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Opleiding van mobilisabele eenheden
kan beter
In het Editoriaal in het augustusnummer (MS
156(1986)325) constateert de nieuwe hoofdredacteur dat het niet verwonderlijk is dat bij jonge subalterne officieren weinig belangstelling bestaat voor de Militaire Spectator, omdat er veelal
weinig in valt te lezen waarmee ze in hun dagelijks
functioneren iets kunnen doen. Voorts stelt hij
vast dat een van de zwakke punten in ons bedrijf
het vastleggen en overdragen van vakkennis en ervaring is. Welnu, een goede aansporing om via de
Militaire Spectator een stukje kennis en ervaring
vast te leggen en uit te dragen over een onderwerp
dat vrijwel alle officieren in de KL raakt, ongeacht
hun plaats in de organisatie.
Topje van een „ijsberg"
Circa 75% van de KL is mobilisabel (afb. 1). Dat
wil zeggen dat een belangrijk deel van de gevechtskracht wel op enigerlei wijze aanwezig,
maar niet „zichtbaar" is. De KL heeft hierdoor
veel weg van een ijsberg waarvan alleen de top
zichtbaar is.
Strikt genomen ontlenen alle beroepsmilitairen,
ongeacht of ze een zg. parate of een vredesfunctie
vervullen, hun „militaire bestaansrecht" in de organisatie aan de vereiste omvang en samenstelling
van de oorlogsorganisatie. Bovendien hebben
vrijwel allen op enigerlei wijze te maken met de
mobilisabele component van de KL. Voor velen is
die echter niet dagelijks zichtbaar en dat kan het
gevaar in zich dragen dat hij een sluitstuk vormt.
Zeer velen in de KL, van compagniescommandant
tot „Haagse planner", nemen dag-in-dag-uit beslissingen die van invloed (kunnen) zijn op de kwaliteit van onze mobilisabele eenheden, zonder dat
zij zich dat altijd realiseren. Gelukkig kan worden
vastgesteld dat de belangstelling voor onze mobilisabele eenheden toeneemt.
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In dit artikel wordt ingegaan op de mobilisabele
component van de KL, met een zwaartepunt op
het aspect van de opleiding van mobilisabele eenheden. Voor een deel geeft het artikel een feitelijke beschrijving en is als zodanig voorlichtend van
aard. Op een aantal punten wordt nader ingegaan
op mogelijke verbeteringen. Het opleiden is daarbij geen doel op zichzelf. Centraal staat, en moet
staan, een optimale verzameling van operationeel
goed inzetbare eenheden.
Samenstelling van de KL
In het verleden zijn reeds veel discussies gevoerd
over de gewenste samenstelling van de Koninklijke landmacht. In 1959 bestudeerde de Commissie
Van Voorst tot Voorst de mogelijkheid tot diensttijdverkorting door het werven van vrijwilligers
voor dienstplichtige functies. In 1969 publiceerde
het Tweede-Kamerlid H. Kikkert zijn plan voor
een beroepsleger. In 1972 adviseerde de Commis-

Afb. 1 Aandeel paraat, KV en Rim/mobilisabel in de KL
(peildatum 1.2.86)
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sie van Civiele en militaire deskundigen — de zg.
Commissie Rijckevorsel — over een vergroting
van het vrijwilligersaandeel in de Nederlandse
krijgsmacht. En in 1977 adviseerde de Commissie
Mommersteeg over de vraag „verplicht of vrijwillig dienen". Ook binnen onze krijgsmacht hebben
velen zich in woord en geschrift gebogen over deze
vraagstelling; om eens een paar namen te noemen: jhr. W. H. de Savornin Lohman, M. H. von
Meijenfeldt, A. W. Schulte, H. Vollen, F. Mynderts, J. M. A. Thomas.
In vrijwel alle publikaties, plannen en ideeën kwamen steeds weer dezelfde thema's naar voren:
— de rechtvaardige verdeling van de dienstplichtlast;
— een groter rendement van opleidingen;
- een hogere produktiviteit van het personeel;
— een kleiner beslag op infrastructuur;
— een betere geoefendheid.
De keuze voor de huidige omvang en samenstelling van de KL en het systeem van legervorming
wordt beheerst door een combinatie van factoren
zoals:
- de taken die de KL moet uitvoeren en de daarvoor vereiste middelen;
— de beschikbare financiële middelen;
— de mogelijkheden de vereiste personele vulling te realiseren met adequaat opgeleid personeel;
— politieke beslissingen;
— overwegingen van efficiency en economisch
gebruik van middelen.
Bepalend voor de omvang van de oorlogsorganisatie van de KL zijn de taken die aan de KL zijn
opgedragen in het kader van het Nederlandse defensiebeleid. Deze omvatten:
— de verdediging tegen agressie van het toegewezen deel van de Noordduitse laagvlakte;
— de beveiliging van het Nederlandse grondgebied;
- de instandhouding en de bescherming van de
„lines of communication" over het Nederlandse
grondgebied ten behoeve van de versterking van
de geallieerde strijdkrachten.
De vredessterkte van de KL is een afgeleide van de
vereiste oorlogsorganisatie. Essentiële randvoorMS157(1988)(1)

