Welkomstwoord - Nieuwe Vbdd Wapenoudste
Kolonel G.J.T.W. van Oirschot
Brigade-generaal Ent, Theo, je was bijna 10 jaar het gezicht van ons wapen. Je hebt
gewerkt aan het bevorderen van de saamhorigheid binnen ons wapen door aanwezig
te zijn bij reünies, herdenkingen, beëdigingen, corpsdiners en andere bijeenkomsten.
Daarnaast heb je richting gegeven aan de toekomst van de Verbindingsdienst door een
visie op te laten stellen en deze uit te dragen. Jij benadrukte voortdurend dat het gaat
om de mens in de organisatie: de verbindelaar die een onmisbare schakel blijft in de
keten van systemen. Dank voor je inzet, betrokkenheid en de prima wijze waarop jij
de rol van wapenoudste hebt ingevuld. Geniet van je FLO, blijf letten op je gezondheid
en ik zie je graag terug bij de activiteiten van ons wapen/regiment. Het ga je goed.
Met het vertrek van de bgen Ent uit de
actieve dienst ben ik uw volgende wapenoudste geworden. Ik ben in 1979 gestart
op de KMA. Mijn luitenants- en kapiteinsfunctie heb ik vervuld bij 106 Vbdbat in
Ede o.a. als CC van 120 Rayonverbindingscompagnie. Na een functie als VTO-begeleider op de School heb ik de cursus Stafdienst gevolgd op het IDL gevolgd door
de HMV. Als gebrevetteerd officier vervul
je hoofdzakelijk functies buiten het eigen
wapen, zo heb ik gewerkt bij de DMKL,
Landmachtstaf, IDL, Defensiestaf, KMA,
HDIO en DMO. De verbindingsfunctie
die ik nog heb gedaan was C-108 Vbdbat
(1998-2000). Die functie is zonder meer
de mooiste in mijn loopbaan geweest. Zelfstandig commandant, samenwerken in en
leidinggeven aan een team van mensen en
daarmee een directe bijdrage leveren aan
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de operationele taakuitvoering van Defensie en de KL in het bijzonder.
Gedurende al die jaren ben ik nauw betrokken gebleven bij dat wat er gebeurd is met
en binnen ons Wapen. Niet alleen omdat
ik qualitate qua in overlegfora werd uitgenodigd maar ook omdat ik graag de activiteiten van wapen en regiment bezoek. Ik
vind het erg plezierig om met zo veel mogelijk wapengenoten te praten en te horen
hoe het hen vergaat. Zo bleef ik goed op
de hoogte en dat komt mij nu goed van
pas want sinds 17 juni jl. ben ik aangetreden
bij staf CLAS. Per 4 oktober (omklapdatum) vervul ik daar de functie van hoofd
Diensten. In deze afdeling zit naast vastgoed, milieu, brandweerzorg, facilitair management, transport, beveiliging ook IV
en CISops. De rol van IV manager CLAS

is bij mij belegd. Deze functie stelt mij in
staat om de ontwikkelingen binnen ons
wapen niet alleen goed te volgen maar ook
mede richting te geven. De combinatie met
de rol van wapenoudste is wat mij betreft
ideaal. In mijn werk, kom ik u immers bijna
allemaal tegen. Ik kijk daar naar uit.
Ik ga de komende periode voort op de weg
die de bgen Ent is ingeslagen. Zijn opmerking dat ICT-ondersteuning een ‘force
multiplier’ is, onderschrijf ik niet alleen
maar zal ik op mijn niveau binnen CLAS
verder gaan uitdragen. Commandanten
dienen zich dit nog meer te realiseren en
er ook naar te handelen. Wij van onze kant
moeten dat blijven waarmaken. Daarbij
hebben we niet alleen de nieuwste systemen
nodig maar, belangrijker nog, elkaar. Alleen de combinatie van goed opgeleide
verbindelaren met moderne systemen zal
blijken toekomstvast te zijn. Een sterke
onderlinge band, die zichtbaar wordt in het
‘nassaublauw’ en de ‘bliksemschichten’, is
daarbij pure noodzaak. Ik roep u op, daar
samen met mij en met elkaar aan te werken.
G.J.T.W. van Oirschot
Kolonel

53

