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hamerstuk
TURBULENTE TIJDEN

Vorige keer schreef ik dat het turbulente
tijden zijn voor Defensie en daar zal voorlopig geen verandering in komen. Het uitwerken van de maatregelen waarmee de
bezuinigingen moeten worden ingevuld,
zijn nog steeds in volle gang en stukje bij
beetje begint er duidelijkheid te komen. Op
1 augustus heeft de secretaris-generaal de
zogenaamde Startbrief uitgegeven. Daarin
hebben de commandanten van de defensieonderdelen de opdracht gekregen om de
diverse reorganisaties uit te gaan voeren.
Sommige daarvan beginnen al op zeer korte
termijn, bijvoorbeeld het opheffen van de
tankbataljons, andere zullen pas later kunnen aanvangen en niet eerder dan 2014 tot
afronding komen.

NUMERUS FIXUS

In een van de bijlagen bij de Startbrief is ook
de numerus fixus uitgewerkt. Dat is een overzicht waarin per defensieonderdeel staat
hoeveel functies er mogen zijn per rang. Afgezet tegen het daadwerkelijk aantal mensen
dat er nu is volgt daaruit de overtolligheid
per rang. Dit moet nog verder worden uitgewerkt per wapen en dienstvak. Het zal dus
nog even duren voor het personeel weet hoe
groot per rang de overtolligheid is en of hij
of zij daar bij zit. Die overtolligheid zit overigens in alle rangen en standen, van soldaat
tot generaal, dus geen enkele rang wordt
gespaard.

HET NIEUWE WERKEN

Zoals u de vorige keer heeft kunnen lezen,
bevindt onze hoofdredacteur zich op dit
moment in Jeruzalem. Niet als VN-waarnemer, maar als onderdeel van de United States
Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority (USSC), die – getuige de
aanwezigheid van lkol Saiboo – niet alleen
uit Amerikanen bestaat. Hij heeft het erg
naar zijn zin, maar iedereen die hem een
beetje kent zal het niet verbazen dat hij het
wel en wee van de verbindingsdienst en Intercom zelfs vanuit het Midden-Oosten
nauwlettend volgt. Dat kan tegenwoordig
met de telestick, een bootable USB-stick met
daarbij een kaartlezer die het mogelijk maakt
om via het internet met de defensiepas op
het defensienetwerk te komen. Die telestick
is een van de pilots die wordt uitgevoerd in
het kader van ‘Het nieuwe werken’. Binnen
Defensie wordt dat Genetwerkt Samenwerken genoemd. Met die telestick kun je overal waar je beschikking hebt over een internetaansluiting, veilig op het defensienetwerk
komen, dus ook vanaf thuis.

SOCIAL MEDIA MAKEN GROTE
OPMARS

Tot slot het symposium van 4 oktober. Bij
het schrijven van dit hamerstuk, waren de
voorbereidingen voor het symposium bijna
voltooid. Het onderwerp bij uitstek dat je
de laatste tijd hoort en nog steeds een grote
opmars maakt, zijn de social media. Aanvankelijk in gebruik bij een kleine groep voorlopers, maar steeds meer in gebruik bij bedrijven en zelfs de politiek maakt er meer en
meer gebruik van. Ook Defensie heeft inmiddels een YouTube kanaal en is te volgen
op Twitter. Reden om hier eens aandacht
aan te besteden en aan de hand van een aantal inleidingen te kijken wat Defensie hier
(nog meer) mee zou kunnen of misschien
wel/niet zou moeten doen.
Het symposium zelf is niet live te volgen via
internet, dus ik roep u allen op om dit in
persoon mee te maken.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter

DE LEEUW

De afgelopen jaren is er nogal wat te doen
geweest over ‘de leeuw’, die al jaren een
prominente plaats heeft in ons monument.
Eerst zou hij terug moeten naar Rotterdam
en later moest hij weer in Ede blijven, terwijl
het Regiment naar Amersfoort verhuisde.
Uiteindelijk is er door veel werk van de wapenoudste een compromis gesloten, dat
Defensie de leeuw mocht houden en de gemeente Ede een replica zou krijgen. Die
replica is op 9 september in Ede onthuld in
aanwezigheid van de burgemeester van Ede,
dhr. C. van der Knaap, onze regimentscommandant, lkol J.J. de Feiter, en onze wapenoudste, bgen T. Ent. Op 13 oktober zal het
monument voor de gevallenen van het
wapen van de Verbindingsdienst, met daarbij weer de ons zo bekende leeuw, op het
Veteranenplein in Amersfoort worden onthuld. Meer hierover kunt u lezen op de internetsite van ons regiment.
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