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INGELICHT,
UITGELICHT, OPGELICHT
en DOORGELICHT

Als u deze column leest ziet u een ander gezicht vanuit
uw ooghoek. Het inmiddels vertrouwde gezicht van
onze directeur is, in verband met zijn welverdiende
vakantie in de Verenigde Staten, vervangen door een
ander met in ieder geval meer haar. De generaal heeft
mij toegezegd in zijn vakantie de knop voor wat
betreft de MID even om te draaien en met zijn lieve
echtgenote vooral te genieten van de rondreis door
het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hij heeft

Door k-

het afgelopen jaar ongelooflijk lange dagen gemaakt
r u ligt alweer het vierde nummer van INGE-

Op de cover van INGELICHT hebben we al een tip-

en al zijn energie, en dat is een hele hoop zo weet ik

LICHT. Ook dit keer is de redactie er weer in

je van de sluier OPGELICHT over haar hobby.

uit ervaring, in de reorganisatie en het tot stand bren-

geslaagd vele interessante zaken over onze dienst

Shiela is trots op haar Hindoestaanse afkomst en

gen van een goed lopende dienst gestopt. Het opladen

te verzamelen en te bundelen. Wat hebben we er

speelt dan ook graag toneel, gebaseerd op histori-

van de accu is daarom ook een absolute vereiste. Hij

deze maand UITGELICHT?

sche verhalen uit de Indiase cultuur. Ook de

heeft mij gevraagd voor deze maand zijn honneurs

Naast de vaste rubrieken, zoals de Column van de

Indiase dans is haar niet vreemd.

waar te nemen voor INGELICHT; een verzoek waar-

Uiteraard is ook Ed Onderlinden dit nummer weer

aan ik uiteraard gaarne voldoe.

directeur, dit keer verzorgd door P, omdat D met
vakantie was, Perso-

van de partij met zijn feuilleton over de afdeling

neelszaken, het

Verblndingsiniichtingen. Verder worden door

Ook de afgelopen maand is weer een buitengemeen

000/DC-MID en het

Arend Pottjegort vele zaken DOORGELICHT die te

hectische geweest, maar u kunt zich troosten met de

PRISMA-nieuws, intro-

maken hebben met de invoering van de euro bin-

gedachte dat er nog vele zullen volgen. Pratend met

duceren wij een

nen onze dienst. In dit nummer treft u ook enige

collega's ontdek je dat de algemene teneur is dat het

gloednieuwe rubriek,

humoristische cartoons aan. We zijn erg blij dat

te lang duurt voordat met de feitelijke reorganisatie

namelijk Focus op.

we Henk Slijkhuis van OVIC (zie foto) bereid heb-

kan worden begonnen. Maar er komt inmiddels ook

In deze rubriek willen

ben gevonden om ons blad vanaf nu te voorzien

steeds meer licht in de tunnel en er komt nu echt
schot in. Het positieve advies van het OOO/DC is

wij collega's aan het

van leuke, pakkende en soms zelfs zeer prikkelen-

woord laten die naast

de cartoons.

inmiddels ontvangen. Op het moment dat ik deze

hun werk bij de MID

Kortom ook dit keer weer voldoende leesvoer.

column schrijf is het formele besluit van de

willen praten over

Martinette en ik wensen bij deze iedereen veel

Secretaris-Generaal nog niet genomen, maar ik ga

hun hobby. In dit

leesplezier en een hele fijne, zonnige vakantie toe.

ervan uit dat ook dit positief is. Hoewel de meesten

nummer bijt Shiela

Vanwege de vakantie verschijnt het volgende num-

van ons wisten dat een 'man-vrouw volgt functie'

Roepan de spits af.

mer pas weer in september.»

van toepassing is, is volstrekte duidelijkheid over de
eigen positie in de nieuwe dienst toch heel belang-

Correspondenten en agenten gevraagd
Wie heeft er mspiroiia om eens een leu* stukie of interessant achtergrondverhaal te schrijven voor ons blad? Ook
als u collega's Item die een 130*9 hobby nebben en dis daar best graag met dei redactie over willen praten houden

rijk. Voor de anderen waar de functie niet i op l
overging was de spanning natuurlijk erg groot. Ik
ben blij dat voor velen onder ons inmiddels een heldere situatie is ontstaan over hun toekomst bij de
dienst. De uitgereikte brieven hebben daarbij ook een

•«ij ans aanbevolen.
Wij dus nog steeds op ZOEK r.acr eiihousioste correspondenten en tipgevers. U kuntMarfinefte en mij bereiken op

belangrijke rol gespeeld. Luitenant-kolonel Henk

de telefoonnummers 070- 35 37 325 of 070 - 3! 38 537. Naar ons mailen (via DONAR) of faxen kan natuurlijk

Stokking en zijn medewerkers hebben bij het gereed

33-. Hei faxnummer is 070- 31 86 929 t.rt.v. Bureau communicatie.»

maken van de honderden brieven, in mijn ogen, een
enorme prestatie verricht. Dat in sommige brieven

INGELICHT 'KS/sét •ïï'ï§ï'

t baéceiJ veer si hts bi;

In verband mei verhuizing en zomer-

de MD.
. door hst BwrïiM
vaa es hoefdafóï&g

Drafe en Biografie: Hofetad Druktechniek

nummer g.uirne aanleveren op 18' juli.

Zo&enaeet
Oplage: 1.000 espl.
expl.

'caa'f 3K& Arf ref'it yc-or c«s hydrageti - xia&raader ingezonden brieven - niet, gedeeltei Sï S-fcöteij. ylisa de jabc:té e

vakantie kopij voor her volgende

13 september

6 oktober

11 oktober

3 november

8 november

l december

fouten zijn geslopen, is uiteraard niet goed, maar wel begrijpelijk, gezien

ken, en daarbij vertelt hij nog bijzonder zinnige dingen ook. Op snelle wij-

het vele werk dat slechts door enkelen moest worden verricht.

ze kon de MID voldoen aan verschillende vragen van de Defensiestaf en

Personeelszaken is in een 'normale' situatie al niet het meest dankbare

kon informatie worden verstrekt aan het eskader in het Verre Oosten.

werk, je doet het immers nooit goed, maar bij een reorganisatie als bij onze

Het Jaarverslag van de M I D over 1999 heeft inmiddels ook het licht

dienst is het helemaal een 'heil of a job'. Ik heb dan ook grote waardering

gezien. Dat het een brede belangstelling geniet moge blijken dat direct na

voor het vele werk dat wordt verricht onder grote tijdsdruk en het daarbij

uitgifte het RTL 4 nieuw-* uit het verslag citeerde. Ook dagbladen op de

getoonde goede humeur.
In deze INGELICHT wordt overigens getracht antwoorden te geven op de

Op 9 juni hebben we een belangrijke workshop gehouden die gericht was

meest voorkomende vragen naar aanleiding van de brieven.

op de verdiepingsslag \ a n de Inlichtingen- en Veiligheidsbehoefte Defensie

Nederlandse Antillen maakten melding van ons verslag.

(IVD) en het nieuwe werkproces van onze dienst. Dankzij goed gastheerOok de verhuizing is inmiddels begonnen. De zevende verdieping in
gebouw 32 is opgeleverd en de Current Intelligence Unit (CIU), de informa-

schap van AVI en de deskundige organisatie van de eerst aangetreden functionarissen van de nieuwe Stafafdeling Productie, luitenant-kolonel Toni Keijsers en majoor Gert Pronk (wie kent hem

tiemanagers en de systeembeheerders bevinden zich op de nieuwe
werkplek. Voor Jacqueline, de interieurverzorgster van het
schoonmaakbedrijf, die met veel enthousiasme onze kantoren schoon houdt in het E-gebouw was het, bij het z.ien
van de verhuisdozen, een schok dat het nu echt gaat

IM|^:

niet) meen ik te kunnen terugkijken op een geslaagde
dag. Vooral de vertegenwoordigers van de verwervende afdelingen hadden de zaken goed voorbereid. Voor een enkeling was de transpa-

gebeuren. Ik wil hier van de gelegenheid gebruik

rante wijze van werken om te komen tot

maken haar namens ons allen in het E-gebouw te

een integraal product even wennen. Ook de

bedanken voor de goede zorgen. Bij een verhuizing

afdelingshoofden speelden een belangrijke

horen ook nieuwe telefoonnummers, die zijn intus-

rol door de teams voortdurend aanwijzin-

sen ook bekend gesteld, dat is even wennen!

gen en uitleg te geven over het nieuwe inte-

Enkele van mijn waarnemingen over de afgelopen
weken wil ik u niet onthouden. Er wordt thans heel
hard gewerkt aan de vele projecten uit het landschap.

grale werkproces. Het is nu zaak om het
momentum op de ingeslagen weg
te handhaven.

Zonder anderen tekort te willen doen wil ik daaruit de
Afdeling Verbindingsinlichtingen (AVI) lichten. Onder

Dit najaar vindt een wisseling

grote tijdsdruk moet een flink aantal materieelprojecten

functies plaats van twee afdeling

en reorganisatieprojecten worden gerealiseerd.

hoofden. Kolonel Ben Werger

Dat wordt op voortvarende wijze opgepakt door het managementteam van de

Meeberg over en wordt dus

AVI, projectleiders en projectteamle-

Hoofd Afdeling Contra Inlichtin-

den. De majoors Corné Govaarts,

gen en Veiligheid (HACIV). De

Wiebe Wiersma en Dennis Straat zijn

functie van Hoofd Afdeling

hier de animators die op enthousiaste

Operaties (HAO), die thans op

neemt de functie van Huib van de

' en vooral humoristische wijze richting
geven aan het proces. Dennis is overi-

uitstekende wijze wordt waargenomen door luitenanr-kolonel

gens geen majoor, maar doet wei ver-

Klaas 't Hart, zal vervolgens wor-

woede pogingen als majoor te kijken.

den vervuld door Huib. Klaas

Inmiddels heeft AVI twee succesvolle

wordt tweede man.

bijeenkomsten gehouden met alle projectleiders. Ik heb waardering voor de

Zoals de directeur het in zijn

manier waarop deze sessies zijn aange-

column van vorige maand uit-

pakt; dat geeft vertrouweruS

drukte, heb ik als vliegende en

Ondanks de vele reorganisatieperikelen

HAMIDKM KLTZ Fred van

zijn onze medewerkers er ook in de

Ettinger een bliksembezoek ge-

afgelopen periode in geslaagd een aan-

bracht aan de VS en de Neder-

tal kwalitatief goede producten te leve-

landse Antillen en Aruba. Het

ren. Dit is des te meer opmerkelijk

bezoek was zeer leerzaam, we heb

omdai afdeling Inlichtingen (Al) wordt

ben goede zaken kunnen doen niet

geconfronteerd nier vacatures, verloven

betrekking tot samenwerking en

varende cavalerist samen met

en enkele zieken. De in/et van UZ l

hebben een aantal concrete af-

Wim Meijer wil ik hierbij niet onver-

spraken gemaakt. Hoewel de MI

meld laten. Als een ware ambassadeur

een relatief kleine dienst is, oogsten

van de M1D zie je \Viin overal opdui-

we toch veel waardering met onze

C

I

producten. Zo werd ook waardering uitgesproken over de professionaliteit van enige medewerkers van onze dienst. Toch leuk als directeuren
van grote Amerikaanse diensten de namen van
collega's noemen. De vergelijking in omvang
werd mij overigens vooral duidelijk toen het
onderwerp Open Sources Intelligence (OSINT)
bij één van de diensten ter sprake kwam. Toen
ik vertelde dat OSINT een belangrijk aandachtspunt en bron voor de MID is, zag ik onze éénmans-sectie voor me met Arno Reuser als stralend middelpunt. Onze Amerikaanse collega
bevestigde het belang van OSINT, keek uit het

Materieelbeheer is
een verantwooi
van ons allemaal!

raam en gaf met een wijds gebaar te kennen dat

Een goede inrichting van het materieeibeheer (zowel fysiek als administratief) zorgt ervoor dat de

de gehele vleugel van het flatgebouw zich bezig

organisatie voor haar primaire proces kan beschikken over de daarbij benodigde materiële mid-

hield met OSINT.

delen. Dit betekent uiteindelijk dat zelfs de individuele gebruiker binnen de MID voor zijn of haar:

Op Curac.ao heeft Huib van de Meeberg zich bij

taakuitvoering dagelijks fysiek materieel beheert. Hij of zij is daarmee dus te allen tijde verant-

ons gevoegd. We hebben informatieve briefings

woordelijk voor de aanwezigheid en inzetbaarheid van het materieel en is tevens de eerste die

gekregen van Commandant Zeemacht Caribisch

signaleert in hoeverre het nog voldoet aan de te stellen wensen c.q. eisen. Daarnaast dienen dan

Gebied (CZMCARIB) over de taakuitvoering,

de administratieve beheers- en controlehandelingen gewaarborgd te worden zodat management*

de problemen en de relatie met het Liaison

en stuurinformatie gegenereerd kan worden. Deze handelingen worden in principe centraal uitge-

Officer Militaire Inlichtingen Dienst

voerd en variëren van een adequate bruikleenadministratie tot het doen voorbereiden, uitvoeren
en afwikkelen van tellingen en controles.

Nederlandse Antillen en Aruba (LOMIDNAA).
Het detachement doet haar werk daar met veel
enthousiasme en inzet. Dat moet ook, want er is

Door Ricco de lange (projectleider) en Casper Stam (Prisma projedbegoleider)

enorm veel werk te doen voor het kleine detavan materiële middelen.

bezien op welke wijze de medewerkers van de

Naast de duidelijke toegevoegde waarde die
een degelijke inrichting van het materieeibe-

MID de dienstverlening aan CZMCARIB verder

heer kan bieden aan de organisatie zijn er

lijkheden, taken en bevoegdheden.

kunnen verbeteren. Alle MID-medewerking is

vanuit de Comptabiliteitswet regels en bepa-

Het ontwikkelen van eenduidige beheerspro-

toegezegd om in de sfeer van (risico-)analyses,
advies en assistentie op het gebied van (contra-)

lingen inzake materieeibeheer vastgelegd. Op

cedures, die aansluiten op de processen van |

grond daarvan heeft de Defensie Accoun-

behoeftestelling/verwerving en afstoting van f

inlichtingen en veiligheid CZMCARIB bij de uitvoering van diens taken bij te staan. Voor een

tantsdienst (DEFAC) aangegeven dat er op

deze middelen.

structurele wijze invulling gegeven moet gaan

Het realiseren van een beheersprogramma

doeltreffende invulling van zijn werkzaamheden,

worden aan het MID- materieeibeheer waarbij

voor het vastleggen en raadplegen van gege- f

bijvoorbeeld op ICT-gebied en beveiligingsbewustwording, zal het MID-detachement zonodig

de eind 1999 gehouden risico-analyse deze
conclusie onderschreef.

ook MID-deskundigen vanuit Nederland laten

De daaruit te destilleren verbeterpunten gel-

TWEE SPOREN

overkomen.

den in meer of mindere mate voor de gehele

Spoor 1. start per 3 juli en richt zich niet

Wat voor de directeur geldt, is ook voor velen

Centrale Organisatie (CO). Dat is ook de

name op het implementeren van de door de

van u van toepassing die de komende weken nog

voornaamste reden dat het op te starten pro-

DEFAC gedane aanbevelingen. Dit spoor

op vakantie gaan. Na een jaar 'buffelen' hebben

ject 'MID Materieelbeheer' in goede afstem-

loopt tot eind december. De DEFAC-controle

we de gelegenheid de accu weer op te laden, om

ming wordt uitgevoerd met het overkoepelen-

van eind dit jaar zal aangeven of dit spoor

daarna weer fris en vrolijk de draad op te pak-

de project 'Materieelbeheer CO'. In dit pro-

succesvol is afgerond.

ken. Gebruik die tijd daarvoor en besteed vooral

ject worden kaders en randvoorwaarden aan-

aandacht aan familie en diegenen die u dierbaar

gegeven waaraan de MID zich dient te confor-

Spoor 2. start eveneens op 3 juli maar loopt

zijn. Veel plezier en 'take care'...

meren. De afstemming over de verschillende

door tot medio 2001. Dit spoor richt zich op

rollen die Financieel Economisch Beheer (FEB-

de afstemming van het MID-materieelbeheer

CO), de Dienst Facilitaire Zaken (DFZ) en de

op het materieeibeheer binnen de gehele CO.|

MID op het gebied van materieeibeheer die-

Afhankelijk van de snelheid waarmee het

nen te vervullen is hier van groot belang.

beleid wordt vastgesteld en de inrichtingskeui

chement. De komende maanden zal worden

Wnd. Directeur Militaire Inlichtingendienst

Een duidelijke afbakening van verantwoorde-;

zes tot stand komen in het project MateriPROJECT MID-MATERIEELBEHEER

eelbeheer CO vallen spoor één en twee deels •

Met het project MID-Materieelbeheer willen
drs R.E. de Pruysscnaere de la Woestijne
Kolonel der Cavalerie
N G E t l C H T

we zorgen voor een verbeterd, gestroomlijnd
en vastgelegd materieel- en middelenbeheers-

BETROKKENHEID

proces gericht op:

Op ad hoc basis zullen externe adviseurs

Het op juiste en controleerbare wijze inzetten

(DEFAC, Deloitte 6c Touche) en interne spe-|

Ricco de Lange
(projectleider] en
Casper Stam
(Prisma p r o j e c t b e g e l e i d e r ]

i
cialisten (Hoofd Elektronisch Veiligheidsonderzoek
(EYO), mediacentrum) bij
het project betrokken worden. Echter het vaste projectteam dat zich tweewekelijks zal gaan bezighouden
met het beschrijven en vastleggen van procedures, processen, werkwijzen, etc.
wordt samengesteld uit het
Bureau Algemene Ondersteuning (BAO) en de afdelingen Informatiemanagement (IM), Contra
Inlichtingen en Veiligheid
(ACIV) en Verbindingsinlichtingen (AVI). Vanuit
BAO vanwege hun (tockom, stige) rol op het gebied van
materieelbehcer (zijnde nonICT); vanuit LM vanwege
hun rol op het gebied van
configuraticbcheer (zijnde
ICT) en het leveren van een
ondersteunende applicatie
(het programma Asset
Center). De afdelingen ACIV
* (i.c. MID detachement) en
,AVI (i.c. Operationeel
Verbindingsinlichtingencentrum (OVIC) en
het Strategisch Verbindingsinlichtingencentrun
narissen die vanwege hun huidige rol in het materieelbeheer de knelpun-

boodschappers van het MID-materieelbeheer nieuwe stijl worden om voldoende draagvlak te verkrijgen.

ten en wensen op de werkvloer in de uitvoerende sfeer

En daarom draait het uiteinde-

l

kunnen verwoorden. Daarbij

Over welke materiële middelen hebben

Shredders en brandkasten,

lijk allemaal, want zonder het

spelen naast de hoeveelheid

we het eigenlijk bij materieelbeheer:

Voicescramblers en coderingsapparatuur,

'commitmcnt' van het individu

en het specifieke karakter

Kasten en stoelen,

Verbindingsapparatuur en communicatie-

in de organisatie zal een en

van bepaald materieel tevens

Lampen en klokken,

middelen,

ander nooit van de grond kun-

de ervaringen vanuit de ver-

Monitoren en telefoons,

Voertuigen en wapens,

bondenheid met één der

PGU (persoonsgebonden uitrusting) en

Enzovoorts, enzovoorts...

nen komen. Immers matcrieelbeheer is een verantwoordelijkheid

krijgsmachtdelen en de dis-

brancards,

Kortom over welke materiële middelen

van ons allemaal!*

Overheadprojectors en flipovers,

hebben we het eigenlijk niet?
I N G E L I C H T
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De
euro
wordt
van
5
•
ons allemaal!
belangrijke mijlpaal op het traject van
• •

de euro-invoering ligt al ruim een jaar
achter ons. Sinds l januari 1999 is de
• De koers van de euro ren opzichte van de

euro een feit. De gulden bestaat niet
meer als munteenheid en is nu een

\
verschijningsvorm van de euro. De
euro manifesteert
zichAop
steeds meer
•k3^^
mT
"%, 4 • V%
»»
terreinen:
\r Marlinette Bemelmcms-Oonincx en Hans Meiier

gulden is definitief vastgesteld in zes cijfers
(vijf achter de komma): l euro is 2,20371

gebied worden verhandeld
AEX-köersen en de AEX-indëx worden in
euro's genoteerd.

gulden.
'o is nu de officiële munt in elf jan-

Hoewel nog niemand euro's in zijn portemonnee heeft, krijgt ook de MID steeds

Duitsland, Finland, Frankrijk,
ie, Luxemburg, Nederland,

meer niet de euro te maken.

Portugal en Spanje.

PLANNING
Het algemene tijdsschema voor de invoering
van de euro ziet er als volgt uit:
l januari 2002. Vanaf deze dag worden in

keer per bank of giro in euro's

• Op bankafschriften, salarisstroken, belastingsaanslagen en dergelijke worden eindbedragen in guldens én in euro's vermeld.
• Aandelen, obligaties en andere financiële
instrumenten op Amsterdam Exchanges
(AEX) en andere beurzen in het euro-

alle landen in het eurogebied euro-bankbiljetten en munten in omloop gebracht (Kday). Gedurende een korte periode kan
zowel met contante guldens als met euro's
worden betaald. Guldens worden zo snel
mogelijk uit de circulatie gehaald. Alle banken girorekeningen worden omgezet in euro's
en betalen met pin, chipcard of creditcard
gaat voortaan in euro's.
Uiterlijk juli 2002 zijn de gulden en andere
munten uit het eurogebied niet langer wettig
betaalmiddel.
De overheid werkt tot l januari 2002 nog in
guldens. Voor Defensie is dit een uitgangspunt geweest bij de opstelling van het
Departementaal Draaiboek Invoering van de
euro.
PROJECTORGANISATIE
De invoering van de euro dient voor het
Ministerie van Defensie doelmatig en doeltreffend te verlopen. Hiertoe is een projectorganisatie opgezet. In hoofdlijnen bestaat
deze uit de Interdepartementale Werkgroep
euro (IWE), de Stuurgroep euro Defensie en
I N G E L I C H T
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sic van Excel op het DONAR en AVI netwerk, waar standaard de euro op komt te

Arend Poftjegort vertelt hoe hij tot nu toe te
werk is gegaan. "In eerste instantie is er een
inventarisatie gemaakt van alle processen
binnen de M1D. Daaruit bleek, zoals eerder
al genoemd, dat er voor de invoering van de
euro slechts één vitaal object is binnen onze
organisatie. Dit object valt onder de verantwoording van het project POEN, dat de eerste stappen naar de conversie al heeft gezet".
Gaat er heel veel tijd in het project zitten?
"Dat valt tot nu toe reuze mee, omdat we
weinig knelpunten hebben" zegt Arend.
"Daarnaast krijg ik wel wat vragen binnen,
die zijn vrij snel te beantwoorden. Maar
naarmate we dichter bij het jaar 2002
komen, verwacht ik wel dat het aantal vragen gaat toenemen. Bij echte knelpunten kan
ik natuurlijk altijd een beroep doen op de
projectgroep POEN".
EVEN WENNEN
"Ik vind de invoering van de euro een goede
zaak. Het zal wel even wennen zijn, maar ik
ben er zeker een voorstander van. De belangrijkste reden voor de invoering van een
gemeenschappelijke Europese munt is het
bevorderen van de handel binnen de
Europese Unie. De kosten die bedrijven
maken om zich tegen schommelingen in de
wisselkoersen in te dekken, worden aan u
doorberekend. Als de koersschommelingen
verdwijnen, scheelt dat dus zowel het
bedrijfsleven als u geld. Het is bovendien erg
handig op vakantie, de aparte spaarpotjes
zijn niet meer nodig. Voor verzamelaars is de
invoering ook aantrekkelijk. De huidige
munten en bankbiljetten zullen waarschijnlijk ook in waarde toenemen. Onze huidige
Nederlandse munt en bankbiljetten kunnen
na de invoering van de euro nog een bepaalde periode ingeleverd worden bij de bank.
Daarna kan je altijd terecht bij de
Nederlandse Bank, die blijft nog zo'n dertig
jaar de nominale waarde van de munt of het
biljet uitkeren".
Arend Pottjegort beantwoordt voor u graag
alle vragen op het gebied van de euro. "U
kunt alle dagen bij mij terecht, behalve op
vrijdag, dan studeer ik aan de Erasmus
Universiteit".»

