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Cover: Van dinsdag 25 september tot en met woensdag 3 oktober 2018 wordt in het Groningse Marnewaard de internationale oefening Lowlands Grenade 2018
gehouden. Zeventien gendarmerie-en politiekorpsen uit dertien landen werken twee weken samen aan het ontwikkelen van vaardigheden voor internationale missies.
Collega’s van het OTCKMar zijn massaal vertegenwoordigd.

Beste collega’s,

“Veel inspanning en creativiteit op de
mat leggen”
Rennen, stilstaan, innoveren, omschakelen en
uiteindelijk nieuwe, gemotiveerde en professionele
collega’s start bekwaam afleveren aan de operatie. In de
ruim vier maanden dat ik nu aan het roer sta van het
opleidingscentrum kwam alles voorbij.
Op vrijdag 22 juni nam ik voor het eerst als C-OTCKMar de
eed en belofte af. Dit gebeurde op het Square op de
Koning Willem III kazerne en in het bijzijn van minister
van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten. Ondanks het slechte
weer, een enorme eer om te mogen doen. Vrijdag 6 juli
waren de officieren aan de beurt op het Marktplein in
Apeldoorn.

Met de tijd mee
De huidige leerlingen, studenten en cursisten merken dat
het OTCKMar serieus met de tijd meegaat en dat innovatie
geen loos begrip is. Zo zijn we bezig met het ontwikkelen
van een ‘Blended leertraject’ voor marechausseebeveiligers op de Brigade Den Haag beveiliging en werd er
virtueel geoefend in een simulatieprogramma. In deze
Rond het Square lees je meer hierover. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot informatie gestuurd optreden
staan niet stil. In juli is op Curaçao met steun van onder
andere het OTCKMar en Sectie Loopbaanbegeleiding (LBB)
het concept IGO-academie van de Koninklijke
Marechaussee omgeschreven naar een model voor de
Kustwacht in het Caribisch Gebied.

Vakmanschap
Als deze Rond het Square verschijnt is de grote, internationale oefening Lowlands Grenade 2018 alweer voorbij.
Met deze oefening sluit de KMar drie jaar internationaal
trainen af in het kader van de European Union Police
Services Training II (EUPST II). Na veel voorbereidingswerk
was het tijd om in de Marnewaard te laten zien waar het
OTCKMar voor staat: Vakmanschap.
Ondanks de aanhoudende hektiek klaren we de klussen,
door er met zijn allen voor te gaan. Mooi om te ervaren dat
wij niet alleen oog hebben voor werkprestaties, maar dat
we ook oog voor elkaar blijven houden. We zullen veel
inspanning en creativiteit op de mat moeten leggen om de
uitdagingen en mogelijkheden die we zien (en vooral ook
die we nog niet zien) aan te gaan en op te pakken. Ik ben
ervan overtuigd dat we hiermee samen grote stappen gaan
maken naar een nog professioneler OTC gericht op de
operatie.
Met hartelijke groet,
Jullie commandant
Frank Rippens
Kolonel der KMar / C-OTCKMar

Foto boven: “De officieren zijn klaar voor de operatiën”
Foto links: “Ondanks het weer een enorme eer”
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Tekst: Kolonel Frans van Veenendaal
Foto’s: Jarno Kraayvanger

KMar sluit drie jaar internationaal trainen af
Aan het einde van het jaar houdt het European Union
Police Services Training II (EUPST II) programma op te
bestaan. In drie jaar tijd zijn onder leiding van de
Koninklijke Marechaussee ruim 3000 internationale
collega’s getraind voor civiele missies.
Kernbegrip in de vele trainingen, oefeningen en academische conferenties was MMA&T: Mentoring, Monitoring, Advising
and Training. Niet die ander gaan vertellen wat goed is voor
hem of haar, maar een lokale politiefunctionaris ondersteunen in de opbouw van zijn of haar korps in een land dat
vaak uit een diepe crisis is gekomen. Dit alles door goed te
luisteren en daar waar gevraagd advies te geven. Het lokaal
trainen van politiemensen behoort naast het coachen en
mentoren ook tot het pakket aan ondersteunende maatregelen.
Vanuit meer dan 50 landen hebben in die afgelopen 3 jaar
politiemensen elkaar gevonden in de events van het EUPST
II programma. Dat het opleiden van met name Afrikaanse
trainers tot MMA&T trainers succesvol leek, is al over bericht
in een vorige editie van Rondom het Square.
Nu kan gemeld worden dat de Europese Commissie de
inspanningen van de Koninklijke Marechaussee op dit vlak
dusdanig waardeert dat er door diezelfde commissie

wederom de nodige miljoenen euro’s aan budget toegekend
zijn aan een opvolgend programma genaamd EUPCST
(European Union Police and Civilian Services Training). Zoals te
lezen valt in de afkorting is er een nieuwe uitdaging
gekomen bij het toch al uitdagende uitvoeren van internationale programma’s als een EUPST II programma. Niet
alleen politiemensen gaan tussen 2019 en 2021 de kans
krijgen om hun kennis en netwerk op het gebied van
Common Security and Defence Policy missies (CSDP) te vergroten,
maar ook civilians gaan deel uitmaken van het programma.
Denk hierbij aan medewerkers van NGO’s maar ook aan
rechters, officieren van Justitie en allerlei mogelijke andere
ketenpartners waarmee (lokale) bestuurders van een land
dat om hulp heeft gevraagd aan de EU, weer op de goede
weg proberen te geraken.
De Europese Commissie was met name gecharmeerd van
het feit dat effectief trainers opgeleid werden die voor een
olievlekwerking van kennisoverdracht zijn gaan zorgdragen
binnen de EU maar ook de African Union (AU). Inmiddels is
ook contact gelegd met de VN om ten eerste kennis
overdracht op het gebied van TOT te realiseren maar ten
tweede ook om te voorkomen dat doublures gemaakt
worden. Wat een ander ontwikkeld heeft hoef jij niet nog
eens dunnetjes over te doen.

Plaatsvervangend Commandant KMar, generaal-majoor
André Peperkoorn, opent de oefening.
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Het mooiste compliment was natuurlijk de EU vraag van
afgelopen juli om het EUPCST programma wederom onder
het leiderschap van de KMar uit te gaan voeren. Kennelijk
heeft onze calvinistische handelsgeest er toe bijgedragen
dat er zowel op de inhoud als op het financiële vlak veel
vertrouwen in de KMar wordt gesteld door de Europese
Commissie.
Naast het trainen, oefenen en confereren zijn diverse
werkgroepen onder de vlag van het EUPST II programma
druk bezig geweest met het ontwikkelen van curricula op
het gebied van cross cutting issues, training skills en interoperability.
In iedere werkgroep had de KMar een ter zake kundige
ontwikkelaar vertegenwoordigd. De curricula zijn uitgetest
en zullen binnenkort aan de diverse (politie)opleidingscentra in Europa ter beschikking worden gesteld voor het
opleiden van missie gangers. Een mooi resultaat! Daarnaast
worden onder leiding van een luitenant-kolonel van de
KMar evaluaties gehouden en in een doorlopend groei
document opgeslagen zodat iedere organisator van een
nieuw event kan leren van de ervaringen van zijn voorgangers.

Lowlands Grenade 2018
In de laatste week van september en de eerste week van
oktober organiseerde het OTC weer een pracht van een
training met een aansluitende eindoefening. Het bijzondere
aan deze live ex (ten opzichte van de voorgaande 9 jaar) was

dat de trainers een bont internationaal gezelschap vormden. Vanuit heel Europa maar ook Afrika, kwamen trainers
naar Marnewaard om daar, onder leiding van een KMar
hoofdtrainer, deelnemers uit een kleine dertig landen de
beginselen van het MMA&T bij te brengen. Omdat het de
afsluitende oefening van drie jaar trainen was, werd er voor
het leiderschap van alle deelnemende politiekorpsen aan
het EUPST II programma (17 in totaal) een miniconferentie
aangeboden.
De commander van de CSDP missies die Europa uitvoert over
de gehele wereld (10 waaronder Ukraine, Mali en Somalië)
kwam spreken evenals een Head of Mission. Met een korte
terugblik op het verleden maar belangrijker nog een mooie
doorkijk naar de toekomst, werd gediscussieerd over nut en
noodzaak van het deelnemen aan CSDP missies door
ervaren politiemensen. Meer dan honderd VIP’s bezochten
de oefening waarbij de logistieke lijn van Lowlands Grenade
2018 samen met de collega’s van het evenementen bureau
van staf KMar, zijn handen vol aan had. Groningen ligt nu
niet bepaald naast Schiphol. Wel een pracht kans om
internationaal te tonen waartoe de KMar in staat is.
Al met al hebben we na twee weken oefenen weer veel
ervaring opgedaan op het internationale vlak en hebben de
vele spelers op het gebied van Civiele Missies massaal
ervaringen uitgewisseld.

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
zorgde voor sfeer tijdens de opening.
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Tekst en foto’s: Majoor Rutger Lokhorst

Leren in de 21e eeuw
Op dinsdag 18 september is op een inspirerende locatie
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam de 1e Brainstormsessie ‘Leren in de 21e eeuw’ (OTCKMar) gehouden. Onder
leiding van een innovatiecoach Defensie heeft een
gemêleerd gezelschap veel nieuwe ideeën over het leren in
de 21e eeuw gegenereerd. Aan het einde van deze vruchtbare sessie zagen de deelnemers een gemeenschappelijke
abstracte rode draad om het gehele proces (beïnvloeding/

overtuiging, werving/selectie/intake/opleiding/vorming/training en
persoonlijke ontwikkeling) aan te passen aan de wensen van
de 21e eeuw. In een 2e Brainstormsessie ‘Leren in de 21e
eeuw’ (OTC)KMar zal het abstracte beeld meer worden
geconcretiseerd. Voor deze 2e sessie (23 oktober) is er
plaats voor 10 extra deelnemers. Deze deelnemers kunnen
zich aanmelden via het volgende emailadres:
R.lokhorst@mindef.nl
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Tekst en foto: Marlies Roelofsen en Kristel Jissink namens BOO

Blended leertraject
Bureau Opleidingsontwikkeling van het Opleidings-,
Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee
kreeg de opdracht om een ‘blended leertraject’ te
ontwikkelen voor marechausseebeveiligers op de Brigade
Den Haag beveiliging.
‘Blended learning’ wil zeggen een mix tussen traditioneel en
online leren. In mei startten 15 enthousiaste marechausseebeveiligers in een pilot met het ‘blended leertraject’ van de
module Grenspolitietaken (GPT) van de Leergang Algemeen
Opsporingsambtenaar. Iedere week waren de deelnemers
bezig met onderwijs in de klas of met zelfstudie middels de
iPad.
Via de iPad konden ze op de VIOD, het digitaal opleidingsportaal. Het opleidingsportaal was gevuld met hoorcolleges,
studieopdrachten, teksten, een discussieforum, eigen
portfolio, enz. De deelnemers kregen ook de mogelijkheid

om het geleerde toe te passen in de praktijk tijdens hun
Beroeps Praktijk Vorming (BPV). De opleiding eindigde, zoals
altijd, met een Proeve van Bekwaamheid. Het eindniveau is
gelijk gesteld aan de module GPT van de Leergang Algemeen
Opsporingsambtenaar. Eind september hebben zij de
‘blended GPT module’ afgerond.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om ook de Internationale Militaire Politietaken (IMPT) module te ontwikkelen als ‘blended leertraject’. Dit in samenwerking met vele
andere medewerkers van het OTCKMar. Wanneer deze
module gereed is zullen de 15 marechausseebeveiligers deze
module ‘blended’ gaan volgen.

Tekst en foto: Kapitein Ewout van der Heiden/Head of Intel Section/Coastguard of the Kingdom of the Netherlands in the Caribbean

Versterkingsprogramma
IGP Kustwacht Caribisch Gebied
In juli is op Curaçao met steun van onder andere het
OTCKMar en Sectie Loopbaanbegeleiding (LBB) het
concept IGO-academie van de Koninklijke Marechaussee
omgeschreven naar een model voor de Kustwacht in het
Caribisch Gebied.
Met veel gedrevenheid en enthousiasme zijn eerste luitenant
Sonja van Holst-de Groot (LBB) en adjudant Bert Schijns
(OTCKMar) erin geslaagd om, met de input van drie Intelmedewerkers van de Kustwacht, een IGP (Informatie
Gestuurde Politie)-proof model te ontwikkelen. Daarnaast

zijn de drie Intel-medewerkers door middel van het ‘train-de
trainer’ principe geoefend in het uitvoeren en begeleiden van
de Roadshow IGP.
Dit programma zal dit jaar worden aangeboden aan alle
medewerkers van de maritieme steunpunten Curaçao, Aruba
en Sint Maarten. Ook zullen het aeronautische steunpunt
Hato en het Rescue en Coördination Centre worden
aangedaan. De Roadshow maakt deel uit van een versterkingsprogramma informatie gestuurd werken van de
Kustwacht in het Caribisch Gebied en draagt bij aan het
behalen van het doel om in 2020 de eenheden informatie
gestuurd in te zetten.
Sonja en Bert hebben samen met de Kustwacht collega’s
lange dagen gemaakt, maar het resultaat mag er zijn. De drie
medewerkers hebben tijdens een afsluitende lunch een door
de directeur Kustwacht ondertekend certificaat in ontvangst
mogen nemen.
‘Samen Sterk’ is het motto van de Kustwacht in het Caribisch
Gebied. Deze samenwerking tussen beide diensten is daar
een mooi voorbeeld van.
Masha danki!
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Militaire bijstand in het Caribisch
gebied
Team Bewaken en Beveiligen verzorgt drie keer per jaar
een training voor de Beteugelen van Woelingen (BvW)
pelotons in de West. Tijdens de orkaan Irma vorig jaar
bleek dat deze opleidingen en trainingen de mannen en
vrouwen daar echt helpen om het werk op dat moment
te vergemakkelijken. Tweede teamleider Team Bewaken
& Beveiligen, eerste luitenant William Wolfkamp,
schreef het volgende…

Tijdens de orkaan Irma in 2017 is gebleken dat de
opleiding en training ten behoeve van BvW, gegeven
door de KMar een echte meerwaarde is geweest voor
het peloton van de luchtmobiele brigade welke op dat
moment is ingezet op Sint Maarten. Zo bleek ook uit de
mindmap van de PC van de betreffende eenheid tijdens de
debrief met de instructeurs van Team B&B.

In de periode van 13 tot en met 18 augustus is er weer een
training voor de CIDW (Compagnie In De West) verzorgd
op Curaçao door leden van team Bewaken & Beveiligen.
Deze training stond in het teken van ondersteuning van
civiele autoriteiten, beter bekend als Beteugelen van
Woelingen (BvW). De eenheid die in mei 2018 was opgeleid
op het OTCKMar kreeg te maken met herhalingslessen,
schieten, oefeningen met betrekking tot Bewaken en
Beveiligen en openbare orde handhaving, een tabletop
met lokale autoriteiten zoals de KPC, VKC en de Directie
Risicobeheersing Rampenbeleid.
Training op kazerne Sufisant te Curaçao.
Onder: Mindmap, elnt Bon 11 lmb na inzet BvW St.Maarten.
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Tekst en foto’s: opperwachtmeester Léon Bloem

