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REDACTIONEEL
“De toekomst is onzeker, maar het verleden ook. Als je alleen let op de herinneringen, sta
je met je rug naar het gevaar: dat gevaar komt van het vergeten. En misschien ook dit: de
toekomst is onzeker, maar het verleden ook. Het verleden is niet iets wat vastligt. In wer-
kelijkheid liggen beide open. Dat is geen troost, dat is een dreigement.”
Douwe Draaisma – Vergeetboek

De Intercom is een product van deze tijd. Wat we zien en wat we van belang achten, daar
besteden we aandacht aan. Veel activiteiten blijven onvermijdelijk onopgemerkt. Als u iets
mist, iets dat niet bij de redactie in beeld is, informeer ons gerust.

OPERATIE AC-11
Het einde nadert van de verslaglegging van OPERATIE AC-11; geen foto-impressies meer.
Twee jaar lang heeft u in Intercom de bouw op de voet kunnen volgen. Op 18 februari 2011
zal de Commandant der Landstrijdkrachten, lgen Bertholee, het gebouw officieel openen
en vanaf dat moment zal gebouw AC-11 de naam ‘Elias Beeckman’ dragen. De redactie is
kap b.d. A.J.J. Buitendam en aooi J. de Boer erkentelijk voor het nauwgezet vastleggen op
de gevoelige plaat van twee jaar bouwen.

THEMA: IN DE STEIGERS
Ede ligt achter ons, echt waar!
- Wordt Amersfoort de nieuwe bakermat voor het Regiment Verbindingstroepen?
- Kan men los komen van meer dan 60 jaar op de kazernes in Ede?
Nieuwe infrastructuur, nieuwe mogelijkheden!
- Is de (nieuwe) infrastructuur in gebouw AC-11 op de Bernhardkazerne klaar voor
productie en innovatie?

- De School Verbindingsdienst onder één dak met het Command and Control Support
Center. Samen door een (voor-)deur?

Veranderende werkverhoudingen tussen de School Verbindingsdienst en andere dienstonderdelen.
- Door schaarste van middelen op elkaar aangewezen?
- Bedreiging of kans?
- Bestuurlijk gedoe?
- Intensivering van het samenspel tussen de School Verbindingsdienst en de operationele
eenheden van het CLAS?

Civiele samenwerking met Regionale Opleidingscentra en de kenniscentra ECABO en KENTEQ.
- Intensiveren?
Civiele erkenning; de School Verbindingsdienst in haar rol van erkend leerbedrijf en praktij-
kopleidingscentrum en tevens Cisco Regional Academy.
- Wanneer wordt het bord ‘Erkend Leerbedrijf en Praktijkopleidingscentrum op het ge-
bouw bevestigd?

- Mbo- en hbo-erkenning van de opleidingen van de School Verbindingsdienst. Begin van
het einde of de sleutel voor toekomstig succes?

Cyber Operations en Counter IED komen nadrukkelijk in beeld en vragen om aandacht.
- Bescherming van de commandovoering. Noodzaak?
Een Amersfoort-impuls voor het geïntegreerde optreden.
- Krijgt het samenspel tussen hoogwaardige commandovoering en manoeuvre een geloof-
waardige kans?

- Sluiten van de ‘C2-keten’ VOSS-OSIRIS-ISIS?
- De veranderende rol en de betekenis van de commandovoeringsondersteuning. Dialoog
met OTC Operaties?

DEZE INTERCOM
Naast het thema reikt deze Intercom u een grote
variëteit aan (vak)artikelen aan. Wij blijken veelzijdig
te zijn en ons vakgebied is breed. In deze Intercom
diverse korte berichten over cyber gerelateerde inci-
denten en activiteiten. Daarnaast ook aandacht voor de
overheid en ICT.

Namens de redactie van Intercomwens ik u en de uwen
een voorspoedig 2011.

Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur


