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Op 1 juni jongstleden heb ik het voorzitterschap van onze vereniging van Arjen Straver overgenomen, en 
Deborah van Dam-Vredenbregt het secretarisschap van Hein Hillen. Arjen en Hein hebben veel betekend 
voor de vereniging. Arjen is vijf jaar voorzitter geweest, in een periode van krimp in de krijgsmacht en de 
beperkingen in verenigingsactiviteiten door COVID19. Arjen was echter door deze ontwikkelingen niet uit 
het veld te slaan en heeft de vereniging door deze moeilijke periode geloodst. Hein is zelfs 21 jaar secretaris 
geweest en werd 1 juni dan ook door de leden tot erelid benoemd. Hein’s secretarisschap kenmerkte zich 
vooral door zijn pragmatische en plezierige wijze van samenwerking, waarmee hij jarenlang een bindende 
factor binnen het bestuur en de vereniging vormde. Arjen en Hein: vanuit mijn positie nogmaals van harte 
dank voor jullie tomeloze inzet en verbindend leiderschap. Ik hoop dat jullie met trots op het bereikte 
terugkijken en gaan genieten van jullie verworven vrije tijd. 

h a m e r st u k

Na het overnemen van het voorzitterschap keek ik 
tijdens het symposium in een volle zaal, en daar ben ik 
blij om. Het thema Cyber & Electro Magnetic Activities 
(CEMA) leeft en trok veel aandacht. Ik zag echter ook 
veel gezichten die ik nog niet ken. Ik zal op de komende 
activiteiten proberen zoveel mogelijk van jullie de hand 
te schudden om kennis te maken. En ik hoop oprecht 
dat jullie naar de volgende symposia blijven komen! 
Voor eenieder die bij Defensie betrokken is op IT-
gebied breken echt uitdagende tijden aan. In het najaar 
staan we daarom in ons symposium stil bij programma 
Grensverleggende IT (GrIT). GrIT is een programma dat 
met al zijn building blocks alle eenheden, staven en vaste 
infra zal raken, en waarmee we flinke stappen maken in 
interoperabiliteit met onze internationale partners. 

Vanuit mijn huidige functie als chef staf bij het Joint 
Informatie Voorzienings Commando (JIVC) zie ik 
naast GrIT veel grote en kleine IT-projecten op onze 
krijgsmacht afkomen. Er gaat veel gevraagd worden 
aan kennisontwikkeling, professionaliteit en inzet van 
ons verbindingspersoneel om de invoering van die 
grote IT-programma’s, zoals GrIT, succesvol te maken.  
Net als bij dit soort grote programma’s in het verleden, 
zie ik onze vereniging als een uitstekend middel om via 
onze persoonlijke netwerken, informatie en inzichten 
over programma’s en projecten te delen. Laten we 
ons als vereniging daar net als bij CEMA en GrIT in de  
komende jaren op richten.

En daar wil ik tijdens mijn voorzitterschap dan ook 
graag samen met jullie op focussen: verbinden, onze 
netwerken onderhouden en gebruiken voor onze 
krijgsmacht. De jaarlijkse lijst aan terugkerende acti-
viteiten voor actief dienende en buitendienst leden is 
verrassend lang, en dat zijn momenten dat we de ver-
binding met elkaar kunnen zoeken. Onze vereniging is 
springlevend en dat moeten we zo houden. Ik nodig 
dan ook iedereen uit om bij te dragen. Schrijf eens een 
artikel of bied je aan als vrijwilliger bij een activiteit, 
zoals symposium of ledenBBQ. Ook zoeken we nog 
een redactielid, waarin je je creativiteit voor ons blad 
kwijt kan. Daarover gesproken: als bestuur houden we 
ons aanbevolen voor interessante onderwerpen. Met 
de komende investeringen en ontwikkelingen moet 
dat niet moeilijk zijn. Dus laat het ons weten als je een 
goed idee hebt. Ook voor verbindende evenementen. 

Ik kijk er naar uit om in deze uitdagende tijden jullie 
voorzitter te mogen zijn. Ik heb er zin in en ga er de 
komende jaren samen met de overige bestuursleden 
en jullie er iets moois van maken. Ik hoop jullie allemaal 
op de komende activiteiten te ontmoeten en samen 
aan onze vereniging en krijgsmacht te werken.

“samen focussen op: 
verbinden, netwerken
en onderhouden”

samen 
sterk!


