
 
 
Cimic-Cimex 2022 rapportage 21-8-2022 
NL Delegate en CIMIC Committee Secretary Majoor Philip Capel. 
 
CIMIC-commissie is een van de CIOR Commissies. De commissie moet adviseren vanuit het 
perspectief van CIOR, over het beste inzet van reservisten in het kader van CIMIC, fungeren 
als een denktank en forum voor discussies over Reserve- en CIMIC-zaken. De commissie 
fungeert als een groep van subject matter experts (SME,s) en moeten bereid zijn om advies 
te geven aan alle relevante stakeholders. De commissie bestaat uit 17 leden uit 14 
verschillende landen.  
 
CIOR CIMEX 29-31 Juli 2022 
 
De CIMIC-commissie organiseert jaarlijks voorafgaand aan de CIOR een table-top Civil-
Military Exercise (CIMEX) Zomercongres. CIMEX werd voor het eerst georganiseerd in 2011. 
CIOR CIMEX is erkend als een officiële oefening en is te vinden in het NAVO Military Exercise 
Program (MTEP). Binnen de NAVO aanwezige CIMIC eenheden wordt 80% gevuld met 
reservisten.  Daarom is het belangrijk dat er een internationale oefening is voor en door 
reservisten georganiseerd. 
 
De belangrijkste principes van CIMEX zijn: 
 
• Aantonen van civil-military liaison skills 
• Samenwerking op international niveau en informatie-uitwisseling over nieuwe NAVO-
challenges 
• Bevordering van NAVO best practices en professionele ontwikkeling binnen de CIMIC-
gemeenschap 
•Opbouwen van international network voor reservisten in het CIMIC domein 
 
CIMEX bevat elk jaar een aantal interesante lezingen die worden afgesloten met een table-
top exercise waarbij syndicaten een briefing moeten geven senior officieren en SME’s. 
 
 

 
 
 

 
 
Het jaarlijkse thema voor CIMEX 2022 was 
“How do CIMIC Reservists support 
resilience in the immediate response to 
crisis, conflict and stabilisation after the 
conflict”. CIMEX 2022 omvatte diverse, 
boeiende presentaties en culturele 
inzichten. De structuur was opgebouwd 
uit drie pijlers, doctrine (NAVO en CCOE), 
CIMIC-toepassingen en Table top 
excercise (Stakeholder analyse, Annex 
Wiskey). De oefening werd gehouden in 
hotel InterContinental Athenaeum 
Athene. 10 personen waren persoonlijk 



aanwezig en ongeveer 10 deelnemers 
online. De aantallen waren laag in 
vergelijking met voorgaande jaren. De 
belangrijkste factoren die het lage aantal 
bezoekers verklaren, waren de vertraagde 
verspreiding van informatie aan 
potentiële deelnemers en hogere kosten 
in vergelijking met het gebruik van 
militaire (of vergelijkbare) locaties. Dit jaar 
werd CIMEX gefaciliteerd door MAJ Steve 
LITTLE (UK), een zeer ervaren CIMIC-
functionaris. De algemene beoordeling 

van de deelnemers was 4,3/5 en 100% zou 
opnieuw deelnemen. 

Presentaties 
 
Dit jaar waren er 10 sprekers onder 
andere Maj Gen (ret) Konstantinos 
Alexopoulos (GRE)- met als onderwerp 
Resilience. Col Jaish Mahan (GBR) – 
Medical and Defence Engagement 
Commander Eric Driggs (USA) – Hurricane 
Maria Response en Capt Mitchell (CAN) – 
Poland / Ukraine CIMIC response on 
Ukraine war. Zeer gewaardeerd door de 
deelnemers waren de lectures door Major 
(UK) Steve Little Cimic Staff officer en 
trainer met zeer veel operationele CIMIC 
uitzendervaring.  

CIMIC Committee coin uitgereikt aan 
Major Steve Little 
 
 

CIMEX Commissie vergaderingen 1-5 Augustus 2022 
 
Na de CIMEX heeft de CIMIC-commissie een aantal vergaderingen gehouden. De aftredend 
Chair Major (UK) Zoe Stewart was niet aanwezig dus de vergaderingen warden voor gezeten 
door de Secretary Majoor Philip Capel. De volgende onderwerpen werden besproken: 
 

 Evaluatie CIMEX 2022 
 Organisatie CIMEX Committee 
 Questionnaire CIMIC Committee status future Presidency Estonia. 
 Verkiezingen Committee Chair en Secretary periode 2022-2024. 
 Committee presentatie aan CIOR Council 

 
Voor meer gedetalleerde informatie zie committee minutes of meeting en presentatie van 
aftredend Chair Maj Zoe Stewart. 



 
Besloten is om CIMEX 23 deels vooraf deels gedurende het CIOR Summer congress in 
Helsinki te laten plaatsvinden. De voorlopige data is vastgesteld op 24-26 Juni 2023  
 
Door de aanwezige leden van de CIMIC Commissie werden als Chairperson gekozen Majoor 
Philip Capel en Secretary Capt (SWE) Sara Schiller.  

 
Op 5 augustus werd door de CIOR Council de kandidatuur gerattificeerd waardoor Chair 
Majoor Philip Capel en Secretary Capt (SWE) Sara Schiller vanaf 6 augustus 2022 voor een 
periode van twee jaar het leadership hebben over de CIOR CIMIC committee en de 
organisatie van CIMEX 23 en 24.   
 
 
  


