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Hierbij bied ik U aan het verslag van de

vergadering van de Werkgroep Personeel en

Opleidingen, gehouden op 8 juni 1932.

DE SECREfARIS VAN DE WERKGROEP
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Verslag vergadering werkgroep Pers_oneel en Opleidingen CC.IV

dd 8 juni 1962 bij SMID te Harderwijk

Aanwezig ; LAS/INL A " vz

LAS/INL B ~ secr

LAS/INL D

SMID

898 Vbdbat

NTC

1LK

1. Opening

Vz verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de nieuwe ver-

tegenwoordiger van 898 Vbdbat, de Kap tMÈî Ŵ.

Vervolgens herinnert de voorzitter de aanwezigen aan de taak en

werkwijze van de werkgroep, zoals vastgelegd in het vergader-

verslag van 16 oktober 1980 en benadrukt dat het niet de taak

van de werkgroep is om individuele vullingsproblemen in behan-

deling te nemen.

2. Verslag vergadering van 16 februari 1982

a. Tekst

ad 5.13.

Vertegenwoordiger NTC stelt dat e.e.a. niet juist is weer-

gegeven en verzoekt de navolgende tekst als correctie op de

huidige tekst in het nieuve vergaderverslag op te nemen:

Vertegenwoordiger van NTC deelt mee, dat reeds gedurende

lange tijd een proces heeft plaatsgevonden om te komen tot

een S2-cursus voor personeel binnen HTC.

Het enige resultaat is geweest een niet acceptabel functie-

beschrijving van H S2/SJ.

b. Inhoud.eli.1k

(1) ad 4

Vz wijst erop, dat hij is benaderd door de

m.b.t. de uitspraak van de ~' ' " ' dat de S2-functie

het stiefkind van de 1LK-organisatie is geworden.

heeft zijn bezorgdheid over het aantal vacatu-

res in de 2-lijn willen benadrukken Hij was van mening

djjit in het verslag van de vorige vergadering e.e.a. te

"hard" was overgekomen, hetgeen niet zijn bedoeling is

geweest.



(2) ad 5b

Vertegenwoordiger K?C is van mening dat het gestelde

in het verslag:"Cl is geen verantwoordelijkheid voor

C-NTC" niet juist is, omdat aan NTC opdrachten worden

gegeven met Cl-deelaspecten.

Vertegenwoordiger LAS/INL B stelt dat dit niet juist

is en herhaalt,, dat Cl geen verantwoordelijkheid van

C-NTC kan zijn, maar wel, zoals van iedere commandant,

militaire veiligheid.

Vz geeft aan, dat dit geen onderwerp van discussie in

deze werkgroep behoort te zijn.

c. Verslag wordt, met bovenstaande correcties, gearresteerd.

3. Personeelsproblematiek bi.1 Inlichtingen-B

Vz verzoekt vertegenwoordiger INL B de actuele situatie weer

te geven.

Vertegenwoordiger IKL B informeert de vergadering m.b.t. de

huidige Personeelsproblematiek m.n. v.w.b. de officieren.

Het huidige aantal vacatures bedraagt 5 officieren; per

1-11-1982 6 officieren.

Per 1-5-1982 is één officier van 450 Cl Detachement tevens

belast met een speciale opdracht van E-LAMID.

Gedurende het jaar 1983 zal tenminste 1 officier met FLO

de organisatie gaan verlaten en ontbreekt nog nadere infor-

matie over het eventueel aanblijven van 4 "nadieners".

,J Bovendien zal per 1-6-1983 1 officier terugkeren naar het

Wapen der Artillerie.

Gelet op het feit dat de basiscursus 19^3 i*1 m&i start en de

officieren derhalve pas eind 1983 kunnen gaan functioneren

dreigt het tekort aan officieren,zeker indien de nadieners

niet langer aan wensen te blijven, onacceptabele vormen aan

te nemen.

Het aantal officieren, dat te kennen geeft voor een Cl-functie

in aanmerking te komen is relatief groot. Echter vanwege een

structureel te kort aan officieren bij alle Wapens en Dienst-

vakken worden de officieren niet aangeboden aan de Cl-organisa

Vertegenwoordiger LAS/INL B heeft ter oplossing van deze pro-

blemen contact opgenomen met BPKL, Hoofd AF en Hfd en Plv Efd

ICP/BPKL. Hfd ICP/DPKL heeft toegezegd op de a. s» vergadering

van 11 juni 1982 met de vertegenwoordigers van alle Wapen» en

Dienstvakbureaus van de BPKL e.e.a. opnieuw naar voren te

brengen en mee te werken aan een reële oplossing in deze,



waarbij gedacht wordt aan het alsnog toewijzen van 2 & ?

officieren voor de basiscursus 1982 en 2 a 3 officieren voor

de basiscursus 1983.

