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Het Female Support Team:
Vrouwen bij de Special 

Forces Group
Bob DUFRANE

Luitenant-kolonel Robert (Bob) DUFRANE is momenteel Belgisch verbindingsoffi cier 
bij de Special Operation Forces (SOF) te Roosendaal (Nederland) in het kader van de 

Benelux-defensiesamenwerking. Dankzij zijn achtergrond als offi cier paracommando, 
voormalig korpsoverste van de Special Forces Group, en zijn brede operationele ervaring 

kan hij met kennis van zaken bijdragen tot conceptuele ontwikkelingen in het SOF-
domein.

Jan WEUTS
Kapitein Jan WEUTS is de Belgische verbindingsoffi cier bij het Kenniscentrum Speciale 

Operaties in het Nederlandse Roosendaal. Eerder was hij onder meer operator en 
instructeur planning aan het International Special Training Centre in Pfüllendorf 

(Duitsland). Hij behaalde een master in leadership en management aan de universiteit 
van Portsmouth (Verenigd Koninkrijk).

Les forces spéciales belges cherchent activement des femmes pour rejoindre 
leurs rangs. Le but n’est pas la diversité en soi, mais plutôt d’utiliser cette 
diversité comme atout pour mieux observer et manœuvrer d’une façon précise 
dans le domaine humain. Le domaine humain est le centre de gravité dans 
la « stratégie de localisation » ‒ une traduction belge du special warfare 
américain ‒ indispensable dans tout confl it où la population est à la fois 
enjeu et moyen.

HET SPECTRUM VAN SPECIAL FORCES-OPERATIES

Een wijdverbreide perceptie – die zelfs binnen Defensie nog leeft – met 
betrekking tot special forces (SF) betreft de aard van hun operaties. Onder 
invloed van populaire boeken en Hollywoodfi lms overheerst bij het publiek 
immers de idee dat SF’s vooral korte en hevige verrassingsaanvallen 
uitvoeren (de zgn. direct action, DA). Binnen de Belgische strategische 
cultuur voorziet het DA-scenario vooral in het bevrijden van gijzelaars (de 
zgn. hostage rescue operation te land en de opposed boarding operation 
ter zee) of het arresteren van terroristen (de zgn. deliberate detention 
operation). De SF’s besteden veel tijd en moeite aan de voorbereiding 
van deze opdrachten – een vereiste vermits een tactische mislukking 
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immers verstrekkende strategische en zelfs politieke gevolgen kan hebben. 
Aangezien zowel het politieke als het militaire leiderschap dit strategische 
karakter onderkennen, worden SF’s uitgerust met hoogtechnologisch 
materiaal die zij vervolgens optimaal inzetten gebruikmakend van de SF 
tactics, techniques and procedures (TTP’s). Wij kunnen bijgevolg stellen dat 
direct action-operaties zich vooral binnen het fysieke domein situeren. DA 
vereist immers een chirurgische precisie, vooral om collaterale schade te 
vermijden. 

Nochtans is het spectrum van SF-operaties veel breder. De meeste SF-
opdrachten betreffen immers de opleiding van lokale veiligheidsdiensten, 
of het verlenen van (passieve of actieve) militaire bijstand bij de 
uitvoering van hun opdracht. In essentie betreft dit vaak een vorm van 
ontwikkelingssamenwerking. De SF’s bereiken hiermee indirecte effecten, 
vermits ze “naast, samen met en door” lokale civiele en militaire actoren 
werken (hetgeen een diep cultureel besef noodzaakt). De capaciteit en de 
legitimiteit van het gastland (host nation) staan centraal. Vanzelfsprekend 
vergt dit tijd. Indien SF’s deze opdracht invullen door een actievere 
participatie, spreken de Amerikaanse SF-collega’s over special warfare 
(SW). Deze operaties vereisen niet alleen een chirurgische precisie binnen 
het fysieke domein, maar tevens binnen het menselijke domein (human 
domain). Bijgevolg dienen TTP’s te worden aangevuld met een brede 
culturele en communicatieve kennis en met een aangepaste vorming. De 
Special Forces Group heeft een strategie ontwikkeld om diep in andere 
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gemeenschappen te kijken én te opereren: de localisation strategy, die 
verder in dit artikel kort aan bod komt. Het Female Support Team-concept 
(FEMST) past vooral (maar niet exclusief) binnen deze strategie.  
De derde SF-opdracht betreft special reconnaissance (SR): het vergaren van 
inlichtingen. De manier van uitvoering van SR is vooral afhankelijk van 
de plaats in het spectrum waarin een SF-operatie gebeurt: in steun van 
DA maakt SR gebruik van vooral hoogtechnologische sensoren (waarbij 
de operatoren zich verbergen), terwijl in steun van MA vooral de bevolking 
een bron van inlichtingen vormt (waarbij de operatoren zich vaak openlijk 
onder de bevolking begeven). Vanzelfsprekend is deze classificatie niet 
absoluut. Ook is hier een rol weggelegd voor het FEMST. 

DE GEOSTRATEGISCHE CONTEXT & SF IN HET 
MENSELIJKE DOMEIN

De meeste huidige conflicten zijn irregulier (al bij al een verwarrende term, 
vermits conventionele conflicten eerder de uitzondering vormen). Irreguliere 
conflicten zijn bevolkingcentrisch. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke 
loyaliteit van de plaatselijke bevolkingsgroepen (d.w.z. de sociale orde) de 
finaliteit van het conflict bepaalt (in tegenstelling tot conventionele conflicten 
waarbij de vernietiging van de bedreiging de finaliteit van de militaire optie 
vormt). De bevolking (of delen ervan) is dus zowel de bron als de inzet 
van deze conflicten. Tegelijk ligt de sleutel tot een oplossing echter bij de 
bevolking. Deze analyse leidde tot de notie van een menselijk domein.  
Het belang van bevolkingcentrisme als schwerpunkt1 bij conflicten 
lijkt alleen toe te nemen: urbanisatie (in Afrika alleen zal in 2035 meer 
dan 50 procent van de bevolking in stedelijke agglomeraties wonen), 
demografie (extrapolaties wijzen voor de Sahel op een verdubbeling tot een 
verdriedubbeling van de bevolking in 2030, resulterend in een overwegend 
erg jonge bevolking), en woestijnvorming (competitie voor grond, 
migratiestromen naar steden en naar Europa) vormen contribuerende 
factoren. 

Bovendien opereren de SF’s vaak in de grijze zone2 : mogelijk zijn de 
vijandelijkheden weliswaar nog niet voluit uitgebroken, maar kampt het 
land wél met een veiligheidsprobleem (left of bang). Tussen vrede en oorlog 
liggen immers vele tussenvormen: sommige vormen worden internationaal 
onderkend (en kunnen vervolgens resulteren in “officiële interventies”), 
andere niet. Bijgevolg gebeuren sommige MA-taken in coalitieverband 
en onder een militair mandaat (zoals nu in Irak), terwijl andere 
1 In de clausewitziaanse betekenis: strategisch en cognitief aangrijpingspunt van de 

krachten.
2 Grijze zones: volgens de betekenis zoals gedefinieerd in “White Paper: the Gray Zone”, 

US Special Operations Command, 9 september 2015.
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MA-taken puur op bilaterale basis gebeuren en onder defence diplomacy 
ressorteren. Belangrijk is dat het praktische onderscheid tussen de 
verschillende MA-verschijningsvormen in de pallet aan “grijstinten-
conflict” op het terrein vaak vaag blijft.  
Heel vaak gebeuren deze SF-operaties daarenboven diep in permissief, 
onzeker of vijandelijk gebied, ver verwijderd van andere troepen (als zij 
er al aanwezig zijn) en van hun basis. Zij vinden dus vaak plaats in het 
spreekwoordelijke hol van Pluto. Dit is geen toeval: enkel SF’s worden 
intensief getraind en gevormd om zeer lang en in kleine groepen geïsoleerd, 
autonoom en zonder veel aansturing of externe steun opdrachten uit te 
voeren. Zo wordt het risico bij dit soort opdrachten immers beperkt.

