VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
HAMERSTUK
Wanneer u deze Intercom ontvangt is het
jaar 2010 al (zo goed als) om. Zoals altijd is
ook dit jaar voorbij gevlogen en dat is meestal een goed teken. Er van uit gaande dat het
gezegde time flies when you’re having fun
klopt, betekent het dat we veel leuke dingen
hebben gedaan. Het kan ook betekenen dat
we zo druk zijn geweest, dat we de tijd niet
hebben gehad om op de kalender te kijken.
Waarschijnlijk is het van alle twee een beetje geweest.
Het vorige nummer kwam uit op de dag van
het symposium Cyber Operations met de
aansluitende social. Dat symposium was niet
alleen goed bezocht, maar de mensen die er
geweest zijn, waren er zonder uitzondering
enthousiast over. Zowel het onderwerp zelf
als de kwaliteit van de sprekers vielen in goede aarde. Daar zijn we als bestuur natuurlijk
blij mee en we gaan graag de uitdaging aan
om deze kwaliteit voor volgend jaar tenminste vast te houden.

Bernhardkazerne in Amersfoort en daar zou
ook het museum gevestigd worden. Echter,
op een gegeven moment kwam de mededeling dat gebouw B niet langer beschikbaar
was, waarmee ons regiment en museum op
straat dreigden te staan. Inmiddels is gebouw
C als optie boven de kim gekomen en wordt
onderzocht welke mogelijkheden dat biedt.
Op dit moment is de hele collectie van het
museum ingepakt door de vele vrijwilligers;
een huzarenstukje dat ongeveer anderhalf
jaar heeft geduurd. Nu staat de collectie opgeslagen in een loods in Soesterberg in afwachting van de nieuwe bestemming. Gelukkig zien veel van de vrijwilligers nog
steeds licht aan het eind van de tunnel en
blijven zich inspannen voor ons erfgoed. Een
aantal moet afhaken gezien hun leeftijd in
combinatie met de afstand naar Amersfoort,
maar er worden al nieuwe vrijwilligers gezocht die in de nieuwe omgeving van het
museum wonen.

REGIMENT
Inmiddels is de eerste vergadering van de
Stuurgroep Herinrichting 101 CISbat gehouden. Daarin is de richting uitgezet en
een tijdschema vastgesteld om te komen tot
een iets andere indeling van het bataljon. Dat
is niet omdat het bataljon geen goed werk
zou hebben verricht, maar enerzijds omdat
de ervaringen van de laatste jaren leren dat
het efficiënter kan en anderzijds omdat nieuwe ontwikkelingen, zoals de Verbetering van
het Gereedstellingsproces (VGP) en het project Loopbaanlint (LBL), dit noodzakelijk
maken. Deze vergadering was gekoppeld aan
een bezoek aan de oefening TITAN COMMAND van 101 CISbat. Ik heb daar oud
materieel gezien, bijvoorbeeld de welbekende steekmast, maar ook nieuw materieel
zoals de ARMY III. Ik zag ook veel jong personeel. Startende sergeanten en luitenants,
die met veel enthousiasme uitlegden wat hun
groep of peloton voor taak had. Ondanks de
regen en de modder liep iedereen gemotiveerd rond.

Traditioneel gaat aan het Regimentsdiner
het zogenaamde bd-event vooraf. Een combinatie van reünie en borrel rondom een lezing over een onderwerp dat de Verbindingdienst raakt. Dit keer was gekozen voor
een lezing door C-101 CISbat, lkol Ron Hamelink, over zijn rol als commandant van
een Provincial Reconstruction Team (PRT)
in Afghanistan. Een aantal aanwezigen vroeg
zich af wat dit te maken had met de Verbindingsdienst. Het heeft inderdaad niet zo
veel te maken met het maken van verbindingen. Het heeft echter wel veel te maken
met overdrachtelijk verbinden van mensen:
o.a. onze eigen militairen, de vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en de
lokale bestuurders. Daarnaast toont het de
veelzijdigheid van de verbindelaar aan. Met
gezond verstand, een goede voorbereiding
en inzet kunnen we ook zo’n klus tot een
goed einde brengen. Het onderwerp was
dermate interessant en nodigde uit tot zoveel vragen, dat we al snel door de beschikbare tijd heen waren.

MUSEUM
In het kader van ons historisch besef heeft
ook de Raad van Toezicht Museum Verbindingsdienst vergaderd. Formeel heet dat
binnen defensie de Historische Collectie
Verbindingsdienst, maar voor ons zal het altijd het museum blijven. Aan het eind van
de zomerperiode leek het er voor ons museum niet goed uit te zien. Ons regiment
zou zijn intrek nemen in gebouw B op de
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VERHUIZING
De afgelopen maanden hebben ook in het
teken gestaan van verhuizingen. In mijn directe omgeving speelt de reorganisatie van
de Niet Operationele Staven van het Commando Landstrijdkrachten (NOS CLAS).
Eind november zijn we over gegaan naar een
werkorganisatie als voorbereiding op de formele reorganisatie in maart volgend jaar.

Daar was bewust voor gekozen, omdat we
eind november zijn verhuisd naar de nieuwe Kromhoutkazerne. In deze nieuwe setting is de ‘oude’ sectie G6 van de directie
Operaties deel uit gaan maken van mijn afdeling Informatievoorziening & Communicatie- en Informatiesystemen (IV&CIS)
en heet nu de sectie Gereedstelling.
Wellicht nog meer aansprekend is de verhuizing van de School Verbindingsdienst
van Ede naar een nieuw gebouw in Amersfoort. Meer dan een halve eeuw is de Verbindingsdienst verbonden geweest met Ede
en wie van ons is er niet groot mee geworden? Het nieuwe gebouw wordt gedeeld met
het Command & Control Support Centre
(C2SC), dat ook naar een nieuwe locatie
moest, gezien de sluiting van alle kazernes
in Ede.
Ik wil iedereen prettige Feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar wensen. Ik hoop dat onze collega’s die de redeployment in Afghanistan aan het afmaken zijn, veilig thuis komen. Ook wens ik u en degenen die u
dierbaar zijn alle goeds en gezondheid in het
nieuwe jaar. Het jaar 2011 zal op diverse
fronten een uitdaging worden, maar in elke
uitdaging zit ook een kans.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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