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En lezen dat is een tak van sport die ook aan veran-

dering onderhevig is. Minder letters en dus woorden 

op een pagina. Spelen met lettergrootte, waar dat 

kan. Lezen is ook indrukken opdoen: plaatjes kijken 

en laten we eerlijk zijn, plaatjes zeggen soms meer 

dan 1000 woorden. Meer aandacht voor sprekend 

en paginavullend hoogwaardig beeldmateriaal.

Green Paper legt dwarsverbanden
Sommigen van u lezen ook de periodieken van an-

dere vakverenigingen, zoals die van onze collega’s 

van de artillerie, de technische staf, de genie, de 

cavalerie en de infanterie. Het is dan ook vast wel 

opgevallen dat met enige regelmaat een artikel in 

meerdere vormen zijn weg weet te vinden naar de 

diverse magazines. Met name Green Paper, die het 

merendeel van deze bladen realiseert, is de smeer-

olie die dat allemaal mogelijk maakt en faciliteert. 

Juist in deze tijd, waarin niet meer kan worden te-

ruggevallen op defensieperiodieken omdat die na-

genoeg allemaal zijn weggerationaliseerd, maakt 

dat het verschil. De redactie bedankt Green Paper 

bij het faciliteren van Intercom, door de jaren heen 

en zeker nu bij de ontwikkeling van deze nieuwe  

Intercomformule.

De staat van de Verbindingsdienst
Ander periodieken zijn Intercom reeds voorgegaan 

bij de veelal wapen- en dienstvak gerelateerde dis-

cussies over zaken als de relatie tussen taak en 

middelen. Ik neem daar in dit redactioneel een voor-

schotje op. Tot middelen reken ik ook KENNIS. De 

wereld van CIS, ICT, IT, C4I is doorlopend in be-

weging. Om dat te kunnen volgen waar dat moet, 

moet je kunnen beschikken over een ADAPTIEF 

vermogen dat in voorgaande decennia ondenkbaar 

was. KENNIS vormt het fundament, ook en juist bij 

de Verbindingsdienst, en voor actuele en relevante 

KENNIS moet een verbindelaar over een ongekend 

ADAPTIEF vermogen beschikken. De tijd is voorbij 

dat je met slechts een vaktechnische opleiding in  

de rugzak een heel werkzaam leven door kan. 

We zien dan ook steeds meer onderofficieren zich 

richten op mbo-4 en hbo-diploma’s. Heel verstan-

dig. Daarnaast zien we ook steeds meer officieren 

zich richten op hbo- en wo-diploma’s. Prima, zo blijf 

je relevant voor de Verbindingsdienst, het Landop-

treden en de Landmacht van Morgen, met KENNIS 

en met ADAPTIEF vermogen.

Afscheid kolonel Frank Peersman
In deze Intercom gepaste aandacht voor de dienst-

verlating van onze (vice-)voorzitter kolonel Frank 

Peersman. Door de jaren heen een steun en toever-

laat voor de redactie van Intercom. Frank bedankt! 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier en...

zoek de verschillen!

De wereld verandert en dat betekent met je tijd meegaan. Voor Intercom anno 2014 een nieuwe look-

and-feel. In gewoon Nederlands: een nieuw uiterlijk! Jarenlang heeft Intercom zich onderscheiden 

in vorm en inhoud en de formule 2002-2014 had best nog even mee kunnen gaan. Toch heeft de 

redactie daar niet voor gekozen. Gekozen is voor een nieuwe en naar wij hopen een verfrissende en 

meer speelse lay-out (opmaak), die extra uitnodigt tot lezen. 

  Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
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Zettastor beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van storage – zowel flash als harddisk – alsook 

op het gebied van gegevensbeheer, zoals data-recovery en back-up. Daarnaast kunt u kiezen uit storage- 

oplossingen binnen uw eigen bedrijf (on-premise), voor een deel onder eigen dak en voor een deel in de 

cloud (hybride), of geheel in de cloud. Zettastor beschikt over een robuuste, schaalbare en betrouwba-

re cloud-omgeving: de ZettaCloud. Deze cloud-dienst heeft een volledig geïntegreerde Back-up-as-a- 

Service (BaaS). Tevens biedt Zettastor zijn klanten snelle, flexibele en ervaren technische ondersteuning.  

U hebt geen omkijken meer naar uw data. Wilt u geen zorgen meer over uw bedrijfsdata? Zettastor  

denkt graag met u mee over een storageoplossing die perfect aansluit bij uw bedrijf, organisatiedoelen  

en budget. Wij veranderen uw data in bedrijfskapitaal. 

Neem contact met ons op om te praten over de moge-

lijkheden voor uw bedrijf of vraag vrijblijvend 

een assessment of offerte aan via 

www.zettastor.eu. 

MAAK UW GROEIENDE DATAVOLUME WEER BEHEERSBAAR TEGEN LAGE KOSTEN

Wordt het beheren van uw bedrijfsdata ook steeds complexer en tijdrovender? Kunt u de ontwikkelingen op dit gebied nog maar 

moeilijk bijhouden? En probeert u steeds meer data te beheren met gelijkblijvende of zelfs krimpende budgetten? Misschien is 

het dan hoog tijd om op zoek te gaan naar een gespecialiseerde partner. Zettastor is dé betrouwbare, dynamische en flexibele 

expert met oplossingen voor storage-, back-up- en datamanagement. Bij alle producten en diensten die Zettastor biedt, nemen 

we uw organisatie als uitgangspunt. Zo krijgt u een complete storageoplossing op maat met maximale prestaties en efficiëntie, 

met een eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheer, en tegen de scherpste tarieven.

Contact
Zettastor B.V.

Amersfoortsestraatweg 7

1412 KA Naarden 

Nederland

Telefoon: 088-8040900

E-mail: info@zettastor.eu

www.zettastor.eu
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