REDACTIONEEL
Met veel genoegen kan ik u vertellen dat maj Fred Koppejan toegetreden is tot de redactie
van Intercom.
Daarnaast heeft de redactie het genoegen de heer ir. Teus van der Plaat bij u te introduceren als vaste columnist.
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Wat mag u van deze column verwachten?
Voor diegene die het blad ‘In Touch’, met daarin eveneens een column van de hand van de
heer Van der Plaat, niet hebben gekend is een korte introductie op zijn plaats. Hoewel we
de heer Van der Plaat tekort doen wanneer we zijn columns proberen terug te brengen tot
slechts enkele kreten en termen toch een poging in drie woorden: futurewatcher, trendwatcher en innovatie.
De redactie wenst de heer Van der Plaat veel inspiratie toe bij het schrijven van zijn columns.
Vanaf nu dus in elke Intercom: de terugkerende column van de heer Van der Plaat.

ONGEWISSE TIJDEN
“10 jaar geleden zochten leidinggevenden naar IT voor technische oplossing bij business cases.
Tegenwoordig worden IT managers gezocht om antwoorden te geven om concurrentievoordeel te behalen en om richting te geven aan strategische besluitvorming.”
Samen van minder meer maken. Bezuinigingen stimuleren tot creativiteit, innovatie en samenwerking. Tegen de tijd dat u deze Intercom leest zijn de contouren van de bezuinigingen bekend en richten we de pijlen op de bekende en de onbekende toekomst; op verkenning.

OP VERKENNING IN CYBERSPACE
Wat zijn de bedreigingen? Waar zijn de systemen kwetsbaar? Wat kunnen we daar tegen
doen? Wat is de rol van de Verbindingsdienst daarbij? Het zekerstellen en beschermen van
de commandovoering en onze informatie is ook C2-ondersteuning! Actie ondernemen of
wachten op onze eigen ‘Wikileaks’?
Het Internationale Olympische Comité heeft niet afgewacht en eist Cyber-Veilige spelen in
2012. Kan ATOS Origin dat waarmaken? Lees hierover in deze Intercom.
Op verkenning in Cyber Space en we nemen mee …

DEZE INTERCOM
In deze Intercom een meer dan uitgebreide verslaglegging van alle activiteiten op en rond
18 februari 2011. De opening en naamgeving van het Elias Beeckmangebouw. De naamgeving van het lkol Henk van Hattem auditorium. Een appèlplaats rijker, geschiedenis geschreven en de basis gelegd voor nog veel meer verjaardagen van de Verbindingsdienst in
Amersfoort.
Sinds de afgelopen Intercom is er veel gebeurd in ‘onze’ wereld. Een nieuwe commandant
voor 101 CIS bataljon. De VOV-social met
Intercom Awards en breinbrekerprijzen.
Een hoge Duitse onderscheiding voor onze Wapenoudste.
Expeditionaire Netwerk Information Infrastructuur
Met de artikelen ‘ Toekomstige ontwikkelingen’, ‘1GNC: Een veranderende omgeving, innovatiekansen’, CIS-management
en -beheer: de juiste taak op de juiste plek’
en ‘CISbn versus 101 CISbat’ worden aanzetten voor een Expeditionaire Netwerk Information Infrastructuur gegeven.
Dat alles en nog veel meer in de eerste Intercom van 2011.
Veel lees- en kijkplezier.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur
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