Luitenant-kolonel b.d. Bert van de Broeke wordt door Kolonel Ruud de Pruyssenaere de la Woestijne onderscheiden voor de
goede wijze waarop hij de k r i j g s m a c h t heeft gediend in Kosovo. Eerder heeft u in INGELICHT kennis kunnen nemen van zijn
ervaringen in dit door oorlog verscheurde land

Woensdag 18 juni 2000 heeft Kolonel Ruud de
Pruyssenaere de la Woestijne aan twee medewerkers van de MID de Kosovo-medaille uitge-

reikt. De gedecoreerden hebben in Kosovo verschillende functies vervuld. De minister van
Defensie heeft de Kosovo-medaille toegekend
uit: "Erkentelijkheid voor de goede wijze waarop zij de krijgsmacht hebben gediend".
Kolonel de Pruysenaere de la Woestijne: "Ik
vind het een voorrecht mensen voor het voetlicht te halen die ons in het buitenland hebben
vertegenwoordigd. Ik weet uit ervaring dat het
geen sinecure is te dienen in landen die door
oorlog zijn verscheurd. Een voordeel van een
uitreiking als deze, in tegenstelling tot de uitreiking bij de krijgsmachtdelen die veel massaler
zijn, is dat we op individuele basis aandacht
kunnen schenken aan de te decoreren officieren".

De feestelijke uitreiking vond plaats op het
Ministerie van Defensie in het bijzijn van de
echtgenotes van beide officieren en vele collega's van de MID>

Met dank aan Arend Pottjegort en Roei
Vestjens.

I N G E L I C H T
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Het Vl-proces
Na de voorgaande afleveringen vraagt u uzelf
wellicht af of VI eigenlijk wel mogelijk is en
wat dat allemaal wel niet kost. Aan de andere
kant is algemeen bekend dat er ook door de
ether alleen maar meer wordt gecommuniceerd. De hoeveelheid (ook voor de MID
relevante) informatie die in die ether aanwezig
is moet dus gigantisch zijn. En dat maakt een
inspanning op dit gebied wellicht toch wel
zinvol. Hoe dat dan moet, leest u in deze
aflevering.

Het proces start u i t e r a a r d inct Je ,7;/-'r,v/'f.v

omzetting van de te verzenden informatie in

vvaremcthoden in plaats van 'zelt te bakken

van radiosignalcn. \ f h a n k e l i j k v a n de .ianj van

een uit te zenden signaal kan zijn. Her uitvoge-

printplaten'. Na analyse worden de demodula-

do verbinding en de onr. angstkwalitetf. k. in de

len van de structuur van her signaal behoort

tie- en decödefingssystcmen met behulp van

interceptie in nieei' of mindere niate u n r J e n

rot het domein van de signaalanalyse (eu -

software 'nagebouwd'.

geautomatiseerd. \ a a k is echier menselijke

onderzoek!. Open technische publicaties en

interceptie nodig ut moet 'de aurnnia.it' u u r -

dergelijke kunnen daarbij een hulpmiddel zijn,

Als sprake blijkt te zijn van een vercijferd

den bijgestuurd. ( .ebruik \ a n gespecialiseerde

maar vaak is de signaalanalist op uitsluitend

bericht zal in veel gevallen (niet altijd, waar-

antenncsystemen kan de v e r h o u d i n g tusieii

hei onderschepte signaal aangewezen. Dat is

over later meer) behoefte bestaan aan ontcijfe-

'signaal' en 'ruis' a a n / i c n l i j k xerbetercn. lot de

vooral het geval bij militaire verbindingssyste-

ring; het domein van de crypto-analysv (en -

interceptie behoort het e\enrueei peilen \ a n de

nien die (geheel of gedeeltelijk l niet op een

onderzoek). Daarvoor moet allereerst worden

zender om te trachten diens geografische posi-

commerciële standaard zijn gebaseerd. Na het

uitgezocht volgens welke systematiek de verci]

tie te bepalen. M a a r ook wanneer positiebepa-

analyseren van het signaal bouwt de signaal-

tering heeft plaatsgevonden (dus niet welk

ling slechts globaal l u k t of

'algoritme'). Vervolgens

slechts een pcilrichring

moet de gebruikte vercijfer-

kan worden verkregen.

sleutel worden achterhaald.

kan het toch nuttig /.ijn.

Om voor de hand liggende

bij\uorbeeld om re bepa-

redenen is over crypto-appa

len of de te intercepreren

ratuur en -sleutels niet

/.ender /ach e i g e n l i j k wel

bepaald veel in open bronnen te vinden en moet de

in het doelgebied bevindt.

crypto-analist het met de
:

U

onderschepte verci jferde

;

tekst doen. Statistische

signaal 'leesbare simbo-

methoden spelen daarbij

'

vaak een rol. Om die re k u n -

|)e ' n u l l e n en enen' nioe!"Ï**V

w^r

'

| ten van de draaggpllf ww-

nen toepassen bestaat echter

den g e p l u k t en ïörvoCgerK

behoefte aan zeer grote hoeveelheden met dat systeem

'K"* «

l of de computer h a n t e e r b a r e 'tekens'.

analist ook een 'tooi' om verdere intercepties
1

en mei die sleutel vercijferde tekst; extra inter-

l Maar met a l r i f d kan de ' v e r t a a l s l a g ' v a n sig-

van dat type signaal verder automatisch te

ceptie is dan soms nodig. Het zal duidelijk zi|n

f naai naar 'leesbare tekst' direct door de inter

k u n n e n laten verlopen.

dat massieve (zeer snelle) rekencapaciteit tot de

In toenemende mate wordt, voor analyse en

uitrusting van de crypto-analist moet behoren.

bouw van 'tools', gebruik gemaakt van soft-

Zo, het technische gedeelte zit erop.

informatie, spelen een a a n v u l l e n d e rol.

analyse worden voorkómen.

Bij 'traffic'-analyse wordt de benodigde informatie vooral, of u i t s l u i t e n d , betrokken uit de

De laatste processtap wordt wel \'/-/iroi/m--

verbindingsrechnische parameters \ a n het

tic (in engere /.in l genoemd. Het is dus Je/e

bericht en met, of slechts a a n v u l l e n d , uit de

stap die het eindproduct van de AVI ople-

inhoud. Vaak kan de vereiste informatie wor-

vert. h r / i j n twee categorieën Vl-producreii

den afgeleid u i t frequentie- en roepnaamge-

te onderscheiden: ruwe en geëvalueerde VI.

bruik, peilresultaren, gevolgde verbindingsprocedure, tijdstippen van uitzending,

RUWE VI

gebruikte transmissie- en crypto-apparatuur

' VI is in wezen een verzameling geïn-

en dergelijke. Soms is het ook nier mogelijk

tercepteerde (en zonodig/zo mogelijk ontcij-

om (zeer sterkei cryptosystemen snel genoeg

ferde) berichten. Om tot dit product te

te 'breken' en is de analist gedwongen zich te

komen is nog wel een paar activiteiten

beperken tot 'traffic'-analyse.

nodig.

Met behulp van 'traffic'-analyse kan bijvoor-

In de eerste plaats moeten de berichten op

beeld de structuur van m i l i t a i r e verhindings-

relevantie worden geselecteerd; het heeft

netten worden bepaald, de locatie van de

immers geen zin duizenden onderschepte

deelnemers.

berichten op bet bureau van de inlielltingena-

Deze kunnen vervolgens door een inlichtin-

nalist te 'dumpen'. De selectie vindt deels

genanalist m verband worden gebracht met

automatisch p l a a t s op basis van onder ande-

structuur en locatie van militaire eenheden

re trefwoordcombinaties. Daarna vindt,

en hun activiteit.

zonodig, ook 'handmatige' selectie plaats. Het

c/

C

zal duidelijk z i j n dat zeer intensieve interactie'
tussen VI- en inlichtingenanalist nodig is om

INHOUD- VERSUS 'TRAFFIC'* ANALYSE

tot de juiste selectiefilters te komen en de/e

riënteerd proces, gegevens uit de ether worden
'geplukt'. Hoe nu deze te verwerken tot informatie

, Om na te gaan of uw geliefde er misschien toch

de 'oogst'. Vanuit dit proces wordt ook

waar de inlielltingenanalist wat aan heeft?

; een ander op na houdt, kunt u de post in de

stuurinformatie afgeleid, nodig om de inter-

* gaten houden.

ceptie bij te sturen. Ou geheel leidt, ten aan-

Aangegeven is hoc, via een srerk 'technisch' geo-

Voor de analyse van de aldus verkregen gegevens
kunnen in beginsel twee paden worden bewandeld:
de inhoudsanalyse of de

zien van een gegeven behoefte aan VI, tot een
l
S Een brutale en wel erg jaloerse partner zal zo ver

'traffic'-analyse.

Bij de inhoudsanalyse wordt de benodigde infor-

ook voortdurend bij te stellen op basis van

gaan de brieven aan zijn geliefde open te sto-

steeds groter volume relevante berichten, een
steeds kleiner volume nier-relevante VI en

' men, te lezen en weer dicht te plakken. Hij/zij

een steeds doelmatigere interceptie en pro-

3 pleegt dan inhoudsanalyse (en inbreuk op het

ductie. Om het leven van de inlielltingenana-

matie vooral betrokken tiir de inhoud van het

briefgeheim!).

list te vergemakkelijken, /.al het Vl-productiepersoneel waar mogelijk en zinvol, berich-

'''•onderschepte bericht; andere gegevens zoals adresVeel informatie kan echter worden afgeleid uit het

ten Liniiiiti'rt'ii. dat wil /eggen voorzien van

'_

handschrift op de enveloppe, de afzender achter-

context- en correlatie-informatie. Bij zijn

^

op de enveloppe, datum en plaats op het post-

werk zal de \r immers relaties vast-

stempel, tijdstip waarop bezorgd en wellicht ook

stellen die voor de inlielltingenanalist nuttig

,-

het parfum waarnaar de enveloppe riekt. Hij/zij

of z.ells noodzakelijk kunnen /i|n. Deze rela-

pleegt dan 'trafflc'-analyse hetgeen vaak voldoen-

ties zijn vaak alleen te vinden met grondig

5 de is, zeker in relatie tot andere beschikbare

inzicht in de structuren en de w i j / e van het

? (maar incomplete} informatie.

gebruik van telecommunicatiesystemen en
met kennis \ a n broneigenschappen. Het zal

Inhoudsanalyse richt zich op de brief, 'traffic'-

d u i d e l i j k /i|ii dat voor één en ander binnen

analyse op de enveloppe.

het \s een gedifferentieerde
vertaalcapaciteit nodig is.

Inlionds-, maar vooral 'traffic'-analyse dra-

GEËVALUEERDE VI

gen niet alleen direct bij aan bet Vl-piróduct,

Geëvalueerde VI is 'single source' informa-

zi| leveren ook belangrijke informatie voor

tie. gebaseerd op l uitsluitend) VI.

het 'bijsturen' van de interceptie. Het gezoek

Geëvalueerde VI bev.it in beginsel geen

in de gigantische ether en in de rijstebrijberg

'berichtenverzameling' (althans niet uitslui-

satellietverbindingen k.ni aanzienlijk worden

tend), m a a r door de inlichtingenanalist

A F L E V E R I N G 3:

gereduceerd door de analyseresultaten terug

gevraagde informatie. De AVI stelt, door

VERBINDINGSINLICHTINGEN
WAT IS DAT E I G E N L I J K ?

kunnen a l d u s onnodige signaal- en crypto-

Door Ed Onderdelinden

te koppelen na.ir het interceptieproces. Ook
l N G El l CHT

l

CL
O
LL

S

inhouds- en/of 'traftV

leen een samenvatting van de

deze informatie samen uit, zo-

inhoud van één of meerdere

eigen interceprieprodoaen,

berichten afgeleverd. Parafra-

ak uit ruwe en geëvalueerde VI

sering kan zich ook beperken tot

van \Tpartnerorgantsaties. Bij

het verwilderen van broninfor-

de productie van geëvalueerde

matie zoals "link'-gegevens.

