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Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV

Fox DataDiode garandeert een one-way
netwerkverbinding die vertrouwelijke
informatie beschermt

Netwerk verbonden
met internet

Fox DataDiode
one-way netwerkverbinding

Netwerk met
vertrouwelijke informatie

De Fox DataDiode automatiseert, versnelt en beveiligt het
proces waarbij digitale informatie wordt toegevoegd aan
vertrouwelijke netwerken. Het biedt gegarandeerde one-way
netwerkconnectiviteit zodat veilig en snel informatie in real
time 24 x 7 kan worden overgebracht. De Fox DataDiode
biedt de hoogst gecertificeerde digitale veiligheid ter wereld.
De Government editie van de Fox DataDiode is gecertificeerd
door de navo voor gebruik tot niveau ‘Geheim’. Het is door
Common Criteria gecertificeerd met het eal7+ certificaat.
Bovendien is de Fox DataDiode geaccrediteerd door vele
overheidsinstanties zoals de aivd en het Duitse bsi.
Voor meer informatie: www.fox-it.com/datadiode/

Een ding weet ik zeker: romanschrijver zal ik nooit worden. Ik vind 500 woorden voor een hamerstuk al
heel veel tekst. Hoe iemand het presteert om tienduizenden woorden aan elkaar te rijgen zal voor mij
altijd een raadsel blijven. Het probleem van de voorzitter VOV is dat een writers-block door de redactie van
de Intercom niet wordt geaccepteerd. Schrijven dus maar.
In het verleden was het voor commandanten van operationele eenheden redelijk gemakkelijk. De
manoeuvre werd gepland en de C2-ondersteuning werd geacht te volgen. In de geschiedenis was al gebleken dat dit idee niet altijd realistisch was. Toch werkte het gedurende oefeningen over het algemeen wel.

Tegenwoordig is de situatie anders. Door de langdurige bezuinigingen is het aantal verbindingseenheden drastisch
ingekrompen en doordat er onvoldoende is geïnvesteerd in de instandhouding is de materiële inzetbaarheid er
ook niet beter op geworden. Ook investeringen werden uitgesteld. Vooral bij Communicatie en Informatie Systemen (CIS) is dit al snel een probleem, omdat deze nu eenmaal korter meegaan dan wielvoertuigen. Door de grote
doorlooptijd van materieelprojecten zijn de nieuw ingevoerde CIS al bijna verouderd op het moment dat ze binnenstromen. Als je dan ook de vervanging uitstelt heb je echt een uitdaging.
Het goede nieuws is dat de politiek zich nu ook bewust is van het feit dat verder bezuinigen op defensie niet
echt verantwoord is. Er moet geld bij om een geloofwaardige defensie in stand te houden. Toch is het extra geld
een druppel op de gloeiende plaat. Operationele commandanten beseffen inmiddels dat ‘ik val aan volg mij’ met
betrekking tot de C2-ondersteuning niet meer realistisch is. De schaarste aan CIS moet in de planning goed
worden meegenomen anders is de manoeuvre kansloos. Dit besef moet echter wel worden vertaald in beleid,
anders leidt dit bewustzijn tot niets. Ik heb bewondering voor het CIS-personeel dat ondanks de eerder geschetste situatie alles uit de kast blijft halen om de operationele eenheden te blijven ondersteunen. We zijn
professionals die niet bij de pakken gaan neerzitten, maar al onze kennis en creativiteit inzetten om te doen
waarvoor we zijn ingehuurd. Chapeau!
Als u dit leest hebben we het tweede symposium 2015 ‘Intell - We deliver information dominance’ achter de rug.
Onder leiding van dagvoorzitter lkol Bart Zonnenberg werden ongeveer 140 deelnemers een halve dag aangenaam verpoosd met goede presentaties. Alle stappen van het intel-proces werden doorgenomen. Van de initiatie
naar de verwerving en verwerking en tenslotte de distributie. Door SHAPE J2 werd een briefing verzorgd over
het intel-proces op hun niveau. Mijn dank gaat uit naar de Italiaanse collega die vanuit Mons heen en weer is gereden om ons te briefen. Daarnaast werd er een zeer interessante briefing verzorgd over big data.
Hierbij werd onder andere ingegaan op de snelheid van de ontwikkelingen met betrekking tot het internet.
Onvoorstelbaar hoe snel het internet zich heeft ontwikkeld. Ook de presentaties van maj Hans Verboom en
kap Mark Roubos waren prima en gaven de deelnemers aan het symposium een goed inzicht in de belangrijke
aspecten van het intel-proces. Kortom een welbestede dag.
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