelgeving te veranderen. Dit is een product
van de Koude Oorlog, gericht op het beschermen tegen weglekken van
Amerikaanse technologie naar ongewenste landen. Deze wet- en regelgeving staat haaks op de behoefte aan meer en effectievere samenwerking
tussen de

vs

en haar partners and allies in militaire coalities, de norm

voor militaire operaties vandaag de dag. Verder richten we ons op het
bestrijden van buy American-wetgeving die belemmeringen opwerpt voor

Joeri vult aan dat dit ook geldt voor reservedelen, diensten of kennis die we van de Amerikanen afnemen. Zelfs als we oud materieel verkopen waarin Amerikaanse onderdelen zitten die onder de
itar vallen, moeten de Amerikanen hiervan alle details kennen.
Deze regelgeving blijft altijd rusten op materieel en technologie,
van ‘cradle to grave’. “De controle hierop is streng,” volgens Gertie,
“en niet naleven wordt gestraft. Heb je een fout gemaakt, zeg het
eerlijk. Dan krijg je de kans om het alsnog te herstellen en schaadt
je het vertrouwen niet. Als je dat niet doet, heb je een goede naam
te verliezen. Dat werkt tegen ons als land, wanneer we om een
extra inspanning vragen, bijvoorbeeld als we omwille van onze
troepen in Afghanistan in korte tijd een goedgekeurde licentie
nodig hebben,” zo legt Gertie uit.

defensiebedrijven die toegang proberen te krijgen tot de Amerikaanse
markt. Het beschermen van de eigen markt is actueel in verband met de
economische crisis.”

De vraag wanneer je voor verwerving via fms of dcs kiest, grijpt
JP direct aan om duidelijk te maken waarom hij en zijn collegaverwervingsofficieren in Washington zitten. “Wij weten uit ervaring wat de voor- en nadelen van beide aankoopmethoden zijn.
Verwervers en contractmanagers in Nederland kunnen van onze
kennis gebruik maken om te bepalen welke manier in hun geval
de beste is. Mijn collega’s luitenant-kolonel Rob Wildenberg en luitenant-kolonel Huub Straatman nemen respectievelijk de fms-cases
voor hun rekening als het om landsystemen en luchtsystemen
gaat. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de zeegerelateerde systemen. We spiegelen ons aan de Amerikaanse situatie; mijn landmachtcollega Rob behartigt de wapensystemen Apache, Chinook
en Patriot omdat deze in Amerika door de us Army worden
gekocht en onderhouden. In Nederland zijn ze ondergebracht bij
het ressort Luchtsystemen.” Met hun kennis van de verschillende
verwervingsmethoden, hun contacten bij de Amerikaanse overheid
en het bedrijfsleven en hun inzicht in de defensie-ontwikkelingen
16 materieelgezien april 2009

“Je ziet hoe belangrijk het is het verwervingsproces zo soepel
mogelijk te doorlopen. Dat begint al in Nederland met de behoeftestelling. Maak hem concreet, correct en tijdig!,” zo benadrukt JP.
Gertie: “Het stellen van de juiste prioriteit voor onze verwervingen
bij de Amerikaanse autoriteiten is erg belangrijk. Indien nodig versnellen we een aankoopproces door middel van spoedprocedures
of klimmen we op in de Amerikaanse hiërarchie om zaken vlot te
trekken als het niet snel genoeg gaat. Dit speelt met name in relatie tot verwervingen voor onze troepen in Afghanistan. Op deze
momenten kunnen we onze toegevoegde waarde maximaal bewijzen. Dat geeft veel voldoening.”

Praktisch
“Natuurlijk heeft onze vooruitgeschoven positie in Washington
ook een aantal puur praktisch voordelen te bieden,” meent Joeri.
“We hebben minder last van tijdsverschillen die het onze collega’s
in Nederland moeilijk maken even de telefoon te pakken voor
wederzijds contact. Zo nodig kunnen we ook nog op bezoek gaan
bij onze aanspreekpunten binnen de Amerikaanse overheid of de
bedrijven waarmee we zaken doen. En als het op betalen aankomt,

Foto: Sjoerd Hilckmann

inzicht

van links naar rechts: ‘JP’ de Rooij, Huub Straatman, Gertie Arts, Joeri van der Hoeff en Rob Wildenberg.

vinden Amerikanen het heel prettig als dat door ons vanuit de
ambassade gebeurt. Voor veel mensen hier is Nederland redelijk
onbekend; een land waarmee ze nooit rechtstreeks zaken hebben
gedaan, laat staan met de dmo. Een ambassade wekt dan vertrouwen. Bovendien is betalen per cheque hier nog gebruikelijk en dat
lukt vanuit Nederland niet zo eenvoudig.”

Of je als verwerver of contractmanager in Nederland nu direct
zaken mag doen met Amerikaanse leveranciers of niet, het is
verstandig onze collega’s op de ambassade in Washington op de
hoogte te houden van je plannen. Het gaat ten slotte om het realiseren van het beste resultaat voor onze mannen in het veld.

contact
Office Manager /
Defensie Materieelattaché

Verwervingsofficieren

Bureau Commerciele Verwerving

Administratieve ondersteuning

Gertie Arts

kltz Jan-Pieter de Rooij

Joeri van der Hoeff

Gonny Hartley,

lkol Rob Wildenberg

smjr Jeroen Neuteboom

Tel: +1 202 274 2699

Tel: +1 202 274 2692

lkol Huub Straatman

Fax: +1 202 244 2327

Marian Blokland,

Fax: +1 202 537 5461

Fax: +1 202 363 6779

Tel: +1 202 274 2700
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“De Bushmaster heeft
veel levens gered”
“Door het goede werk dat jullie verrichten, sta ik hier en kan
ik mijn belevenissen na vertellen.” Met naar eigen zeggen
een brok in de keel bedankte korporaal der eerste klasse Rick
Smulders eind februari de medewerkers van Thales Australië.
In Bendigo, een plaatsje ten noordwesten van Melbourne, ontmoette Rick de bouwers en de bedenkers van de Bushmaster.
Het pantserpatrouillevoertuig bewees zijn dienst toen Rick en
zijn collega’s eind september 2007 nabij post Volendam in
Afghanistan in een extreem gevaarlijke situatie terecht kwamen.
Alvorens Rick zijn avontuur in Afghanistan uit de doeken doet,
maakt hij duidelijk dat hij het verhaal vertelt namens de eenheid
van 13 Luchtmobiele Brigade met wie hij rotatie 4 van de Task
Force Uruzgan heeft gedraaid. “Ik zit hier niet voor mezelf, maar ik
vertegenwoordig de collega’s met wie ik zowel tijdens mijn uitzending als op 20 september 2007 als team aan de slag ben gegaan.”
De betreffende septemberdag die hij aanhaalt, is de dag waarop
het voorval plaatsvindt. Rick en zijn collega’s verlaten met drie
Bushmasters de poort van post Volendam op zoek naar de gewond
geraakte soldaat der eerste klasse Tim Hoogland.
Patrouilles
“Vanuit Camp Hadrian draaiden we met 35 man diensten van
vijf dagen op en vijf dagen af op post Volendam. Onze taak was
om patrouilles van andere eenheden in de omgeving van Chutu
te ondersteunen. Ondanks dat Volendam maar zeven kilometer
van Hadrian was verwijderd, duurde het ruim twee uur om er te
komen. De voorzieningen op de post waren beperkt. We hadden
geen stromend water en sliepen in tenten. Twee weken na onze
komst sloeg de stemming in het gebied om. Het was niet de vraag
of we beschoten werden, maar wanneer.”

daaropvolgende uitspraak meteen af op tafel. “Je neemt onbewust
toch ook de feiten mee. Al die tijd dat we in Afghanistan opereren, is er gelukkig nog nooit iemand in een Bushmaster ernstig
gewond geraakt of overleden.”
Hinderlaag
De eenheid van soldaat Tim Hoogland speurt in het zicht van post
Volendam op de route Shingowlah-West naar ied’s (Improvised
Explosive Devices). Tim raakt gewond, wanneer zijn eenheid plotseling onder vuur wordt genomen door vijandelijke eenheden. Door
de hinderlaag moeten zijn collega’s zich laten terugzakken in een
nabijgelegen quala (Afghaans woonerf) en roepen ze de hulp in
van post Volendam. “In totaal verlieten we met twaalf man de post.
Ik bestuurde het voorste voertuig. We hadden op het moment dat
we er heen reden nog geen idee wat we zouden aantreffen,” vertelt
Rick.