VI wordt beter (dan bij ruwe

Verder kan broninformatie ook

\ u e b r u i k gemaakt van speci-

voor de inlichringenanalist van

fieke verbindingsteehiiisehe

groot belang zijn. Hier ligt dus

i), t:.

een spanningsveld. Hier zal dus

quentics, roepnamen, faxnum-

zeer intensief contact nissen VI-

mers, verkeersinrensiteiten, eni.'f

en inlichringenanalist een voor-

.ei' , ; i i

i i i k e n n i - , \ . i i i de br< u i , !',:• n

REORGANISATIE MID: ]
HOE NU VERDER?
w.jmn van de Plaatsvervangend Directeur/Hoofd Productie al heeft
kunnen tezen heeft het 000/DC een positief advies gegeven over het Voorlopig
Plan tot Reorganisatie van de MID.
vooraiiter OOO,'CC-M!D

waarde zijn voor doeltreffend en

^happen. 1>!| v i m i n i p produe

verantwoord VI-gebruik. In een

ten /i|n de/e kenm-, en de speci-

aantal gevallen zullen aan de

t i e k e d e s k u n d i g h e i d i i i n de/e re

exploitatie van VI restricties zijn

ER AAN VOORAF!

Kr.urr.en /elt , MI tod/.akehjk

verbonden. Het helpt als door

Algemeen n Dit advies is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Medio mei heeft

' / n a l s ln| net-reconstructie uit

alle betrokken panijen ook

het OOO/DC zich, met een tweetal externe adviseurs, teruggetrokken om zich een oor-

frequentiegebruik. peilingen

"securiry' niet wordt gezien als

deel te vormen over de voorliggende documenten, met name de O&F-beschrijvingen

dergelijke ten behoeve van slag-

"geheimzinnigheid", 'machtsmid-

(Organisatie & Functie) van MID-minus (excl. AVI). Als uitgangspunt voor de beoordeling

ordehepalingi.

del" of 'iets interessants', maar

werden het DOl-rapport (Directie Organisatie & Informatie) "Nieuw Evenwicht" en het

Hij c'..liii.iiiL \ . i n \ in hei VI

als onderwerp van rationeel

aangepaste beleidsvoornemen 'Reorganisatie MID' (versie december 1999) gehanteerd.

proces wordt bovendien tijd-

'management1.

De beoordeling resulteerde in een heleboel commentaar. Dit commentaar is te splitsen in
technisch commentaar en in algemeen (beleids-) commentaar.

winst gehoekt, hetgeen \ooral
\n belang is bij informatie met

RAPPORTAGE

Het technisch commentaar had met name betrekking op onvolkomenheden in de Orgaan/

een waarschuvvingstuiie.ne

De rapportage ten slotre behelst

sub-orgaanbeschrijvingen en de FIF'en (Functie Informatie Formulieren) c.q. FOFE's

(Indieanon cV \ \ a r i i i n g - . Omdat

de aflevering van de VI in 'hap-

(Functie omschrijving en Functie eisen). Met name de omissies in de FIF'en waren aanzien-

bil s;ee\,llueerde VI v.i.ik vele

klare* vorm bij de juiste klanten,

lijk en werden naar de mening van het OOO/DC met name veroorzaakt door het feit dat

V l - i b r o n n e n k u n n e n worden

op bet juiste tijdstip en plaats en

bij de totstandkoming onvoldoende (interne) kwaliteitsborging heeft plaatsgevonden.

gebruikt, is in dit proces hoven

in het juiste format. Effectiviteit

dien een goede k u i l i t e l t s ^ < > n t ! ..

en efficiëntie kunnen wellicht

Het algemeen commentaar is te verdelen in een achttal beoordelingscriteria, te weten:

Ie mogelijk. ( > m tor een \ T p n >

«'orden \i lerd door toepas-

* Personele gevolgen;

e Haalbaarheid doelstelling;

duet te komen dat e\.ia a a n s l u i i

, n; .

» Consistentie;

• Organisatiestructuur;

: , : i :i tmetlioden: IV

b i j de behoefte \.in ei e m l i c h t i n -

AVI zet ruwe en geëvalueerde VI

t Criteria Burger/Militair

t Randvoorwaarden en

genanalist is een /.eer n.iuu con-

m een elektronische 'boeken

• Leesbaarheid;

• Implementatie.

t.ict nissen de/e a n a l i s t en de V I -

k a s t ' w a a r u i t de inlichtingciuna-

analist nood/.tkeli|k.

hst de door hem benodigde

MID-minus S De hoeveelheid (inhoudelijk) commentaar was met name geconcentreerd

i n f o r m a t i e kan 'trekken'

op de beoordelingscriteria Personele gevolgen, Consistentie en Criteria Burger/Militair.

PARAFRASERING

i l ' l ' L . l . ' . Intensief overleg tussen

Een deel van het algemeen commentaar kwam voort uit het technisch commentaar. Een

lot liet V l - p r o i l n e t i e i d e e l ' p r n -

de/e mhchtmgen.mahst en de

ander gedeelte werd veroorzaakt doordat de schrijvers, mogelijk ook de trekkers, van de

ees behoorr OOK p a r a f r a s e r i n g .

Vl-analist b l i j f t echter nooiix.a-

O&F-plannen onvoldoende rekening hebben gehouden met de inhoud van het DOl-rap-

\ komt int liesloten b r o n n e n ;

k e l i j k om / e k e r te stellen dat de

port en het beleidsvoornemen maar ook dat onvoldoende onderlinge afstemming heeft

J.up.oor geldt dus in beginsel

b o e k e n k a s t ook steeils de luiste

plaatsgevonden. In een aantal gevallen kon het OOO/DC zich niet onttrekken aan de

hr< inbese.hentiiti'e;.

boeken bevat en deze op een

( onip.irtirneiiteriiig \ . m de k e n -

hanteerbare wijze zijn geïnd-

nis \an deze bronnen (en van de

exeerd \erder geldt voor infor-

mogelijkheden van de AY1 en

m a t i e m e t e e n waarschuwing

haar partners om deze te exploi-

functie f Indicarion & Warnmg

t e r e n 1 is daarom nodig. I - e n v.in

;1MV\ n a t u u r l i j k een auieve

de methoden om Ju te bereiken

a f l e \ e r p l i c l i t ' I ' l SM of' het aaiet'

is'parafraseren', haarbij uordt

signaleren '. a n m e n u e IcvYvm l o r m a t i e m de 'boekenkast -.

'. erd d l ! bron en \ l - e \ p l o i r a r i e mogelijkhedeii met of n i e t ge-

In de volgende aflevering kunt u

bed / i j n te achterhalen. In de

le/en o\er bi|/tindere aspeeten

meest extreme vorm \ \ o r d t .1!

niet b e t r e k k i n g tot \ e r h i n d i n g sinlichtingen, /oals \\ctteli|ke
kaders en partner-,.»

Op 17 mei hebben leden van het PRISMA-programmabureau een 'werkbezoekje'
gebracht aan het marinefregat Hr. Ms. Willem van der Zaan. De bedoeling von
deze zeetrip bij windkracht zes was dat nu eens in de praktijk kan worden gezien
hoe en waar MID-producten bij operationele eenheden hun weg vinden.
"Net op die 17e mei was het afgelopen met het mooie warme weer van de anderhalve week ervoer en met een stevige bries kon worden vastgesteld dat de scheepsruimtes aanzienlijk minder stabiel waren dan bureaus op de 6e verdieping van het
E-gebouw. De overheerlijke woensdagse 'blauwe' hap werd sommigen dan ook
helaas teveel. De Verklaring van Zeewaardigheid1 kan daardoor niet worden afgegeven aan twee leden van het PRISMA-team. Voor de MID-medewerkers zal het
ongetwijfeld een fluitje van een cent zijn te achterhalen welke betrokken bleekneusjes zonder Zeewaardigheidsverklaring op de 6e rondlopen", aldus een grijnzende
initiatiefnemer KTZ Fijko vonder Laan.*

•

indruk dat naar bepaalde personen was toegeschreven. (In een aantal gevallen is dit al

In hoofdlijnen moet gesteld worden dat bij de beschrijvingen van AVI in onvoldoende mate

vóór het aanbieden van de O&F-plannen door het OOO/DC aan de directeur en/of

rekening is gehouden met bepaalde taken en verantwoordelijkheden, die al bij overige

hoofd Strategische Projecten medegedeeld en is dit ook gewijzigd.) Verder moest gecon-

afdelingen liggen. Ook is niet in alle gevallen op een juiste wijze invulling gegeven aan

stateerd worden dat in onvoldoende mate invulling werd gegeven aan de ambities, zoals

doelstellingen uit het beleidsvoornemen. Met name bij de uitvoering van de bedrijfsvoe-

in het beleidsvoornemen is aangegeven. In dit kader is het OOO/DC van mening dat

ringstaken dient duidelijk te zijn dat functioneel verantwoording verschuldigd is aan de

niet alles op deze korte termijn kan worden gerealiseerd. Ook constateert het OOO/DC

hoofdafdeling Bedrijfsvoering en ressorteert onder hoofd AVI. Bij de evaluatie dient dit

dat een aantal ambities enige nuancering c.q. bijstelling behoeft.

aspect indringend in beschouwing te worden genomen.

Het OOO/DC stelde zich op het standpunt dat al het technische commentaar verwerkt

Overlegresultaat M Behoudens enkele punten waarover onze directeur een andere

ncost worden en dat ten aanzien van het algemeen commentaar zekerheid moest worden

zienswijze heeft is afgesproken dat:

gegeven dat zij binnen redelijke termijn verwerkt dient te zijn. Als niet of in onvoldoende

- het Technisch commentaar integraal verwerkt zal worden;

mate tegemoet gekomen zou worden aan dit standpunt dan zou dit resulteren in een

- het Algemeen commentaar zoveel mogelijk verwerkt zal worden en

negatief advies. De directeur deelde mede dat hij een negatief advies van het OOO/DC

- het resterende van het Algemeen commentaar wordt meegenomen in de projecten in

in hoge male zou betreuren, mede gelet op de intensieve en positieve betrokkenheid van

het kader van PRISMA.

het OOO/DC bij de totstandkoming van de diverse documenten. Onze directeur gaf aan

Het OOO/DC, vanaf eind 2000 de Medezeggenschapscommissie MID (MC-MID), zal

dat hij bereid was het technisch commentaar (zoveel mogelijk) te verwerken en dat het

door de projectleiders c.q. de dienstleiding op de hoogte worden gebracht over de voort-

algemene commentaar meegenomen zou worden in het voorlopig reorganisatieplan MID

gang van de diverse projecten. De plannen van aanpak en de eindrapporten zullen ter

en in de diverse PRISMA-projecten. Ook gaf hij aan dat bij de evaluatie (na ongeveer 1

advisering/goedkeuring

worden voorgelegd aan het OOO/DC c.q. MC. In een aantal

jaar) een aantal punten uit het MID-advies expliciet zal worden meegenomen.

projecten zullen leden van het OOO/DC actief gaan participeren.

Dit standpunt leidde tot een inhoudelijke discussie met de dienstleiding over de mate van

Het OOO/DC vindt dat het overlegresultaat moet worden gezien als basis voor een ver-

verwerking van het OOO/DC-commentaar. Na een Iweetal vergaderingen is de dienstlei-

dere implementatie. Echter er dient nog veel werk te worden verricht om als organisatie

ding samen met het OOO/DC tot overeenstemming gekomen. Hierbij kan opgemerkt wor-

op een gewenste wijze invulling te geven aan de ambities, zoals verwoord in het aange-

den dat DMID t.a.v. een viertal punten de zienswijze van het OOO/DC niet kon delen.

paste Beleidsvoornemen, om op een adequate wijze invulling te kunnen geven aan de

AVI « Op 31 mei kreeg het OOO/DC de beschikking over een gedeelte van de O&F-

(toekomstige) wettelijke taken en het IVD (Inlichtingen- en Veiligheidsbehoefte Defensie).

plannen van de Afdeling Verbindingsinlichtingen (AVI), een week later over het resteren-

Wat nu? • Voor het Haagse gedeelte van de MID zal het accent met name liggen op

de deel.

de verhuizing en het vullen van de nieuwe organisatie. Verder zal met man en macht

Ook de O&F-beschrijvingen van de AVI gaven aanleiding tot aanzienlijk redactioneel en

inhoud moeten worden gegeven aan de projecten in het kader van PRISMA. Het is van

inhoudelijk commentaar.

belang dat het personeel participeert in deze projecten, waardoor alle aspecten meegenomen kunnen worden en het eindresultaat een breed draagvlak binnen de organisatie
heeft. Wij hopen dan ook dat u positief reageert wanneer u voor deelname in één van
de projecten wordt benaderd.
Het werk van het OOO/DC is geenszins afgelopen, wij zullen de komende maanden
intensief de implementatie begeleiden en participeren in de PRISMA-projecten.
Een paar

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de reorganisatie en/of andere zaken

bleekneusjes

die aandacht van het OOO/DC behoeven, neem dan gerust contact op met één van de

foto's:

leden van het OOO/DC.

