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Werken bij Defensie betekent continu inspelen op verandering. Wanneer operationele omstandigheden daar voor aanleiding geven dan tonen wij onze flexibiliteit en buigzaamheid.
Wanneer de wens van de politiek verandert, dan doen wij dat ook. Dat vinden wij – hoewel
geen gemakkelijke opgave – vooral een uitdaging.
Verandering brengt soms nieuwe uitdagingen met zich mee, maar soms ook onzekerheden
en spanningen. Wij ervaren dat de wereld om ons heen volop in verandering is. Het is bijna
niet bij te houden hoeveel en hoe snel dingen veranderen.
En het moet gezegd, op dit moment overheerst onzekerheid, spanning en een toenemende
bezorgdheid. Die bezorgdheid wordt extra gevoed door de manier waarop ‘Rode Raspoetins’
en ‘Binnenhof kolonels’ menen te moeten insteken op ‘of Defensie of Zorg’.

PETITIE
Recent is de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) gestart met de online
petitie ‘Handen af van Defensie, in het belang van de verzorgingsstaat’.
De KVMO stelt in haar petitie: “Defensie (€ 7 miljard) is de goedkoopste verzekering van
de verzorgingsstaat. Stabiliteit in de wereld is nodig voor toegang tot schaarse grondstoffen
en ongestoord handel drijven met vrij gebruik van de zee. Dan blijft de economische motor
die de verzorgingsstaat betaalt, draaien. Het is Defensie én zorg, niet óf.”
Steunt u deze petitie ook? Teken dan op www.petities.nl/petitie/handen-af-van-defensiein-belang-van-verzorgingsstaat en breng de petitie ook onder de aandacht van uw vrienden,
familie en kennissen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

DEZE INTERCOM
In deze Intercom ruime aandacht voor de inspirerende Visie Verbindingsdienst 2020: We
deliver Information Dominance. Welke betekenis kan de Verbindingsdienst hebben voor
Nederland, voor Defensie en voor de Koninklijke Landmacht? Waar staat de Verbindingsdienst op het speelveld? Natuurlijk hebben we daar zelf een idee over en ook daarom de
‘Visie Verbindingsdienst 2020’ onverkort in deze Intercom. Reacties zijn welkom.
Waar de Amerikanen praten over ‘Network and Information Integration’ daar schrijft NAVO
over ‘Network and Information Infrastructure’. In deze Intercom de robuuste strategische
visie ‘Netwerk en Informatie Infrastructuur’ van de CDS en de HDIO. Aansluitende bij
NAVO en met een Nederlandse inkleuring. Voor de een komt deze visie misschien jaren te
laat, voor de ander mogelijk op het juiste moment.
In de afgelopen periode zijn een aantal verbindelaren in het zonnetje gezet of naar bijzondere
functies geleid. Wat zijn verbindelaren toch betrokken, inspirerend en veelzijdig te noemen.
In deze Intercom daarover meer.
Tot zover mijn redactionele bloemlezing over deze ‘zomer’ Intercom.
Veel lees- en kijkplezier.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur
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