
Traditiegetrouw houdt de VOV elk jaar twee symposia.  
Het eerste symposium op 12 april, aansluitend aan 
de algemene ledenvergadering had als thema ‘hoog  
mobiel – snel inzetbaar’. De VOV speelt altijd in op  
actuele onderwerpen die spelen binnen het witte en het 
groene domein. Voor het najaarssymposium werd gekozen  
voor een trending topic: ‘De digitale werkplek van de  
toekomst’ op 7 oktober 2016, na afloop waren de  
reacties over het algemeen zeer positief.

Dhr. Hans Vaneman, redactie Intercom
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De opening werd verricht door onze 
voorzitter, kol Toine Visser. Hij schetste 
het veranderende inzicht in de inrich-
ting van de werkplek bij defensie en het 
bedrijfsleven. Defensie is steeds meer 
een trendvolger dan een trendsetter 
en probeert de nieuwe civiele middelen 
en technieken op een slimme manier  
in te zetten. Een symposium als van-
daag kan een doorkijk naar de toe-
komst zijn.

Na de voorzitter kreeg dagvoorzitter elnt 
Fred Geugies het woord. Hij noemde de 
aanwezigen uit bedrijfsleven en defen-
sie een zaal met ambassadeurs voor 
technieken uit de toekomst. 
De Verbindingsdienst blijft ook in de  
toekomst het wapen dat het gebruik  
van die technieken in de operationele 
omgeving zal ondersteunen. Hij leidde 
de eerste spreker, ing. Pascal Lange-
dijk, Informatie Expert Desktop Infra- 
structures bij DMO Operations in. Hij is 
betrokken bij de architectuur voor de 
nieuwe werkplek die defensie vorm-
geeft. Een samenvatting van zijn pre-
sentatie vindt u elders in deze Intercom. 

Pascal schetste de vernieuwing in IT bij 
defensie die in 2014 begon onder de 
noemer Make IT happen. 
Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op 
drie pijlers waarbij defensie moet profi-
teren van relevante nieuwe mogelijkhe-
den (innovatie) om blijvend en op een 
veilige wijze (beveiliging) haar slagkracht 
te garanderen (continuïteit). Voor de 
moderne werkplekomgeving zal vanuit 
de contouren van het detailontwerp het 
juiste device met de juiste functionaliteit 
in iedere omgeving beschikbaar moeten 
zijn. Niet alleen Microsoft Windows, ook 
andere besturingssystemen hebben be-
perkingen, de trend is dan ook steeds 
meer applicaties web based te introdu-
ceren. De architectuur moet elke veran-
dering aankunnen en er voor zorgen dat 
samenwerken in de verschillende rubri-
ceringsniveau’s mogelijk blijft. 
Uiteindelijk zal voor elk scenario  een 
device beschikbaar moeten zijn dat zo 
veel mogelijk gepersonaliseerd moet 
zijn. Doordat de verschillende werelden 

(kantoor en operatie) door elkaar gaan 
lopen is niet alleen beveiliging van de 
infrastructuur een belangrijk thema, ook 
gedrag zal getraind moeten worden. 
Een recente ontwikkeling is de toepas-
sing van de Microsoft Hololens, onder 
andere in Mali gebruikt om monteurs te 
ondersteunen. 

Bgen Duckers wees in de vragenronde 
op de problemen van connectiviteit en 
bandbreedte in deze architectuur. Data 
wordt i.v.m. beveiliging zo veel mogelijk 
centraal opgeslagen en hoe veiliger je 
data wilt uitwisselen, hoe minder band-
breedte er overblijft voor de data. Daar-
naast is synchronisatie van data een 
netwerkbelastende functionaliteit.

De tweede inleider was ir. Teus van der 
Plaat. Zijn bespiegeling tijdens het sym-
posium heeft hij sprekend verwoord in 
zijn column in dit INTERCOM nummer 
45.3. Daar valt niets aan toe te voegen!

De derde inleider, schout-bij-nacht ir. 
Maarten Tossings is Chief Information 
Officer hij de Hoofddirectie Bedrijfsvoe-
ring. Hij begon met een terugblik op de 
IT-ontwikkelingen vanaf 2005. De krijgs-
machtdelen werden gedwongen tot sa-
menwerken – denk aan SPEER – en er 
werden delen van de IT uitbesteed. In 
een kritisch rapport werd in 2014 de IT 
van defensie als onvoldoende gekwa-
lificeerd. Als reactie werden niet alleen 
kortetermijnmaatregelen genomen, ook 
de besturing van de IT werd verbeterd.  
Daarnaast wordt IT steeds meer voor-
waardelijk in plaats van ondersteunend 
en schuiven het groene en witte domein 
steeds meer in elkaar. 

De vier pijlers die deze visie moeten  
dragen zijn:

1. Continuïteit en beschikbaarheid; 
hierbij is ook op de korte termijn de 
beschikbaarheid van bandbreedte 
in een operatiegebied een punt van 
zorg.

2. Beveiliging en cyber; dit gebied 
wordt steeds groter. MIVD/AIVD/

Voorzitter kol Toine Visser
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DCC hebben hun handen vol aan 
overheid en krijgsmacht. Hoog en 
laag gerubriceerd leidt tot twee ge-
scheiden infrastructuren die hopelijk 
in de toekomst kunnen worden sa-
mengevoegd.

3. Interoperabiliteit; tussen de Neder-
landse krijgsmachtdelen is steeds 
beter, maar wanneer we over de 
landsgrenzen samenwerken is er nog 
een wereld te winnen. Zet bijvoor-
beeld een Nederlandse CV90 naast 
een Duits pantservoertuig en zij kun-
nen niet rechtstreeks samenwerken.

