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Verslag vergadering Werkgroep Personeel en Opleidingen CCIY

dd 16 februari 1962 "bij de SMID te Harderwijk

Aanwezig : LAS/INL vz
LAS/INL ' • ' - . . . . .
LAS/INL r .K ,,....* • .: i ' | < swcr
LAS/INL : , • > ' .
SMID Maj i f , (
898 Vbdf' ' ••' • '
NTC Maj : '

Afwezig : 1LK (met kennisgeving) :

Gast : Plv Afd Hfd LAS/Afdeling Inlichtingen en Veiligheid

1. Opening

Vz verontschuldigt zich vanwege het te laat openen van de ver-

gadering waarna hij de aanwezigen verwelkomt i.h.t. de nieuwe

vertegenwoordiger van LAS/INLB de . , . , ' • >) ' .*»• die de

functie van de ( . ,,, , ' m.i.v. 11 januari 1982 heeft over-

genomen. Tevens zal de \ " in deze werkgroep de

functie van secretaris overnemen van zijn voorganger.

Vervolgens bedankt de vz ' voor de vele activitei-

ten voor de werkgroep, waarbij hij tevens wijst op de bijzondei

prettige manier waarop de samenwerking heeft plaatsgevonden.

Tenslotte benadrukt de vz dat hij verheugd is dat de vertegen-

woordiger van NTC,'na een afwezigheid van een lange periode,

wederom aanwezig kan zijn.

2. Verslag van de vorige vergadering

a. ad punt 4 Personeelsplan

M.n. door het Afdelingshoofd en Plv Afdelingshoofd za.1 in

overleg met de verschillende bevelsressorts en de BPKL wor-

den benadrukt dat de "2-lijn" niet als een sluitpost mag

functioneren. E»e.a. zal nader in dit verslag aan de orde

worden gesteld,

b. Ad Actiepuntenlijst

(1) Actiepunt 1i geen nadere info ; actiepunt blijft

(2) Actiepunt 2s geen bijzonderheden

(3) Actiepunt 3J E,e.a. is in studie bij NTC. Vertegenwoor-

diger NTC stelt dat deze studie lange term

planning is en verzoekt de vz dit niet als

actiepunt te handhaven.



Vz zal dit naar voren brengen in de CCIV-ver-

gadering waarna NTC terzake zal worden geïnfor-

meerd.

(4) Actiepunt 4

t/a 7 : Geen nadere informatie.

c. Notulen van de vorige vergadering worden gearresteerd.

3. Personeelsproblemen 898 Vbdbat

Vz geeft een "historisch overzicht" van de werving van dpi inln

personeel, de problemen die zich, m.n. a.g. v. de bijzondere selec

tie-eisen die aan dit personeel worden gesteld, hierbij hebben

voorgedaan en de oplossingen/afspraken die zijn gemaakt met o.a.

de DPKL.

Ondanks deze maatregelen blijken na de selectie op het SCKL een te

gering (afgelopen liplg zelfs nihil) aantal dienstplichtigen, m.n.

D55XO (verbindingsanalisten) over om in de vacatures te voorzien.

Mogelijke oorzaak wordt gevonden in een niet juiste motivatie en/of

niet meer actuele aangepaste selectie-criteria op het SCKL.

V.w.b. de problematiek bij 898 Vbdbat is besloten dat door 898 Vbd-

bat bij de eerst komende selectiedag - t.w. 19 februari 1982 - ver-

tegenwoordigers van 898 Vbdbat op het SCKL aanwezig zullen zijn

om de aspirant-D55XO juister te kunnen informeren cq motiveren voor

hun eventuele keuze na gebleken geschiktheid.

Vertegenwoordiger van 898 Vbdbat is niet gelukkig met het ̂ elf wer-

ven bij de opleidingscentra, omdat J

a. zij niet de "zwarte piet" wil krijgen indien niet voldoende men-

sen geworven worden;

b. veiligheidsaspect;

! c. het functioneel niet tot haar verantwoordelijkheid hoort.

Plv Afd Hfd benadrukt dat hij dit onderschrijft (zie pok later< in

dit verslag weergegeven standpunt van de ̂BIIHIp

Dezelfde problemen ondervindt momenteel 1LK v.w.b. de D10XO

(oon S2 op brigade-niveau).

Op 16 en 1? februari 1982 vindt namens 1LK door de SMIB-een voor-

lichting 'plaats m.b.t. de taak en werkwijze (functie-inhoud) van de

D10XO op resp. het OCC en OCI.

Mogelijk zal hierdoor een tijdelijke oplossing worden gevonden Voor

het te geringe aanbod van de D1QXO,



Mededelingeji/Standpunten van het Plv Afd Hfd

ĤmjIB̂ benadrukt opnieuw (zie ook het gestelde in punt 2

van dit verslag) dat hij het angstig gevoeg heeft dat ju a*

binnen, 1LK de motivatie voor het "S2-gebeuren". ontbreekt.

ïïij : onderkent dat de S2-functie het stiefkind van;de UK orga-

nis;atie is (is geworden). ••'•••
. ' t . ' ' ' . . - , • • .

Ply Afd Hfd is zelfs van mening dat het 'ywft'.p̂ ieiaQneeJ,, i'werk-

za»tt binnen 1LK, dat voor de S2-lijn kie.stj, wordt aangekeken

als .personeel dat het verkeerde pad-is opgegaan» ; , ! ;

4miĤ z@gt toe dat hij ten zeerste! stelling zal n^men

, t.o.r, deze gedachte , e.e.a. zaJL p.pneiaén met 1LK en bovendien

in d,e komende S2/G2 vergadering dit onderwerp, terdege aan de

(orde te stellen.
Bovendien is hij van mening dat daar waar de verantwoordelijk-

heid bij 1LK ligt, deze niet aan anderen^doorgeschoven! dient

te worden (zoals bezoek 898 Vbdbat aan SCKLj SMID yoorliöhting

OCC en OCI). j

Vz benadrukt dat daar waar 1LK niet voldoende weryingsactivi-
1 -i

teiten verricht het in het belang van onze eigen organisatie

is om deze taak over te nemen. l
_̂ ^̂ ^̂ ^̂ M__ ' ' '

^Êffjjjf^ onderstreept nogmaals, dat deze problematiek dient

te worden aangepakt en dat 1LK haar eigen verantwoordejlijkheid

in deze dient te dragen. j .

nerkt op dat m.b.t. de dienstplichtigen uiteraard •

de computer de mensen voor een bepaald functiecodenummjer selec-

teerd echter alleen op de door de gebruiker aangedragen normen.

Volgens de 4MIIB) verdient het aanbeveling deze mogelijk

. yer<>ud^rde noemen aan te passen» Hij stelt! yobr om vanuit de
•! .'- , ' • ' * . - j ; ' * " ! . '

"behoefte-bépaler" contact op té nê en met ,he>jb ĈKÎ p̂jn' te bezie

pp welke îj'ze, een mogelijke aaiipasfliög kaïv >npr'den',gerealiseerd

-.waarbij ijij teyeins wijst' op'de" noöd̂ -aa'k,; ̂4,4̂  •.tê e£ijB$' «̂ >:' * •:
.welke wijae een betere motivatie voor onze; spiBOiaiistischei; func

tie;s'"ka» worden bereikt. \ •. ; ' : " - ' • ' ';:. i j ;.'". .• ..-.
¥.w.b» het vwd personeel wijst de^ÉBBBBifcnaarhft gestelde

vorige verslag. •. ' • • \ i ; '' '' :,', i
zich bijzonder goed. vinden met de •..;. wijze van .

benadering van deze problematiek en stelt danoofc voor GBJ^ t.a.y.

"zijn" .personeel dezelfde werkwijze te velgen,

l̂̂ ^̂ ll̂  stelt voor dat er door de afdeling contact opgenomen

zal wo'rd.ën met het SGKL teneinde deèe materie te toespreken.



5. Rondvraag

a. 898 Vbdbat

Vertegenwoordiger 898 Vbdbat informeert de vergadering ovei

de wijze waarop in de [Latere jaren '80 de gaten in de ran-

gen van Sm en Adj mogelijk in beperkte mate zullen worden

gevuld met burger persbneel.

. ĵĵ ^̂ lHp vraagt of de vertegenwoordiger van 893 Vbdbat

al iets bekend ie m.b.t. het functioneren van burger perso-

j neel ten tijde van oplopende spanning en in oorlogstijd.

Vertegenwoordiger 898 Vbdbat stelt dat er nog niets is ge-

regeld. Echter in het meest ongunstige geval (alle burgers

) niet ter beschikking in oorlogstijd) is er toch een zodanig

planning gemaakt dat er d.m.v. een ploegensysteem kan

worden gewerkt.

b. NTC

Vertegenwoordiger van NTC deelt mee, dat de functiebeschri;

ving van S2/SJ PMC rond is. De functiebeschrijving van de

toegevoegd S2/SJ is nog in studie.

Het is nu nodig te bezien welke cursus dit personeel dient

te krijgen waarbij hij denkt aan een CI~cursus.

^̂ ĤHfcbenadrukt dat dit niet de juiste cursus is.

Bedoeld wordt door deéÊjj^^^ÊB een cursus Militaire Veilig-
"l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HRt" ' *—*^̂ Ŵ̂ Ŵ̂ ŜjSBRaP**

, heid en niet Cl (Cl is geen verantwoordelijkheid voor C-NT(

wel militaire veiligheid).

Vz verzoekt de vertegenwoordigerKrT'C contact op te nemen me-

de SMID om te bezien in hoeverre een cursus voor dit perso-

neel is te realiseren.

c. Tenslotte bedankt deÉ̂ ^̂ ^̂ B̂de aanwezigen voor de goede

samenwerking en wijst nogmaals op de inhoud van het Interi)

rapport nr. 1 van de werkgroep "functiegebied inlichtingen

van 51 december 1977. ,

6, Sluiting ,

Vz dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergaderi:

Volgende vergaderings dinsdag 8 juni 1982 rbe 10,00 uur.

Locatie: SMID.