“We hadden op
het moment dat
we vertrokken geen
idee wat we zouden
aantreffen.”

Een Bushmaster heeft Rick voordat hij op missie naar Afghanistan
gaat nog nooit gezien. Het voertuig waarvan eind 2006 25 exemplaren door middel van een fast track procurement in amper twee
maanden tijd door de dmo zijn aangeschaft, maakt destijds nog
geen deel uit van het opwerktraject. “Op het kamp haalde ik onder
leiding van een Amerikaanse monteur mijn rijbewijs voor de
Bushmaster.” Dat Rick er voor kiest om zijn ‘papiertje’ te halen, is
niet zo vreemd. “Ik reed eerder in Seedorf al in een ypr en in Irak
bestuurde ik de Patria.”

Rick en zijn collega’s lokaliseren Tim, maar op het moment dat de
korporaal zijn Bushmaster als eerste tot stil stand brengt, gaat het
mis. Het voertuig wordt meteen onder vuur genomen. Achteraf
blijkt dat de Bushmaster een aanval met vijf raketten en munitie
uit klein kaliber wapens doorstaat. “Ik herinnerde me een doffe
klap, een projectiel dat de ruit aan de bijrijderskant trof. De ruit
bleef intact. Ik keek toen mijn collega naast me aan. We beseften
ons dat we niet alleen een sterk voertuig hadden, maar ook heel veel
geluk.”

Rick herinnert zich de eerste kennismaking met de Bushmaster
nog goed. “Ik vond het een indrukwekkend voertuig, het maakte
een schitterend geluid en was voorzien van een heus sportstuurtje.
Een stoer, robuust blok staal. Je voelt je er, mede door de aangeschafte extra bepantsering, meteen erg veilig in.” Rick klopt zijn

Rick komt er snel achter dat het voertuig door de opgelopen
beschadigingen niet meer is te verplaatsen. Het tijdsbesef is weg.
“We hebben dekking gezocht in het voertuig. Daarna nemen je
skills & drills het over. Eerst hebben we gemeld dat we niet meer
weg konden rijden, daarna de radiodata gewist en de wapens
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onklaar gemaakt. De collega’s in de tweede Bushmaster hebben
Tim opgehaald. Toen de mogelijkheid zich voordeed zijn we onder
dekkingsvuur naar dat voertuig gerend en vertrokken.”
De twee Bushmasters rijden naar Camp Hadrian. Daar aangekomen horen ze het verschrikkelijke nieuws dat soldaat Tim
Hoogland aan zijn verwondingen is overleden. De collega’s van
Tim zijn door de inzet van een ander peloton uit hun benarde
situatie gered. “Vanuit Camp Hadrian zijn we met de voertuigen
weer naar Volendam gereden, dat is mijn laatste rit in het voertuig in Afghanistan geweest.” Vanuit post Volendam ziet Rick die
avond dat een Apache-helikopter met twee Hellfire-raketten ‘zijn’
Bushmaster vernietigt. Maanden later kan het voertuig pas worden
geborgen, omdat de vijand nog steeds in het gebied aanwezig is.

“Het is niet zo dat je toevallig aan de andere kant van de wereld
bent,” merkt Rick op. Wanneer hij begin dit jaar tijdens een
bezoek van de dmo in het Duitse Bergen-Hohne chauffeur is van
directeur Lex Hendrichs besluit hij de stoute schoenen aan te
trekken. “Ik vertelde hem mijn verhaal en stelde de brutale vraag
of het niet mogelijk was dat ik een keer meeging naar Australië
om een bezoek te brengen aan de fabriek van Thales. Een paar
dagen later belde hij me terug en vertelde dat ik met projectleider
Ruud Braak mee mocht, die voor contractbesprekingen over de
Bushmaster, die kant op moest.”
“Het was een bliksembezoek, dat slechts dertig uur duurde. Maar
ik ben erg blij dat ik deze mogelijkheid heb gekregen, een onvergetelijke ervaring, die zonder meteen al te dramatisch te worden
‘mijn’ cirkel wel rond heeft gemaakt. Ik heb presentaties gegeven aan de leiding van Thales, rondgereden in een Bushmaster,
de fabriek bezocht en Australische media te woord gestaan. Erg
indrukwekkend. Het hoogtepunt vond ik zelf dat ik de man heb
ontmoet die het oorspronkelijke ontwerp van de Bushmaster heeft
gemaakt. De man die indirect mijn leven en dat van mijn collega’s
heeft gered.”