Petra van

De collega's die nog op vakantie gaan wens ik veel plezier en rust toe, zodat u weer vol-

Me/zen

doende energie en inspiratie heeft om een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren veranderingsproces bij de MID. Want het komende jaar zullen nog bergen werk moeten worden verzet om het gewenste resultaat te krijgen. De afgelopen fase in het reorganisatieproces is slechts de basis voor de feitelijke implementatie.»
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Hoe overleef ik een project?

Speciaal toegesneden opleidingssessies
In het kader van het integrale verondaingsijiogrorHnia PRISMA vinden ved

'T is HET-t>£R... PiT MOET"
V/öRDEH

inspanningen plaats. Vele daarvan zijn vormgegeven ds project. De directie
heeft er vanaf het begin expliciet voor gekozen projedfeiders zoveel mogeïjk
uit de eigen dienst te rekruteren en 'on ne job* ervaring Ie latei
De eerste projectleiders zijn nu een tijdje onderweg. GeleïdeEpc
wordt duidelijk dat niet alle projectleiders opleidingen ds
projectmanager hebben gevolgd. Velen moeien hetvok
van projectleiderschap in de dienst gaandeweg
ter worden, maximaal gebruiken makend van
zij in hun militaire opleiding over het {annuleren en
bereiken van doelen hadden geleerd. Hierbij Ufken enkele problemen bij veel projectleiders terug Ie komen. Om
hen te helpen met die problemen om te gaan, hebben de programmabureaus bij S (Strategische projecten) en bij AVI (Afdeling VerbJndmgsinfichfngen))
enkele speciaal toegesneden opleidingssessies voor de
projerJeiders verzorgd.

Door Fred Otlenhof (Programmabureau PRfiMAt fewwdking Ifarr

INTERVISIE
Uiteraard kunnen projectleiders na deze initiële
opleidingen altijd terecht bij het programmalwircaB
met vragen over toepassing in de praktijk of utn
dieper gravende projectmanagementkenni». Door <dt

tnem wjt a voor het behalen van dat
; :ii:_".> , -.i n, , - ^ [iL- ure n. Hl wcll.c volgorde.
• rjólkdwm daarvoor nodig zijn en welke men-

opdrachtgever. Ken situatie van volwassen 'onderhandelen' over de opdracht is daarom in ieders
belang. Dat onderschrijft ook de directie. Die
vraagt zelfs expliciet om dar gedrag.

projectleiders regelmatig samen aan tafel te krijgen,

sen, «ommeer moetent meewerken.

probeert het programmabureau ook een «ngmraj

Dar sührijjic hij op in een projectplan. Daar staat dus

te creëren, waarin zij samen en van elkaar leren

wctfgapeven wat hij kan realiseren. En dat kan

B E E T J E ' P I O N I E R S - G E D R A G ' MAG

(intervisie).

ukerjainJ afwijken van de oorspronkelijke vraag van

Uiteraard zal iedere opdrachtgever daarbij zijn pro-

Met programmabureau signaleert op dit moment

de opdnadtaigcviM: Hst wordt bij*-oorbeeld duurder,

jectleiders wel het vuur na aan de schenen leggen.

enige knelpunten voor wat betreft het projectleider-

of Dainn; of mnder mooi, oi dat alles tezamen.

Het is niet voldoende om te zeggen: "Ik kan het

schap. De voornaamste problemen van projectlei-

Ete pnnjpndlriafeir aa «jfdraditgever buigen zich ver-

niet". De proiectleider moet kunnen uitleggen dat

ders worden hieronder weergegeven.

•n* sjuram over die arwijking tussen het

hij al het mogelijke heeft
gedaan om

'Militair bevel dat onder
levensbedreigende omstandigheden onverwijld
moet worden uitgevoerb"

ONDERHANDELEN
De projectleiders hebben het gevoel dsK ztj vo*nr be
uiuoeren van een project een opdracht hebben
gekregen. Die vervolgens tegen elk, 1 prijs. nnJcr iH
omstandigheden en zonder weerwotial iiu.et «orden uitgevoerd. Als ware een milit.i
onder levensbedreigende omstandigheden o n v e r wijld moer worden uitgevoerd.
IV directie van de MID wil veeleer een inJere
invulling /ion: Als een projectleider de \.r,u:i kr.;_r

I N G E L I C H T
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*plonieRS-«ei>Rxw5* MAG,
OVettX>fc\jV£»4.

voor projectleiders
op een andere manier te regelen. Hij

kan, zeker als dat tijdelijk is. Maar

is immers gevraagd projectleider te

wel met behoud van kwaliteit, en na

spelen en daar mag best een beetje

deugdelijke communicatie naar de

'pioniers-gedrag' of 'ondernemers-

opdrachtgevers."

gedrag' in. Het programmabureau

Het niet geleverd krijgen van mede-

ondersteunt de projectleiders hierin

werkers is dus niet het probleem van

verder door hen te trainen en te

de projectleider, maar van de dienst.

coachen bij het uitschrijven van de

En beoordelingen gaan, volgens

details van hun projecten.

staand Defensiebeleid, uiteraard over

"MINDER P R O D U C T I E

jectenwerk. Lijnmanagers die dar niet

MAG,

doen, zitten dus juist fout. En zijn

regulier productiewerk én over proMAAR..."

De spanning tussen capaciteit van

daarop aanspreekbaar.

medewerkers voor productiewerk en

Een bijzonder probleem in deze klasse

voor projectenwerk. Deze spanning is

is wanneer er ineens een "spoedklus"

in iedere productie-organisatie aanwe-

verschijnt. "Kan die Hercules veilig

In het mei-nummer van INGELICHT stond een beschrijving van het ICT-verhuisproject, inclusief een korte stand van zaken op dat moment. Ondertussen zijn
we al weer twee maanden verder en is het project in volle gang. Een goed
moment dus om te kijken waar we staan en hoe we samen verder gaan de
komende maanden.

zig, en dus ook in de MID. Een pro-

naar Mozambique vliegen, naar dat

jectleider heeft hier uiteraard mee te

overstromingsgebied?". Terwijl de

maken wanneer hij zijn projectplan

MID-opdrachtgevers in de

opstelt. Als de lijnmanager bij wie hij

Informatie- en Vciligheids-behoefte

(of zij) medewerkers claimt, stelt dat

van Defensie (IVD) net hadden aange-

W A A R STAAN WE OP DIT MOMENT?

die niet vrijgemaakt kunnen worden,

geven dat de MID zich niet intensief

Op de foto's is te zien dat wc onze intrek hebben genomen in de nieuwe ser-

houdt het voor hem ook op. Dat is

met Centraal Afrika moest bezighou-

verruimte op de je etage, hoewel er links en rechts nog wel wordt gesleuteld

ook het geval als medewerking aan-

den. De directie geeft aan dat ook in

aan de laatste puntjes op het gebied van koeling en stroomvoorziening. De

vankelijk wel was toegezegd, maar als

zulke situaties de dialoog met

eerste servers zijn naar binnen gebracht en worden nu ingericht voor de nieu-

dat later niet wordt waargemaakt.

opdrachtgevers goed moet verlopen.

we DONAR kantoorautomatiseringomgcving.

"Ja, sorry, maar andere zaken bleken

"Komt dit er ineens bij? Goed, maar

De diverse aanvragen voor het verplaatsen en aanvragen van datalijnc

toch belangrijker...".

dan wordt dat even wat minder". In

nieuwe netwerk infrastructuurcomponenten zijn op dit moment uitgezet bij

Door Roland Hermsen

(.iMiggereerd is zelfs lijnmanagers de

alle gevallen moet zorgvuldig worden

de leveranciers. Rond het einde van de maand juni zijn de infrastructuurcom-

projectinspanningen van die mede-

afgewogen hoe de prioriteit wordt

ponenten geleverd en geïnstalleerd door DTO.

werkers niet laten meewegen in hun

gelegd tussen het primaire productie-

jaarlijkse beoordelingen. De oplossing

proces en het projectmatige ontwikke-

Om te komen tot de nieuwe DONAR kantoorautomatiseringomgeving

hiervan is dat iedereen in de dienst

lingswerk.

de komende periode passen en meten met de bestaande hardware. De eerste

(opdrachtgevers, lijnmanagement en

is het

servers zijn verwijderd uit de bestaande DONAR omgevingen, dit heeft er

projectleiders) uitgaan van één en

OVERLEVEN

per locatie toe geleid dat het netwerk aan het eind van de dag kortstondig

dezelfde overall planning in de dienst.

Deze problemen zijn overigens niet

niet beschikbaar was. Daarnaast zijn hierdoor wat kleine tijdelijke schoon-

Daarin zitten ambities inzake nieuwe

nieuw. In een uiterst leesbaar boekje,

heidsfoutjes ontstaan, zoals bijvoorbeeld een dubbele Office-werkbalk en een

ontwikkelingen (zoals vorige maand

"Hoe overleef ik een project? (tien

extra 'icon' op het werkblad van de werkstations op de Kl.-locatie.

beschreven in het artikel van Fred

valkuilen in een project en hoe ze ont-

Voor het verplaatsen/verhuizen van de overige servers is een draaiboek i

Mangelaars) en ambities inzake pro-

weken kunnen worden)", geeft auteur

steld dat momenteel wordt besproken met diverse leveranciers.

ductie.

Tumuscheit al een aantal uiterst prak-

'anaf de zomer, als de grootste druk

tische raadgevingen. PRISMA stelt

oud Verhuizing en Reorganisatie

iedere projectleider een exemplaar

achter de rug is, zal de directie meer

van dat boekje ter beschikking.

gaan sturen aan die productie-ambi-

Uiteraard bereiken PRISMA ook ver-

ties. Daarbij zal steeds het motto gel-

zoeken van projectleiders om de wij/c

den dat onze directeur generaal-

lessen niet alleen aan hen te verstrek-

r Van Reijn laatst al eens foreerde: "Soms dwingen de omstan-

ken, maar ook aan de lijnmanagers.
Ook daaraan zal de komende tijd

digheden tot minder productie, b i j -

gevolg worden gegeven. Misschien

voorbeeld het verzamelen van archie-

krijgen alle afdelingshoofden dat

ven voor de commissie Bakker. Dat

boekje ook wel...*

fj AANPAK TIJDENS VERHUiZING
J

Voor het daadwerkelijke verhuizen is een vaste aanpak afgesproken, alleen
voor de verhuizing van de 'MIDCEL' naar de 'CIU' (Current Intelligence
Unit) is een afwijkende aanpak van kracht.
De algemene aanpak voor de betreffende weken ziet er als volgt uit:
• Ruim voor de verhuisdatum wordt de nieuwe directorystructuur aangeboden op de oude server. De directory indeling is gebaseerd op het organigram van de nieuwe MID organisatie. De diepere invulling van de structuur wordt per afdeling besproken.
1

Per afdeling krijgt een beperkt aantal medewerkers (wie dat zijn wordt
bepaald door de afdelingsvertegenwoordigers) de mogdKjkheici oei de gegevens naar de nieuwe omgeving te verplaatsen. (Let op kopieren kjn niet
i.v.m beschikbare diskruimte op de servers.)

• Er wordt vervolgens verder gewerkt in de nieuwe directory structuur.
Hiertoe zal door de contactpersonen naar alle gebruikers gecommuniceerd
worden waar welke gegevens terechtgekomen zijn. De gebruikers zullen
zoveel mogelijk dezelfde rechten krijgen als op Je oude bestanden
• In de week van de daadwerkelijke verhuizing van de afdeling kan tot
woensdagmiddag r6:00 normaal worden gewerkt.
• Woensdag vanaf 16:00 wordt de laatste 'backnp* gemaakt en wordt er
gestart met het overzetten van de gegeven* door middel van tapes.
• Donderdagmorgen worden de werkstations losgekoppeld en klaar gemaakt
voor transport. Tevens worden de servers uitgebouwd en transport klaar
gemaakt.
• Vanaf donderdagmiddag worden de server* en werkstations, opnieuw geïnstalleerd en geplaatst op de nieuwe werkplekken.

