VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
HAMERSTUK
Het zijn turbulente tijden voor Defensie.
Vorig jaar heeft de minister van Defensie
grote bezuinigingen aangekondigd, die vervolgens in enkele tientallen studies zijn uitgewerkt. De resultaten van die studies zijn
gebruikt als input voor de Beleidsbrief die
de minister op 8 april jongstleden bekend
heeft gemaakt. In het vorige hamerstuk
schreef ik dat er na het verschijnen van de
Beleidsbrief meer duidelijkheid zou zijn. Dat
blijkt maar ten dele waar te zijn.

UITWERKINGEN BELEIDSBRIEF
Een deel van de besluiten is volstrekt helder,
bijvoorbeeld het opheffen van beide tankbataljons. Een ander deel van de besluiten
heeft meer vragen opgeleverd dan antwoorden. Die vragen hebben deels betrekking op
welk defensieonderdeel wat moet zien te behalen; deels op hoe de bezuinigingen moeten worden bereikt. Sindsdien is de Beleidsbrief door de Bestuursstaf verder uitgewerkt
in maatregelen en zijn in ‘Den Haag’ acht
generaals aangesteld die elk een defensiebreed onderwerp behandelen. Zo is bijvoorbeeld onze wapenoudste, bgen T. Ent,
aangesteld als projectleider voor het materieellogistieke veld. Ook binnen het Commando Landstrijdkrachten zijn projectleiders aangesteld om invulling te geven aan
een van de maatregelen. Zo ben ik zelf aangesteld als de projectleider die 101 CIS bataljon en het binationale CIS Battallion van
1 (GE/NL) Corps in samenhang moet reorganiseren. Daarbij betrek ik uiteraard de
beide bataljons zelf, alsmede de bovenliggende niveaus.

HERDENKING GEVALLENEN
Op 12 mei hebben we de gevallenen van de
Verbindingsdienst herdacht. Namens de
vereniging heb ik daar samen met majoor
Kerkhoffs een krans gelegd. Dit keer was de
herdenking voor het eerst in Amersfoort en
omdat het plein nog niet af is, was het deze
keer nog zonder monument, maar desalniettemin toch stijlvol. Ik heb laatst kunnen
zien dat de sokkel voor het monument gestaag vordert en er nog wordt gewerkt aan
het plein, dus volgend jaar kan de herdenking weer op de oude, vertrouwde manier
plaats vinden; met leeuw.

SAMENWERKING VOV-VID
Sinds de ALV hebben we als bestuur ook de
banden met het bestuur van de Vereniging
Informatici Defensie verder aangehaald. Er
is afgesproken dat we voor de korte termijn
elkaars leden zullen uitnodigen voor activi-
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teiten die een van de twee verenigingen organiseert, voor zover dat binnen de logistieke mogelijkheden ligt. Dat loopt altijd via
de ‘eigen’ secretaris, zodat u niet door een
andere vereniging wordt benaderd.

stroomversnelling, toen Edwin werd aangewezen om voor een half jaar naar het Midden-Oosten te gaan. Volgens de laatste planning vertrekt hij op 9 juli en ik wens hem
daar een plezierige en leerzame tijd en een
veilige terugkeer.

INTERCOM
In dit hamerstuk wil ik ook onze hoofdredacteur eens in het zonnetje zetten. Hij zal
dit niet onverwachts in de Intercom lezen,
want er wordt niets gedrukt in ons geweldige blad, zonder dat dit een paar keer zijn kritische ogen passeert. Lkol Edwin Saiboo
heeft dit werk een aantal jaren met plezier,
erg enthousiast en naar volle tevredenheid
uitgevoerd. Dat vindt niet alleen het bestuur,
maar dat horen wij ook van u, die het blad
leest, van Hub Tonnaer, die het blad drukt,
Green Paper Association, die het blad exploiteert, en diverse bedrijven, die in het blad
adverteren. Edwin heeft aangegeven dat hij
het iemand anders gunt om ook deze geweldige ervaring op te doen en hij is zelf druk
doende een opvolger te vinden. De Intercom is een van de pijlers van onze vereniging waar we trots op zijn en ook willen blijven. Ik wil bij deze een algemene oproep
doen aan eenieder die interesse heeft om enig
redactiewerk te gaan doen, om zich te melden bij de redactie van ons blad. Dat mag
natuurlijk als hoofdredacteur, maar kan ook
als redactielid. Ook hier geldt: vele handen
maken licht werk. De overdracht van het
hoofdredacteurschap kwam echter een

NAJAARSSYMPOSIUM
‘STORMACHTIGE
ONTWIKKELINGEN’
Tot slot ons komende symposium. Het voorjaarssymposium ging over concrete zaken,
die je letterlijk vast kunt pakken. Voor het
najaarssymposium hebben we een meer conceptueel onderwerp uitgekozen. Dat zal
gaan over een aantal stormachtige ontwikkelingen op het gebied van informatie en informatiemanagement. We hebben een aantal onderwerpen in gedachten, waar we
sprekers voor aan het zoeken zijn. Die onderwerpen liggen op het gebied van social
media, cloud computing, het operationele
gebruik van informatie en de ‘mens-kant’
van het gebruik van informatie. Wanneer we
de sprekers kunnen krijgen die we op het
oog hebben, dan wordt het weer een symposium zoals u de laatste jaren van ons gewend bent.
Ik roep u allen op om op 4 oktober naar het
Officierscasino in Soesterberg te komen.

Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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