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THEMA CYBER

Zoals u gewend bent van de Intercom, is de
laatste editie van elk jaar een themanummer.
Zo ook dit nummer en het thema is Cyber.
Voor de mensen die nu een déjà-vu gevoel
hebben: ja, daar hebben we al eens een symposium over gehouden. Waarom dan toch
een nummer over Cyber? Het is nog steeds
een actueel onderwerp en dat zal het de komende jaren blijven. Naarmate we meer en
meer genetwerkt optreden, wordt cyber een
steeds grotere factor van invloed. Daar moeten we niet alleen in defensief opzicht iets
aan doen, maar we kunnen het ook offensief
inzetten. Cyber als wapen, al moeten daar
nog wel wat juridische kaders voor worden
geschapen. In deze periode van bezuinigingen is Cyber dan ook niet voor niets een
positieve uitzondering. Daar wordt zelfs geïntensiveerd. Dat is ook bittere noodzaak
wanneer we onze eigen informatievoorziening gegarandeerd willen houden. Op defensieniveau is inmiddels kolonel Ir. Hans
Folmer aangesteld als Programmamanager
Cyber en hij is nu een team om zich heen
aan het formeren om cyber te gaan concretiseren.
Cyber is natuurlijk niet voorbehouden aan
defensie. Overal waar computers met elkaar
verbonden zijn, kan het voorkomen. Dat
begon jaren geleden al met de eerste virussen, die vaak als geintje werden gemaakt of
om te kijken wat er technisch mogelijk was,
maar die al snel verschoven naar de professionele hoek om er voordeel uit te halen.
Daarmee zagen bedrijven hun kans schoon
en begonnen virusscanners te ontwikkelen.
Misschien zijn ze er nog, maar ik ken geen
mensen die geen virusscanner op hun computer hebben staan. Ook bij de ontwikkeling
van cyber capaciteiten zal defensie het bedrijfsleven nodig hebben. Aan dit nummer
hebben dan ook zowel defensiemedewerkers
als mensen uit het bedrijfsleven een bijdrage
geleverd.

BEZUINIGINGEN

Het uitwerken van de maatregelen waarmee
de bezuinigingen moeten worden ingevuld
gaat onverminderd door. Ook dit is een onderwerp dat de komende jaren nog prominent op de agenda zal staan. Een van die
maatregelen is het reduceren van functies bij
de CIS-eenheden. Inmiddels is het resultaat
gepresenteerd aan de Programmaraad en
voorgelegd aan Commandant Landstrijdkrachten. We ontkomen er niet aan om ingrepen te doen in de beide CIS bataljons,
maar ook bij een aantal C2 ondersteunende
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elementen. Daar wordt natuurlijk niemand
blij van, maar als een taakstellende reductie
wordt opgelegd, dan moeten er maatregelen
worden genomen en die doen pijn. Ook de
andere eenheden die hierdoor geraakt worden, beginnen zich te roeren. Het is jammer
dat zij hun dedicated CIS ondersteuning
kwijt raken. Een jaar of tien à vijftien geleden
is begonnen met het inbedden van de Verbindingsdienst binnen de eenheden om een
beter begrip van en samenwerking met ‘de
klant’ te krijgen. De commotie die nu is ontstaan geeft wel aan dat de maatregel van jaren
geleden zijn effect heeft gehad. Operationele eenheden erkennen de meerwaarde van
commandovoeringsondersteuning en hebben die het liefst in eigen huis.

SOCIAL MEDIA

Het symposium op 4 oktober was goed bezocht ondanks het feit dat er een grote oefening liep waar behoorlijk wat verbindingsmensen aan deel namen. In het verleden zijn
de symposia in april en oktober gezet, omdat
dat traditioneel de maanden waren, waarin
weinig of niet werd geoefend. Kennelijk is
de traditie doorbroken en we zullen bij de
planning (nog) meer kijken naar de oefenkalender. De mensen die er wel waren, hebben kunnen genieten van goede presentaties
vanuit defensie, de overheid en het bedrijfsleven over informatiemanagement in het
algemeen, maar het gebruik van social media
in het bijzonder. Voor veel mensen zijn social media nog een speeltje, maar steeds meer
bedrijven en zelfs defensie zetten het in als
krachtig communicatiemiddel en soms zelfs
om direct bij te dragen aan bedrijfsdoelstellingen.

EYE OPENER

Voorafgaand aan het Regimentsdiner van
3 november is het jaarlijkse BD event gehouden. Dit keer heb ik een presentatie gehouden over de gevolgen van de Beleidsbrief

defensiebreed. Voor de aanwezigen was dit
op een aantal gebieden echt een eye opener.
Het blijkt dat de media de berichtgeving
toch ‘gekleurd’ doorgeeft, al kijken wij als
(voormalig) defensiemedewerkers er natuurlijk ook gekleurd naar. Gezien de ervaringen van vorige jaren, was een half uur
extra uitgetrokken om meer tijd te geven
voor de discussie. Die extra tijd werd volledig benut en meer dan dat. In ons gezamenlijk enthousiasme over het onderwerp is
zelfs de borrel er bij in geschoten.

BEDRIJVENDAG

De laatste activiteit die we afgelopen jaar
hebben ondernomen, was de informatiemiddag op 29 november voor de bedrijven
die het ons mede mogelijk maken om voor
u de symposia te organiseren en de Intercom
uit te brengen in de kwaliteit die het blad
nu heeft en waar menige vereniging jaloers
op is. In navolging van vorig jaar en gezien
de positieve reacties toen, hebben we het dit
jaar herhaald en daarmee is het, naar goed
militair gebruik, een traditie geworden. Ondanks de relatief korte reactietijd, waren veel
bedrijven aanwezig. Zowel op de middag
zelf als naderhand hebben we veel positieve
reacties mogen ontvangen, dus kennelijk
voorzien we bij de bedrijven in een behoefte.

SOCIAL 16 FEBRUARI

Heeft u de VOV Social op 16 februari in
restaurant “Buitenzorg” in Ede in uw agenda genoteerd? Meer details over de social
vindt u vanzelfsprekend ook in deze Intercom.
Tot slot wil ik u allen een succesvol, gelukkig
maar vooral gezond 2012 toewensen.
Geniet van de kerstvakantie.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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