waarden voor de omvang van de vredessterkte zijn:
- de minimale parate sterkte voor het vereiste
afschrikkende vermogen;
- de mogelijkheden om van vredes- naar oorlogstijd over te gaan en de KL binnen de vereiste tijd
op oorlogssterkte te brengen;
— de mogelijkheden tot het realiseren van een
adequate personele vulling van de oorlogsorganisatie.
Het zijn de vorenstaande factoren die ertoe hebben geleid dat op dit moment slechts 25% van de
KL in vredestijd paraat aanwezig is.
Op zichzelf is het niet zo bijzonder dat een groot
deel van de landstrijdkrachten mobilisabel is. In
feite is dat in vrijwel alle landen zo en het is ook altijd zo geweest. Gegeven de specifieke Nederlandse situatie (een klein land, een goede verkeersinfrastructuur, een grote luister- en kijkdichtheid
t.a.v. de media en een minutieus voorbereide mobilisatie) is zo'n grote mobilisabele component acceptabel.
De resultaten van de jaarlijks uitgevoerde systeemtest onder de codenaam DONDERSLAG geven
een reeks meetpunten op grond waarvan de conclusie mag worden getrokken dat een snelle mobilisatie van de KL voldoende is gewaarborgd.
De mens centraal
Een snelle mobilisatie is slechts één aspect, namelijk de tijdige beschikbaarheid van personeel en
materieel. Het personeel zal evenwel ook moeten
beschikken over de vereiste opleiding, training en
vaardigheid om zijn operationele taak adequaat te
kunnen uitvoeren. In de eerdergenoemde studies
en discussies was dat ook steeds weer een belangrijk thema, want hoezeer vandaag de dag de techniek ook lijkt te domineren, een krijgsmacht
wordt „gemaakt" door de mensen die erin werken
en hun kwaliteit.
De kennis en vaardigheid van het personeel ingedeeld bij de mobilisabele eenheden zullen voorafgaande aan een eventuele mobilisatie moeten
zijn gerealiseerd. Wij moeten immers ervan uitgaan dat er in een „worst case"-situatie na opkomst van de mobilisabele eenheden geen tijd
meer resteert om eerst een „opfrisser" te onder15
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gaan voordat de operationele taak moet worden
uitgevoerd.
Gegeven de omvangrijke mobilisabele component
van zo'n 150.000 man, extra aanvullingen niet inbegrepen, is dus voor de mobilisabele eenheden
een grote opleidingsinspanning vereist.
Beleidsconceptie opleidingen
Voor de opleidingen in de Koninklijke landmacht
beschikken wij over een reeks beleidsconcepties,
maar een beleidsconceptie die zich richt op de opleiding en training van de mobilisabele eenheden
als zodanig bestaat niet. Ogenschijnlijk is dat opmerkelijk, maar wanneer wij bedenken dat een
belangrijk deel van de („basis")opleiding voor de
mobilisabele eenheden wordt gerealiseerd tijdens
de eerste oefening valt het gemakkelijk te verklaren. Dat neemt niet weg dat een „beleidsconceptie opleiding en training mobilisabele eenheden"
een goed instrument zou kunnen zijn voor een integrale beschouwing en kwaliteitsbeheersing van
dit voor de KL zeer wezenlijke onderwerp.
Aflossingssysteem mobilisabele eenheden
Gegeven het feit dat een groot deel van de opleiding voor de mobilisabele eenheden wordt gerealiseerd tijdens de eerste oefening is het van belang
allereerst de aandacht te richten op het vullings- en
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Afb. 2 Schematisch overzicht van het Rim-systeem, met
inbegrip van Klein Verlof (KV); S = Schoolperiode
Het voorbeeld is gebaseerd op: Parate periode van 10
maanden; Schoolperiode van 4 maanden; Klein Verlof gedurende afwisselend 4 en 6 maanden; Rim-Periode van afwisselend 16 en 14 maanden. Op een willekeurig waarnemingsmoment ( l ) bestaat de parate eenheid uit twee
parate en één Klein-Verlofsubeenheid; de Rim-dochter bestaat voortdurend uit drie Rim-subeenheden.

aflossingssysteem van de mobilisabele eenheden.
De vulling van de mobilisabele eenheden geschiedt volgens twee verschillende methoden: het
zg. Rim-systeem (Rechtstreeks Instromend Mobilisabel) en het Basisaflossingssysteem.
Het Rim-systeem, dat een onderdeel is van het legervormingssysteem zoals dat bij de KL wordt
toegepast, bevat een speciale vullingsmethodiek
voor mobilisabele eenheden. Hierbij stroomt het
personeel rechtstreeks uit een parate „moedereenheid" in op een zelfde functie bij een overeenkomstige mobilisabele „dochtereenheid". De organisatie en de uitrusting van de dochtereenheid
moeten daartoe volledig gelijk zijn aan die van de
„genererende" moedereenheid. Aan het einde
van de eerste oefening — dus op het hoogtepunt
van het opleidings-, trainings- en vaardigheidsniveau — stroomt het dienstplichtige en reservepersoneel in bij de Rim-eenheid. Het vrijwillig dienende personeel blijft achter bij de parate moedereenheid. In de overeenkomstige functies in de
dochtereenheid wordt vrijwillig dienend personeel ingedeeld, dat in vredestijd een zg. „vredesfunctie" vervult in een opleidingseenheid, bij hoMS 157(1988)(1)

gere staven, resp. zelf een voortgezette opleiding
volgt. Eventuele tekorten worden aangevuld met
ervaren reserveofficieren en oudere dienstplichtige onderofficieren met groot verlof. Dit „sleutelpersoneel" dient zich in vredestijd grondig voor te
bereiden op het vervullen van deze mobilisabele
functie. Het „rimmende" dienstplichtige en reservepersoneel blijft gedurende 14 tot 16 maanden
ingedeeld bij de desbetreffende Rim-eenheid.
Daarna wordt het afgelost door nieuw personeel
dat de eerste oefening heeft beëindigd (zie afb. 2).
Gezien de relatief korte verblijfsduur in de Rimeenheid en de plaatsing op dezelfde functie als gedurende de parate periode is het niet noodzakelijk
het personeel van de Rim-eenheden voor wat betreft de reguliere operationele taakuitvoering afzonderlijk op te leiden. De gemiddelde Rim-eenheid kan dan ook worden aangemerkt als een zeer
goed alternatief voor een overeenkomstige parate
eenheid. Op deze wijze wordt een buitengewoon
goed en efficiënt gebruik gemaakt van de opleidingsinspanning die tijdens de eerste oefening
wordt gerealiseerd.
In die zin is het Rim-systeem ook qua filosofie geheel gericht op het optimaliseren van de beschikbare middelen en de geleverde inspanningen.

echter in 1975 toen werd besloten tot mechanisering van de 5e Divisie. Sedert 1975 worden, behalve gemechaniseerde eenheden, in toenemende
mate ook andere eenheden zoals beveiligings-,
verbindings- en zelfs logistieke eenheden via de
Rim-systematiek gevuld. Dat de keuze voor een
Rim-systeem een „goede greep" is geweest moge
blijken uit het feit dat de voordelen van het Rimsysteem vandaag de dag zo groot worden geacht,
dat het systeem waar mogelijk ook wordt toegepast op eenheden met een relatief lage prioriteit.
Inmiddels is het systeem ook verder uitgebreid
met een Aangepast Rim-systeem (Arim) (afb. 3),
bestemd voor geheel parate eenheden (dus zonder
KV-subeenheid) die door de grotere „aanmaak"
van personeel twee Rim-dochtereenheden kunnen vullen. Bovendien bestaan er zg. Grim-eenheden (Grotendeels Rim). Thans wordt bij de invoering van nieuwe wapensystemen en reorganisaties
reeds in de planningsfase nadrukkelijk bezien op
welke wijze door realisatie van Rim-eenheden het
grondbeginsel „economisch gebruik van middelen" maximaal gestalte kan krijgen.
Relatie „moeder"—„dochter" essentieel

De werking van het Rim-systeem is in hoge mate
afhankelijk van de directe relatie tussen de „moeEen stukje geschiedenis
der" en de „dochter". Het systeem is derhalve uitermate gevoelig voor elke verstoring daarvan. Zo
In het begin van de jaren '60 is het Rim-systeem
zullen tekorten in de personeelsbezetting van de
min of meer uit ,,nood" geboren. Het was in die
parate eenheid en tekortkomingen in het opleijaren dat de KL zocht naar een systeem waarbij
dingsprogramma bij de moedereenheid doorwermet een gegeven hoeveelheid beroepspersoneel
ken in de dochtereenheid. Ook een juiste toepasbinnen een (fluctuerend) financieel volume een sing van het systeem zoals het niet langer aanhoumaximale gevechtskracht kon worden „geproduden van het „X-personeel" om tekorten op te vanceerd". Daarbij moet men in gedachten houden
gen en het handhaven van de teamverbanden zijn
dat in diezelfde tijd de mechanisering van het leessentieel. Tekorten kunnen immers in beginsel
gerkorps een aanvang nam met de daarbij behoalleen worden weggewerkt door indeling van perrende specifieke problemen, zoals de noodzaak
soneel uit oudere lichtingsploegen die, gezien hun
een aantal oude en voor legering van gemechaniouderdom en het daarmee gepaard gaande verseerde eenheden ongeschikte kazernes in stadsloop in kennis en vaardigheid, niet meer of aancentra en dichtbevolkte steden af te stoten, alsmezienlijk minder voldoen aan de te stellen eisen.
de het ontbreken in Nederland van voldoende geschikte oefenterreinen voor het grote aantal te In overeenkomstige zin geldt dat voor wat betreft
mechaniseren eenheden. Het zijn deze overwe- verschillen in de organisatie tussen moeder- en
gingen geweest die in de genoemde jaren de KL in dochtereenheid. Behalve de individuele vaardigfeite hebben gedwongen over te gaan tot de invoe- heid is vooral ook de onderdeelsvorming van fundamenteel belang voor het goed operationeel
ring van het Rim-systeem.
De grote doorbraak voor het Rim-systeem kwam functioneren van de eenheden. Noodgedwongen
MS157(1988)(1)
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III naar andere
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c q zonder
mobbestemming

Afb. 3 Het Arim-systeem (paraat bataljon heeft geen eskadron met KV; dpi personeel uit paraat eskadron rechtstreeks in Rim-dochters; om en om naar dochter l en
dochter II).
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kunnen de teamverbanden uit de parate periode
nimmer volledig in stand blijven; het beroepspersoneel „rimt" immers niet mee. Wil echter het
systeem niet ernstig worden gefrustreerd dan zullen ook beperkingen moeten worden gesteld aan
het aantal en de soort niet „meerimmende" functionarissen. Ook het vóórkomen van een te groot
aantal zg. ,,O"-functies in de moedereenheid
frustreert de uitvoering van het Rim-systeem. In
dit kader zijn dan ook de Grim-eenheden nadrukkelijk een minder gunstige variant van het Rimsysteem.
Als gevolg van „vredeszorgen" valt hier en daar
een tendens te bespeuren het aantal vrijwillig dienende functies bij de parate eenheden verder uit te
breiden door (al dan niet tijdelijk) omzetting van
bepaalde dienstplichtige functies in functies voor
vrijwillig dienenden, zoals in het kader van gewenningscontracten voor vrouwen, superkorte KVVcontracten e.d. Stuk voor stuk maatregelen die
(kunnen) leiden tot een verdere verstoring van de
in het kader van het Rim-systeem zo essentiële
teamvorming. Ook in de verschillende hiervoor
genoemde studies, gericht op een vergroting van
het vrijwilligersaandeel in de krijgsmacht, is dit aspect steeds weer naar voren gekomen.
Kijkend vanuit het mobilisatiesysteem en de opleiding van de mobilisabele eenheden is de verleiding
groot tegen dergelijke maatregelen te ageren. De
18
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vredesproblemen mogen evenwel ook niet worden
onderschat. Centraal dient te staan het bewustzijn
dat elke maatregel die leidt tot een verstoring van
het op zichzelf unieke en zeer kosteneffectieve
Rim-systeem vroeg of laat zijn prijs zal vragen.
Probleem daarbij is dat het papier waarop het
„onzichtbare" deel van onze krijgsmacht is vastgelegd, relatief geduldig is en het bovendien niet
eenvoudig is exact aan te geven waar de grens tussen acceptabel en niet acceptabel precies ligt. Op
grond van gezond militair „judgement" lijkt de
stelling juist dat de teamverbanden op groeps- en
pelotonsniveau ten minste in stand zullen moeten
blijven. Indien ook op die niveaus behoefte bestaat aan omzetting van functies zullen die — als
extra — nevengeschikt aan wél uitrimmende
dienstplichtige functionarissen in de organisatie
moeten worden opgenomen, met alle consequenties van dien voor de personele exploitatiekosten.
Daarbij dient men zich echter te realiseren dat de
andere kant van de „mobilisabele medaille" is dat
een te ver gaande verstoring van de teamverbanden zal leiden tot de noodzaak van korte vormingsherhalingsoefeningen voor Rim-eenheden.
En ook dat vraagt zijn prijs.
MS157(1988)(1)

De mobilisabele eenheden die geen Rim-status
hebben worden gevuld volgens het Basisaflossingssysteem (afb. 4). Het personeel dat vrijkomt
uit een parate of Rim-eenheid wordt opgevangen
in een zg. „Spaarbestand". Met behulp daarvan
wordt een nieuwe eenheid geformeerd. Die nieuwe eenheid wordt door een vormingsherhalingsoefening op het vereiste opleidings- en trainingsniveau gebracht en zal daarna een „oude" mobilisabele eenheid aflossen. Dergelijke mobilisabele
eenheden blijven vervolgens zo'n zes jaar als eenheid in stand en worden dan weer afgelost. Een
groot aantal mobilisabele eenheden in de KL
wordt volgens dit systeem gevuld. Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer grote opleidingsinspanning vereist, die voor een belangrijk deel door het
Commando Herhalingsoefeningen in Ossendrecht
wordt gerealiseerd.
Vergeleken met de levensduur van een Rim-eenheid blijven de andere mobilisabele eenheden relatief erg lang in stand. Het Rim-systeem zal waar
mogelijk tot het uiterste moeten worden uitgebuit
om uit de opleidingsinspanning gedurende de eerAfb. 4 Aflossing mob-eenheden; basissysteem. Drie mobilisabele eenheden worden achtereenvolgens gevuld/
afgelost door één (parate) basiseenheid
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ste oefening een maximaal rendement te halen.
Op dit aspect wordt in de paragraaf over mogelijke verbeteringen nog nader ingegaan.
Opleiding en oefening voor mobilisabele eenheden
Zoals uit het aflossings- en vullingssysteem blijkt
wordt een belangrijk deel van de opleiding en oefening van de mobilisabele eenheden gedurende
de eerste oefening gerealiseerd. Dat is dan ook de
basis waarop de opleiding en oefening van de mobilisabele eenheden verder bouwt.
In grote lijnen kunnen wij voor de mobilisabele
eenheden een onderscheid maken in:
— persoonsgerichte opleiding en training;
— onderdeelsgerichte oefeningen en trainingen;
— systeemgerichte oefeningen.
Persoonsgerichte opleiding
Voor verreweg de meeste dienstplichtige functies
is de „produktie" van adequaat opgeleid personeel gedurende de eerste oefening toereikend om
de oorlogsorganisatie te kunnen vullen, zodat zij
in het algemeen geen verdere persoonsgerichte
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opleiding ondergaan. Als regel geldt dat, indien
bij een nieuwe indeling de verkregen kennis en ervaring niet meer passend of verouderd is, zulks
door middel van functieopleiding tijdens een vormingsherhalingsoefening weer op het vereiste niveau wordt gebracht. Voor sommige mobilisabele
functies bestaat geen ,,produktie" vanuit het parate deel van de KL. Voor zover de vereiste bekwaamheid tijdens de vormingsherhalingsoefening niet kan worden gerealiseerd worden dergelijke dienstplichtigen-met-groot-verlof voor een
cursus onder de wapenen geroepen. Dat is bv. het
geval voor sommige wapenherstellers en bestuurders van steenauto's die in tijd van oorlog munitietransporten uitvoeren.
Het zwaartepunt van de persoonsgerichte opleiding ligt bij het reservepersoneel. Dat is immers,
in tegenstelling tot de dienstplichtigen, in beginsel
niet bestemd voor het vervullen van één bepaalde
functie, maar voor het doorlopen van een reeks
functies. Het indelen van een reserveofficier op
een bepaalde functie is slechts verantwoord mogelijk indien hij beschikt over de noodzakelijke algemene bekwaamheid en de specifieke functiebekwaamheid. De algemene bekwaamheid voor
functies in een hogere rang wordt gerealiseerd
door de zg. carrièrecursussen:
— de K-cursus voor de bevordering tot kapitein/
ritmeester;
— de L-cursus voor de bevordering tot majoor.
De functiebekwaamheid wordt verkregen door
functionele cursussen en door functietrainingen
bij parate eenheden. De cursussen zijn in het algemeen afgestemd op de functievervulling in oorlogstijd. Mede hierdoor kunnen de cursussen veelal
van een kortere duur zijn dan de overeenkomstige
„vredescursussen". De functietrainingen bestaan
in het algemeen uit een tijdelijke tewerkstelling
bij een parate eenheid, met het doel een functionaris geschikt te maken voor de te vervullen mobilisabele functie. De reserveofficier vervangt, of
„loopt mee" met, de overeenkomstige parate
functionaris.
Een betrekkelijk nieuwe categorie personeel voor
de KL vormen de „reserveonderofficieren" die
voortkomen uit voormalige KVV'ers, TSP'ers,
VND'ers en voormalig beroepspersoneel. Dit personeel heeft een „parate ervaring" van enkele jaren en is dan ook zeer waardevol. Vroeger viel dat
20

personeel bij vertrek uit werkelijke dienst terug in
de status van dienstplichtige. Omdat bij de geautomatiseerde indeling met name de leeftijd een selectiecriterium is, ging in het verleden voor een
kwalitatief goede vulling van de oorlogsorganisatie veel talent verloren.
Thans geschieden de voortgezette opleiding en
plaatsing van de categorie reserveonderofficieren
op een overeenkomstige wijze als bij de reserveofficieren, met dien verstande dat de categorie voor
een deel nog in opbouw is.
Een laatste categorie die in het kader van de persoonsgerichte opleiding en oefening aandacht verdient is het beroepspersoneel op een vredesfunctie
met een lastgeving voor een mobilisabele functie.
Ook voor deze categorie personeel is, voor zover
noodzakelijk, voorzien in aanvullende opleiding
en training. Het beroepspersoneel heeft daarbij
nadrukkelijk een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Beroepspersoneel dat meent onvoldoende te zijn opgeleid voor de vervulling van de mobilisabele functie zal dat zelf kenbaar moeten maken
aan de afdeling mobilisatievoorbereiding van de
Nationaal Territoriaal Commandant.
In dit kader is het van belang erop te wijzen dat de
indeling van beroepspersoneel op mobilisabele
functies wezenlijk afwijkt van de wijze waarop de
DPKL personeel op functie plaatst. Kijkt de
DPKL in beginsel vooruit, teneinde te bepalen
voor welke functies de militair naar verwachting
de bekwaamheid bezit of spoedig zal gaan bezitten, voor de indeling van beroepspersoneel op een
mobilisabele functie wordt meer „achterom" gezien: in welke functies heeft de militair zijn bekwaamheid „bewezen". Zoveel mogelijk wordt
de beroepsmilitair geplaatst op mobilisabele functies die hij reeds bij een parate eenheid heeft vervuld. Helaas is dat niet bij alle functies mogelijk.
Ook voor beroepspersoneel geldt dat, indien voor
een bepaalde functie geen adequaat personeel beschikbaar is, het personeel op cursus wordt gestuurd. Dat is ook het geval zodra mobilisabele
eenheden met nieuw materieel worden uitgerust,
zoals de Leopard-2 en de YPR-765. Soms ook passen vraag en aanbod zo slecht op elkaar, dat personeel moet worden geplaatst op functies waarop
het geen ervaring heeft. Zo worden onderofficieren-administrateur opgeleid tot adjudant personeelszaken en worden instructeurs LO en Sport
opgeleid tot materieelbeheerder en toegevoegd S4
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op bataljonsniveau. Ook voor beroepspersoneel
geldt dat zij in aanmerking komen voor een functietraining indien zij langer dan twee jaar geen
overeenkomstige parate functie hebben vervuld.

De operationele verkenningen hebben tot doel de
sleutelfunctionarissen van een eenheid te betrekken bij het opstellen van operatiebevelen en -plannen van die eenheid op basis van resultaten van
een verkenning in het operatiegebied.

Onderdeelsgerichte oefening en training

De onderdeelsgerichte oefeningen en trainingen
omvatten:
- informatiedagen;
— mobilisatiekaderoefeningen;
— operationele verkenningen;
- deelneming aan grote oefeningen;
- computer-ondersteunde commandopostoefeningen;
- formeringsherhalingsoefeningen voor OndasRim-eenheden;
— vormingsherhalingsoefeningen.
Een informatiedag is een herhalingsoefening, gericht op een mobilisabele eenheid met het doel gedurende een dag met name de officieren en het kader voor te lichten over een aantal voor de eenheid
belangrijke zaken op het gebied van mobilisatieen oorlogsvoorbereiding. Bij een informatiedag
kunnen zoal aan de orde komen:
— introductie van nieuw materieel;
— wijzigingen in de organisatie en procedures;
— mobilisatie-instructies;
— oriëntatie ten aanzien van het mobilisatiecomplex en de materieeluitgifte-instructies;
— onderlinge kennismaking;
— personeelszaken, enz.
Een mobilisatiekaderoefening (MKO) is een herhalingsoefening, gericht op een mobilisabele eenheid waarbij een aantal bij de eenheid ingedeelde
functionarissen wordt geïnformeerd, geïnstrueerd
en geoefend in de taken die in geval van een mobilisatie moeten worden uitgevoerd. Bovendien
wordt in het kader van een MKO aandacht besteed aan het functioneren van de eigen eenheid
binnen het grotere verband en wordt het personeel geïnformeerd over de uitvoering van de oorlogsopdracht. Aan een mobilisatiekaderoefening
nemen alle officieren en onderofficieren deel die
op sleutelfuncties binnen de eenheid zijn ingedeeld. Een mobilisatiekaderoefening duurt in het
algemeen 3 a 5 dagen.
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Deelneming aan grote oefeningen van mobilisabele
eenheden vindt regelmatig plaats. In het bijzonder
geldt dat voor de verschillende mobilisabele aanvullingen bij de staven tijdens bv. de tweejaarlijkse oefening Wintex. Voorts worden regelmatig
gehele mobilisabele eenheden onder de wapenen
geroepen tijdens verschillende grote oefeningen
van de parate eenheden. Zo zullen bij de legerkorpsoefening FREE LION in 1988 zo'n 5000 mobilisanten hun mobilisatiebestemming volgen om met
de parate eenheden mee te oefenen. Om een indruk te geven: o.m. zullen onder de wapenen komen een tankbataljon, een geniebataljon, een
vouwbrug-en een vaste-oeverbrugcompagnie,
rayonverbindingseenheden, een squadron lichte
vliegtuigen, verschillende logistieke eenheden alsook „skeletten" van afdelingen artillerie en een
geniebataljon. Bovendien zal een aantal mobilisabele functionarissen een functietraining ondergaan.
Computer-ondersteunde
commandopostoefeningen vinden plaats voor de bataljonsstaven van de
Rim-manoeuvrebataljons. Zoals wij hebben gezien wordt het voor de Rim-eenheden niet noodzakelijk geacht als geheel herhalingsoefeningen te
houden. Wel dienen maatregelen te worden getroffen voor het inwerken en tot een team vormen
van het van elders komende vrijwillig dienende en
reservepersoneel dat op sleutelfuncties in de Rimeenheid is ingedeeld. Tot voor kort werden, behoudens de mobilisatiekaderoefeningen, de staven van de mobilisabele Rim-bataljons niet geoefend. Dat werd als een ernstige tekortkoming
ervaren omdat die staven als gevolg van de wijze
van samenstellen niet of onvoldoende op elkaar
zijn ingespeeld. Gegeven het feit dat, zeker in het
moderne gevecht, een snel en soepel functioneren
van de commandovo^ringsorganen steeds meer in
belang toeneemt en wel wordt beschouwd als een
belangrijke „force-multiplier", verdient dit aspect
zeer grote aandacht. Inmiddels worden de staven
van de Rim-bataljons bij en door l Lk onderworpen aan computer-ondersteunde commandopost21

