
tech n i e k

  Kolonel A. Straver, voorzitter VOV

intercom | jaargang 46 | 2 7

Tijdens het schrijven van dit HAMERSTUK is de kabinetsformatie nog gaande. Het is nog niet zeker of  
en in welke mate het defensiebudget zal groeien. Het laatste jaar is er binnen Defensie hard gewerkt  
aan de planning waar dit eventuele extra budget aan besteed dient te worden. Ook de instandhouding  
en de investeringen in informatietechnologie maken hier deel van uit.

hame rstu k

De noodzaak om meer aan Defensie te besteden lijkt 
inmiddels onomstreden. Na vele jaren van bezuini-
gen en het groeiende besef dat onze veiligheid geen 
vanzelfsprekendheid is, lijkt een keerpunt te zijn be-
reikt. Maar de bomen groeien niet tot in de hemel. Het  
kabinet zal keuzes moeten maken en ook Defensie  
zal intern scherpe prioriteiten moeten stellen. 

Wat mij in het verleden opviel is dat het belang van IT 
nog weleens sneuvelde in de strijd tussen de diver-
se belangen. Niet dat men IT niet belangrijk achtte, 
maar als de keuze gemaakt diende te worden tussen 
hoofdwapensystemen en de ondersteunende IT dan 
ging dit toch uiteindelijk ten koste van het laatste. 
Ondanks dat we al sinds het eind van de jaren negen- 
tig belijden dat IT een force multiplier is en dat het toe-
komstig optreden meer draait om informatie dan ooit 
tevoren, is er hard bezuinigd op IT. Wellicht waren er 
nog onvoldoende aansprekende voorbeelden waaruit 
de meerwaarde van IT bleek.

Maar ik zie nu toch een wijziging ten opzichte van het 
recente verleden. Het belang van informatie en de on-
dersteunende IT wordt nu sterk onderkend. Waar ik 
in het verleden het idee had dat vertegenwoordigers 
van de IT- of CIS-gemeenschap anderen trachtten 
te overtuigen, zie ik nu dat de behoefte aan verster-
king en bescherming van het informatiedomein vanuit  
commandanten en gebruikers zelf komt. 

Dat IT weer leeft bleek wat mij betreft ook tijdens het 
uitstekende VOV-symposium over interoperabiliteit. De 
persoonlijke aanwezigheid van zowel C-LAS als zijn 
plaatsvervanger onderstreepten de noodzaak van IT 
voor de Landmacht. Wat ook goed naar voren kwam 
was de complexiteit van interoperabiliteit. 

Welke keuzes dienen we te maken tussen het koppe-
len van systemen en veiligheid? Kiezen we voor een 
gemeenschappelijke standaard of toch maatwerk om 
aan onze specifieke eisen tegemoet te komen, ten 
koste van interoperabiliteit? De juiste keuzes hierin  
kunnen alleen worden gemaakt samen met de gebrui-
kers van systemen. En dit kost tijd, geld en mankracht, 
zeker om het ook internationaal af te stemmen.

In alle plannen die zijn gemaakt in voorbereiding op 
een nieuwe defensiebegroting is ook geld voor IT op-
genomen, afhankelijk van het extra geld dat beschik-
baar komt. Het nadenken over de toekomst van de 
krijgsmacht heeft wederom het belang van informatie 
en IT duidelijk gemaakt. Ik heb de overtuiging dat zelfs 
als Defensie minder budget krijgt toegewezen dan  
verwacht, de trend is gezet. Defensie zal meer prioriteit 
aan IT moeten verlenen, niet alleen in geld, maar ook  
in tijd, aandacht en mankracht, want goede IT blijft  
tenslotte mensenwerk.


