
2)  De officier blijft bij zijn eigen wapen/dienstvak behoren maar 
neemt daarmee afscheid van de subcategorie Off-ICT. 

3)  De officier zit in zijn laatste functie en blijft bij zijn eigen 
 wapen/dienstvak en behoudt de subcategorie Off-ICT.

Uiteindelijk hebben achtendertig officieren-ICT de overgang 
naar de Verbindingsdienst gemaakt (zie de personalia el-
ders in deze Intercom). Dinsdag 13 november zijn zij op de 
Kromhoutkazerne te Utrecht verwelkomd bij het regiment. 
Dit gebeurde o.a. door de wapenoudste van de Verbindings-
dienst bgen Duckers, de voorzitter PAR VBDD kol Klaren, 
regimentscommandant lkol van Dijk en regimentsadjudant 
aoo van Mierlo. Na diverse toespraken werd er met Leeuwen- 
bitter getoast op het regiment Verbindingstroepen en werd 
de regimentscoin met certificaat uitgereikt aan de nieuwe 
regimentsleden. Daarna was er een mogelijkheid om elkaar  
beter te leren kennen onder het genot van een drankje en  
bittergarnituur.

Enige tijd terug heeft het IV-personeel C-LAS aange- 
sproken omdat het voor hen onduidelijk is onder welk 
wapen/dienstvak zij vallen en wie hun (loopbaan)belan-
gen behartigt. De voorzitter van de Personeelsadvies- 
raad (PAR) van de Verbindingsdienst is gevraagd om de 
mogelijkheid te onderzoeken of het IV-bestand onder- 
gebracht kon worden bij de Verbindingsdienst.

Het huidige bestand officieren-IV bestaat voor ongeveer  
50% uit officieren van de Verbindingsdienst. De andere officie-
ren-IV zijn ondergebracht bij andere wapens en dienstvakken.
Een nader beschouwing van het bestand functies-IV leert dat 
deze zich bevinden op het snijvlak van bedrijfsvoering aan de 
ene kant en de ICT (de ‘traditionele’ Verbindingsdienst) aan 
de andere kant. Officieren-IV werken dan ook dagelijks veel 
en vaak nauw samen met officieren van de Verbindingsdienst.

Het afgelopen jaar heeft de PAR Verbindingsdienst, samen 
met de officieren-IV een aantal zaken in kaart gebracht. Er is 
gesproken over de organisatiekant, welke functies zijn IV-func-
ties, welke personeel behoort tot het IV-bestand, wat zijn de 
loopbaanmogelijkheden en hoe blijft de IV-piramide met ge-
kwalificeerd personeel gevuld.

De Verbindingsdienst en IV zijn tot de conclusie gekomen dat 
het opnemen van de officieren-IV binnen de Verbindingsdienst 
een versterkend effect heeft, zowel voor de organisatie als 
voor het individu, de officier-IV (OID). Hiertoe heeft elke offi-
cier-OID een brief op het huisadres gekregen waarbij hij zijn 
keuze kenbaar kon maken. De keuzes waren in het kort: 
1)  De officier-OID kiest voor overgang naar het wapen van de 

Verbindingsdienst en blijft zijn subcategorie Off-ICT behouden. 
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