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REDACTIONEEL
Lkol b.d. Dolf Helms en kap b.d. Wouter Hoekman treden terug als redactielid van Intercom. 
Beiden hebben een langdurige staat van dienst van meer dan 10 jaar. Respect voor jullie 
jarenlange en zeer gewaardeerde bijdrage aan Intercom. Bedankt.
In de persoon van tlnt Remke Postma, winnaar van de Breinbreker, verwacht ik een waardig 
opvolger van Wouter te hebben gevonden. Remke welkom aan boord.

REORGANISATIE CIS EENHEDEN
Diverse CLAS eenheden maken in de komende maanden een transitie naar een nieuwe or-
ganisatie. In deze Intercom ruime aandacht voor de transitie van 101 CIS bataljon en voor 
de transitie van CISBN 1 (GE/NL) Corps. In het artikel ‘Gereedstellen Verbindingsdienst’ 
wordt uiteengezet wat het Generieke Gereedstellen voor CLAS eenheden inhoudt en wat 
dat specifi ek voor de Verbindingsdienst betekent. Hiermee is de drieluik ‘reorganisatie CIS 
eenheden’ compleet.

MIJN VISIE
De aanschaf van iPads wordt belangrijker gevonden dan het op orde krijgen van een goede 
en veilige operationele infrastructuur. Een iPad is sexy; een goed werkend systeem niet.
Het succes van de reorganisatie van de CIS eenheden valt of staat met het op orde krijgen 
van de instandhouding van een goed werkend systeem: de goede en veilige operationele 
infrastructuur.

„Eine Operation ohne Schwerpunkt ist wie ein Mann ohne Charakter”.
- Veldmaarschalk Paul von Hindenburg -

Met de reorganisatie van de CIS eenheden is de vaste 1 op 1 koppeling tussen operator en 
systeem losgelaten. Dat is een noodzakelijke en gedurfde operatie, die veel vergt van het 
personeel. De Koninklijke Landmacht zet dan ook zwaar in op mbo  3 en 4 ICT/CIS op-
geleide soldaten, korporaals en sergeanten van de Verbindingsdienst.

Tegen die achtergrond is het ontwrichtend voor het welslagen van de operatie dat de ma-
teriele instandhouding anno 2013 zo ver achterblijft.
De Defensie ICT/CIS instandhouders wil ik het volgende meegeven: denk goed na over 
uw zwaartepunt, toon karakter en breng eerst de goede en veilige operationele infrastruc-
tuur op orde.

NOG MEER IN DEZE INTERCOM
Deze Intercom neemt u mee naar Afrika, naar de Baltische landen en naar Afghanistan.
Zeven civiele partners dragen bij aan deze Intercom. Kennis delen is ook civiel militaire 
samenwerking.
Dan nog een primeur: de samenwerking met AFCEA heeft vorm gekregen. Ik wil op voor-
hand iedereen bedanken, die daar een bijdrage aan heeft geleverd. 

Veel leesplezier.

Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur


