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Op 18 februari is op de Bernhardkazerne de 142e verjaardag van het Regiment Verbindingstroepen gevierd.
In de ochtend was de jaarvergadering van de Vereniging
Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV) en in de middag was op het
Veteranenplein het regimentsappèl. Het regimentsappèl
werd onder andere bijgewoond door vertegenwoordigers
van de Verbindingsdienstonderdelen, wapenoudste brigadegeneraal Duckers, commandant van het Operationeel
OndersteuningsCommando Land (OOCL) brigadegeneraal de Jong, generaal b.d. van der Vlis, brigadegeneraal
b.d. Ent en roc-leerlingen die in het kader van de BeroepsPraktijkVorming ICT aanwezig waren. Dit keer waren het
leerlingen van: het ROC van Amsterdam, Deltion College,
ROC van Twente en ROC Friese Poort.
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Tijdens het appèl waren er o.a. toespraken door de regimentscommandant en
de wapenoudste. Deze toespraken zijn
integraal afgedrukt.

De Regimentscommandant
Terugkijken op het afgelopen
Regimentsjaar
Nog steeds wordt er hard gewerkt achter de schermen en veelal buiten het
bereik van de schijnwerpers aan activiteiten voor en door ons regiment.
De regimentsadjudant en ik blijven er
van overtuigd dat zonder actieve vrijwilligers het regiment niet kan bestaan.
Op 2 februari hebben we weer invulling
gegeven aan het evenement Leeuwenhart, waar ik de vrijwilligers namens u
allen heb bedankt voor hun inzet voor
ons regiment. Ik heb hen dit jaar getrakteerd op een maaltijd en een rondleiding in het Nationaal Militair Museum in
Soesterberg.

VMTKV
Het regimentscommando is trots op de
kwaliteit van dit korps. Kwaliteit die niet
alleen door ons wordt ervaren, maar
ook door de Commandant Militaire
Muziek Krijgsmacht en zijn stafdirigent. Hij heeft het korps op 24 juni
2015 beoordeeld en de formele status reünieorkest voor het Regiment
Verbindingstroepen toegekend. Het
VMTKV staat vandaag onder muzikale
leiding van dirigent Peter Semmeling.
Het VMTKV heeft de oude vertrouwde
trainingslocatie in Ede ondertussen verlaten en de leden zijn momenteel druk
bezig met de verbouwing en inrichting
van hun nieuwe oefenruimte op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp.

VVPRV
Deze ochtend heeft inmiddels traditiegetrouw de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats gevonden van de
Vereniging voor Veteranen en Postactieven Regiment Verbindingstroepen
(VVPRV). Ik heb ook hier mijn dank uitgesproken naar de bestuursleden voor
het vele goede werk dat is geleverd tijdens dit derde verenigingsjaar.
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Nuldelijnszorg
Het aantal nuldelijnszorgmedewerkers
is het afgelopen jaar uitgebreid naar zes
en het ziet er naar uit dat binnenkort
twee parttime nuldelijnshelpers worden
tewerkgesteld binnen het regiment.
Zij zullen met een regiotaak worden
gestationeerd bij de operationele verbindingsbataljons en tegen een vrijwilligersvergoeding werkzaamheden gaan
verrichten voor de veteranen van het regiment. Nuldelijnszorgmedewerkers die-

nen als eerste aanspreekpunt voor veteranen met een hulpvraag. Zij maken
deel uit van een organisatie die een
landelijk dekkend netwerk heeft uitgerold. Zij bieden een luisterend oor aan
collega-veteranen die daar behoefte
aan hebben en zijn opgeleid om in voorkomend geval de persoon aan de juiste
professionele hulpverlener te koppelen.
Een heel dankbare taak, waarvan geen
van ons gebruik hoopt te hoeven maken. Maar als het toch moet is het goed

t
re c
gh
i mnei n
et
k
te weten dat deze mensen bestaan.
Wat mij betreft zijn ook dit collega’s met
een leeuwenhart.

Historische collectie
Vorig jaar kon ik u vanaf deze plaats
trots melden dat ik die ochtend het
nieuwe onderkomen van de HC in gebouw C, samen met de wapenoudste,
officieel had geopend. We zijn nu een
jaar verder en de HC heeft al vele bezoekers welkom mogen heten. Bezoekers die, zonder uitzondering, allemaal
laaiend enthousiast waren over wat ze
daar aantroffen. Kol b.d. Ad den Boer
en lkol b.d. Ed van Seeters zijn twee vrijwilligers die een heel groot aandeel hebben gehad in de totstandkoming van de
huidige HC. Ik weet dat zij beiden zeer
bescheiden van aard zijn en er een hekel aan hebben wanneer de spotlights
op hen worden gericht. Ik vind toch dat
ik dat vandaag moet doen.
Beiden hebben aangegeven dat zij een
stap terug doen. De enorme klus is geklaard. Het inpakken van het museum
in Ede in 2009, de strijd om de nieuwe
locatie en de planning en uitvoering van
de opbouw hier in Amersfoort.
Zij hebben de mouwen opgestroopt en
het voortouw genomen. Als een professioneel team van architect, bouwer en
verhuizer in één hebben zij de klus samen met de andere vrijwilligers geklaard
in een tijdschema waar menig projectontwikkelaar jaloers op is. Het is mij een
groot genoegen ze te mogen benoemen
tot erelid van de HC VBDD.
Zoals het ons wapen betaamd is dit natuurlijk op digitale wijze, softwarematig,
zichtbaar gemaakt binnen de HC. Maar
ik reik ze als aandenken ook een mooi
schild uit met de volgende tekst:
Aangeboden als dank voor uw langdurige en gedreven inzet voor het
Museum Verbindingsdienst te Ede en
bij de realisatie van de Historische Collectie te Amersfoort. Mede door uw
enorme drijfveer gedurende vele jaren
benoem ik u tot Erelid van de Historische
Collectie Regiment Verbindingstroepen.

Door de regimentscommandant werd aan kol b.d. A. den Boer en lkol b.d. E. van Seters
de oorkonde Erelid Historische Collectie Verbindingsdienst uitgereikt. Lkol b.d. C. Fielmich,
Vz HCV, nam de oorkonde voor de verhinderde lkol b.d. E.van Seters aan.

Uitreiking vlaggenbanden
aan 101 CIS-bataljon
Het is gebruikelijk dat tijdens een verjaardagsfeest gasten aanwezig zijn.
Gasten op een verjaardag zijn daar omdat zij de jarige een warm hart toedragen. Zij uiten dat veelal door de jarige
toe te spreken en een aandenken te
overhandigen.

Draagspeld in zilver
Ook biedt deze dag mij een uitstekend
platform om regimentsleden te bedanken, die de afgelopen periode veel voor
ons regiment betekend hebben.
Daarom heb ik mijn marketentster Grietje Grootenhuis de draagspeld in zilver
toegekend met de volgende reden:
Vanwege uw enorme inzet voor ons
Regiment in de rol van Markertentster.
De afgelopen zes jaar heeft het Regiment altijd kunnen rekenen op uw inzet
bij vele activiteiten. Dit is bijna vanzelfsprekend geworden, waarbij we zeker
niet moeten vergeten dat het vrijwilligerswerk betreft.
Ik wil u dan ook heel hartelijk bedanken
voor uw vriendelijkheid en toewijding bij
uw optredens als Marketentster van het
Regiment Verbindingstroepen.
Ik hoop dat het Regiment nog lang van
uw diensten gebruik mag maken.

De commandant OOCL, brigadegeneraal de Jong, was aanwezig om 101
CISbat twee vlaggenbanden uit te reiken. Deze vlaggenbanden zijn aan het
bataljon toegekend voor de inzet in
zowel Turkije als Afghanistan.
Het aantal vlaggenbanden aan de onderdeelsvlag van 101 CIS-bataljon staat
inmiddels op 12. Hierdoor is de eenheid
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3 Dutch and 1 German signal battalion.
Since 15 years CISBn is the successful example of binational integration.
Two nations one mission.
Communitate Valemus, together we are
strong. We all appreciate your presence
here in Amersfoort in celebration of our
anniversary.

in het bezit van een van de meest onderscheiden onderdeelsvlaggen binnen de Koninklijke Landmacht. “Overal
waar ik kom, van Mali tot Afghanistan,
van Frankrijk tot Hongarije en van Noorwegen tot België. Overal tijdens mijn
bezoeken op oefeningen en missies
kom ik mensen van het bataljon tegen
en overal leveren ze uitstekend werk”,
complimenteerde brigadegeneraal De
Jong zijn personeel.

De wapenoudste
Collega verbindelaren, proficiat met
alweer de 142-ste verjaardag van ons
regiment. Een speciaal welkom aan brigadegeneraal De Jong, Commandant
van het Operationeel Ondersteunings-
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Commando Land. Hij is vandaag in ons
midden om wederom twee uitzendbanden toe te voegen aan het door de vele
uitzendingen al zware fanion van 101
CISbat. Dat illustreert dat wij er altijd
van zijn: First in - Last out, wereldwijd.
A warm welcome to our German comrades of CISBn. Two weeks ago the
Ministers of Defence of Germany and
the Netherlands initiated a new step in
our mutual integration. In all the excitement on this important next step for our
two nations, we seem to forget that this
is nothing new to us, members of our
signal corps. 20 years ago the Command Support Group was founded with
a German commander in command of

Allow me to continue in Dutch...
Internationale samenwerking kan met
recht het motto genoemd worden van
het afgelopen jaar. Wie had ooit gedacht dat Nederlandse militairen in
Duitse tanks gingen opereren, dat een
Nederlandse brigade deel uitmaakt van
een Duitse divisie en diezelfde brigade een Duits tankbataljon onder bevel
heeft met daarin een Nederlandse tankcompagnie (en geen eskadron). Uniek
in Europa, en ook een signaal dat wanneer er een wil is, er ook een weg is
om gezamenlijk antwoorden te vinden
voor de veiligheidsdreiging die zich aan
de randen van Europa ontwikkelt. Van
een assertief Rusland tot een instabiel
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bijna
dagelijks zien we de beelden op tv.
Deze veiligheidssituatie is een van de
redenen waarom defensie dit jaar structureel extra geld krijgt en dat wederom
op strategisch niveau wordt nagedacht
over de capaciteiten van de toekomst.
Waar iedereen het echter over eens is,
is het steeds grotere belang van het informatiedomein.
Informatietechnologie als aandrijver van
innovatie, informatie als wapen voor
beïnvloeding maar ook als een veel
gekozen operatiegebied van onze tegenstanders. Vorig jaar heb ik al aangegeven dat dit ons domein is en dat
blijf ik doen. Met al deze bespiegelingen
moeten we echter wel even stilstaan bij
de realiteit van vandaag.
Waar staan we nu?
Met ons motto ‘het bericht moet door’
wil ik even citeren uit de column van
Commandant Landstrijdkrachten die
hij onlangs in de Landmacht heeft gepubliceerd. Hij zegt daarin, en ik citeer:
‘...de toestand is zorgelijk, want het
CLAS draait in het rood’.
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De Landmachtraad heeft onderkend dat
we een acuut probleem hebben en dat
dit gerepareerd moet worden. Maar dat
dit niet van vandaag op morgen is gerealiseerd is ook duidelijk. Ik ben daarom
blij dat de generaal de Kruif opdracht
heeft gegeven voor het maken van een
concreet plan om te komen tot een
C2-ostcommando. Een commando dat
in eerste aanleg de school en 101 CISbat bevat, waar de kennisfunctie wordt
gerepareerd en een regiefunctie met
mandaat wordt belegd. Het expertisecentrum moet weer uitgroeien tot een
volwaardig kenniscentrum. Daarnaast
worden voorstellen gedaan voor het
vergroten van de opleidingscapaciteit
en bijbehorende onderwijsleermiddelen.
Dit plan is in eerste aanleg gereed en
wordt de komende tijd door de top van
de Landmacht beoordeeld.
Gelijktijdig heeft C-LAS een extra kolonelsfunctie gecreëerd binnen zijn staf
die – zolang het C2-ost commando er
nog niet is – de taak van G6-autoriteit
zal vervullen. De kolonel Klaren zal deze
functie deze zomer gaan vervullen.
Velen van u zullen zeggen dat het niet
snel genoeg gaat en dat begrijp ik,
maar pas op! Ondanks het extra geld
dat structureel naar defensie gaat zijn
de problemen nog talrijk. Het nu stellen
van nieuwe grote behoeftes is kansloos.

En dit geldt zeker voor de Verbindingsdienst. Wij draaien al tijden in het rood.
Dankzij ongelofelijke inzet, inventiviteit
en can do mentaliteit van jullie, blijven
we een bepaalde mate van C2 ondersteuning leveren. Dat is bewonderingswaardig en u verdient daar alle lof voor.
De brigadecommandanten zijn daar
unaniem over, zij achten het werk van
onze verbindelaren van de secties 6 en
de C2-ostelementen als onmisbaar.
Maar een can do mentaliteit heeft ook
zijn keerzijde. Er is een ondergrens aan
wat we een best effort zijn gaan noemen. We moeten helaas ook leren om
nee te zeggen. ‘Wij gaan door waar
anderen stoppen’ is de juiste mindset,

“Het expertisecentrum
moet weer uitgroeien tot een
volwaardig kenniscentrum.”
en dat doen we, maar veel langer doorgaan op dezelfde weg is geen optie.
Ik blijf ook bij het standpunt dat onze
kennis te versnipperd is en dat een duidelijke regie over de middelen noodzakelijk is. En dat verbindelaren meer en
meer een specialist worden waarvoor
een one size fits all benadering op opleidingsgebied niet past.

Behoedzaam, stap voor stap voorwaarts
is de enige kans van slagen. Hiervoor
geldt dan ook de vaak gebruikte zin:
think big, act small. Het kolonelsberaad
trekt hierin gezamenlijk op met het stafadjudantenoverleg, de bataljonscommandanten en de G6-en zijn nauw betrokken. Op personeelsvlak zijn er ook
stappen gemaakt.

intercom | jaargang 45
44 | 1
3

75

r eg i m e nt

“Alles wijst erop
dat ons werkveld steeds
belangrijker wordt.”
Personeelsplanning wordt nu toegepast in de onderbouw en
de personeelsadviesraad geeft adviezen voor de functievervulling in de bovenbouw.
Ondanks deze maatregelen hebben we wel te maken met
problemen binnen ons personeelsbestand. Er is sprake van
een beperkte bevorderingsruimte. Er is een tekort aan luitenants die instromen en daardoor zijn teveel pc-functies vacature. En voor niet iedereen zal het mogelijk zijn om door te
stromen naar FPS fase 3. Daar leggen we ons niet zo maar
bij neer. Er wordt gekeken hoe we de instroom van officieren
van de vbdd op de KMA kunnen verhogen. Daarnaast gaan
we nadrukkelijk proberen of een deel van de functies van de
vbdd kan worden aangemerkt als specialistisch om te voorkomen dat opgeleid personeel noodgedwongen wegvloeit naar
algemene functies omdat dit in een loopbaanpatroon moet om
door te stromen binnen het functiehuis.
Gelukkig zijn er ook successen te melden. Titaan 4.2 wordt
uitgerold en ELIAS is succesvol door 43 Mechbrig gebruikt
in Hongarije. De volgende uitdaging ligt ook voor de hand:
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internationaal samenwerken vereist ook interoperabiliteit. Dit
betekent meer gebruik maken van open en civiele standaarden, maar gebruikers moeten ook leren te accepteren dat internationaal samenwerken betekent dat er technische beperkingen zijn die ook het optreden beïnvloeden.
Ik ga afsluiten met de constatering dat we de eerste stappen
zetten naar een betere basis voor ons werk. De Verbindingsdienst is niet langer een wapen waar wel wat vanaf kan, integendeel. Alles wijst erop dat ons werkveld steeds belangrijker
wordt. Dat hierin meer kansen liggen dan bedreigingen. Laten
we ons daar aan vasthouden om de huidige moeilijke situatie
het hoofd te bieden.

