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ROADMAP REGIMENT
WEBSITE REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN
verslagen van een feest of activiteit, foto’s,
certificaatuitreiking, nieuws over het Verbindingsspook, een trouwerij, veteranennieuws, agenda-onderwerpen, prijsuitreiking,
commando-overdracht,
een
bevordering, etcetera. Het kan en mag allemaal op de website worden gepubliceerd
want het ondersteunt onze onderlinge binding en kameraadschap.

Overzicht Roadmap

De Regimentsadjudant heeft begin 2008
melding gemaakt van de lancering van de
vernieuwde website
www.verbindingsdienst.nl. Een geschikt
moment daarvoor was de viering van de 134e
Verjaardag van ons Wapen. De website heeft
vervolgens goed gefunctioneerd en steeds
meer structuur en inhoud gekregen. Het
aantal ‘hits’ en unieke bezoekers is veelbelovend, ook veteranen en ex-dienstplichtigen weten de weg naar de website ondertussen te vinden. Het is een indicatie dat de
website voorziet in een behoefte.

dan deze hier toe te lichten. Vergeet daarbij zeker niet de archieffunctie te bezoeken.
Een bijzondere prestatie, een FLO, een medaille-uitreiking, individu of organisatie,
sportdag, een oefening, aankondigingen en

Als Regimentscommando gebruiken we de
website voor het weekverslag van de RA om
een beeld te verstrekken van de werkzaamheden en de onderwerpen die onze aandacht
krijgen. Ook publiceren we op de website
de afgestemde richtlijnen om daarmee transparant te zijn over hoe wij als Regiment bepaalde zaken hebben afgesproken en geregeld. Deze richtlijnen zijn niet vrijblijvend
en scheppen dus verplichtingen. Daar waar
nodig worden deze richtlijnen benut voor
de opzet van Regimentsorders voor een
sportdag, beëdiging en soortgelijke activiteiten. Verder gebruiken we de website om
de artikelen over de Roadmap Regiment te
publiceren en relevante statische informatie
weg te zetten. Het is allemaal nog niet af,
maar stap voor stap wordt vooruitgang geboekt.
Als Regiment moeten we zekerstellen dat de
website optimaal blijft functioneren en blijft

Echter door het succes liepen we tegen technische grenzen aan. Ondertussen is een nieuwe provider gevonden, die kosteloos de website wil hosten. Op deze manier wil deze
provider onze Wapenbroeders steunen. Uitermate fijn om dat te constateren!
Natuurlijk is de website geen doel op zich
maar blijft het een middel. Maar wel een uitstekend middel om de communicatie met alle leden van het Regiment te ondersteunen.
Zeker ook omdat de ‘verbindelaar’, jong en
oud, tegenwoordig beschikt over internet op
zowel de werkplek als thuis. Zelfs in missiegebieden is men tegenwoordig online!
We nodigen u graag uit om eens te surfen
op onze site. Dat maakt veel meer duidelijk
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voorzien in de behoefte. Het ondersteunt
immers onze Esprit de Corps. Hoe wij dat
doen is vastgelegd in een Regimentsrichtlijn
nummer 1 Website. Deze is door iedereen
na te lezen op www.verbindingsdienst.nl onder
de
rubriek
Werkwijze
Regiment/Richtlijnen. Dat wil niet zeggen dat
het ook anders kan en voorstellen daarvoor
zijn welkom.
Laat gerust uw waardering aan de Redactie
merken voor hun inzet. Een leuke manier
om dat te doen is een bericht achter te laten
in het Gastenboek. Nog beter is door content
aan
te
leveren
via
content@verbindingsdienst.nl. Vooral nieuws
over leden van het Regiment en organisatiedelen waar deze leden werken kan hier
worden achtergelaten. Heeft u voorstellen
ter aanvulling en verbetering op de statische
informatie, dan zijn ook deze zeer zeker welkom. Iedereen kan daar van zijn, of u nu
burger, officier, onderofficier, manschap,
bd’er of veteraan heet.
Redactie Website

Onze conclusie:
De Website Regiment Verbindingstroepen
is toekomstvast georganiseerd en draait! Een
middel dat de Esprit de Corps ondersteunt.
Vasthouden dus!
Onze aandachtspunten in de nabije toekomst:
1. Een uitbreiding van redacteurs, bij voorkeur uit de hoek van de DMO en CDC.
Vele handen maken tenslotte licht werk
en het komt de continuïteit ten goede.
Een rol van een redacteur is ook de
nieuwsgaring te stimuleren waardoor
mogelijk meer nieuws binnenkomt over
leden werkzaam binnen DMO en CDC.
2. Een verdergaande samenwerking met an-
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dere websites zoals de VOV, VOOV, Museum of een veteranensite zoals Oud Leden 1(NL)UN Sigbn. De eerste stappen
daarin kunnen een enigszins overeenkomende huisstijl van de sites of een gezamenlijke kalender zijn. De ultieme stap
van samenwerking is natuurlijk toe te werken naar één website die alles en iedereen voorziet van informatie. Een gezamenlijke beheerinspanning is tenslotte
ook doelmatiger.
3. De statische informatie uit te breiden en
te actualiseren. Zijn er ideeën en bijdrages? De rubriek Het Regiment/
Eenheden leent zich uitstekend om een
beeld te geven van JCG, C2SC, Afd.

IV&CIS, MPO, brigades en al die andere organisatiedelen waar menig ‘verbindelaar’ werkzaam is. Op de contactpagina kunt u vinden waar u moet zijn!
Na het artikel over ‘Een georganiseerd en
transparant Regiment’, ‘Ons Vaandel en de
Vaandelwacht’, nu dan de ‘Website Regiment Verbindingstroepen’. We komen snel
weer op het net met een volgend onderwerp.
De Regimentscommandant
Lkol Cees Jongerius
De Regimentsadjudant
Aoo Henrie de Gussem
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