Bovendien is door vertegenwoordiger LAS/IKL "B met de vertegen-

woordigers van de DPKL besproken dat op deze basis het onmoge-

lijk is om tot een juiste bestandsopbouw en loopbaan-patroon

van officieren te kunnen kooien.

V.w.b. het onderofficiersbestand zijn vooralsnog geen iden-

tieke problemen aanwezig. M.b.t. bestand geldt dat er 8 onder-

officieren momenteel nadienen c.q.. binnen zeer ksrte tijd gaan

nadienen.

Vz zegt toe e.e.a. nogmaals onder de aandacht van de

te brengen, waarbij hij tevens wijst op de onmogelijkheid van

horizontaal instromen bij de Cl-organisatie niet deze organi-

satie-structuur.

4« Rondvraag

a. 1LK

(1) Vertegenwoordiger 1LK stelt, dat de personeelsvulling

m.b.t. functies officieren tolk/vertaler naar wens

verloopt nu de 2 officieren '} over

3 weken met goed resultaat hun opleiding zullen hebben

beëindigd.

(2) Vertegenwoordiger 1LK overhandigt de werkgroep een over-

zicht paraat inlichtingenpersoneel (beroeps) per 1 mei

1982 (zie bijlage bij dit verslag).

Alhoewel er binnen 1LK alles aan 2*al worden gedaan om

de S2-functie op een zo hoog mogelijk peil te houden

c.q. te brengen is maximale vulling niet mogelijk van-

wege de navolgende vacatures bij 1LK v.w.b.

Kap : 114

Maj : 75

Lkol : 17

Deze onacceptabele situatie is diverse keren onderwerp

van discussie geweest bij de G2-vergaderingen en is

meerdere keren onder de aandacht gebracht van de DPKL.

NB: Zie in de bijlage m.n. de S2-officiersfuncties bij

de Painfbats.

be SMID

(1) Vertegenwoordiger SMID verzoekt op korte termijn te
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worden geïnformeerd over het aantal deelnemers aan de

cursus Sm-Inl-specialist.

(2) Alle hoofden van de opleidingsrichtingen van de SMID

hebben wederom een gesprek gehad met het SCKL teneinde

de eisen m.b.t. de functienummers aan te passen.

(3) Bovendien wijst hij op de vacatures bij de Gl-oplei-

dingsrichting.

Vz zal e.e.a. nader bezien en Hoofd Opleidingsrichting

SMID terzake informeren.

c. 1LK

Geen verdere bijzonderheden

d. NTC

Geen andere bijzonderheden dan de reeds eerder in dit vers!

weergegeven zaken.

e. LAS/INL D

Geen bijzonderheden

f. 898 Vbdbat

Loopbaanbeleid burgertelegrafisten

Momenteel is in studie in hoeverre burgers op militaire

telegrafisten-functies kunnen worden ingezet.

Vooralsnog zijn DPKL en DBP overeengekomen dat e.e.a.

gerealiseerd kan worden voor 4 functies enwel 2 functies

van plv ploegcommandant in 1983 en 2 functies van ploeg-

commandant in 1984.

5. Sluiting

Vz dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergaderi

Volgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 5 oktober

1982 te 10.00 uur; Locatie SMID.



BijLage, behorende bij vergaderverslag werkgroep Personeel en Opleidingen

CCIV dd 8 juni 1982

OVERZICHT PARAAT (BEROEPS) IMLHPERS PER 1 MEI 1982

a. Offn

(1) vacatures

St-1LK
St-1 Biv "7 Dec"
12 Painfbat
13 Painfbat
42 Painfbat
45 Painfbat
47 Painfbat
48 Painfbat
19 Afdva
11 Gnbat

101 Marbat
103 Avplbat
13 Pabrigtnbat

(2) dpl_vdg/knt als_Hfd_S2

41 Painfbat
15 Afdltlua
129 Afdva

(3) tint als Hfd S2

b. oan

(1) vacatures

44 Afdva

11
41
11
41
42
43
44
107
105

Painfbat
T kb a t
Af dra
Afdva
Afdva
Afdva
Afdva
Afdva
Tbat

(4) (nog) niet opl pers

11 Painfbat
43 Painfbat
St-1LKa
101 Tagp
101 Gnggp
101 Luagp
42 Afdva
11 Painfbrigtnbat
42 Painfbrigtnbat
103 Gnkbat
15 Afdltlua
129 Afdva
101 Marbat

(2) dpi sgt/wmr_als_toeg_S2

129 Afdva

(3) sgtl/wmrl als_toeg_S2

12 Painfbat
45 Painfbat
59 Tkbat
101 Tkbat
11 Afdra
12 Afdva
19 Afdva
42 Afdva
43 Afdva
101 Vagp
105 Tbat

(4) (nog) niet

101 Vagp
129 Afdva
106 Vbdbat
105 Tbat