Teamleiders explosieven verkenning
virtueel getraind
Het plein bij Paleis op de Dam is zojuist ontruimd in
opdracht van de dienstdoende teamleider explosieven
verkenning (TEV). Na het aantreffen van een mogelijk
explosief zijn er diverse veiligheidsmaatregelen in gang
gezet.
Dit scenario zou zo maar eens in het echt plaats kunnen
vinden maar vandaag was dit slechts een virtuele oefening in
het simulatieprogramma XVR. De afdeling Media (Bureau
Opleidingsontwikkeling) ondersteunt het Team Bewaken &
Beveiligen (SVO) bij het geven van de TEV opleiding. In
samenwerking tussen beide afdelingen zijn er diverse
scenario’s ontwikkeld waarbij de TEV’er moet gaan handelen.
De keuzes die de TEV maakt binnen het incident worden
direct inzichtelijk en zijn bepalend voor het verloop van het
scenario.
Het virtueel trainen en opleiden is een onderwijsleermiddel
dat de KMar steeds meer inzet, zowel hier op het opleidings-

centrum als op locatie in de operatiën. Op deze wijze is het
mogelijk om het geleerde direct in ‘praktijk’ te brengen en de
gevolgen van de keuzes te zien. Trainen op gevoelige locaties,
het laten ontploffen van explosieven en het werken met
mensenmassa’s is makkelijker virtueel te trainen dan in het
echt. Bovendien zijn de gevolgen van het handelen ook direct
inzichtelijk, zowel positief als negatief. Dit middel is
aanvullend op de leerstof die al aangeboden wordt en geeft
de cursist de mogelijkheid om in een veilige omgeving te
oefenen.
De cursisten reageren enthousiast op deze nieuwe manier van
trainen. “In het begin is het nog wat onwennig maar je weet
hier niet wat er komen gaat, dat is op een papieren oefening
in de klas wel anders”, aldus een van de cursisten.
In november staat er weer een nieuwe TEV opleiding op het
programma en ook daar zal deze manier van trainen
onderdeel van uitmaken.
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Bereikbaarheid BEH OTK SYS

Berichten
Bedankt
Ik wil alle collega’s bedanken voor de kaartjes, bloemen,
mooie woorden en andere steunbetuigingen die ik de
afgelopen periode heb mogen ontvangen naar aanleiding
van het overlijden van mijn vrouw. Dit deed mij goed en
ik kon hier ook troost uit halen. Ik heb ervaren hoe het is
om ‘als het erop aankomt’ alle ruimte te krijgen van
commandanten en collega’s om met deze intens zware

BEH OTK SYS is tijdens kantooruren
voortaan
bereikbaar op 06-30506633..

periode om te gaan. Ik vind dit niet vanzelfsprekend en
bewaar dit voor altijd in mijn hart.
Ik probeer mijn leven weer op te pakken maar het kost
tijd om de afgelopen jaren te verwerken. Het zal voor mij
en mijn kinderen nooit meer zijn zoals het was maar met
jullie steun heb ik vertrouwen in de toekomst en vind ik
mijn weg wel weer.
Gradie Breekveldt

Van de Onderwijsbegeleiders voor de opleiders
Wisten jullie al dat:
- In gebouw 26 lokaal 111 opname apparatuur staat
waarmee je je eigen les kan opnemen? Mocht je daar
behoefte aan hebben, overleg met ons en je kunt het
lokaal gebruiken.
- Als je advies zou willen hebben, ondersteuning nodig
hebt of anderszins vragen hebt op didactisch en
pedagogisch vlak, dan kun je natuurlijk contact
opnemen via de telefoon of de mail maar nog
makkelijker is het om even langs te lopen in gebouw
40 kamer 9.
- Wij bezig zijn met het plannen van workshops zodat
jullie weer helemaal op de hoogte zijn van onder

andere de vernieuwde (nieuwe) werkwijze van het
ECOD met betrekking tot het PLM-schap.
- Wij aan het onderzoeken zijn welke internet apps er
handig zijn om te gebruiken ter aanvulling en
ondersteuning van je les.
- Mocht je zelf dingen hebben die interessant kunnen
zijn op het gebied van onderwijs deel dat met ons.
Middels dit medium zullen we jullie blijvend op de
hoogte houden! Je bent altijd welkom, tot ziens.
Stef Czerniawski, Hans Helmig, Tjeerd Klei, Marcel de Boer,
Theo Wilbers, Aliza Vissink en Bram van Leeuwen