Foto: Marijn Keunen

Uitnodiging
Na zijn missie in Afghanistan pakt Rick zijn werkzaamheden
bij de GevechtsTrainingsSchool (gts) van het Opleidings- en
Trainingcentrum Manoeuvre in Amersfoort weer op. Hij besluit
tijdens zijn werk als instructeur van het Mobile Combat Training
Centre (mctc) contact op te nemen met de dmo om te vertellen over
zijn ervaringen met de Bushmaster. Ook stuurt hij een e-mail naar
Thales Australië, waarin hij de leverancier bedankt voor het geproduceerde voertuig. Hij ontvangt een bericht van de directeur en

wordt uitgenodigd om eens langs te komen als hij in de buurt is.

Korporaal-1 Rick Smulders poseert in Oirschot bij het voertuig dat niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn collega’s heeft gered.
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Luchttransport is ‘een broodje speciaal’
Op de twaalfde etage van de Eurotoren in Breda, het hoofdkwartier van het Commando Luchtstrijdkrachten, is het Bureau
Operationele Logistiek Afdeling Luchttransport en Tanker
Operaties (bol

alto)

gevestigd. Onder leiding van luchtmacht-

majoor Nanda Barendsen verzorgt het bureau de operationele
logistieke voorbereiding, coördinatie, planning en voortgangscontrole voor luchttransporten en tankeroperaties. “We scheppen alle benodigde randvoorwaarden en zorgen bijvoorbeeld
voor reserveonderdelen, ondersteunende apparatuur en tech-

Voordeur
“Het is maar een kleine club mensen die zich binnen de dmo
bezighoudt met de instandhouding van en het verwerven van
(nieuwe) onderdelen voor onze vliegtuigen. Bijna al het onderhoud is namelijk uitbesteed bij externe bedrijven. De dmo
beheert al deze contracten voor ons en zorgt ervoor dat we 24
per dag hulp kunnen inroepen bij externe bedrijven,” vertelt
Nanda verder. Dat het slechts een beperkte groep mensen is,
ervaart ze als prettig. “Alle taken liggen bij één afdeling, er is
maar een voordeur. Alleen is het jammer dat die voordeur niet
meer zoals vroeger op loop- of fietsafstand is.”

nisch personeel, zodat de missies uitgevoerd kunnen worden.”

Het bol alto is onderdeel van de sectie Vliegtuigen, dat toebehoort tot afdeling Logistieke Ondersteuning van de directie
Materieel & Logistiek. De vloot
waarvoor het bureau verantwoordelijk is bestaat uit de
kdc-10, dc-10, Fokker 50, c-130
Hercules, Gulfstream en de Dornier
van de kustwacht. “We zijn de
logistieke en technische denktank en
lossen op korte termijn problemen op
die met de dagelijkse gang van zaken te
maken. We hebben daarom
veelvuldig contact met de afdeling
Transportvliegtuigen en
Wapensysteemgebonden
Support Equipment van het
dmo ressort Luchtsystemen.”
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“Door de fysieke afstand hebben we het idee dat we soms nog
wat achtergrondinformatie bij problemen missen. Een praatje bij
de koffieautomaat levert je soms net wat meer informatie op.
We bellen nu alleen als er echt iets aan de hand is.
We kunnen er niets aan veranderen. Soms zoeken we
nog wel naar onze rol. De recente invoering van de
Militaire Luchtvaarteisen passen nog niet naadloos in
de organisatie die bedacht is. In grote lijnen is alles
wel duidelijk, maar wie bepaalt nu of een vliegtuig met een bepaalde beschadiging nog wel
mag vliegen. De Militaire Luchtvaart
Autoriteit of de dmo? Wie mag nou
wat? Luchttransport is wat dat
betreft echt een ‘broodje
speciaal.’”