' Maandagochtend werkstations staan weer tot de beschikking van de mede-

• beschikking staan en gebruikt worden om de werklast van de beheerorga-

werkers, inclusief de toegang tot de persoonlijke gegeven* en de voor hen

nisatie beter te spreiden over de gehele week. Dit houdt tevens in dat het

bestemde afdclingsgegcvens in de nieuwe situatie. Sommige werkstations

niet vanzelfsprekend is dat uw huidige pc ook uw nieuwe pc is. Sowieso

/.uilen al voor de daadwerkelijke verhuizing gereed staan op de- nieuwe

wordt de harddisk op elke pc volledig gewist.»

werkplek. Dit zijn werkstations die uit een tijdelijke voorraad tot onze

D i

P L A N N I N G

Hieronder staan op hoofdlijnen de bepaalde verfurisdata vart> de bureaus» en

LET ^MÜL, dit zijn de strcefdata maar onvoorziene omstandigheden kunnen

afdelingen.

deze planning verstoren.
WANNEER

WAARHEEN

WIE

WANNEER

WAARHEEN

Afdeling M, systeembeheer

Week 25

32/7e etage

PIBMÜD/^ Secretariaat

Week 33

32/5e etage

Afdeling A8tR, CIU

Week."

52/7s etage

AfdeBitg Strategische Projecten

Week 33

32/5e etage

Bureau Communicatie

Week 29

3'2/7e etage

Afdeling Juridische Zaken

Week 33

32/5e etage

Bureau Algemene Ondersteuning

Week 29

3>2/72 etage

Afdeling DM, Hoofd + overig medewerkers

Week 33

32/5e etage

Bureau DW

Week 29

32/7e etage

Afdeling Planning & Fin. Beheer

Week 33

32/5e etage

Afdeling A&R, BMTP (vanuit de amiïfó)

Week 53

3!2/6e etage

Afcteöng Personeel* Sc Organisatie

Week 33

32/5e etage

Afdeling AöcR, staf

Week 33

32ï8e etage

Stafafdeling Productie

Week 33

32/6e etage

DMID, Secretariaat, Kabinet

Week 33

3®!Se etage .

Afdeling A&R, Regio 1,2 &3

Week 33

32/8e etage j

PDMID/B, Secretariaat

Week 33

3'2iA5* etage

Medfaeentnum

Nvt

35/3c etage J

Wat houdt het project
ale Inlichtingen
Informatievoorzie. ing (FV) in?

Projectvoortreklier ITZ1 Glenn de Weijer aan het w o o r d over het project I 3 V

In de komende jaren zal de inlichtingenprocesgang voortdurend en ingrijpend wijzigen. Analisten en stafmedewerkers kunnen straks op hun werkplek 'alle' relevante beschikbare internationale inlichtingen informatie lezen
en gebruiken. Ook M1D producten worden internationaal beschikbaar
gesteld. Zowel de verwerking als de distributie van inlichtingen informatie
gaaf in de komende jaren van karakter veranderen. De noodzakelijke faciliteiten hiervoor zijn werkstations, netwerken en ontsluitingsmethodieken voor
'content' (inhoud/gegevens). Dit gebeurt in het project IV.

De doelstelling van het project
I 'V is het faciliteren van tijdige en
efficiënte ontsluiting van wehgeoriënteerde NAVO inlichtingen

re inlichtingen informatie en -

informatie op bestaande NAVO

functionaliteiten binnen 'NATO

operationele- en inlichtingen net-

Four Domains' en alle daarbij

werken (I.OCE, BICES, CRO-

gebruikte IQ plus de ontslui-

NOS en NIDTS) voor analisten

tingsmethodieken en

en stafmedewerkers van de MID.
Door Glenn de Weijer

Wat is I3V?
I3V is het totaal aan beschik

-applicaties.

Hel project omvat tevens het
I N G E L I C H T
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are van leen webjgeoriêntieerde onrsluningsI van aligeronde ïnlichringenproducaii de \UD voor nationale en NAVO opera-

Wat betekent
webgeoriënteerd?
Webgeoriënteerd betekent hef

l 'smart pull'

riomdle gdbmuikeiri via het BICES btackbone netcni l
de re

amd&

kunnen verrichten van functionele handelingen via Iniemet

Klant / Operationele gebruiker
'selective push

naadloos kunnen ontsluiten
van informatie en het naorJoos

Inlichtingenprocesgang met e-intelligence

Beleidsvisie Operationele

Gontmol intoraia-

Informatievoorziening
Defensie:

Protocol (IP) netwerken.

Hnemwt i
gcHDtkïpeard op

gdwuttsrs Jen» wand! hun

de implementatie van Ae bdeidsvige
Operationele InfoTnuaevoamening
Defensie (OIDEF).

dteit tjjdle faegpmg fe hebfeen

N
Geëxploiteerde
data

toit jjejüsfe, volledige en actuele

project l SV is op 5 april 2000 van
start gegaan en wordt geleid douw LTZI

informatie, verkregen op ve"Ifgp wijze, gepresenteerd in

Glenn de Weijer. Hij vertusgfemwwjrjïgii
tevens als waarnemend Hocafijl Btumsau
Militaire Aangelegenheden <ik> MID in de

die vocm welke het beate ïs

via "NATO Four Domains' (zie kader).
Op het Internet worden steeds meer functio-

HSBien adiwitóten in een

intcrkrijgsmachtelijke wierkgnoxep) O1ÜEF

NtasSecete, Iknwi liKra, Joint

nele toepassingen geïntroduceerd onder de
noemer e-Commerce; binnen 'NATO Four
Domains' wordt in dit verband gesproken
over e-Intelligence (zie kader). De essentie is

en internationale oveitegvedtKNMlIen van
BICES en LOCE. De projooroirgainiisariie
staat l^eschreven op de l 'V horaïcpigc.

dFCannfaibedk af civiele

dat meer nadruk wordt gelegd op het bruikbaar maken van beschikbare (inlichtingen)

DRIE FASEN
Het project is opgespliïM in drie ttawm. Fa«r l (bdeidsfase) is innmiiddds
afgerond met een beleidsvisie l "V. Fase 2 (definitiefase) wordt momenteel
uitgevoerd met een invcniarisatïe «jm aEle liwschïklhare- internationale
inlichtingen informatie- en een "pull*" om deze informatie bruikbaar K
maken op de werkplek van de anallüsr. Tevens wordt een definitief plin
van aanpak vastgesteld «oor de reilsjtk- ïam Informatie &
Communicatie Technologie- KlCTH middelen. In fase 3 i;realisatiefase»
worden de noodzakelijke ICT-mïdJidltfm gerejliseerd op basis van overeenstemming over de inbedding vam I V buimera de werkprocessen van
M l D.

Wat is e-lntelligence?
• De papierbze uitwisseling
van internationale inlichtingen informatie, gebruikmakend van NAVO- en nationale netwerk-infrastructuren,
browsers, functionele applicaties, Electronic Data
bifendhange (EDI), e-mail,
meuwsgrcepen, webservers,

PV H O M E P A G E E N D E N I E U W E M A N I E R V A N W E R K E N

zoekmachines, netvergade-

In het kader van de "pilot" wordt «sen l V homepage opgebouwd door
adjudant l;red Nouwens. Ben gjesdkonaörd aantal araalïitt-n en stafmede-

ring en/of andere netwerk-

werkers gaat de l V homepage ïn de kunnende maanden in de praktijk
uitproberen. Het i* ««Jk mfngdiijlk «m dr ontwikkelingen van her pmoject
l !V op de homepage te volgen.
Tevens kunnen alle vergader,
gen van de werkgroep OIDJüF en
overlegverbanden van LOCE en
hS, inclusief Powerpoint psïities, op de homepag.c- wnurdtm
bekeken.

t.vim. de beperkte bandbreedte op

dé manier veranderen waarop klanten gewenste inlichtin-

ge alteen worden geopend ap een

genproducten kunnen opvra-

DGNAfi werkstaHon binnen het

gen en gebruiken.

gebouw er, de MIDcel). VVanneer

l

•

militaire inlichtingendiensten

her DONAR WAN mag de homepa-

Ministerie van Defensie (i.c. hef E-
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Idngsmelhodieken.
• De overkoepelende strate-

hteiigence' en nationale
W homepage

Het beschikbaar stellen van n

ijk en internationaal nunilfcvteert via Internet en ook bisimen
N \) steeds vastere vormen brin

georiënteerde samenwer-

gie, waarmee 'NATO

matie op een homepage is «m
onderdeel van de nieuwe nomkT
werken. welke zich nuatschap-

Verwerken &
Exploiteren

olie ser^ers zijn verhuisa ncGr
gebouw 32 mogen alle geautariieerde medev/B'kers in gebouw 32 de
!••'V hamepage' openen.

Wat betekent 'NATO
Four Domains'?
Dit zijn vier virtuele
gebieden waarbinnen
NAVO en nationale
inlichtingenproducten
beschikbaar kunnen wor-

informatie
voor gebruikers op basis

den gesteld op homepa-

van het 'selective push,

kunnen thematisch of

ges of in databases. De
inlichtingenproducten

geografisch worden

smart pull'
concept.
In de nieuwe
manier van

benaderd door geautori-

werken is het
niet meer van
belang of je

beschikt over tenminste

een aansluiting
hebt op een
bepaald netwerk of informatiesysteem,
maar wel of je

seerde gebruikers met
behulp van een webbrowser. Elk domein

één zoekmachine. De
vier onderliggende datacommunicatienelwerken
zijn allen gekoppeld.
Tussen de domeinen
wordt gecommuniceerd
m.b.v. e-mail en nieuwsgroepen.

toegang hebt
tot de (inlichtingen) informatie vanaf de eigen werkplek. De tendens is om nationale militaire
datacommunicatte-netwerken in de
komende jaren te koppelen aan bestaande

NAVO datacommunicatie infrastructuur,
welke geschikt is voor behandeling van
S cret' gerubriceerde informatie. Zo wordt de mogelijkheid
, i. Jat geautoriseerde gebruikers vanaf hun werkplek toegang
hebben tot alle gewenste webgeoriënteerde informatie en dar /i| tevens
kunnen participeren in interactieve functionele applicaties, /oals het
NATO Indicator & Waming Svstem ( N I W S ) .

NATO Four Domains

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

The Netherlands

ACE

Allied Command Europe

ACIANT

Allied Command Atlantic

BICES

Battlefield Information Collection and

COB

Combined Order of Batfle

CORCEN

Correlation Center

Exploitation Systems

CRONOS Crisis Response Operations NATO Open
System
FASS

HQ SACLANT &
MCCIS Users

Functiona! Area Sub System

IDB

Integrated Database

IRD8

Intelligence Reports Database

LOCE

Linked Operations-intelligence Centers
Europe

MCCIS

Maritime Command & Control

MSC

Major Subordinate Command

Information System
NIDTS

NATO Initial Data Transfer System

RCS

Remote Communication Server

BESCHIKBARE INFORMATIE

matie. Hiervoor is enige bekendheid vereist met de indeling van de I'V

Analisten en stafmedewerkers krijgen via de I ' V homepage toegang tot

homepage. Deze bekendheid kan met een briefing van een h a l f uur wor-

'NATO Agreecl Intelligence'. Enkele voorbeelden hiervan zijn: M i l i t a r y

den verkregen.

Committee Documents, Military Intelligente Publications, Armed Forces

Éénmaal gevonden informatie kan worden 'gebookmarkt', zodat de

Intelligence Documents, NATO Indicator £c Waming System en

gebruiker een volgende keer met één klik bij de gewenste informatie kan

\\eapons of Mass Destruction ( W M D ) database. Tevens worden natio-

komen. In het project TV wordt ook onderzocht hoe internationale

nale intelligence summeries, inrelligence reports, special studies, country

inlichtingen informatie op de I ' V homepage toegankelijk kan worden

studies, HUMINT-, IMINT- en SIGINT halfproducten op NCD homepa-

gemaakt via een zoekmachine.

ges toegankelijk gemaakt.

