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Cartoons en Intercom blijven onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en ik ben dan ook verheugd dat Richard 
het cartoonstokje heeft overgenomen van Wim Riet-
kerk. In deze Intercom alweer de tweede cartoon van 
de hand van Richard. Niets mis met goede cartoons: 
die houd je niet geheim. Voor ICT-aanbestedingen ligt 
dat anders.

Dijkhoff: niets mis met geheime 
ICT-aanbesteding
Er is niets mis met de aanbesteding van een belang-
rijk ICT-project door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. De aanbesteding was geheim om criminelen 
niet wijzer te maken, maar niet stiekem. Dat zei 
staatssecretaris Klaas Dijkhoff voor het zomerreces 
in de Tweede Kamer.

Huisjurist tegen
De oppositie is het er niet mee eens dat de aanbe-
steding van het computersysteem Radar, dat fraude 
moet tegengaan, geheim was. Ook de huisjurist van 
het departement was tegen, maar zijn advies werd 
genegeerd. De top van het ministerie zette toch een 
geheime aanbesteding uit en gunde de klus aan 
Sogeti. Dat bedrijf had al raakvlakken met justitie-
projecten.

We deliver Information Dominance
VOV Symposium oktober 2015
Over wat de Verbindingsdienst doet, kan geen mis-
verstand bestaan, de visie Verbindingsdienst is daar 
helder over. Dat wordt in het artikel MINUSMA ASIFU 
door kapitein Sacha Stindt ruim belicht en kolonel 
Corné Govaarts gaat in de inleiding bij het symposium 
daar een organisatorische slag dieper op in. 
De cartoon sluit hier naadloos bij aan en schetst de 
soms razend complexe keuzes in opleidingen en loop-
banen van de verbindelaar van de 21ste eeuw.

Over het hoe, daarentegen, hoe doen we dat dan, 
daarover zijn wij van nature terughoudend tot zeer 
terughoudend. Operationele Veiligheid, need to know, 
de tegenstander luistert mee, wegen zwaar. Het is, 
juist nu, te overwegen om ICT-aanbesteding met 
nog grotere terughoudendheid dan voorheen, open-
baar aan te besteden. Hierbij kan het motto van de 
Verbindingsdienst We deliver Information Dominance 
wederom opgeld doen: het behalen en behouden van 
een operationeel voordeel op onze tegenstanders, dat 
moet onze tegenstanders AFSCHRIKKEN, en gelijktij-
dig het GERUSTSTELLEN van onze bondgenoten, hun 
informatie is bij ons in vertrouwde handen.

Deze Intercom
‘Exit Kazernes in Ede’ beleeft in deel 3 haar afronding. 
Lkol b.d. Rob Rijntalder is er in geslaagd het verleden 
en het heden op een aansprekende manier met elkaar 
te verbinden. Rob, jij hebt meer dan een jaar gewerkt 
aan deze nu al historische en unieke verslaglegging. 
Dank en respect daarvoor.

Veel lees- en kijkplezier.

Tegen de tijd dat u deze Intercom in handen krijgt zal voor de meesten het welverdiende zomerverlof  

een plaatsje in het plakboek hebben gekregen. En nu: aan het werk. De redactie is deze zomer versterkt  

met kapitein Richard Schrijer, een man met een bijzondere missie. Ik licht dat toe.

afschrikken & 
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