Wifi op de Koning Willem III kazerne
Wij mogen u uitermate verheugend nieuws brengen.
Misschien heeft u de monteurs al gespot. Deze
monteurs leggen op dit moment de infrastructuur aan
(bekabeling en access points) om wifi in de les- en
kantoorgebouwen te kunnen ontsluiten.
Al enige jaren zijn de defensieonderdelen aan het
knokken voor wifi faciliteiten op de kazernes.
Aanvankelijk zouden wij pas medio 2019 aan de beurt zijn
voor de uitrol van wifi. Maar door tussenkomst van onze
secretaris-generaal Wim Geerts en het harde werken van
alle collega’s die hier aan meegewerkt hebben, is het ons
gelukt om de wifi uitrol van de Koning Willem III kazerne
met een jaar naar voren te halen. Daar zijn we zeer blij
mee.
De beschikbaarheid wifi is een belangrijke randvoorwaarde voor het opleidingscentrum van de KMar. Door de
oplevering van deze dienst kunnen de opleidingen beter
en flexibeler worden vormgegeven. Bovendien kunnen
we intensiever gebruikmaken van moderne onderwijsleermiddelen.

Wat merkt u ervan?
Vanaf 1 oktober 2018 worden stapsgewijs alle gebouwen
voor wifi vrijgegeven. Zodra uw gebouw wordt ontsloten
voor deze wifi dienst zorgen wij ervoor dat u de juiste
informatie krijgt. Via het intranet zullen we de bijbehorende informatie beschikbaar stellen. De totale uitrol zal
ongeveer tot de eerste week van november 2018 duren.
Daarna kan iedereen in elk kantoorgebouw op de kazerne
gebruikmaken van deze wifi dienst.
We wensen u veel wifi plezier.
Esther Hoeijmakers
Sectie Informatievoorziening & Communicatiesystemen
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Decoratie Hoogstraat

Berichten
Nieuw emailadres Bureau Operatiën OTCKMar
Wie zijn wij?
Sinds kort bestaat Bureau Operatiën van het OTCKMar
(P3) uit 3 collega’s. John Besseling is Hoofd Operatiën en
eindverantwoordelijk. Gradie Breekveldt is de officier
toegevoegd en Henk Rijke is als burgermedewerker
eveneens toegevoegd.
Wat doen wij?
1. De P3 OTCKMar stuurt op operationeel niveau de
opleidingen, cursussen en ceremoniële diensten aan
die op het OTCKMar door de sectoren worden
gerealiseerd. P3 houdt afstemming met de oefenstaf
over te realiseren oefeningen en met Sector Kennis
over de benodigde kennisproductiviteit ten behoeve
van de gehele KMar organisatie.
2. P3 vertaalt alle informatie vanuit Staf KMar, LTC,
klanten en Bureau Plannen OTCKMar naar
operationele activiteiten die door de sectoren
daadwerkelijk worden uitgevoerd.
3. Hierdoor is de P3 het centrale coördinatieknooppunt
tussen Sectoren, Staf OTCKMar, LTC, Staf KMar en KMar
klanten en partners.
4. P3 realiseert daarnaast de opleidingsontwikkeling,
onderwijsbegeleiding, bedrijfsvoering (inclusief
accountmanagement en roosteren) en examinering.
5. P3 analyseert periodiek de lopende operatie en stelt
mede op basis daarvan verbeteringen in het proces
voor.

Tijdens het WK wielrennen voor mili
tairen op
donderdag 2 augustus is eerste luite
nant
Ronald Hoogstraat (kennisverwerver
Azv lo/
sport fysieke mentale training) gede
coreerd
voor zijn inzet voor de internationa
le militaire
sport. Hij ontving de decoratie ond
er andere
uit handen van brigadegeneraal Ron
ald
Harmsma.

Welke afdelingen vallen onder de operatien OTCKMar?
- Bureau Opleidingsontwikkeling
- Afdeling OTK Bedrijfsvoering
- Bureau Roosteren
- Bureau Examinering
Hoe zijn wij te bereiken?
Om jullie nog beter van dienst te kunnen zijn werken wij
als OPS OTCKMar vanaf nu met één mailbox.
Ons verzoek is, indien jullie vragen, opmerkingen of
verzoeken hebben waarmee jullie denken dat Bureau
Operatiën OTCKMar jullie kan helpen, deze vanaf nu via
deze mailbox te stellen.
Het emailadres waaronder wij te bereiken zijn is:
OTCKMar.Operatiën@mindef.nl
Onze persoonlijke mailadressen zijn uiteraard voor onze
persoonlijke mailberichten nog steeds beschikbaar.
Wij zijn er voor jullie.
John, Gradie en Henk
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Themadagen
(Op intranet vind je altijd het meest actuele nieuws, ook met
betrekking tot de verschillende themadagen).

TEV dagen
Op woensdag 24 en donderdag 25 oktober worden op de
Generaal-majoor Kootkazerne de TEV-dagen gehouden.

Documenten
Op 6 november organiseert Team Grenspolitietaken
van het OTCKMar in samenwerking met de Kwaliteitskring Documenten en Betaalmiddelen een Themadag
Documenten op het OTCKMar.
Deze dag is bedoeld voor de Doc-2 en Doc-3 opgeleide
collega’s. De themadag van november is identiek aan die
van 10 april 2018. Deze themadag is ook opengesteld voor
Doc-2 en de Doc-3 opgeleide collega’s van andere
organisaties. Per themadag zijn 80 plaatsen beschikbaar
voor de KMar.

Intelligencedag
Op dinsdag 27 november organiseert Sector Kennis de
jaarlijkse Intelligencedag. Deze dag zal in het teken
staan van dreigingen waar we als Nederland mee te
maken krijgen. De dag vindt plaats op de Generaalmajoor Kootkazerne te Stroe.

Zoals beschreven in de ontwikkelagenda is naar verwachting in 2020 meer dan 50% van de criminaliteit digitaal.
Cyber en Contra Terrorisme Extremisme & Radicalisering
(CTER) gerelateerde onderwerpen zullen als rode draad
verweven zijn in het programma. Hoe zijn er verbanden
te leggen tussen CTER, Cyber en Intell? Hoe gaan we om
met dreigingen in het jaar 2018?

Boeiend
Op woensdag 28 november organiseert de sector
Kennis, voor het eerst in de geschiedenis van de KMar,
een themadag handhaving. Er kunnen maximaal 200
collega’s deelnemen aan deze themadag. Deze dag
vindt plaats op de bakermat van de Koninklijke
Marechaussee, het OTCKMar te Apeldoorn.
De sector Kennis heeft er een boeiend programma van
gemaakt met tal van “waar het om gaat zaken”. Op deze
dag wordt onder andere het ‘darkweb binnen het
handhaven’ belicht, ook is er een paneldiscussie met
betrekking tot de rechten van de verdachte tijdens het
verhoor. Verder zijn er talrijke sprekers en ketenpartners
die ingaan op de diverse gebieden van kennis en kunde
binnen het vak ‘handhaving’. Het belooft vooral een
boeiende dag te worden, met veel nieuw gereedschap
voor de KMar-collega op straat.

Themadag Huiselijk Geweld
Op woensdag 19 december wordt in het KEK gebouw op
de Koning Willem III kazerne de themadag Huiselijk
Geweld gehouden. Deze dag is voor zo’n 50 a 60
personen. De doelgroep wordt persoonlijk uitgenodigd.
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Tijdens Lowlands Grenade 2018 worden procedures op elkaar afgestemd.

Colofon
Redactie:
Ellen Beernink
06-10443825
pwg.beernink@mindef.nl

Opmaak:
MCD | X-media | Plein Kalvermarkt | Den Haag
Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend.

Nummer 3 | Oktober 2018 | 12

