Het vereenvoudigde of versnelde besluitvormingsmodel OATDOEM is aangepast aan
de wensen en mogelijkheden van de lagere uitvoerende tactische niveaus (waarop
commandanten in de regel niet de beschikking hebben over – uitgebreide –
stafcapaciteit).
Bij het toepassen van OATDOEM wordt, veel meer dan bij TBM, gebruik gemaakt van
al bekende gegevens – veelal van het hogere niveau, of tijdens een lopende een
operatie van de initiële gegevens – en wordt (veelal) alleen aanvullende informatie
verzameld en verwerkt.
Het voor alle tactische niveaus bruikbare OATDOEM bestaat uit drie fasen. Het
gedeelte ATDOE bestaat uit de verschillende analyses:
1

O

Oriëntatie op de opdracht
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Analyse van de opdracht
Terrein & Weer

D

Dreiging & Vijandanalyse

O

Overige (f)actoren

Terrein

Reliëf, afwatering, begroeiing,
bodemsamenstelling,
infra/kunstwerken.
Weer
Licht, neerslag,
luchtvochtigheid, bewolking,
temperatuur, wind
(richting/sterkte), zicht.
Uit HNBIWV (mogelijkheden en
beperkingen) volgen vermoedelijke gevolgen
voor:
 Personeel
 Materieel
 Verplaatsingen
 Luchtoptreden (gebruik 3e dimensie)
 Waarnemingsmogelijkheden
 Command and Control (CIS middelen
en mogelijkheden)
 Inzet/gebruik van CBRN/rook
Wie/wat (opponent) vormt waar (locatie) de
bedreiging. Waarmee (organisatie/middelen),
wanneer (tijd) en hoe (op welke wijze) zal
deze bedreiging zich manifesteren?
Threat to the force (elementen die een
bedreiging vormen voor de troepen)
Threat to the mission (elementen die een
bedreiging vormen voor het behalen van de
doelstellingen van de opdracht/missie)
MLECOA1 & MDECOA2
Wie/wat ((f)actor) heeft waar (locatie)
invloed? Waarmee (organisatie/middelen),
wanneer (tijd) en hoe (op welke wijze) zal
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E

Eigen middelen

M

Mogelijkheden

deze invloed zich mogelijk manifesteren?
 Mandaat, ROE, SOFA
 MROE
 IO’s & NGO’s
 Lokale bevolking (religie, cultuur)
Capacity: welk personeel en middelen zijn er?
Capability: wat kan met het inzetbare
personeel en de inzetbare middelen worden
bereikt?
 Gevechtseenheden
 Gevechtssteuneenheden (gn, vust)
 Gevechtsverzorgingssteuneenheden
(bevo, gnk, hrst)
 Command & Control
Waar, wanneer, waarmee en hoe kan ik het
beste mijn (opgedragen) doel bereiken?
Keuze gebaseerd op zelf vastgestelde
keuzecriteria én oogmerken vd twee
naasthogere commandanten (2UP)
Mogelijke wijzen van optreden voldoet aan:
1] criteria FACES3
2] conform oogmerk vd naasthogere
commandanten
3] vigerende doctrine
4] ethische en juridische uitgangspunten
Gebruik maken vd hulpmiddelen:
 Functies van militair optreden
(commandovoering, inlichtingen en
informatie, manoeuvre, slagkracht,
bescherming en logistiek)
 Kerntaken van het gevecht vinden,
binden, slaan, uitbuiten (Engels: find,
fix, strike, exploit)
 Operationeel raamwerk:
> regulier/symmetrisch optreden >
diep, nabij, achtergebied (Engels: deep,
close, rear)
> irregulier/asymmetrisch optreden >
randvoorwaardescheppend, beslissend,
voortzettend (Engels: shaping,
decisive, sustain)
Keuze commandant op basis zelfgekozen
criteria, gebruikmakend van:
1] de grondbeginselen (behoud van moreel,
bewegingsvrijheid, concentratie,
doelgerichtheid, eenheid van inspanning,
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eenvoud, flexibiliteit. initiatief, legitimiteit,
veiligheid, verrassing en
voortzettingsvermogen)
2] de functies van militair optreden
(commandovoering, inlichtingen en
informatie, manoeuvre, slagkracht,
bescherming en logistiek)
3] persoonlijke criteria, in de regel gebaseerd
op ervaringen
Verkenning(en): aanvullende inlichtingen
COA4: format volgens NATO 5paragrafenbevel Doctrine Publicatie
Staftechniek (DP 3.2.2.4), hoofdstuk 13, bijlage
B, pagina 13-B-1 t/m 13-B-4
1
2

3

4

MLECOA = Most Likely Enemy Course of Action
MDECOA = Most Dangerous Enemy Course of Action
MLECOA en MDECOA worden ook samengevat als TCOA (Threat Course of
Action).
FACES:
 Feasable (uitvoerbaar)
 Acceptable (acceptabel)
 Complete (compleet volgens W5H)
 Exclusive (onderscheidend van de andere eigen mogelijkheden)
 Suitable (leidt tot het oplossen van het gestelde probleem en/of het
realiseren van het opgedragen doel binnen de gestelde randvoorwaarden)
COA = Course of Action (wijze van optreden). Dit is de gedachte reeks van
activiteiten die een eenheid volgt. Ook aangeduid als OCOA (Own Course of
Action). Een COA is altijd “most likely”: de meest waarschijnlijke eigen wijze van
optreden. Voorheen werd dit aangeduid als EM (Eigen Mogelijkheid; eigen
mogelijke wijze van optreden).
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