De ultieme doelstelling is om voor elke analist en stafmedewerker met

Alle militaire inlichtingendiensten van NAVO lidstaten hebben inmiddels

behulp van een slimme zoekmachine een 'personalized' homepage te

een National Contriburion Data (NCD) homepage binnen 'NATO Four

creëren. Hiermee wordt bereikt dat analisten en stafmedewerkers alleen

Domains'. De meeste homepages van partnerdiensten worden beheerd

relevante informatie op het scherm gepresenteerd krijgen en geen kostba-

door het NATO BICES Agency ( N H A i , maar er zijn ook al partnerdien-

re rijd verliezen met het zoeken naar of het opvragen van informatie.

sten, die de NCD homepage /elf beheren. NATO agencies en J2-divisies

Tegelijkertijd is het altijd mogelijk om informatie aan te vragen middels

van NAVO hoofdkwartieren hebben ook een homepage binnen 'NATO

een verzoek bij de infospecialisten van het stafbureau van de Afdeling

Four Domains'. Om informatie op de diverse homepages te kunnen

Analyse &; Rapportage (AAR). Zij zullen dan met de beschikbare zoek-

le/.en en gebruiken, hoef je niet meer naar een LOCE of BICES werk-

machines binnen 'NATO Four Domains' en op het Internet naar de

station te gaan. De meeste NCD homepages kunnen worden bekeken via

gewenste informatie zoeken.

de l V homepage.
KRITISCHE SUCCESFACTOREN
!

|

NL NCD HOMEPAGE

Hef project l 'V heeft kans van slagen, indien de aangeboden webgeoriën-

De M1D beschikt ook over een NCD homepage op het BICES netwerk.

teerde faciliteiten worden geaccepteerd door analisten en stafmedewer-

Regelmatig worden MID producten, die 'releasable to NATO' zijn

kers. Dit is echter sterk afhankelijk van het bestaan van draagvlak, de

gemaakt, via elektronische post naar her NATO BICES Agency ( N B A ) in

snelheid van de lijnverbindingen, de gebruikersvriendelijkheid van ont-

Brussel verstuurd. NBA plaatst de MID producten op de NL NCD,

sluitingsmerhodieken en de kwaliteit van de geboden 'content'.

zodat geautoriseerde gebruikers, waar ook ter wereld, de MID produc-

Het creëren van draagvlak, snelheid en gebruikersvriendelijkheid wordt

ten k u n n e n bekijken en eventueel gebruiken. Het beheren van de NL

aangepakt binnen her project I'V'. Kwaliteit is en blijft a f h a n k e l i j k van de

\ C I > door NBA heeft zijn beperkingen, daarom wordt binnen het pro-

algemene bereidheid van analisten en stafmedewerkers om inlichtingen te

ject I ;V een NCD homepage opgebouwd, die door MID zelf wordt

'sharen'. Dit geldt voor elke NAVO lidstaat.

beheerd. Een eigen NCD homepage biedt onbegrensde mogelijkheden

Hoe meer analisten en stafmedewerkers van militaire inlichtingendiensten

met betrekking tot de internationale ontsluiting van MID producten. Ter

'on-line' komen binnen 'NATO Four Domains'. hoe groter de bereidheid

illustratie wordt verwezen naar de NCD homepages van Duitsland.

wordt om te 'sharen'. Hierdoor zal de kwaliteit van de "content' binnen

Noorwegen en Spanje, welke via de l V homepage toegankelijk zijn.

'NATO Four Domains' verder kunnen toenemen. Dit is in het belang van

ONTSLUIT! NGSMETHODIEKEN

community'.*

de militaire inlichtingendiensten van de NAVO en de 'NATO Intelligence
Webgeoriënteerde informatie op de l V homepage is momenteel alleen
toegankelijk door met .MS Internet Explorer re " k l i k k e n " naar de infor-
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VEEL GESTELDE VRAGEN OVER
DE REORGANISATIE
EN DE ANTWOORDEN DAAROP
Naar aanleiding vort de brieven die aan de medewer-

moment geen andere passende werkzaamheden voor-

nemen in te trekken of dil te handhaven. Nadat het

kers MID zijn infgereitct, is door een oonSa! medewer-

doen, kan er alsnog reorganisatie-onfelog worden ver-

besluit tot plaatsing is geftomert is het aantekenen van

kers bij hef btrrecu PesscneeSszaken een aarrtal wogen

leend onder teruggrijpen naar de eerdere on'ifcggrord.

bezwaar mogelijk.

sortt voor de steler van de wogen. Vandoor dat sr in

SofliataSe? Ü>)

Een voortdurende weigering van passende werkzaam-

dit nummer van BNGEUCHT integrcd aandacht oan

Het is nadrukkelijk zo dat het bevoegd gezog, in deze

heden zai in het uiterste geval ook tot reorganisatie-ont-

wordt besteed. De cmJwoorden zijn verwerkt in owter-

de pfv. Directeur Bedrijfsvoering, de met onfcbg

slag kunnen leiden zonder het recht op aanspraak op

staande ortderdeelïfes. ?er onderwerp ij oangegevsTi

bedreigde ambtenaar ambtshalve in bssAcwwng moet

een wachtgelduitkering.

of het antwoord befrefcfeg heer) op burgerpersoneel

nemen voor een nieuwe vacante functie en we' cp

De 'bereidheid' van de dienstleiding om een met ont-

(b), militair personeel !ra) of beide (b/m).

grond van artikel 116 lid 2 BARD (Burgerlijk

slag bedreigde ambtenaar op te nemen in de organisa-

Ambtenaren Regiement Defensie).

tie staat los van de bevoegdheid om een dergelijke

gesteld. De orttwocrden zijn echter roei alteen 'mteres-

Overtolligheid en nieuwe functies (b)

ambtenaar te herplaatsen. Het is wel zo dat plaatsing

Vacante nieuws funcües moeten zo mogelijk bezet wor-

van een ontslagbedreigde ambtenaar tegen zijn wi! en
tegen de wil van de ontvangende dienstleiding zelden

den door esn ms' crsbg bedreigde ambtenaar (bij-

een kans van slagen heeft.
heffing). Déze S"s«p van ambtenaren geniet een voorHet kan zich voordoen dat nief alle nieuwe functies

vacatures.
Het criterium voor C!E piaofeing van een ontsfogbsdrsig-

kunnen worden bezet door ontslagbedreigde ambtena-

de is de pesch>brffisd van de ambtenaar voor de functis

ren, bijvoorbeeld omdat uit deze groep geen ambtenaar zich voor de functie kwalificeert. In deze situatie is
het mogelijk een reeds geplaatste ambtenaar (l op 1situatie), die geschikt is voor een nieuwe functie, van de

vant voor een plaafemg,
Met de geschilchsid -/oor de functie word) bedoeld dat
de ambtenaar ds fundte volledig sn op voldoende wijs

Bij de vuurwerkramp van Enschede werden twee per-

kan vervullen, éérs er csder gerekfèerd oan de functieinhoud en funcfo-eÊsen.
Met passsrcheid var, de tundie wordt bedeeld dot ds
• in het licht van

\\v

soneelsleden van het Operationeel Verbindingsinlichtingen Centrum (OVIC) ernstig gedupeerd. Gelukkig
betrof het bij beiden geen persoonlijk letsel. De twee
gedupeerden, SMI E.J.T. Schuiten en de heer M.J.T.
Wessels zijn echter getroffen door grote materiële

sociale omstandigheden.
l bi; herptsrsT'g cp een functie met daaraan

Hst rssuHooï is mostwerk

start. Binnen zeer korte rijd is onder het personeel een

geldende schaal geen bsfemroermg zijn, orndot ds
tenoar, noch is de animo van de ambtenaar voor de
nisuwre functis bepalend. Zo mcigelijk wofd* er terdege
functie waaraan ee- bcgere sofarisöchoal is vsrbondsn,

rekaning gehouden met de belangstelling rart de
bsirctóen ambtencor. Het resultoot is mootwgfe en
moe! goed \vorden cmderbouwd.

Indien de ambtenaar dscr om-, ha-, of bijscholing binnen redelijke Sjd en vxr radeSjks bsten gsschikt

i'iAet hè* voorremsn W hst in besthsuwswj nemen van

gemaakt kan worden, rse«J de omtfenoar ook op deze

esn arabtenaar vow ssn genoemde vocoste nieuwe

nieuwe fun:Hs \v:rc!si? gsploafet.

funcfe meldt hst bevcegd gezag dat hij war. mening is

Ook kan harpJeatóig op een tijdslijks funrfe posssnd

dot ds beSreifends Kindie als pcssend voer de ambte-

zijn. De S|dz.'.'^s ocrj bet da oanstellir<g5i/orm owsrlst.

naar >,-«3rcH oangsmerkt. Tegsn de passsncheid van

Nadat de !i;ek':~lce fcndie eindigt en sr zich op dat

dêzs functis kan betrofere zijn bedenkingen kenbaar

I N G E L I C H T

gan kan hst bevoegd gezag aorifeding zien zijn voor-

maken. Aan ds hand van ds oongedroges bedenkin3 0

schade.
Daarom is binnen OVIC een inzamelingsactie opge-

verbonden ee-. bg.=r= schooi dan de voor hem/haar

groot bedrag ingezameld. Ook heeft een deel van het

eerder toegewezen functie te
verplaatsen naar een vacante
nieuwe functie om aldus een
inctie vrij te maken voor een
g steeds met ontslagbe»igde ambtenaar. Daarom
js het van belang dat naast
de ontslagbedreigden ook de
reeds geplaatste ambtenaren
een belangstellingsregistratieformulier invullen.

Geen herplaatsingmogelijkheden (b)
Indien als gevolg van een
reorganisafie een ambtenaar
overtollig wordt en dus met
ontslag bedreigd, dan kan deze ambtenaar, in afwach-

nemen tot herplaatsing op een nieuwe vacante functie

ting van de herplaalsingprocedure of hef ontslag, wor-

wordt kenbaar gemaakt.

(MID, minus AVI). Voorts zijn alle functiebeschrijvingen

den verplicht tijdelijk andere werkzaamheden te ver-

Na overweging van de bedenkingen, voorzover inge-

(MID, minus AVI) op een gemeenschappelijke 'directo-

richten. Dit met toepassing van artikel 78 van het

diend, stelt de directeur MID de waardering vast.

ry' beschikbaar gekomen. Op de vacaturelijst staan de

BARD. In verband met de lijdelijkheid kan hiertegen

Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend. In dit tra-

documenmamen, waaronder de functiebeschrijving

geen bezwaar worden gemaakt. Het moeten echter wel

ject moet advies gevraagd worden bij de Commissie

staat opgeslagen, vermeld.

werkzaamheden zijn die redelijkerwijs kunnen worden

van Advies Bezwaren Functiewaardering. Bevoegd

opgedragen.

gezag beslist naar aanleiding van dit advies. Beroep is

Burgers op militaire-functies en vice versa |b/m)

daarna mogelijk bij de bestuursrechter.

Het Sociaal Beleidskader Defensie biedt de mogelijkheid om burgers tijdelijk op militaire functies te plaatsen

Bezwaar tegen de waardering (b)
In de thans verzonden brieven is alleen voor de zoge-

Voor de volledigheid wordt gemeld dat het voor militair

noemde l op 1 -situatie aangegeven dat de ambtenaar

personeel niet mogelijk is zijn bedenkingen kenbaar te

en andersom. Steeds zal worden bezien of dit passend
is en vanzelfsprekend in overleg met de functietoewijzer

zijn/haar bedenkingen kenbaar kan maken tegen de

maken tegen de voorgenomen waardering van de functie.

van het betreffende krijgsmachtdeel. Voor de plaatsingsduur zullen voor iedere situatie afzonderlijk

voorgenomen waardering van de functie waarop hij/zij
wordt geplaatst. Bij de groep met onlslagbedreigde

Vacante functies (b/m)

afspraken worden gemaakt, maar deze is maximaal

ambtenaren speelt dit pas op het moment dat het voor-

Op het DONAR is bij het uitkomen van dit nummer

drie jaar. Zie ook de opmerking over het toewijzen van

VUURWERKRAMP ENSCHEDE

OVIC start inzamelingsactie voor gedupeerde MID'ers
personeel de gelden die voor hen beschikbaar waren,

de deel van het ingezamelde geld volledig afgestaan

de zogenoemde 'saamhorigheidsgelden', ter beschik-

aan de familie Wessels.

king gesteld. Verder is door een aantal personeelsle-

Op 19 mei 2000 heeft Hoofd OVIC, luitenant-kolonel

den een bedrag gestort op giro 777 voor de nationale

H.K. Overink, namens het personeel het gehele inge-

inzamelingsactie ten behoeve van de slachtoffers van

zamelde bedrag aan een zeer emotionele en dankbare

de vuurwerkramp in Enschede.

heer Wessels overhandigd. Tevens is aan zijn echtge-

Gezien het zeer grote verschil in geleden materiele

note een bloemenbon overhandigd en ontvingen zijn

schade heeft de familie Schuiten het voor hen bestem-

kinderen een speelgoed-cadeaubon.»

