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INTERCOM is een uitgave
van de Vereniging van Officieren
van de Verbindingsdienst
en verschijnt 4x per jaar.

Binnen de redactie is zich een echt driemanschap aan het aftekenen dat inhoud geeft aan zowel het hoofdredacteurschap en aan het eindredacteurschap. De aanleiding hiervoor is mijn
plaatsing bij de United States Security Coordinator in Jeruzalem. Het triumviraat Muller-Vaneman-Saiboo zal op die manier de noodzakelijke continuïteit waarborgen in de 6 maanden
van mijn plaatsing in het beloofde land. Alle beschikbare techniek wordt ingezet om dat mogelijk te maken. Zo wordt de Telestick van het Research en Innovatiecentrum van IVENT
een van mijn lifelines.

EEN WERELD IN BEWEGING
Een greep uit de nationale media van de afgelopen drie maanden.

❖
HOOFDREDACTEUR:
Lkol E.R.L. Saiboo
Hondsdrafmeen 43
3844 PC Harderwijk
Gsm: 06-30438360
E-mail: erl.saiboo@mindef.nl
EINDREDACTIE:
Dhr. J.R. Vaneman
OTCMAN / School Vbdd / MPC 53B
Postbus 3003
3800 DA Amersfoort
Maj. ir. E. Muller
E-mail: erikmuller@me.com
Tel: (033) 4663051
REDACTIESECRETARIS:
Redactie Intercom
t.a.v. Dhr. J.R. Vaneman
MPC 53B
Postbus 3003
3800 DA Amersfoort
E-mail: jr.vaneman.01@mindef.nl
REDACTIE:
Kap b.d. A.J.J. Buitendam
Maj ing. E.J.E. Doelitzsch
Lkol b.d. J.A. Helms
Kap b.d. ing. W. Hoekman
Maj. F.J. Koppenjan
Dhr. W. Rietkerk
Maj J. Verboom
ABONNEEADMINISTRATIE:
Maj L.H. Siebering
Bakkersweg 5a
3781 GN Voorthuizen
Tel: (0342) 434266
Gsm: 06-22484233
E-mail: ledenadmin@vovklict.nl
E-MAIL REDACTIE INTERCOM:
redactiesecr.intercom@vovklict.nl
❖
WEBSITE VOV:
www.vovklict.nl
E-MAIL REDACTIE WEBSITE:
secretaris.website@vovklict.nl
E-MAIL WEBMASTER:
webmaster@vovklict.nl
❖
EXPLOITATIE:
Green Paper Association
E-mail: john.akkerman@greenpaperassociation.com
Gsm: 06-53569550
Profileren in de vorm van publiceren en
participeren, kan niet automatisch de voorkeur
bij verwerving inhouden.
❖
LAY-OUT EN DRUK:
Hub. Tonnaer B.V.
Postbus 10060; 6000 GB Weert
Tel: (0495) 657710

“De AIVD ontraadt ambtenaren het gebruik van Whatsapp. Chinese hackers bedreigen
energiebedrijven. Cybertoezicht voorkwam rellen. De minister van Defensie belooft dat het
project SPEER in 2014 tot een afronding komt. Leerlingen presteren beter met mobiele telefoon. Het ICT-beleid bij de overheid loopt achter. Hillen zinspeelt op beperktere inhuur
ICT. Nationaal Cyber Security Centrum in de maak. ICT is de belangrijkste pijler van compacte Rijksdienst. Ook groen datacenter nog steeds energieslurper. Nederland is kwetsbaar
voor cybercriminaliteit. Nieuw draadloos netwerk verstoort GPS. Rampenzenders zijn niet
berekend op internet. Onzichtbare SMS’jes. VS schrappen maar liefst 800 datacenters. Nieuwe website voor Rijks ICT.”
Kan dat allemaal worden genegeerd?
De beleidsbrief, met zoveel slechte tijding voor Defensie, laat enige ruimte voor beleidsintensiveringen. In hoeverre dat toereikend zal zijn voor het wegnemen van nationale kwetsbaarheden en daadwerkelijk het hoofd kan bieden aan de toenemende diversiteit van de bedreigingen, zal moeten blijken.

DEZE INTERCOM
- Van bewezen concepten, zoals de Redeployment Task Force, naar de i-pad.
- Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: laat maar komen die beroepspraktijk binnen het
CLAS.
- Wie durft het aan om de organisatie van de C2 ondersteuning, zowel kwalitatief als kwantitatief, ter discussie te stellen? De eerste aanzet komt uit onverwachte hoek: de logistiek
en haar behoefte aan informatievoorziening.
- Afrika het verloren continent.
De Eastern Africa Standby
Force geeft een heel ander beeld.
- Het C2-systeem NIMCIS van
het Korps Mariniers verguist en
beschimpt. Er valt van te leren,
als je daarvoor open wilt staan.
- Wanneer er veel overeenkomsten zijn, dan ligt samenwerking
voor de hand. Behalve binnen
Defensie, daar lijkt anno 2011
verkokering nog steeds de norm.
De School Verbindingsdienst
laat zien dat het anders kan.
- De herdenking van de Gevallenen van de Verbindingsdienst in
Amersfoort op 12 mei 2011:
stijlvol en waardig.
- Eerdere berichtgeving krijgt een
vervolg: nog meer gevechtsinsignes voor Verbindelaren.
Veel lees- en kijkplezier.
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