REDACTIONEEL
38e jaargang nr. 3
september 2009
INTERCOM is een uitgave
van de Vereniging van Officieren
van de Verbindingsdienst
en verschijnt 4x per jaar.
❖
HOOFDREDACTEUR:
Lkol E.R.L. Saiboo
Hondsdrafmeen 43
3844 PC Harderwijk
GSM: 06-30438360
E-mail: erl.saiboo@mindef.nl

De kredietcrisis dwingt de regering tot het herschikken van de financiële middelen van de
rijksoverheid en dat werkt door naar alle ministeries, inbegrepen het Ministerie van Defensie. Moet je daar nu angstig van worden? Angst is een slechte raadgever en dat moeten we
dus maar niet doen. Wat dan wel? Misschien is dit hèt moment om wat oude muurtjes te
slechten.
Laat ik me beperken tot mijn comfortzone: operationele en bestuurlijke informatievoorziening (OIV en BIV). Vroeger waren dat volstrekt verschillende en van elkaar gescheiden werelden. Anno 2009 zijn er echter meer overeenkomsten dan verschillen tussen de OIV en
de BIV. De ‘verschijningsvorm’ voor deployed, mobile en dismounted is ‘anders’. In het
veld, op het platform, op het schip, in de operationele omgeving gaan de OIV en de BIV
samen op. Soms met wat wrijving, maar oplosbaar voor de expeditionaire C2-ondersteunende organisaties van de Operationele Commando’s (Opco’s), waartoe ik ook het JCG reken. Het C2-ondersteunende personeel van elk Opco beschikt over kennis, competenties en
vaardigheden, die nodig zijn voor het realiseren van de BIV. Omgekeerd komt echter niet
veel voor. Is het slechten van het scheidingsmuurtje tussen OIV en BIV een kwestie van tijd?
Dat is wel een angstig vooruitzicht wanneer je maar één vakgebied beheerst.
WAPENSYNCHRONISATIEDAG 2009: 4 NOVEMBER in EDE
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Binnen de Koninklijke Landmacht worden diverse instrumenten gebruikt om elkaar te informeren: wekelijkse defensieperiodieken, maandelijkse vakbladen, jaarlijkse CLAS-informatiedagen, thematische roadshows, symposia en specifieke Wapeninformatiedagen om er
eens een aantal te noemen. Ook ons Wapen blijft niet vanzelf gesynchroniseerd, daar moet
je wel iets voor doen.
Mede gesteund door onze Wapenoudste en het Wapenberaad organiseert de School Verbindingsdienst woensdag 4 november a.s. de WAPENSYNSCHRONISATIEDAG 2009.
Elders in deze Intercom kunt u daar meer over lezen.
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In deze Intercom een vervolg
op de verslaglegging van
OPERATIE AC-11; de
nieuwbouw op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Allereerst de omslagfoto; de
eerste verdieping van het
nieuwe gebouw komt in
zicht. Het hoogste punt nadert, de Leeuwenbitter staat
koud! Ten tweede laat de foto-impressie de bouwontwikkelingen zien uit de periode mei tot juli 2009. En
tot slot bleek de verhuizing voor de heer Wim Rietkerk zo inspirerend te zijn, dat er een cartoon op A-3 formaat is ontstaan: de centerfold-cartoon ‘Elias Beeckman Geding’.
DEZE INTERCOM
Bekijk de inhoudsopgave van IN DIT NUMMER en oordeel zelf over de gevarieerdheid
van deze Intercom. De keuze voor het onderwerp datamigratie wil ik graag toelichten. Datamigratie is niet alleen razend actueel bij SPEER, en daarmee voor velen synoniem voor
‘ver van mijn bed’. Datamigratie is ook in de operationele ISAF-wereld zeer actueel, nu we
daar terrabytes aan data hebben in oudere systemen, die moet worden overgezet naar nieuwe systemen.
Lees het artikel ‘Datamigratie binnen SPEER beheersbaar’ door die
bril en doe daar uw voordeel mee.
U leest hierover in deze zeer actuele derde Intercom van 2009.
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