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REDACTIONEEL
De redactie is in beweging. Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest voor Intercom heeft Erik 
Muller zijn redactieactiviteiten beëindigd. Peter Yska heeft voor dit jaar zijn Intercomacti-
viteiten opgeschort. In deze Intercom treft u de vooralsnog laatste bijdrage van Peter. Als 
hoofdredacteur prijs ik me gelukkig dat Erik en Peter zich zo lang en met zoveel inzet heb-
ben ingezet voor Intercom. Erik en Peter: bedankt!

Na meer dan 35 jaar werkzaam geweest te zijn bij Defensie is onze eindredacteur en de 
websitebeheerder, Hans Vaneman, met pensioen gegaan. Ik ben zeer verheugd dat Hans 
zijn Intercomactiviteiten onverminderd voortzet. Dat neemt niet weg dat ik langs deze 
weg toch een dringende oproep doe aan u om naar voren te komen en toe te treden tot de 
eindredactie. Vele handen maken licht werk en het is nog leuk ook.

Op het moment van het schrijven van dit redactioneel heb ik mijn werkzaamheden bij het 
US State Department afgerond en daarbij afscheid genomen van luitenant-generaal USAF 
Michael Moeller, de United States Security Coordinator voor Israel en de Palestijnse Autoriteit.

Vanuit het Beloofde Land ben ik behouden overgevlogen naar Utrecht, de Beloofde Wereld 
van het Nieuwe Werken.

INNOvATIE
Bij zo’n 70 procent van alle innovatie in Nederland speelt ICT een belangrijke rol. Vandaar 
dat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie ICT heeft aangewezen 
als innovatie-as voor de negen economische topsectoren, die voor de groei van de Neder-
landse economie moeten zorgen. Defensie en met name 1 German Netherlands Corps en 
het Research en Innovatie Centrum zetten zwaar in op innovatie op het gebied van ICT en 
verbinden dat aan bijvoorbeeld de Comprehensive Approach op het gebied van C2. In deze 
Intercom treft u daarover meer.

SECURITY SNEUvELT MAKKELIJK BIJ SOURCING
Bij het aankomende symposium ‘Verbindingsdienst na de Kredietcrisis’ komt ook sourcing 
aan bod. Als we afgaan op Ronald Prins, directeur van het beveiligingsbedrijf Fox-IT, moeten 
we ons hart vasthouden. Volgens Prins faalt de beveiliging van ICT bij de overheid: “Het 
inkoopproces speelt een belangrijke rol. De overheid moet contracten Europees aanbeste-
den. Alle aanbieders weten: de goedkoopste gaat het winnen, dus die schrappen alles wat 
in hun ogen niet per se noodzakelijk is. Security sneuvelt makkelijk. Bovendien speelt mee 
dat ambtenaren er moeite mee hebben om minimale vereisten voor voldoende veiligheid 
op te stellen.”
Dat belooft nog wat voor de Defensie sourcings programma’s die op dit moment worden 
ingeleid.

DEZE INTERCOM
Aandacht voor een tweetal ordeningsaspecten bij (re-) organisaties: operationele effectiviteit 
en efficiënte bedrijfsvoering. 
- Operationele effectiviteit: ‘Common Effort’ en ‘CIS Ondersteuning ODYSSEE SWORD 

2011’
- Efficiënte Bedrijfsvoering: ‘We gaan op missie en nemen mee …!’

En daarnaast ook aandacht voor de 3 K’s, kosten-kwaliteit-kwetsbaarheid, die bij program-
mamanagement in balans moeten worden gebracht en gehouden.
- Kosten: ‘Mobile World Congress 2012’ en ‘Exchange Of-

ficer C4I in Norway’.
- Kwaliteit: ‘Symposium Verbindingsdienst na de Krediet-

crisis’ en ‘Stafstudie in Noorwegen’.
- Kwetsbaarheid: ‘Interoperabel Nederland’ en ‘Cyber Se-

curity’.

Dat alles en nog veel meer in deze licht verteerbare voorjaars 
Intercom van 2012.

Ik wens u een opgewarmd en opgewekt voorjaar toe.

Veel lees- en kijkplezier.

Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur


