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Ik hoop dat u allen van een goede kerst-
vakantie heeft kunnen genieten, al zal het 
vakantiegevoel bij de meesten inmiddels wel 
weer verdwenen zijn. Is het niet door drukke 
werkzaamheden, dan is het wel door de re-
aliteit van alle dag, zoals de tijdelijke Elf-
stedenkoorts, de trieste berichtgeving rond-
om Prins Friso of andere gebeurtenissen in 
uw privé omgeving. Hoe dan ook: het nieu-
we jaar is al weer volop onderweg.

SAMENWERKING
De samenwerking met de Vereniging Infor-
matici Defensie (VID) begint steeds con-
creter vormen te krijgen. Het themanummer 
over Cyber is ook verspreid onder de leden 
van de VID aangezien ook zij beroepshalve 
zeer geïnteresseerd zijn in dit vakgebied. 
Daar heb ik zeer veel positieve reacties op 
mogen ontvangen. Ook worden structureel 
de leden van de VID uitgenodigd om deel 
te nemen aan activiteiten van de VOV en 
omgekeerd. Afhankelijk van de omvang van 
een evenement is dat op basis van ‘vol is vol’ 
dan wel wordt er een quotum afgesproken. 
Zo ben ik namens de vereniging aanwezig 
geweest bij de themamiddag, georganiseerd 
door de VID, over Cyber, tevens nieuwjaars-
borrel, tevens uitreiking van de I-brevetten 
aan KL-personeel. Recent is ook een eerste 
verkennend gesprek geweest tussen de VOV, 
de VID, AFCEA (Armed Forces Commu-
nications and Electronics Association) en het 
C2 Technologie Platform van de Stichting 
Nederlandse Industrie voor Defensie en 
Veiligheid (NIDV/C2TP) om te kijken of 
er mogelijkheden zijn tot samenwerking en 
zo ja, in welke vorm. Het bestuur is nog 
bezig om zich te beraden over de wijze 
waarop we hier invulling aan willen gaan 
geven.

REGIMENTSACTIVITEITEN
Afgelopen kwartaal hebben we ook ons 
Regiment actief gesteund. Op 26 januari was 
er de inmiddels traditionele Leeuwenhart-
bijeenkomst voor de vrijwilligers die een 
bijdrage leveren aan ons Regiment. Leeu-
wenhart is een van de activiteiten die worden 
ondersteund met een bijdrage van de VOV. 
Ook de verjaardag van de Verbindingsdienst 
is inmiddels gevierd, zij het op 23 februari 
aangezien 18 februari dit jaar op een zaterdag 
viel. Veel van onze leden waren aanwezig bij 
het Regimentsappèl op de Bernhardkazerne 
in Amersfoort, afgenomen door onze wa-
penoudste. Daar waren niet alleen de actief 
dienenden, maar ook de nodige collega’s 
buiten dienst. Soms worden die ‘post ac-
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BG IVENT, maar als we dat sourcen goed 
doen zou het goedkoper moeten worden en 
wellicht kunnen we flexibeler reageren op 
wisselende behoeftes. Bij dat sourcen komt 
ook het bedrijfsleven – de ontvangende kant 
– aan het woord. Ook wordt er een Joint IV 
Commando opgericht waar ‘groene’ en 
‘witte’ IV (of OIV en BIV zo u wilt) in samen 
komen. Voor sommigen onder u mogelijk 
een gruwel, maar ik zeg: ‘eindelijk’. De CIS-
eenheden worden gereorganiseerd, vooral 
als bijdrage aan de vermindering van 6000 
arbeidsplaatsen binnen het Commando 
Landstrijdkrachten. Tot slot zal onze wa-
penoudste de nieuwe Visie Verbindings-
dienst bekend maken. Ik mag hopen dat met 
zo’n programma uw nieuwsgierigheid is 
gewekt.
Ik hoop u allemaal te mogen begroten op 
onze Algemene Ledenvergadering en het 
symposium op 3 april a.s. in de Kumpulan 
op Bronbeek. 
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tieven’ genoemd, maar ik ken 
menig collega b.d. die na het 
functioneel leeftijdsontslag 
minstens zo actief is als daar-
voor.

REORGANISATIES
Een steeds terugkerend 
onderwerp is ook de maat-
regelen waarmee de be-
zuinigingen binnen defensie 
moeten worden ingevuld. 
Gezien de omvang en com-
plexiteit, vanwege de onder-
linge kruisverbanden tussen 
de vele projecten, gaat dit 
soms met drie stappen voor-
waarts en een stap terug, 
maar netto zit er nog steeds 
voortgang in. Inmiddels is 
het resultaat van de studie 
‘Reorganisatie CIS een-
heden’ ook al een keer bij-
gesteld en de laatste versie is 
op 15 februari 2012 behan-
deld in de Programmaraad. 
Daar was men in beginsel ak-
koord en het resultaat ligt nu 
voor bij de Commandant 
Landstrijdkrachten ter be-
sluitvorming. 
In het land is wat commotie 
ontstaan over de elementen 
waar de reducties gaan vallen, 
maar dat geldt voor de meeste vakgebieden. 
Je kunt nu eenmaal geen 6000 arbeidsplaat-
sen wegsnijden zonder dat het ergens (op 
veel plaatsen) pijn doet. Inhoudelijk ga ik 
daar nu niet verder op in, want dat is het 
onderwerp van mijn lezing op het sympo-
sium van 3 april a.s. 

SYMPOSIuM
Het voorjaarssymposium heeft als titel ‘De 
Verbindingsdienst na de kredietcrisis’. 
Gezien de geluiden uit de politiek van de 
laatste weken wordt dat mogelijk ‘De 
Verbindingsdienst tussen de kredietcrises’, 
maar laten we op mogelijke ontwikkelingen 
niet vooruitlopen. De rode draad in het sym-
posium is een aantal maatregelen die direct 
of indirect raken aan vakgebieden waar veel 
van onze leden werkzaam zijn. De reden 
voor het nemen van die maatregelen is na-
tuurlijk een trieste, maar het is niet allemaal 
kommer en kwel. Zo is men bezig om te 
kijken naar welke delen van de IV/ICT ge-
sourced kunnen of misschien wel zullen gaan 
worden. Dat raakt direct onze collega’s bij 