oefeningen. De resultaten zijn bemoedigend. Inmiddels zijn dergelijke oefeningen ook gerealiseerd voor de staven van de twee pantserinfanteriebrigades van de 5e Divisie. Naar verwachting
kunnen de oefenmogelijkheden op dit gebied nog
worden uitgebreid.
De formeringsherhalingsoefeningen
voor Rimeenheden vormen een gehele nieuwe categorie activiteiten, gericht op de opleiding en training van
mobilisabele eenheden. Bij deze oefeningen komt
direct aan het begin van de Rim-periode al het kader van de Ondas-Rim-eenheden gedurende één
dag onder de wapen op het mobilisatiecomplex
voor een introductie over de taken en werkzaamheden in het geval van mobilisatie. Als nevendoelstelling voor deze oefening geldt dat een bijdrage
wordt geleverd aan de teamvorming (kennismaking met het van elders ingestroomde kader), terwijl bovendien met behulp van het kader de vulling en de handhaving van de teamverbanden uit
de parate periode kunnen worden gecontroleerd.
Het desbetreffende kader zal vlak voordat het met
Klein Verlof huiswaarts wordt gezonden door de
commandant van de parate moedereenheid worden geïnformeerd over de oefening. Als bonuseffect wordt daarmee bereikt dat ook bij de parate
eenheden een bijdrage wordt geleverd aan de
„bewustwording" dat het afzwaaien van een Ondas-eenheid geen afscheid is, maar eigenlijk het
„opleveren" van een operationeel „afgetrainde
eenheid" aan het mobilisabele bestand. In 1988
zal eerst een proef worden genomen met een pantserinfanteriebataljon, een tankbataljon en een afdeling veldartillerie, teneinde dat met ingang van
1989 verder uit te breiden tot alle Ondas-Rim-eenheden.
De vormingsherhalingsoefeningen
spelen, zoals
wij eerder hebben gezien, een essentiële rol in het
kader van het basisaflossingssysteem, waarvoor in
beginsel in aanmerking komen de eenheden die
niet volgens het Rim-, Arim- of Grim-systeem
worden gevuld. De vormingsherhalingsoefening
wordt in het algemeen gehouden voor een samengesteld oorlogsonderdeel (bataljon) en heeft tot
doel in een periode van vier weken de individuele
kennis, vaardigheid en geoefendheid van het ingedeelde personeel op het gewenste peil te brengen
en aansluitend door het houden van oefeningen
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het teamverband te verkrijgen of te herstellen en
de eenheid geschikt te maken voor het vervullen
van de oorlogstaak.
Gezien het grote aantal mobilisabele eenheden en
de beschikbare opleidingscapaciteit bij het Commando Herhalingsoefeningen ondergaan de verschillende mobilisabele eenheden die volgens het
basisaflossingssysteem worden gevuld in het algemeen slechts eenmaal per zes jaar een dergelijke
training. Dat wil zeggen dat de operationele kwaliteit in belangrijke mate afhangt van de resultaten
van die ene vormingsherhalingsoefening; gezien
de beperkte tijd (maximaal vier weken) is er immers ook weinig gelegenheid een „mislukt" onderdeel van de oefening of opleiding over te doen.
In de paragraaf „kwaliteitsbeheersing" wordt
hierop nog nader ingegaan.
,, Verplichtingenschema"
Om te verzekeren dat deze gehele scala aan opleidingen en oefeningen wordt gerealiseerd is er voor
elke mobilisabele eenheid een zg. „verplichtingenschema" opgesteld, waarin is opgenomen in
welk jaar een bepaalde activiteit dient plaats te
vinden. In beginsel is er elk jaar een activiteit voor
een mobilisabele eenheid. Deze „meerjarenplanning" wordt opgesteld en actueel gehouden door
de sectie operationele mobilisatievoorbereiding
van de staf NTC. De realisatie van de oefening zelf
is een belangrijke verantwoordelijkheid van de
betrokken operationele commandant. Gegeven
het feit dat de KL een dynamische organisatie is,
waarin als gevolg van het instromen van nieuw materieel en reorganisaties veel wijzigingen optreden, ondergaat de planning voortdurend aanpassing. Het realiseren van deze meerjarenplanning
in combinatie met een tijdige aflossing van de eenheden is geen sinecure.
Systeemtesten
Behalve de hiervoor genoemde oefeningen bestaat er, gericht op de mobilisatie, een aantal min
of meer bijzondere oefeningen die een functie
hebben als systeemtest van ons mobilisatiesysteem. Zo bestaat er een oefening OVERSTEEK waarin de procedures en de uitvoering van de overdracht van het zg. „uitgestelde materieel" worden getest. Uit een oogpunt van kostenbesparing
wordt in een deel van de grote vredesmaterieelbeMS 157(1988)(1)

hoefte van de opleidingscentra voorzien door het
beschikbaar stellen van materieel dat deel uitmaakt van de oorlogsreserve of van de organieke
uitrusting van mobilisabele eenheden. In geval
van mobilisatie dient dat (uitgestelde) materieel
op een alarmdeelmaatregel van de Bevelhebber
der Landstrijdkrachten weer naar de mobilisatiecomplexen te worden teruggebracht. Dat dient zodanig snel te geschieden dat het materieel beschikbaar is op uiterlijk het moment dat de desbetreffende mobilisabele eenheid mobiliseert.
In de oefening COMPLEX worden de verschillende
uitgifteprocedures op de mobilisatiecomplexen op
hun uitvoerbaarheid getoetst. Ten slotte zijn er de
zg. mobilisatieopkomstoefeningen, beter bekend
onder de codenaam DONDERSLAG. Dergelijke oefeningen duren in beginsel drie dagen waarbij het
personeel ingedeeld bij een mobilisabele eenheid
op een onverwacht moment weer in werkelijke
dienst wordt geroepen. Het doel van de oefening
is het toetsen van de mobilisatieprocedures, zoals
de oproeping, de opkomst, de materieeluitgifte en
het formeren van de eenheid op een zo realistisch
mogelijke wijze. Aansluitend wordt de operationele inzetbaarheid van de eenheid getest door een
korte oefening te velde. Eenmaal per jaar wordt
een dergelijke oefening gerealiseerd. In beginsel
kan elke mobilisabele eenheid in aanmerking komen voor het ondergaan van een dergelijke oefening, ongeacht het bevelsressort of de mobilisatiefase waarbij de eenheid is ingedeeld. Voorafgaande aan de oefening en de uiteindelijke aanwijzing
van de eenheid wordt vastgesteld welke meetpunten uit ons mobilisatiesysteem in het bijzonder
„tegen het licht" zullen worden gehouden. Zo
dient de oefening DONDERSLAG dus niet alleen om
de uitvoering van de mobilisatie en de operationele inzetbaarheid van een bepaalde mobilisabele
eenheid te testen, maar ook om gegevens te verzamelen voor het voeren van een slagvaardig beleid,
het uitproberen van nieuwe procedures en verbeteringen en het vergroten van het inzicht in allerlei
aspecten die van groot belang zijn indien onverhoopt de KL zou worden geroepen te mobiliseren.
Zo is er eens een oefening DONDERSLAG gehouden
met drie eenheden die achtereenvolgend in de verschillende mobilisatiefasen mobiliseren, maar zijn
opgelegd in hetzelfde mobilisatiecomplex, om aldus te toetsen of bij uitgifte van het materieel aan
de eenheden deze elkaar niet letterlijk ,,in de wieMS157(1988)(1)

len zouden rijden". Het afgelopen jaar is getoetst
welke complicaties er optreden indien in korte tijd
gehele brigades — inbegrepen de munitiebelading
— op oorlogssterkte moeten worden gebracht. Dit
jaar staat voor de oefening DONDERSLAG een oefening „op de rol" waarbij een eenheid . . . wordt
getest. (Het moge duidelijk zijn dat, om de oefening aan haar doelstelling te laten voldoen, het
handhaven van de geheimhouding een bijzonder
punt van aandacht voor de voorbereidingsstaf is.)

Mogelijke verbeteringen
Uit de schets van het aflossingssysteem en de methodiek van opleiding van mobilisabele eenheden
blijkt dat tijdens de eerste oefening een belangrijk
deel van de opleiding van onze mobilisabele eenheden wordt gerealiseerd en dat die inspanning
met name door het Rim-systeem wordt uitgebuit.
Een dergelijk uitgekiend systeem staat en valt met
de juiste toepassing. In het voorgaande is hierop al
gewezen. Gezien het kosteneffectieve karakter
van het Rim-systeem zou het in feite maximaal
moeten worden uitgebuit. In de systematische opzet van het KL-planningsproces (KLPP), zoals die
in 1984 is ontwikkeld, komen de mobilisatieconsequenties, inbegrepen de te hanteren vullingsmethodiek, als afzonderlijk aspect in het planningsproces naar voren. Een gedegen en actieve bijdrage van de Stafofficier Mobilisatie-Aangelegenheden op een zo vroeg mogelijk moment in het KLplanningsproces kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Het is in zekere zin een investering
in de toekomst van de KL, die ook op lange termijn waarborgt dat ons mobilisatiesysteem in de
ruimste zin van het woord „beheersbaar" blijft.
Een beschouwing van de huidige organisatie van
de KL (zie ook afb. 1) leert dat zeker nog niet alle
parate eenheden in het bezit van een „dochter"
zijn. Deels wordt dat veroorzaakt door belangrijke afwijkingen in de organisatie van de parate
eenheden ten opzichte van de mobilisabele eenheden. Eerst op langere termijn kan hierin, o.m. in
het kader van de materieelplanning, worden voorzien. Gegeven echter het feit dat één van de randvoorwaarden voor de omvang en samenstelling
van het parate deel van de KL een adequate vulling van de oorlogsorganisatie is, valt moeilijk in te
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zien waarom van bepaalde, zeker essentiële eenheden, geen component paraat wordt gesteld.
Het duidelijkst laat zich dit illustreren aan de hand
van de situatie bij 101 Infanteriebrigade. Bij de
Defensienota 1984 werd, mijns inziens zeer terecht, besloten tot modernisering van de mobilisabele Infanteriebrigade om de inzetmogelijkheden
van die eenheid te verbeteren. Helaas wordt dat
— zeker beoordeeld vanuit de mob-opleidingsoptiek — niet uitgebuit. De mechanisering van de
twee infanteriebataljons, voorzien van een YPR
met .50 vergroot de materiële gevechtskracht van
die eenheden aanzienlijk. Gegegeven het feit dat
de operationele kwaliteit een resultante is van personeel én materieel zou een optimaal resultaat
kunnen worden bereikt indien een van deze bataljons paraat zou worden gesteld en het andere bataljon de Rim-dochter zou worden. Ter compensatie zou een van de parate YPR-bataljons met 25
mm een Rim-status moeten krijgen. Dat is geheel
realiseerbaar, gezien het aantal dochterloze parate YPR-bataljons. Een andere oplossing zou natuurlijk kunnen zijn een van de YPR-bataljons
met 25 mm aan te wijzen als de moedereenheid
voor een YPR-bataljon met .50. Dat is echter een
„papieren oplossing" want, afgezien van organisatieafwijkingen, moet worden aangenomen dat
het manoeuvre-optreden met een YPR met
boordwapen 25 mm toch wezenlijk anders is dan
het optreden met een .50. Het beginsel „vuur en
beweging" omvat toch stellig meer dan alleen het
verschil tussen een .50 en een 25 mm! In de dagelijkse praktijk van ILk wordt dat ook onderstreept
blijkens de uitspraken van de commandant van de
42e Pantserinfanteriebrigade, bgen A. J. van Vuren in de „Legerkoerier" van aug/sep 1987. Naar
aanleiding van de omwapening op de YPR met 25
mm stelt de generaal dat het een „enorme omzetting in het denken" vraagt om van een YP met de
bescheiden bewapening (.50) over te gaan naar
een YPR 765 met een boordkanon als een compleet wapensysteem.
Een zelfde soort beschouwing zou kunnen worden
gegeven over de infanteriebataljons van 101 Infanteriebrigade. In het licht van de ontwikkelingen in de dreiging wordt reeds jaren de behoefte onderkend aan een uitbreiding van de infanterie-eenheden voorin het weerstandsgebied. In de
Defensienota 1984 werd dat geëffectueerd door
uitbreiding van 101 Infanteriebrigade met een in24