4. Flexibiliteit en innovatie; de krijgs-
macht kan en mag niet achterlopen, 
maar hoe zorg je dat zij worden mee-
genomen in plannen en ontwikkelin-
gen.

Betaalbaarheid en samenwerken met 
de markt blijven voor elk van deze pijlers 
sleutelbegrippen. De IT van defensie 
staat dan ook voor grote uitdagingen 
waarbij de balans tussen de pijlers in 
evenwicht moet blijven terwijl de finan-
ciële behoefte onzeker is.

Onze INTERCOM wordt mede moge-
lijk gemaakt door de bedrijven die zich 
presenteren tijdens de VOV symposia. 
Een faciliterende rol is hierbij weggelegd 
voor Green Paper Association (GPA). 
Mevrouw Jojo Mulder van GPA gaf de 
bedrijven die tijdens dit symposium ver-
tegenwoordigd waren de mogelijkheid 
in korte pitches invulling te geven aan 
hun visie op een toekomstige werkplek. 

• Vonk heeft een ‘Lightweight Mobile 
Office’, zoals een kunststof mobiele 
bureau in enkele of dubbele uitvoe-
ring, geheel compleet met stoel(en) 
en ladeblok met 6 lades. Ook een la-
dekist die na transport snel kan wor-
den omgetoverd tot een kast voor 
documenten of andere zaken. 

• Awingu maakt een consistente werk-
plek mogelijk op alle apparaten, zie 
ook het artikel elders in deze INTER-
COM.

Ing. Pascal Langedijk

Ir. Teus van der Plaat
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 Deze radio is de eerste Link 16  
radio die autonoom in het Link 
16 netwerk mee kan draaien zon-
der dat daar operator inputs nodig 
voor zijn. In deze mode rapporteert 
de radio alleen de eigen positie en  
status oftewel PPLI (Precize Partici-
pant Location and Identification) en 
kan de gebruiker communiceren via 
Link 16 voice met alle deelnemen-
de eenheden. Zodra er een smart- 
phone, tablet of laptop aan de radio 
wordt gekoppeld, kan gebruik ge-
maakt worden van de volledige Link 
16 mogelijkheden.

• Nutanix is met hun hyperconverged 
infrastructure in staat in een virtueel 

• Tracks Inspector ontwikkelt innova-
tieve software die gebruikers in staat 
stelt om samen te werken bij het on-
derzoek in grote hoeveelheden digi-
taal bewijs. 

 De Cyber Agent Technologie biedt 
een flexibel client-server platform 
waarmee men specifieke doelgroe-
pen online kan observeren en inte-
ressante targets kan identificeren. 
Ook kunnen meerdere eenheden met 
elkaar gecoördineerde acties uitvoe-
ren en worden interacties met targets 
automatisch vastgelegd.

• Klas Telecom is een specialist in 
ruggedised modulaire componen-
ten als routers, switches, servers en 

storage. ‘vrij vertaald’… Voyager is a  
single tactical hub that integrates  
traditional satellite networking inclu-
de route, switch and compute. 

 This has now been extended to add 
storage and radio elements, to provi-
de a single flexible platform to meet a 
range of mission needs.

• NetApp heeft met de Data Fabric 
een visie voor de toekomst van data- 
management voor de private, public 
en hybrid cloud; hoe de data op een 
veilige en snelle manier te op te slaan 
en te ontsluiten.

• Surcom Internationaal introduceert 
de Link 16 handheld terminal. 

AwinguSchout-bij-nacht ir. Maarten Tossings

Secusmart Rombout Karelse

Vragen uit het publiek
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zal bekend worden gemaakt tijdens de 
VOV Social op 16 februari 2017. 

De quote van de dag komt van  
columnist Teus: Eén EMP-bom boven 
de Noordzee en al onze IT ligt plat.

datacenter grote hoeveelheden data 
op te slaan; snel, simpel, schaalbaar 
en flexibel zijn de kernbegrippen voor 
dit bedrijf.

• SecuSmart beveiligt al uw mobiele 
communicatie. Integratie van spraak, 
data, personal information manage-
ment in een veilige omgeving is hun 
specialisme. Zie ook het artikel elders 
 n deze INTERCOM.

• DELL inspireerde door het Presen-
teren van ‘how to get ready met 
Dell Technologies for the 3rd Wave’ 
> Open and communal interfaces, 
Wearables, IoT and embedded tech 
|File sharing =  Online collaboration 
platforms, Massive collaboration, 

Swarms | Mobile = Session continui-
ty, Immersive compute, Spatial com-
pute | Applications = Bots, Conver-
sations, Smart assistants.

Alle deelnemers werden gevraagd 
om een stemkaart in te vullen. Simpel 
drie opties aan te kruisen: welke pitch 
zij het beste vonden aansluiten bij het 
symposiumthema, welk product/dienst 
het meest relevant is voor Defensie en 
welke direct inzetbaar is bij de Verbin-
dingsdienst. Uit alle ingeleverde stem-
kaarten zijn 12 ‘winnaars’ getrokken 
door dagvoorzitter elnt Fred Geugies,  
zij kregen een fles wijn als dank voor 
hun evaluatie. 
Inmiddels zijn de stemmen geteld… 
de uitslag van de top 5 per ‘categorie’ 

“Eén EMP-

bom boven de 

Noordzee en al 

onze IT ligt plat...”


