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Vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september namen maj Philip Capel, maj Edwin Melotte, 
kap Reitze Wellen en elnt Maarten Brock deel aan de CIMEX oefening van CIOR. Voor degenen die 
nog niet bekend zijn met CIOR: de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve behartigt de 
belangen van reserveofficieren van de NAVO en verwante landen. Een van de activiteiten die CIOR 
jaarlijks ontplooit is deze CIMEX oefening, specifiek gericht op CIMIC.  

In 2018 is CIMEX toegevoegd aan het NATO Military & Training Education Program (MTEP). De 
belangrijkste principes van CIMEX zijn: 

• Aantonen van civiel-militaire liaison skills 

• Samenwerking en informatie-uitwisseling over emerging NATO challenges 

• Bevordering van best practices en professional development binnen de CIMIC- community 

Elk jaar wordt deze oefening in een ander land gehouden, in 2020 in Estland. Aan deze editie nam 
een dertigtal reserveofficieren deel uit de VS, Canada, GB, Griekenland, Zweden, Finland, Estland en 
Nederland.  

VIRTUEEL  

Bijzonder aan deze editie was dat door covid de CIMEX deels virtueel werd gehouden. Waar een 
twintigtal reservisten “gewoon” live in Tallinn deelnam, logden de andere tien vanuit hun thuisland 



virtueel in. Op bovenstaande foto bevinden we ons dus ook niet in Estland, maar op het Marine 
Etablissement Amsterdam. 

CRITICAL INFRASTRUCTURE FAILURE 

Het overkoepelende thema voor dit jaar was critical infrastructure failure, oftewel hoe de NAVO kan 
reageren op een verwoestende natuurramp in een lidstaat / bevriende staat. De eerste dag werden 
door Subject Matter Experts interessante presentaties gehouden rond dit thema. De Amerikanen 
deden uit de doeken hoe zij vanuit hun Civil Affairs branch aan de oostflank van de NAVO actief met 
deze oost-Europese staten samenwerken om de gereedheid en interoperabiliteit van het 
bondgenootschap te vergroten. Onder de vlag van “Atlantic Resolve” bouwen CIMIC-ers met deze 
lidstaten o.a. aan een common operational picture op civiel-militair vlak en houden ze oefeningen op 
het vlak van disaster response. Vanuit het USEUCOM brengen de Amerikanen de comprehensive 
approach georkestreerd in de praktijk en zetten hier met een (voor Nederlandse begrippen) 
aanzienlijke effort op in. Ook werd vanuit het Energy Security Centre of Excellence van de NAVO, 
gezeteld in Litouwen, uit de doeken gedaan hoe zij expertise bieden en verbinden om de NAVO 
weerbaarder te maken op het gebied van de eigen energievoorziening. Daarnaast werden drie 
operationele case studies gepresenteerd: de Britse Operation RUMAN in 2017 om hulp te bieden in 
reactie op orkaan Irma, de actuele invulling van civil preparedness in Estland en de CIMIC-aspecten 
van de Britse Operation Palliser begin 2000 in Sierra Leone. Het was zeer waardevol om op deze 
manier van elkaars concrete CIMIC-ervaringen te leren.             

  

TABLE TOP EXERCISE 

Dag 2 en 3 stonden grotendeels in het teken van een table top exercise rond het scenario van een 
bevriende staat die NAVO-hulp inroept als gevolg van verwoestende overstromingen, tezamen met 



etnische spanningen en separatistische dreiging. In drie syndicaten, waarbij de virtuele deelnemers 
samen een syndicaat vormden, werd vanuit verschillende documenten en kaarten de missie op 
operationeel niveau geanalyseerd. Uiteindelijk presenteerde elk syndicaat de door hun ontwikkelde 
analyse / course of action voor feedback aan een Britse generaal. Hoewel het voor het virtuele 
syndicaat hierbij soms niet gemakkelijk was om vlot samen te werken, werd hier toch een goede 
modus in gevonden en was dit een nuttige oefening.  

 

MEERWAARDE VAN CIOR GEBRUIKEN 

CIOR biedt met o.a. deze CIMEX oefening echte meerwaarde voor ons reserveofficieren. Inhoudelijk 
leer je veel, maar zeker ook van de internationale samenwerking steek je veel op. Hoewel wij als 
virtuele deelnemers helaas niet mee konden doen met de ice breaker / social en het bezoek aan het 
Estse oorlogsmuseum, was dit experiment met voor de eerste keer ook virtuele deelnemers zeker 
geslaagd. Vanuit ons vieren bevelen we deelname aan deze oefening iedereen dan ook hartelijk aan. 
Volgend jaar vindt de oefening – covid willende – plaats in Griekenland, dus hou 
www.ikbenreservist.nl in de gaten! 

 


