
                                                                         

Verslag van het CIMEX van 31.07.2021 – 01.08.2021 
Als onderdeel van het CIOR Summer Congress  
 

Op 31 juli en 1 augustus werd dit jaar de virtuele sessie vande jaarlijkse CIMEX 2021 gehouden, met 
als thema HOW DO CIMIC RESERVISTS SUPPORT RESILIENCE IN THE FIGHT AGAINST A PANDEMIC 
AND ASSOCIATED RESILIENCE CHALLENGES.  
Objectieven van deze oefening waren:  

 het begrijpen van de NAVO doctrine van CIMIC. 
 het evalueren van de CIMIC principes.  
 het begrijpen van Navo’s  uitgandspunt van “resilience”,  
 welke rol kan een reservist spelen gedurende een pandemic in het licht van CIMIC 

werkzaamheden. 
 

CIMEX was virtueel met NLD deelname 
Er waren gedurende de twee dagen ongeveer 60 deelnemers uit 16 verschillende landen.  

Uit Nederland waren aanwezig:  Elnt Michiel Bernards, Kol. Dick Scherjon, Kap Reitze Wellen, Maj. 
Edwin Melotte en ondergetekende Maj Philip Capel als CIOR CIMIC commissie secretaris  

Aangezien het programma en organisatie pas één week van te voren rond was gekomen was er geen 
tijd meer om een uitvraag voor deelname te organiseren. Aangezien deelname dit virtuele jaar gratis 
is via informele weg om deelname gevraagd. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een reguliere 
deelname doen via een uitvraag en ondersteuning van CMICo. 

 
Presentaties en scenario met syndicaatsopdrachten 
Het programma bestond uit een eerste dag van presentaties en een tweede dag met een scenario 
opdracht voor een aantal syndicaten. 

Sprekers gedurende dit jaar waren onder andere CIMIC officers CAN LCol Lamoereux, UK Maj Little, 
van NATO Marc Director, Defense Institution and Capacity Building en Benedict Borel Team Leader, 
NATO Building Integrity, NATO Operations Division's Defence Institution and Capacity Building 
Directorate. 

Het oefen scenario was weer ondersteund door LCol(ret) Graeme Olley en was gebaseerd op een uit 
Afrika komende stroom van vluchtelingen en hoe effectief reservisten in CIMIC posities daarin 
kunnen worden ingezet. 

 



De CIMEX werd goed gewaardeerd 
De waardering door de deelnemers werd als erg positief gevonden en 100% van de respondenten 
zou een volgende keer weer deelnemen. 

Een aantal opmerkingen uit de antwoorden van respondenten: 

 “Fantastic information, discussion. Also great opportunities for networking and grow the 
CIMIC community.” 

 “Professional, interesting and enlightening lectures, great team and open atitude to share 
point of views during the exercise.” 

 “Despite the challenges imposed by the global COVID pandemic, the perspectives and 
advantages offered by the virtual platform were much appreciated!” 

 Mogelijke verbeteringen die zijn genoteerd: 

 Deelname in person verhoogd aanzienlijk de network mogenlijkheden 
 Facilitators moeten worden opgenomen in syndicaten. 
 Meer en betere geformaliseerde registratie voor CIMEX 
 Meer focus op “sharing lessons learned. 

 

MAJ Philip Capel 


