visie verbindingsdienst 2020
kansen en mogelijkheden
Spreekt de Visie Verbindingsdienst 2020 de jonge garde aan? Op welke aspecten
slaat de aankomende generatie in het bijzonder aan? De redactie heeft eerste-luitenant Sebastiaan Keijzer (werkzaam bij 11 Luchtmobiele Brigade) bereid gevonden
de Visie Verbindingsdienst 2020 te beschouwen, waarbij Sebastiaan nader ingaat
op wat hem aanspreekt. Daarnaast staat hij stil bij de kansen en de mogelijkheden.
Slaat de Visie Verbindingsdienst 2020 een brug naar de Y- en Z-generatie? Is de
visie houdbaar? Oordeel zelf.

INLEIDING

Aanleiding voor het schrijven van dit korte
artikel is de Visie Verbindingsdienst 2020,
‘We deliver Information Dominance’. Het
artikel heeft tot doel u te laten inzien dat
ondanks de toekomstige veranderingen binnen de krijgsmacht er desondanks kansen
en mogelijkheden zijn voor de Verbindingsdienst. Eerst zal ik een korte samenvatting
geven van de vernieuwde visie. Hierin laat
ik alleen de zaken naar voren komen die mij
na het lezen van de visie hebben aangesproken. Vervolgens zal ik kort ingaan op de
kansen en mogelijkheden die aanwezig zijn
voor de Verbindingsdienst en aansluitend
de afsluiting.

Visie

De krijgsmacht is niet alleen nu, maar ook
in de toekomst aan verandering onderhevig,
zo ook de Verbindingsdienst. Aan deze verandering levert de Verbindingsdienst tegelijkertijd een belangrijke bijdrage. Het biedt
de juiste gelegenheid om met een kritische
blik te kijken of we de goede dingen nog
wel doen.
Het is onze taak om de cruciale rol van informatievoorziening optimaal in te vullen. Dat
betekent dat wij voor commandanten onze
verbindingsdiensttaken uitvoeren en dat wij
kijken hoe wij de huidige informatievoorziening kunnen verbeteren. Waar liggen kansen
en bedreigingen in de toekomst. Welke partners (militair en civiel) spelen ook een rol in
deze informatievoorziening en hoe kan ik
deze samenwerking optimaliseren. Dat geeft
ons toegevoegde waarde.
Het personeel van de Verbindingsdienst bepaalt het succes van de Verbindingsdienst.
Succes ligt in de ambitie en de durf om de rol
van verantwoordelijke op te pakken. De verbindelaar is proactief, laat zijn toegevoegde
waarde zien aan commandanten. Verbindelaren beschikken naast vakmanschap en vakkennis over een groot aanpassingsvermogen
en de bijbehorende mentale flexibiliteit en
weerbaarheid om op die veranderende omgeving te reageren. Wij zijn er van!

INTERCOM 2012-2

Kenmerkend voor de krijgsmacht in het
algemeen en de Landmacht in het bijzonder is dat operaties vaak met een korte reactietijd en soms onder moeilijke en zelfs
bedreigende omstandigheden plaatsvinden.
Van de verbindelaar wordt verwacht dat deze
onder alle omstandigheden zijn taak uit kan
voeren. Dat vereist gedegen opleiding en
training als militair en als verbindelaar en
maakt onlosmakelijk deel uit van het geïntegreerde gereedstellingproces. Wij zijn eerst
militair en daarna specialist.
Bescherming van de informatiesystemen
en vooral de informatie daarbinnen is altijd
een essentieel onderdeel van de Verbindingsdienst geweest. Technische en cryptografische beveiliging van onze informatiesystemen en de informatie wordt in het
informatiedomein mogelijk relevanter dan
ooit. De essentie van de strijd in het informatiedomein is dan ook hoe goed we onze
informatie weten te beschermen of die van
de vijand weten te onderscheppen of te beïnvloeden. Cyber Warfare maakt van ons een
volwaardig Wapen.

Kansen en Mogelijkheden

Doordat de Verbindingsdienst de informatievoorziener van het landoptreden wordt,
geeft dat kansen en ruimte om een onmisbare
schakel te worden binnen het landoptreden.
Doordat er gewerkt gaat worden met joint
en/of combined eenheden moeten de spelers op de hoogte zijn van elkaars werkwijze
zodat de samenwerking soepeler verloopt.
Dit houdt in dat er meer geoefend moet worden om ervoor te zorgen dat men op elkaar is
ingespeeld. Hierin kan de Verbindingsdienst
laten zien wat zij waard is en blijft hierdoor
nog beter getraind en tegelijkertijd nog beter
voorbereid op een mogelijke komende inzet.
Buiten en tijdens de oefeningen zal er door
gevraagd en ongevraagd mee te blijven denken met de commandant het nut en belang
van de Verbindingsdienst keer op keer bevestigd worden. Dit zal leiden tot een blijvende
inzet van verbindelaren. Wel is hiervoor

absoluut kennis benodigd, zodat de rol als
adviseur en specialist waargemaakt kan worden. Uiteindelijk is dit een extra reden om te
blijven investeren in opleiden en trainen en
is tegelijkertijd ook inzichtelijk gemaakt aan
de commandant. Wel is en blijft het van zeer
groot belang om opgedane ervaring goed te
documenteren en dit vervolgens te delen. Op
deze manier blijft kennis niet op een plek
en worden de Verbindelaren er sterker van.

Kennis is macht!

Om de kennis verder uit te breiden is het
noodzakelijk om oefeningen en trainingen
te bedenken en uit te voeren waarin o.a. de
bescherming van informatie uitvoerig naar
voren komt. De kracht zit hem in de herhaling. Alleen op deze manier wordt elke individu zich ervan bewust over het nut en belang
van bijvoorbeeld beveiliging. Daarnaast zie
ik Cyber Warfare als een nieuwe tak binnen de Verbindingsdienst die nog veel meer
uitgelicht kan worden, waardoor de Verbindingsdienst ook hierin een duidelijke positie
bekleedt als kennis- en expertise baken. Ook
hiervoor geldt dat de kennis onmisbaar is en
tegelijkertijd dus ook de verbindelaar. Hierdoor worden ook weer zowel personele als
materiele mogelijkheden gecreëerd.

Tot slot

Aan de hand van het artikel Visie Verbindingsdienst in 2020; ‘We deliver Information Dominance’, is het duidelijk dat er een
toekomst ligt vol met mogelijkheden. Deze
mogelijkheden moeten echter wel opgepakt
worden om de positie van de Verbindingsdienst vast te blijven houden en zelfs te kunnen vergroten door bijvoorbeeld het grootschaliger optreden meer te beoefenen, zowel
combined als joint, en de steeds belangrijker
wordende tak Cyber Warfare verder uit te
diepen. Wel moet er getraind blijven worden
om het kennisbehoud en vakmanschap op
niveau te houden en te verbeteren. Het onderwerp informatiebeveiliging zal nadrukkelijker aanwezig zijn, zowel tijdens oefening als inzet, zodat ieder individu zich er
meer bewust van wordt. Ik ben mij er van
bewust dat veel van de bovenstaande zaken
over het algemeen de aandacht krijgen, maar
het kan altijd beter. Kortom, scherp zijn en
blijven nadenken om zo de kansen om ons
heen optimaal te kunnen benutten. Hierdoor zal de verbindelaar binnen de gehele
krijgsmacht een bekend en gewaardeerd
gezicht zijn.
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