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Na wederom een dag vol met Zoom- en Skypemeetings zoek ik inspiratie voor mijn volgende hamer- 
stuk in de Intercom. Face-tot-face contacten zijn geminimaliseerd en de laatste weken ben ik nog maar 
sporadisch op mijn gebruikelijke werkplekken in Amersfoort en Utrecht aanwezig. Eigenlijk is de impact 
van COVID op het inhoudelijk functioneren van mijn afdeling Landgebonden IT van het JIVC nog vrij  
beperkt. De focus op de productie lijkt zelfs alleen maar te zijn toegenomen. Maar toch wordt bij mij,  
en niet bij mij alleen, het gemis aan de dagelijkse offline interactie steeds sterker.  Het is elke dag  
weer bezien hoe we onder de gegeven omstandigheden, zo goed mogelijk de onderlinge sociale cohesie 
inhoud kunnen geven. En dat geldt ook voor onze vereniging. 

hame rstu k

Inmiddels heeft het bestuur ten aanzien van onze  
verenigingsactiviteiten besloten de eerste helft van 
2021 fysiek niet bijeen te komen. Voor de tweede helft 
van het jaar gaan we er in de planning van uit dat bij-
eenkomsten weer mogelijk zijn. Daarnaast bespeuren 
we inmiddels minder animo voor uitgebreide webinars; 
iedereen zit wel aan zijn limiet wat betreft de dagelijkse 
schermtijd. Dus ook met digitale bijeenkomsten zijn we 
terughoudend. Het bestuur wil echter wel een algeme-
ne ledenvergadering houden, maar dan in een andere 
vorm. U wordt hierover separaat geïnformeerd. 
In het najaar hopen we dan weer een ouderwets VOV 
symposium te organiseren, waarbij we de onderwerpen 
van het uitgestelde programma uit 2020 zullen actua-
liseren. En wat dat betreft speelt er voldoende in onze 
wereld van CIS en IT. Nadat in de Defensienota al ste-
vig de nadruk op informatiegestuurd optreden werd 
gelegd, wordt dit in de Defensievisie 2035 nog eens 
onderstreept met de verschillende inrichtingsprincipes. 
De doorontwikkeling van informatiesystemen en on-
derliggende IT zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. 
Maar ook op betrekkelijke nieuwe aandachtgebieden 
als cyber en data-science worden ambitieuze doelen 
gesteld. En waar ik in het verleden nog wel eens het 
gevoel had dat het belang van dit soort ontwikkelingen 

vooral vanuit onze gemeenschap als verbindingsoffi-
cieren aan de man moesten worden gebracht, zie ik nu 
dat dit inzicht veel breder binnen defensie wordt onder-
steund. En ik herken het ook aan een herwaardering 
van de positie van IT en daaraan gerelateerde functies 
en organisaties. Langzaamaan worden ook de resour-
ces beter uitgelijnd met de ambities van defensie. Er is 
in mijn ogen echt een verhoogde prioriteit voor IT bin-
nen Defensie. Niet alleen voor investeringsprojecten, 
maar ook voor de uitvoerende organisaties.
Deze toegenomen ambities stellen ons natuurlijk wel 
voor grote uitdagingen om hier invulling aan te geven, 
terwijl we nog steeds bezig met bijvoorbeeld de huidige 
vulling met personeel en inzetgereedheid van materieel 
op orde te brengen. Maar ondanks deze uitdagingen, 
prijs ik mij gelukkig in dit interessante vakgebied werk-
zaam te zijn en onderdeel uit te maken van de speer-
punt van de verwezenlijking van deze ambities binnen 
Defensie. En dat is dan weer een mooi lichtpuntje in 
dit donkere coronatijdperk. Hopelijk zijn we weer snel 
in staat om offline face-to-face de meest recente ont-
wikkelingen met elkaar te delen. Ik kijk in ieder geval 
uit naar ons ouderwets gezellig samenzijn, waarbij we 
weer als vanouds goed verwend worden door het team 
van Eric met heerlijke ‘drinks & bites’.