fanteriebataljon. Gegeven de grote waarde van
deze infanteriecomponent voorin het weerstandsgebied, zou ook hier moeten gelden: één paraat en één Rim. Het thans niet beschikbaar hebben van een paraat infanteriebataljon leidt stellig
tot een vermindering van de zo essentiële actuele
kennis en operationele „gebruikerservaring" met
betrekking tot het specifieke volledige infanterieoptreden in het kader van het moderne gevecht. Legervormingstechnisch gezien zou ook dit
mogelijk zijn, uitgaande van de beschikbare
„dochterloze" Rim-eenheden. Bovendien zou het
bijdragen aan een andere doelstelling uit de Defensienota: een vermindering van het aantal parate rupsvoertuigen in verband met de materiële exploitatie. Hier ontstaat evenwel een spanning met
een van de andere randvoorwaarden met betrekking tot de omvang en samenstelling van het parate deel van de KL: het in het kader van de afschrikking noodzakelijk geachte aantal gemechaniseerde parate manoeuvrebataljons. Hier staat echter
tegenover dat indien in totaliteit de operationele
kwaliteit van de KL toeneemt door een dergelijke
maatregel, dat op zichzelf ook bijdraagt aan een
verhoging van de afschrikkingswaarde. Dat geldt
te meer omdat op die wijze ook een bijdrage kan
worden geleverd aan het meer algemene probleem van de afnemende kennis en ervaring op
ouder materieel.
De KL kan zich niet de „luxe" permitteren voor
de gehele KL-organisatie te beschikken over materieel en wapensystemen van min of meer dezelfde generatie. Operationeel gezien is dat ook niet
noodzakelijk, omdat er ook — gerelateerd aan de
wijze van optreden en het dreigingsniveau — een
differentiatie bestaat in de mate waarin materieel
en wapensystemen tactisch nog aan de te stellen
eisen voldoen. Wel dient de bekwaamheid van het
personeel te zijn verzekerd. Wapensystemen en
uitrustingsstukken zijn immers alleen dan operationeel inzetbaar indien het bedienend personeel
adequaat is opgeleid en getraind. Als gevolg van
onder meer het „doorschuiven" van ouder materieel naar vooral de mobilisabele eenheden, doet
het probleem zich voor dat, waar dit materieel niet
meer paraat aanwezig is, er ook razendsnel weinig
actuele kennis en ervaring meer voorhanden is.
Dat bemoeilijkt vooral het opleidingsproces tijdens vormingsherhalingsoefeningen op bepaalde
soorten uitrustingsstukken. Bezien uit een oogMS157(1988)(1)

punt van opleiding van mobilisabele eenheden zou
er wat dit betreft een ideale situatie zijn, indien
van alle wapensystemen en (hoofd)uitrustingsstukken die deel uitmaken van de operationele
oorlogsorganisatie van de KL een zodanige component paraat is, dat kennis en operationele gebruikservaring in stand worden gehouden en er
voor wat betreft het sleutel- en instructiepersoneel
voldoende personeel wordt „aangemaakt".
Zeer onlangs is op dit terrein een eerste stap gezet
door, in het kader van de reorganisatie van de
Veldartillerie, te besluiten een getrokken batterij
Ml 14/39 paraat te stellen. Het is een benadering
die, zeker beoordeeld uit de optiek van de kwaliteit van de oorlogsorganisatie, zorgvuldige overweging verdient. Toegegeven, de (personele) exploitatiekosten stellen hun begrenzingen, zodat
dit veelal niet zonder aanpassingen in de thans parate organisatie kan plaatsvinden. Hoewel de centrale rol van de mens, ook in de geavanceerde moderne gevechtsorganisatie, buiten discussie staat,
zal de vaak moeilijk meetbare vraag wel blijven
bestaan of afruil van een parate, modern uitgeruste eenheid tegen een minder geavanceerd bewapende eenheid, met het oogmerk de kwaliteit van
de personele factor in de oorlogsorganisatie te verbeteren, nu wel of niet bijdraagt aan een verhoging van de afschrikkingswaarde van de krijgsmacht.
Kwaliteitsbeheersing
Een laatste thema dat nadere beschouwing verdient is de kwaliteitsbeheersing van het opleidingsproces. Gezien de omvang van de mobilisabele
component en de slechts beperkte tijd voor de uitvoering van herhalingsoefeningen, is het volstrekt
onuitvoerbaar voortdurend een systematische en
integrale toetsing van de geoefendheid van de mobilisabele eenheden uit te voeren. Op dit gebied
kunnen wij wellicht lessen trekken uit de aanpak
en filosofie bij de „massaproduktie" in het bedrijfsleven. Want, ofschoon het misschien wat
oneerbiedig klinkt, produceert onder meer het
Commando Herhalingsoefeningen jaarlijks wel
een „massa" opgeleide mobilisanten. Omdat het
systematisch en integraal meten van alle „eindprodukten" niet uitvoerbaar is, zullen wij onze
aandacht vooral moeten richten op de beheersing
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van de kwaliteit van het produktieproces door het
scheppen van optimale voorwaarden en het opnemen van een aantal concrete „meetpunten". Aspecten die in dit verband een rol spelen zijn onder
meer:
— een goede personele vulling van de aan een
herhalingsoefening te onderwerpen eenheid;
- een optimale beschikbaarheid en kwaliteit van
het vereiste materieel en de opleidingscapaciteit
(in dit verband verdient de kwalitatieve en kwantitatieve vulling van o.m. het Commando Herhalingsoefeningen bijzondere aandacht; het is immers dit Commando dat belangrijke voorwaarden
moet scheppen voor de opleiding en operationele
inzetbaarheid van een groot deel van de „onzichtbare" KL);
— een goede programmering, direct gericht op de
te vervullen oorlogstaak;
— een systematische vastlegging van resultaten
en meetgegevens;
— gebruik van moderne onderwijsleermiddelen
waaronder simulatoren;
— een goede nazorg en toetsing of de „kwaliteit"
van de produktie is gehaald.
Gegeven het feit dat wij een herhalingsoefening
niet kunnen overdoen en bij de meeste eenheden
het gros van het personeel zo'n zes jaar zonder
aanvullende tussentijdse training deel blijft uitmaken van de mobilisabele eenheid, verdient een gegarandeerde kwaliteit van het produktieproces een
zeer hoge prioriteit. Het is een onderdeel van de
prijs die wij moeten betalen om ons de „luxe" te
kunnen permitteren de vereiste oorlogsorganisatie in stand te houden met een relatief korte
diensttijd en een kleine parate en een zeer grote
mobilisabele component.
Op het symposium „De prijs van defensie" (1983)
merkte staatssecretaris Van Houwelingen op:
De prijs die de burger voor defensie betaalt, dwingt een ieder binnen het
defensieapparaat ertoe de krijgsmacht zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te beheren. Als dat gebeurt is die prijs voor defensie niet te hoog.
Dit artikel — het lijkt bijna een aanzet voor een
beleidsconceptie opleiding mobilisabele eenheden
- heeft voor wat betreft de opleiding van onze mobilisabele eenheden ruimschoots zichtbaar gemaakt dat de prijs die voor dat aspect van de KL
wordt betaald zeker niet te hoog is.
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