DE LOCALISATION STRATEGY

De Special Forces Group vult deze MA-opdracht in met de nationale 
vertaling van SW, met name de localisation strategy (LS). Deze strategie 
stelt het menselijke domein centraal in de SF-operaties en als schwerpunkt 
in de probleemanalyse. Daarbij steunt de LS op een opzettelijk nagestreefd 
minimalisme. Minimalistische oplossingen dragen bij tot een hogere 
weerbaarheid (resilience) van plaatselijke samenlevingen, vermits zij 
rekening houden met het algemene gebrek aan materiële en immateriële 
middelen. Maximalistische oplossingen dreigen het plaatselijke menselijke 
ecosysteem grondig te verstoren. Minimalistische ontplooiingen, 
daarentegen, faciliteren een chirurgische invloed op het menselijke 
domein en zijn lang vol te houden (tijd is de meest kritieke factor). SF’s 
kunnen zelden terugvallen op formele macht, zij zetten invloed centraal. 
Bijgevolg voorziet de LS in een bredere definitie van “SF-macht” (gaande 
van empathie, over o.a. overtuiging tot het gebruik van directe, militaire 
macht). Het aanwenden van directe, militaire macht heeft weliswaar een 
onmiddellijk effect dat echter snel verdampt eens de militaire footprint 
zich verplaatst. Indirecte invloed vereist meer tijd, maar genereert meer 
blijvende effecten. In fine vormt de resilience van het gastland immers 
de strategische endstate van de LS. Onze SF-operaties uit het verleden 
gebeurden steeds met een kleine voetafdruk (een kwantitatieve notie). Het 
opzettelijke minimalisme van de LS sluit niet alleen aan bij een Belgische 
militaire traditie, maar transformeert deze kwantitatieve notie naar 
een kwalitatieve. Bijgevolg maakt de LS een werkelijke sterkte van een 
gepercipieerde zwakte. 
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HET SF HUMAN DOMAIN SYSTEM EN ZIJN COMPONENTEN

De onderkenning dat conventionele, militaire macht in bevolkingcentrische 
conflicten dient te worden geherdefinieerd ten voordele van “SF-macht” 
(met de nadruk op invloed) en dat het schwerpunkt in deze conflicten 
binnen het menselijke domein ligt, leidde binnen de Special Forces Group 
tot de ontwikkeling van het SF human domain system. 
Dat human domain system werd in het leven geroepen om de analyse, de 
planning en de uitvoering van de LS (in MA en in SW) te ondersteunen. 
Het human domain system bestaat uit drie componenten: een eerste is 
de human domain analyst (HUDAD). De HUDAD staat het commando 
bij in het beschouwen van bevolking-centrische probleemstellingen. De 
HUDAD ondersteunt eveneens de planning en de uitvoering van de LS-
operaties. Bovendien vormt de HUDAD de motor achter het human domain 
system en verzorgt vormingen aan zijn componenten, aan de staf van de 
Special Forces Group en aan de operatoren. De tweede component zijn 
de deep development teams (DDT’s). De DDT’s bestaan uit operatoren die 
instaan voor de toepassing van de LS. Zij bewegen zich op de nexus van 
beïnvloedingsoperaties, special operations en inlichtingen. Zij moeten 
ervoor zorgen dat in elke tactische SF-handeling de human domain-
centrische beschouwingen en effecten, ook al staan ze niet centraal, toch 
minstens in rekening gebracht worden. De DDT’s kunnen aan teams 
worden toegevoegd, of kunnen zelfstandig worden ontplooid om meer 
klaarheid te scheppen in de grijze zone. Ten slotte vormt het Female 
Support Team (FEMST) de derde component. 

Australisch Female Support Team-lid bevraagt kinderen in Tarin Kot, Afghanistan 
(publicatie met toestemming van het Australische ministerie van Defensie)
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DE NOODZAAK VAN HET FEMST

Twee macrofactoren maken de rol van het FEMST binnen het human 
domain system cruciaal: demografie en cultuur. Beide macrofactoren zijn 
bovendien nauw met elkaar verweven.

In vele strategisch relevante gebieden is de demografische situatie specifiek. 
Volwassen mannen vormen er een minderheid. Vrouwen en (vooral) kinderen 
maken de overgrote meerderheid uit van een snelgroeiende bevolking. Het 
betreft vaak grote, kroostrijke gezinnen. Cultureel beperkt de rol van de 
moeder zich nog vaak tot het huishouden. Deze taak kan echter eveneens 
het schoolonderwijs en de sociale opvoeding behelzen3. Hoewel het vaak 
patriarchale samenlevingen betreft, heeft de vrouw vaak directe invloed 
op het huishouden en op het reilen en zeilen binnen het gezin. Vermits 
kinderen bovendien gerekruteerd kunnen worden als kindsoldaten, al 
dan niet binnen gewelddadige jihadistische en/of terreurbewegingen, 
vormen moeders een hoeksteen in de preventie, in de beperking én in de 
bestrijding van dit fenomeen. Bovendien maken culturele gevoeligheden 
het mannen (zeker vreemde, “westerse” mannen) meestal onmogelijk om 
zelf enige invloed uit te oefenen op deze belangrijke aspecten. In sommige 
culturen mogen mannen zelfs niet spreken tegen vrouwen. 
Het FEMST verschaft dus toegang tot het overgrote deel van de bevolking, 
namelijk de vrouwen en hun kinderen, met wie mannelijke operatoren 
geen contact mogen hebben. 

Dit bevordert het opbouwen van situational understanding (SU) en geeft 
dus een beter zicht op de complexiteit van het menselijke domein. De 
FEMST levert bijgevolg een bijdrage aan de immer evoluerende human 
domain-analyse door vanuit een ander perspectief alternatieve en rijkere 
inzichten aan te reiken. 
De human domain-analyse zal tevens de krijtlijnen uitzetten waardoor het 
FEMST kan communiceren met en, uiteindelijk, invloed uitoefenen op deze 
zeer belangrijke sociale groep (vrouwen en kinderen). Vanzelfsprekend 
heeft het FEMST tevens een belangrijke rol in de collectie van inlichtingen 
(de SR-taak binnen het menselijke domein). 

Het FEMST kan tevens vrouwen fouilleren en ondervragen, om de culturele 
gevoeligheden in acht te nemen. Dit draagt direct bij aan force protection.  
Het is echter niet de ambitie van het FEMST om vrouwelijke SF-operatoren te vormen, 
noch om onafhankelijk of zonder directe ondersteuning opdrachten uit te voeren. 

3 Goodhue, Emily, The Role of Mothers in Muslim Families in Ouakam, Dakar: Navigat-
ing Traditional Gender Roles in a Modern Context (2012). Independent Study Project 
(ISP) Collection. Paper 1404.
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Het streefdoel is over een organiek FEMST binnen de Special Forces Group 
te beschikken: het niveau van specialisatie verbonden aan het gezochte 
profiel van deze vrouwen ligt te hoog om deze functie boven op een andere 
(primaire) functie te kunnen invullen.

HET FEMST: VEREIST PROFIEL

Hoewel FEMST-leden niet onafhankelijk inzetbaar zullen zijn, is het 
wel duidelijk dat deze dames over een aantal eigenschappen dienen te 
beschikken die hun inzet in SF-verband mogelijk maken, naast de 
complementaire eigenschappen specifiek aan hun rol. Polyvalentie, 
zelfredzaamheid en wil tot continue zelfontwikkeling en zelfstudie 
zijn vanzelfsprekende vereisten. Bovendien zullen ook hoge eisen op 
fysiek, karakterieel en cognitief vlak gesteld worden, weliswaar niet op 
operatorniveau. De doorslaggevendste factoren zijn echter de goede 
interculturele, communicatieve en sociale vaardigheden. 
Na internationale benchmarking zal de FEMST-projectofficier de laatste 
hand aan het uiteindelijke inzet- en vormingsconcept leggen. Sommige 
buitenlandse SF-eenheden hebben immers reeds FEMST-initiatieven op 
touw gezet; de verschillen in oriëntatie, tewerkstelling en ambitieniveau 
zijn echter aanzienlijk. 

Een Female Support Team van het Amerikaanse leger in actie bij een vrouwen-
shura (raad) in de provincie Paktika, Afghanistan.



112

Het Female Support Team: Vrouwen bij de Special Forces Group

VROUWEN ALS EXTRA TROEF VOOR DE SPECIAL FORCES: 
EEN ONTWIKKELINGSPLAN NODIG

De Special Forces Group heeft, in het kader van de genderverrijking, haar 
deuren al lang opengesteld voor vrouwen. Haar reputatie en de zeer hoge 
fysieke eisen voor operatoren hebben echter verhinderd dat vrouwelijke 
operatoren de Special Forces Group versterken. 

Niettegenstaande dames al deel uitmaken van de staf van de Special 
Forces Group, blijkt de stap naar SF-operator voor vrouwen te groot. Maar 
het FEMST-initiatief biedt nu vrouwelijke militairen de mogelijkheid om 
volwaardig deel uit te maken van de operationele SF-footprint en een cruciale 
bijdrage te leveren aan special operations waartoe enkel zij in staat zijn. 
Maar niet alleen dat. Operationele ervaring heeft aangetoond dat bij 
sommige SF-opdrachten binnen een VUCA-omgeving4 de operatoren 
nood hebben aan specialistische ondersteuning, de zogenaamde “SF 
enablers”. Een aantal van deze kritieke enabling capabilities zijn intussen 
geïdentificeerd, waaronder het FEMST. Het is echter inefficiënt – ook 
vanuit trainingsoverwegingen – voor SF-operatoren om zich daarin te 
specialiseren. Uit dezelfde overwegingen hoeven deze enablers a priori geen 
opleiding tot SF-operatoren te ondergaan. De ondersteunende taakstelling 
bepaalt het vereiste vormings- en trainingsniveau. Deze enabling rol – met 
aangepaste fysieke vereisten – verhoogt voor vrouwen de toegankelijkheid 
tot de SF-operationele footprint en biedt dus een unieke opportuniteit tot 
genderverrijking, wat de SF’s hard nodig hebben om in het menselijke 
domain effectief te kunnen opereren. Het FEMST-project is hier leidend en 
toonaangevend omdat deze functies, door de aard van de opdracht, enkel 
opengesteld kunnen worden voor vrouwen. 

Dit proefproject, met een initiële behoefte van drie teamleden, is cruciaal 
en verdient dan ook alle slaagkansen. Allereerst komen enkel de beste 
kandidaten aan bod, wat wil zeggen dat er een Defensiebrede rekrutering 
moet plaatsvinden. Daarnaast verdient het de nodige aandacht, middelen 
en tijd (minimum drie jaar) om zowel de kandidaten te vormen en trainen 
als om hen in te passen in de organisatie en, last but not least, de 
organisatie aan hen aan te passen, met een operationele inzet als kers 
op de taart. Uiteraard sluit het project af met een evaluatie waarmee het 
concept – zo nodig – bijgestuurd kan worden alvorens het FEMST formeel 
te integreren als organiek onderdeel van de Special Forces Group. 

4 VUCA: Volatile, uncertain, complex & ambiguous. Stiehm, J. and Townsend, N. 
(2002), The U.S. Army War College: Military Education in a Democracy, Philadelphia, 
Temple University Press.
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Een Female Support Team van de Marines escorteert een “Afghaanse vrouw” 
tijdens een rollenspeltraining.

Enkel op deze wijze kan het FEMST een blauwdruk generen voor de 
generieke competenties van de SF enablers en dus de weg openen voor 
vrouwen binnen de Belgische SF, niet als doel op zich maar als middel tot 
een grotere effectiviteit in de LS.

BESLUIT

De FEMST-ambitie van de Special Forces Group gaat niet over het nastreven 
van gendergelijkheid an sich. Het betreft het invullen van een internationaal 
onderkende operationele SF-behoefte. Dit past in de bredere ambitie van 
de SF’s om zich als een evoluerende, innoverende en lerende organisatie 
continu aan te passen aan de veranderende omgeving. De verwachting is 
dat het FEMST, als component van het human domain system, op kritieke 
wijze zal bijdragen aan het succes van SF-operaties in bevolkingcentrische 
conflicten, maar ook de ban zal breken voor vrouwen in een operationele 
rol bij de Special Forces Group. 

SLEUTELWOORDEN: Special Operations Forces, diversiteit, vrouwen, 
Localisation Strategy, Special Warfare 
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