VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
hamerstuk
Terwijl ik dit schrijf, komt de regen gestaag
naar beneden, maar ondanks (of misschien
wel dankzij) de regen gaan de gedachten al
naar het komende zomerverlof. We zijn al
halverwege het jaar en er is veel gebeurd, al
is dat niet altijd even zichtbaar.

TERUGBLIK: SYMPOSIUM
VERBINDINGSDIENST NA DE
KREDIETCRISIS

Wat wel zichtbaar is geweest, is onze jaarlijkse vergadering met het daaraan gekoppelde symposium over de Verbindingsdienst
na de kredietcrisis. Op de jaarvergadering
was het inmiddels gebruikelijke aantal leden
aanwezig. Dat is al enkele jaren stabiel. Het
symposium was erg goed bezocht. In totaal
waren er meer dan 200 mensen aanwezig,
zodat er stoelen bijgezet moesten worden.
Daaruit hebben wij als bestuur afgeleid, dat
dit symposium in ieder geval voorzag in een
behoefte. Het geeft ook aan dat er grote
betrokkenheid is bij alles wat voortkomt uit
de Beleidsbrief van de Minister van Defensie
in het algemeen en datgene wat de Verbindingsdienst raakt in het bijzonder. Het was
goed om te zien dat alle beoogde sprekers
ook daadwerkelijk zelf aanwezig waren. De
meeste van hen zijn druk bezette generaals
dan wel CEO van een groot bedrijf en ook
hun agenda’s worden nogal eens gewijzigd
als gevolg van actuele gebeurtenissen. Degenen die er niet bij konden zijn, hebben
echt goede informatie gemist over sourcing
bij Defensie in het algemeen, de ervaringen
van Thales met sourcing, het oprichten van
het Joint IV Commando, de reorganisatie
van de CIS eenheden en de nieuwe visie van
de Verbindingsdienst. Die laatste is gepresenteerd door onze wapenoudste, bgen
Theo Ent. Daarvan is ook een video-opname
gemaakt, die te zijner tijd gepubliceerd
wordt op de site van de Verbindingsdienst,
zodat iedereen er deelgenoot van kan worden.

REGIMENTSACTIVITEITEN

Namens de vereniging is een deel van het
bestuur aanwezig geweest bij de Herdenking
gevallenen Verbindingsdienst, georganiseerd door het Regiment op 16 mei. Ik heb
daar namens de vereniging samen met de
vicevoorzitter, kol Toine Visser, een bloemstuk gelegd. Het is toch elk jaar weer een
indrukwekkende gebeurtenis met veel belangstelling van nabestaanden, veteranen en
uiteraard actief dienenden.
Ook ben ik namens het bestuur aanwezig
geweest op de jaarlijkse reünie van de Iden-
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titeitsgroep Steenrode
Baretten (ISB), die
bestaat uit mensen die
hebben deel hebben
uitgemaakt van de
Multinational Force &
Observers (MFO) in
de Sinaï. Dat zijn niet
exclusief leden van de
Verbindingsdienst,
omdat in de MFO ook
een detachement van
de Marechaussee zat
en ook de nodige aantallen
niet-verbindingsfuncties. Daarnaast was het – voor
zover ik heb meegemaakt – de eerste echte
joint eenheid die uitgezonden is geweest,
dus er waren ook collega’s van de Marine en
de Luchtmacht. Zelf
heb ik ook deel genomen aan de MFO en
geheel in lijn met mijn
herinnering aan de
Sinaï was het die dag
prima weer.

RESULTATEN
REORGANISATIE
CIS EENHEDEN

Wat voor de meesten
van u minder zichtbaar
is, is de reorganisatie
van de CIS eenheden,
maar ook die begint
meer en meer vorm te krijgen. De studie is
door C-LAS goedgekeurd. Er is besloten om
de implementatie ervan in drie blokken op
te delen: de reorganisatie van 101 CISbat,
de reorganisatie van het CIS Bn van 1 GNC
en de reorganisatie van de diverse C2ost
elementen bij de eenheden. Deze laatste
reorganisatie wordt geen separaat traject
voor alle C2ost elementen gezamenlijk,
maar het C2ost element reorganiseert tegelijk met de moedereenheid waar het deel van
uit maakt, onder de randvoorwaarden zoals
aangegeven in de studie. Voor de reorganisatie van 101 CISbat is het beleidsvoornemen uitgegeven door C-LAS en in juni is de
eerste werkgroepvergadering gehouden.
Aangezien het CIS Bn een binationale eenheid is, was eerst overleg nodig met Duitsland. Op werkniveau is overeenstemming
over de reducties bij het CIS Bn en over het

aanpassen van het document dat de Assured
Availability regelt. In juni is er formeel overleg tussen Nederland en Duitsland op generaalsniveau en de verwachting is dat daar
ingestemd wordt met het voorstel. Daarna
kan ook het Beleidsvoornemen van het CIS
Bn worden uitgegeven.

NAJAARSSYMPOSIUM CYBER IN
DE PRAKTIJK

Onze laatste verenigingsactiviteit was de
barbecue, die aansluitend aan de regimentssportdag werd georganiseerd op 28 juni. Ik
heb velen van u daar kunnen begroeten.
Het najaarssymposium op 9 oktober in Garderen, verdient uw warme aandacht en ik
hoop dan weer op een grote opkomst.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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