Impressie van de vuurwerkramp in Enschede,
waarbij ook twee MIDcollega's ernstig werden gedupeerd
foto: Ricnard Frigge
K M AS
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rd in hei eerste craJerdee).

ïijdelijka fortdiss

Miiitoire rangen vorsus burger «rhden |b/m)
Vsor burgsrfurKiies fee de score in het FUWASYS tot een
indeling in ssn hcefd- en niveougreep en bijbehorende salonsschool. Voor militaire functies tódt de fcncfiewocsrderii^g tot een
puntetstofecl. Dit pvntentotaol leidt te» het toekennen von een
rang. Veer zover Het puntentotaol in een 'rongbrcckef vc'f is er
een keuzemogelijkheid met betrekking tot de rang. De keuze
kan onder crcfere aflianidijk zijn von es Kmctieomgevmg,
functie-inhoud en bestandsoverwsgingan. Veer ds KiM-funciiss
feidt het puntentotaol tot een afwijkende rarsgsindeling fsn
opzichte von KL- en KLu-fiincfes.
Als dtemafiera vulling oen de orde is ia! per fundie bezien
mesten worden to-t iwdke indeling in de sndsra coiegorie dit
leidt, onxkst niet eenduidig te stellen is dot bij een bepaalde
militaire rang een bepaalde burgenertsal behoort. Binr
bureou Psnenedszaken is de experHse vconSsnden deia c
vsrsie te wrrichten. Ds bevoegdheden liggen bij ds fonïscüesfeskundiga van P2CO IPerjors^lszabn Centrale OrganiioHe),
de heer H.P.M, van Eiick.

BelangïtelliiKisregijfraiSsfffirraiB'ierOT Ï858F5 (b/m)
Het invullen van ssn BSF garandeert ®en mat onfek^ bedreigde
ambtenaar niet dot dit bidt tot een plaatsing op de functie
wcarvocr de benTSskkana 2ijn/hï30r bsIcmg&iiirM} heeft geuit.
Hierbij spelen d® criteria, zoals hier^cf besdwsven, een rol.
^
^

t
n

°

Haf is ds bedoeling do? bei SRF vóór 1
<

(sugustus 2000 werd» ingazonden. Alb insponnin^n zulfen er echfer cp
l

gericht zijn om da e?ga-

lijletermijntewilen.

Nog sswer wogen?
Schrccro nist om bureou
Penoosdszaksn te bellen, tg

Het. Istieel nosite Sie'-t
hel niet tg It8»t8n. Vsst V-SJSB op ?iO-gsbia^ bellen net sw eigïii

Bij en no Het uitreiken van 4e Ibriewsn is gebleken 'dcfl in brieven en fundiebesduqwngim soiliKsfteéaT) df onA»d^d»den
voorkomen, De komende ijd zjjfeo éezê -«orden geeamgeeïd Be
tot dusver uitgereikte brieven wastess wwéem bewiJtouwd ak een
voorrtemen om to* fherlpibafewg swar Je ^aan. Zodra te reorgor*)-

gen van beïrokken meéewerkeis aijn belkwddy ortvoiBg} iedene

vasJgelegd. Bij 'deze bief zal «te tevens een |zo nodig §ecarri-

N G 5 l l C HT

a

f O OP 'i £3 Y/21't
~^^ ^S—

mjÜ

T

^-X

.-X

_x^—— ^X^</

/

/

C

,x-x -X

o

m, O ejr 2121113

C!
C

T
Shiela is geboren in Suriname en kwam 25 jaar

zoals PD (Praktijk Diploma Boekhouden),

geleden naar Nederland om te studeren. Net

Kantoorpraktijk (Salaris- en debiteuren

INGELICHT presenteert in deze

voordat Suriname onafhankelijk werd in 1975.

administratie), Begrotings- en

uitgave de nieuwe Rubriek:

Sindsdien woont ze in Nederland, vertelt ze.

Crediteurenadministratie, Microsoft Word,

Focus op. In deze rubriek wor-

Shiela is in mei 1982 volgens Hindoestaanse tra-

Excel, en VOFMA (Vakopleiding Financieel
Middelbare Ambtenaren).

den MID-medewerkers centrad

dities gehuwd met Jay Ramasray en heeft een
zoon van zestien, Prewesh. "In onze cultuur is

In 1981 ben ik gaan werken bij de Discount

de M1D één of meerdere bijzon-

het namelijk verplicht om Hindoestaans te trou-

Bank & Trust Company (Swiss Bank

dere hobb/s hebben. De eerste

wen." Begin juni van dit jaar zijn ze voor de
Nederlandse wet getrouwd. "We hebben het
in besloten kring gevierd", laat ze weten.
"Vraag me nu echter niet naar mijn leeftijd, want die is niet belangrijk hoor",
voegt ze er schielijk aan toe.

Door Ron Voragen

gesteld die naast hun werk bij

Genève) in Amsterdam. Daar heb ik ruim 12

collega die de redactie centraal

jaar gewerkt als Ie Boekhoudkundig

wil stellen is: Shiela Roepan,

Medewerkster bij de afdeling Financieel
Helieer.

werkzaam bij afdeling Bedrijfs-

Sinds l maart 1995 ben ik werkzaam hij het

nancieel Beheer. Naast haar

Ministerie van Defensie. Flier ben ik verder

drukke werk als budgethoud-

doorgegroeid. Zo heb ik bij verschillende

ster acteert en danst zij volgens

afdelingen gewerkt en diverse taken vervuld.

aloude Indiase tradities.

voering bureau Plannen en Fi-

Bij Defensie zijn veel collega's ook echte
In Nederland heb ik verschillende schoolopleidingen
gedaan, zoals de Mavo en
de Meao", zegt ze
trots.
"Daarnaast
heb ik cursus-

vrienden geworden en dat vind ik erg fijn. Ik
ben denk ik wel een type die erg collegiaal
is ingesteld. Ik vind een goede werksfeer nu eenmaal bijzonder prettig."
Je ziet dat ze geniet van haar
werk en haar vele collega's.

sen gevolgd

Dat Shiela erg ambi- ,

die betrekking

tieus en leergie-

hadden op mijn
'erk/.aamheden,

rig is blijkt
wel uit
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haar uitgebreide c u r n ^ u h u r \ i r a e . Sinds maart

dc Hindoes.

Behalve de 'Ghangra' zijn er nog andere kle-

1995 tot juni 1996».

Indiase toneebtiikkiin! opvoeren doe ik graag,

derdrachten, zoals bijvoorbeeld de Sarie. Die

Boekhoudster werbaain bcjj hei Bureau

omdac dit met m i j n cultuur re rnake-n heeft.

bestaat uit een korte bloes en stof dat gewik-

Betaalmeester i FiacL-Ütricci. Meteen d.; •

Ook kan ik hierdoor de taal goed feren en

keld is om je lichaam (zie foto). Ook kennen

ging ze aan de sbg als Budgethehecrder bij d.c

beheersen. Omdat mijn voorouders, van Indiase

we de Salwaar. Deze bestaat uit een lange

Directie Contrul bij de Landmachtstaf. Vanaf l

afkomst w a r e n voel ik me zo aangetrokken tot

bloes, een sjaal en een broek. Dit alles wordt

juli 1998 tot heden is ze bij de M FE) werk/aam

dit land en zijn rijke cultuur. In Je toekomst

gedragen met sieraden.

\ Je«erker

ils medewerker financiën Sectie Plannen en

Deze kledingstukken worden in Nederland veel

Financieel Beheer bij de H<»>rJardehng

op feesten gedragen. In India is het dagelijkse

Bedrijfsvoering. "Fier is een leuke club", zegt

kleding. Het wordt bijvoorbeeld gedragen als

ze lachend. ~fk werk dan ook met zeer \ e e l

de mensen naar de tempel gaan. In de tempel

plezier samen ma mïjjn o

ben je overigens verplicht dit soort kledingstukken (e dragen, omdat hierdoor het lichaam

•iax de Jong en Runs Bedtan. Stralend: "ik heb

goed wordt bedekt. De sjaal wordt gebruikt als

: hier dus geweldig naar m i ] n zin."

hoofddoek."
Enthousiast vertelt ze over haa.r hiudïge werk-

Maar het opvoeren van toneelstukken in kle-

zaamheden als medtworteir FiJnttiW-BanL "Kort

derdracht is nog niet alles. Glimlachend en vol

gezegd voer ik dt algehele

trots verhaalt ze over haar andere grote liefde:

financiële administratie in

de klassieke Indiase dans, de "Bharat Natyam"

A ' K K A i Geïntegreerde

de dans van de god SHIVA, ook wel genoemd
de Tempeldans. Het is één van de oudste klas-

Verplichtingen-, Kas-.
Kosten-Adminïstrane . Dar

sieke dansvormen van India, die wordt

houdt onder andere in dar i

gebruikt in combinatie met spiritueel artistieke

1

behoeftesEelEngen in de begroting z i j n

expressie (het handgebaar, de beweging en de

genomen, ook geef ik ann of voldoende

gezichtsuitdrukking), legt Shicla uit.
"Om de verschillende dansen zo goed mogelijk

budget aanwezig is. Êk zorg voor reservenn •
gen in de begrotingsadministratie, ik stel. het

uit te voeren en om goed in figuur te blijven

voorgeschreven dossier samen en leg de v e r -

doe ik veel aan lichaamsbeweging. Zo doe ik

plichtingen vast in de hegrotingsadniinistra-

aan Tae Bo, Aerobic, Joggen en Fitness.
Ken goede conditie is van belang om de snelle
bewegingen te kunnen uitvoeren, vooral de

en andere taak die ik uitvoer i-i her zorgdragen voor her betaalbaar stellen van ractu

nek-, hand,- en vperbeweging. Ken ander

ren. Dat betekent dat ik vele contacten

belangrijk aspect van sporten is natuurlijk ook

onderhoud met leveranciers, behoefresrelier,

om gezond, fit en jong te blijven. Als artiest

verwervers en functionarissen van de afde-

moet je toch een beetje uitstraling hebben!

ling FEBCO •: Financieel Economisch Beheer
In 1991 ben ik overigens /.es maanden lang

Centrale Organisatie i. Op termijn is hè c de
bedoeling dat ik me bezig.ga: houden met de

fotomodel geweest voor Indiase boeken. Ik

personele begroting. Dat zal gaan gebeuren

werd hiervoor door een kennis benaderd. Hij

per l januari 2001.

stelde me voor aan een Indiase dame. Zij vond
mij fotogeniek. Het leuk om te horen dat je
blijkbaar een bepaalde uitstraling hebt. Mijn

TONEEL, K L A S S I E K E
INDIASE DANS

foto's hebben in een tweetal boeken over India

EN FOTOMODEL

gestaan. Door tijdgebrek ben ik helaas met

"Naast het werk bij M'IlHieb ik een,

deze hobby moeten stoppen. Ik ging in die rijd

heleboel hobby's, vertelt Shiela. "Z<

namelijk studeren, had een kind om voor te

speel ik al jaren mer re

zorgen, de huishouding te voeren en een fullti-

toneel. Van kinds at aa

me baan in Amsterdam", zegt ze haast veront-

van om actrice te wcal

schuldigend.
"Als ik nu terugkijk op alles wat ik tor nu toe

dus niet mijn w e r k uev\g naast mi|ii d r u k k e baan b i j de M1F)
zou IK ü.ni ook graag i

in mijn vri|e tijd heb gedaan, kom ik tot de

en het volden \n airv^-en toch voldoende

\Xar voor m i j ook belangrijk, is om deze hobby

conclusie dat ik het toneelspelen toch het aller

vrije tijd om dez

re beoefenen, i^ de klederdracht van ïndia. Ik

leukst vind. M u n allergrootste wens is dan ook

v i n d her zo mooi en s i e r l i j k . Vtar ik aan heb op

om een grote actrice te worden in de Indiase

op de voorp '

; .-r.a.ikt v m > r de a a n k o n -

diging van lu-- :•'i..'.'ii-ak " k r i s h n a " . X'oluens
on\f is knshna de machrm.ste (md van

hangra' en bestaat in urote l i j -

filmwereld, ofwel Bollywobd", besluit ze met
een stralende glimlach.»