klant
onzeonze
klant
Foto: Rob Gieling

Een Hercules C-130 krijgt een onderhoudsbeurt na een uitgevoerde vlucht. De beschikbaarheid van het toestel valt
onder de verantwoordelijkheid van het Bureau Operationele Logistiek Afdeling Luchttransport en Tanker Operaties.
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Snelle boten aangeschaft
Kapitein ter zee Ludger Brummelaar, hoofd afdeling Verwerving
Systemen bij de

dmo,

heeft een contract ondertekend met direc-

teur Ben Kerfoot van het Engelse Marine Specialised
Technology Ltd (mst). De overeenkomst omvat de levering van
48 Fast Raiding, Interception and Special forces Crafts (frisc).
Het is een klein en snel vaartuig dat bestemd is voor het
Commando Zeestrijdkrachten. De eerste veertien vaartuigen
zullen eind 2010 beschikbaar zijn, de resterende 34 in 2011.

Foto: Peter Wiezoreck

Met de vaartuigen, die deels een bestaande behoefte vervangen en een nieuwe behoefte invullen, kunnen onder andere
landingen en boardings worden uitgevoerd. Er zijn een vijftal
(sub)typen. Elf vaartuigen zijn bestemd voor speciale operaties
met een amfibisch karakter. 29 boten vervangen de bestaande
kleine landingsvaartuigen in Nederland en het Caribische gebied
en zullen voor amfibische operaties uitgevoerd door marinierseenheden worden ingezet. Zes frisc’s worden aan boord van
de nieuwe Patrouilleschepen geplaatst. Twee zijn bestemd om
de veiligheid in havengebieden te bewaken.

Foto: Hennie Keeris

Marinebedrijf past
Diemaco’s aan
Het persoonlijke wapen van Defensie, de Diemaco, wordt aangepast.
Hiervoor tekende directeur Projecten & Verwerving van de dmo,
generaal-majoor Mels de Zeeuw, een contract met de Canadese
firma Colt. Het Marinebedrijf neemt de ombouw van de 25.000
wapens op zich. De aanpassing aan het wapen moet het optreden
van militairen onder diverse omstandigheden veiliger en makkelijker
maken.

Het Canadese bedrijf, voorheen Diemaco genaamd, levert
de onderdelen voor de ombouw van de wapens aan het
Marinebedrijf. Zo wordt onder andere een laserdoelaanwijzer
toegevoegd en wordt het mogelijk doelen op grote afstand
waar te nemen, te detecteren en te herkennen. Tevens wordt
de draag- en schiethouding verbeterd.
Over vier jaar zullen alle Diemaco’s zijn aangepast. Het is
een flinke klus voor het Marinebedrijf dat na het ombouwen
de wapens voor gebruik reviseert, meet en inschiet. Pas dan
worden de vernieuwde Diemaco’s veilig overgedragen aan de
gebruiker.
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Optronica opent
werkplaats op
Kamp Holland
In het streven naar meer serviceverlening en efficiënter werken heeft het servicecentrum Optronica van het
Marinebedrijf een werkplaats op Kamp Holland
‘geopend’. Een omgebouwde containerwerkplaats is
de plek waar de servicemonteurs van Optronica de
optische instrumenten van de operationele eenheden
kunnen onderhouden.
Voor de monteurs betekent het kunnen beschikken
over een eigen werkplaats, dat ze niet meer bij elk
nieuw bezoek aan Kamp Holland afhankelijk zijn van
de bereidwilligheid van andere eenheden om een
werkplek in te richten. De werkplaats, die verplaatsbaar is door hem op een daf-oplegger te plaatsen, is ingericht
op de behoeften van het serviceteam. Het beschikt over een
afgeschermde donkere ruimte voor het meten, testen en justeren van optische systemen. Daardoor is het team in staat meer
systemen te repareren.
Een serviceteam van drie man reist twee maal per jaar naar
Afghanistan om in Kandahar de nachtzichtkijkers van de luchtmachtpiloten te onderhouden. Ze bezoeken dan ook de kl-militairen in Tarin Kowt, waar ze herstelwerkzaamheden uitvoeren
aan voertuiggebonden optische systemen en losse apparaten,

zoals de richtkijkers van de Diemaco. Clemens Henkes, hoofd
van het serviceteam, vertelt: “In Kandahar heeft de luchtmacht
voor ons een ruimte beschikbaar waar we onder de benodigde
omstandigheden ons werk kunnen uitvoeren. In Kamp Holland
was dat tot de komst van onze eigen werkplaats niet het geval.
Bovendien kunnen we nu de gereedschappen die we voor het
onderhoud aan de landmachtsystemen nodig hebben ter plaatse
houden!” De collegamonteurs van het Centrum voor
Technologie en Missieondersteuning (ctm) uit Dongen, die ook
geregeld in Kamp Holland voor ondersteuning aan de operationele eenheden aanwezig zijn, kunnen ook van de werkplaats
gebruik maken.

ibl

in Leusden werkt aan de eerste Kodiak genie-/door-

braaktank die vanaf 2011 wordt ingevoerd bij het Commando
Landstrijdkrachten. De tien nieuwe genie-/doorbraaktanks

Foto: Robert Koelewijn

Het

Foto: Rheinmetall Landsysteme

Kodiak in de maak
worden gebouwd op de overtollige onderstellen van de
Leopard 2a4.

Het ibl heeft de taak om de romp en de te hergebruiken onderdelen te onderhouden en op de laatste modificatiestand te
brengen. Zo wordt de romp op scheuren onderzocht en indien
nodig (op)gelast. De romp wordt vervolgens naar de Duitse
firma Rheinmetall Landsysteme (rls) gestuurd waar ze de
genie-/doorbraaktank verder bouwen. De te hergebruiken
onderdelen worden na het onderhoud en de nodige modificaties verpakt en een half jaar later naar Rheinmetall gezonden.
Het ibl leverde de eerste romp op 16 januari 2009. De laatste
staat gepland voor levering op 16 november 2010.
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Militairen krijgen ultramoderne helm

Illustratie:
Pim Rensink/tno

tno

heeft in opdracht van

dmo

een nieuwe combihelm ontwik-

keld. Het ontwerp is gebaseerd op ervaringen in recente missiegebieden als Uruzgan. Wanneer alle testen goed verlopen wordt
de Galea in 2011 aan de eerste militairen uitgereikt. Het nieuwe

delen en het is de bedoeling dat de uitgeklede versie een vriendelijke uitstraling biedt. Ook zijn de ergonomische aansluitingen
voor nachtkijkers nieuw. Tussen de helm en het hoofd komt
mogelijk een aircosysteem. Verder zitten er losse nek- oor- en
kaakstukken op die bij veel lawaai het geluid dempen.

product is ontwikkeld in het kader van het project Verbeterd
Operationeel Soldatensysteem (voss).
De Galea weegt net iets meer dan een kilo. Dat is de helft minder dan de huidige helm. De pasvorm is verbeterd, waardoor de
helm stevig op het hoofd zit. De helm bestaat uit afneembare

mc-dag

groot succes
Foto: Arnaud Roelofsz

Eerste

onderzoekt momenteel hoe ze ook de bescherming van
hals, nek en gezicht kan verbeteren en doet daar nu onderzoek
naar. De eerste testserie van de Galea wordt eind dit jaar in het
veld beproefd. Het ontwerp zelf is al in de prijzen gevallen op
een innovatiebeurs in Praag.

tno

Onder grote belangstelling heeft op de Prinses Juliana Kazerne in
Den Haag de eerste medezeggenschapsdag dmo plaatsgevonden. De
ruim honderddertig aanwezigen hebben zich onder leiding van dagvoorzitter Kees Lambregtse van het adviesbureau Leeuwendaal gezamenlijk gebogen over actuele medezeggenschapsonderwerpen
binnen onze organisatie.
Sprekers van de zijde van de medezeggenschap discussieerden
samen met de directeur dmo Lex Hendrichs, een samengesteld
panel en de genodigden in de zaal (hoofden diensteenheid, mcleden, commandanten, directeuren, p&o’ers en overige bij de
medezeggenschap betrokken medewerkers). ‘Zware’ onderwerpen als visie en kernwaarden, huidige knelpunten, imago en
communicatie, lidmaatschap en loopbaan, de gelaagdheid van
de mc-structuur en bevoegdheidsvragen, werden afgewisseld
met ‘luchtige’ onderbrekingen in de vorm van sketches.

24 materieelgezien april 2009

Fregat voorzien van heldere ster
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Hr.Ms. Evertsen heeft een primeur beleefd. Het lucht
verdedigings- en commandofregat van het Commando
Zeestrijdkrachten is namelijk het eerste van de vier

lcf-en

dat is

uitgerust met Sirius. Het systeem, vernoemd naar de helderste
ster aan de hemel, is een Long-Range Infrared Search and Track
(lr-irst) systeem en draagt bij aan de bescherming van de
fregatten tegen inkomende vijandelijke raketten.
Sirius heeft de beschikking over twee verschillende infrarood
camera’s, zodat het zowel onder warme als koude omstandigheden optimaal presteert en waarmee het de diepte tot een
mogelijk doel beter kan schatten. Behalve de detectie-, tracken alarmeerfunctie voor raketten kan het systeem ook ingezet
worden om te zoeken naar kleine oppervlaktedoelen, zoals
vaartuigen van drugssmokkelaars en piraten voor de Afrikaanse
kust.

Foto: Ruud Mol

De dmo sloot in 2006 samen met het Canadese ministerie van
Defensie de overeenkomst voor Sirius met de firma drs
Technologies en Thales Hengelo. Overigens is het geplaatste
systeem nog niet compleet beschikbaar aan boord van Hr.Ms.
Evertsen. Deze maand wordt het systeem operationeel getest
op de Noordzee (sea acceptance test). Daarna zullen ook de
overige drie fregatten van het czsk worden gecompleteerd met
het systeem.

Aerostar voor lucht-grondwaarneming
Schout-bij-nacht Klaas Visser, directeur Wapensystemen

dmo,

heeft een contract ondertekend met directeur Avi Leumi van het
Israëlische Aeronautics Ltd. De overeenkomst omvat de levering van een lucht-grondwaarnemingscapaciteit ten behoeve
van de Task Force Uruzgan (tfu) en de Militaire Inlichtingen- en
VeiligheidsDienst (mivd).

Met behulp van het onbemande vliegtuig van het type Aerostar
en bijbehorende sensoren is het mogelijk ruwe data te verzamelen, te analyseren en te verwerken tot inlichtingenrapportages
voor de tfu als de mivd. De bediening van het systeem zal door
personeel van het Britse bedrijf QinetiQ uitgevoerd worden.
Aansturing van deze bedienaars en het analyseren van de data
zal door Nederlandse militairen geschieden.

Foto: Aerostar

Het Aerostar-systeem bestaat uit verschillende onbemande
vliegtuigen, een antennestation en een grondstation. Het vliegtuig bezit een dag- en warmtebeeldcamera. De videobeelden
die het vliegtuig maakt, worden naar het grondstation gestuurd.
Vanuit het grondstation gaan deze beelden naar de
Nederlandse analisten. Zij maken inlichtingenrapportages op
basis van deze beelden. Daarnaast sturen ze de bedienaars in
het grondstation weer aan om de positie van of het vliegtuig of
de camera te veranderen.
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Task Force Uruzgan levert de secties Fysieke Distributie van het Munitiebedrijf in Veenhuizen en Alphen handen vol werk.
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wij over ons
Foto: Frank van Biemen

Spierballenwerk in
Veenhuizen
Dat de naam van de sectie Fysieke Distributie goed is gekozen, bewijzen de lichamelijke inspanningen van voorman Klaas Oost en zijn collega Hilko Takens als zij met de hand kisten vol
patroonbanden gereed maken voor verzending naar Uruzgan. Dit is serieus spierballenwerk: een
kist met een patroonband voor de mag-mitrailleur weegt ruim acht kilo, die voor de zware
.50-machinegeweren zeventien (!) kilo. “Even een bestelling klaar zetten is er niet bij, dat snap
je wel,” zegt Klaas terwijl hij een kist met drie .50 patroonkisten opent.
Alle munitie voor Urzugan wordt door de lucht vervoerd; dat heeft veel werk tot gevolg voor de
sectie Fysieke Distributie van het Munitiebedrijf in Veenhuizen. “De strenge luchtvaartregels
eisen dat we alle munitieverpakkingen voorzien van stickers met extra informatie over de munitie. Patroonbanden zoals je die net hebt gezien, maar ook handgranaten, artilleriegranaten of
antitankwapens, alles. Soms tot wel vijf stickers extra per verpakking.” Hoofd sectie Fysieke
Distributie kapitein Peter Rijpkema legt uit dat voor een grote zending het om duizenden artikelen kan gaan van verschillende soort, die elk hun eigen stickers moeten hebben. “Hiervoor moeten we palletverpakkingen verbreken en vervolgens kist voor kist stickers plakken, om uiteindelijk
alles weer op de pallets terug te plaatsen. Nauwkeurigheid is daarbij belangrijk, want een lading
wordt onherroepelijk afgekeurd voor transport als slechts één enkele sticker ontbreekt of verkeerd is. De Amerikanen, die het luchttransport vanaf vliegbasis Eindhoven verzorgen, controleren dat nauwkeurig.”
“En alles moet handmatig gebeuren,” benadrukt Peter. “Voor dit werk zijn er geen machines.”
De enige hulp die de mannen van de magazijngroep hebben, is een moderne tilmachine aan het
begin van de oude werklijn, waarmee Peter’s mannen zware kisten op de band kunnen plaatsen.
Aan het eind van de lijn ontbreekt zo’n apparaat. Hier is het weer gewoon ouderwets handwerk.
Met de hoeveelheden munitie die de Task Force Urzugan verbruikt, kan het voorkomen dat Klaas
en zijn collega’s gedurende een dag elk duizenden kilo’s optillen, voortduwen over de werklijn en
weer terugplaatsen op pallets. Dit is letterlijk zwaar werk; een zending kan in totaal enkele tonnen wegen, maar ladingen van tientallen tonnen zitten er ook tussen. Bovendien is het aantal
zendingen per jaar aanzienlijk. Dit jaar staan zeventien zendingen voor Afghanistan gepland,
vorig jaar waren dat er zelfs 26. Naast de ondersteuning van de missies van Defensie verzet de
sectie veel werk voor de talrijke binnenlandse en buitenlandse oefeningen van de krijgsmacht.
Nadat munitie is bestickerd zet de sectie de pallets in de expeditiebunkers op het complex, waar
de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie de lading ophaalt en naar vliegbasis Eindhoven
brengt. Daar arriveert ook de specifieke luchtmachtmunitie, zoals vliegtuigbommen, die onze collega’s van magazijnengroep Alphen gereed hebben gemaakt voor transport. Om alles in goede
banen te leiden en eventuele kleine problemen met de Amerikanen uit de weg te ruimen, is een
van onze medewerkers op Eindhoven aanwezig. Als het toestel eenmaal vertrekt naar
Afghanistan hebben de sectie Fysieke Distributie In Veenhuizen en magazijnengroep Alphen
enkele weken stevig moeten aanpakken.
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indetail
Foto: Frank van Biemen

Weet u welk stuk materieel dit is, of een
collega misschien? Laat het weten en
win met het juiste antwoord een excursie
naar het bedrijf waar de foto is genomen,
samen met uw collega’s. Daar kunt u het
systeem in het echt
bekijken.
Stuur uw
antwoord naar:
NW.Krijger@mindef.nl
Het juiste antwoord op
de vorige In detail is:
Een cfx2 accupakket van het lichtje dat
onderdeel uitmaakt
van een reddingsvest.
Foto: Rob Gieling
De vakgroep Reddingsen Overlevingsmiddelen
(rom) van de productunit Specifieke
Werkplaatsen (Marinebedrijf) inspecteert
jaarlijks vijftienduizend artikelen uit de
rom-catalogus.
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