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Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
Volgens mij lopen wij militairen al 20 jaar te roepen dat we een combat netradio moeten hebben die je
zo kunt instellen dat deze beveiligd interoperabel is met elke andere radio. Dat deze er niet is, is vermoedelijk geen technisch probleem, maar spelen er commerciële belangen van de civiele industrie.
Iedereen verdedigt zijn eigen belangen en standaarden. Het is niet erg waarschijnlijk dat we deze
gewenste radio ooit zullen aanschouwen.

Misschien moeten we in een andere richting denken.
Misschien is die groene radio helemaal niet de oplossing. Er zijn heel veel commerciële civiele standaarden
- met een andere simkaart in je telefoon kun je nog
steeds bellen. Daarnaast werkt uw mobiele telefoon
ook in het buitenland. Ook komen er steeds meer beveiligingsproducten voor dit soort apparatuur beschikbaar. In veel landen is een gsm-netwerk beschikbaar
en als het niet beschikbaar is dan gebruiken we gewoon de google drone die voor ons een wifi bereikbaarheid kan garanderen.
Niet alleen in het mobiele domein, ook in het statische
domein kunnen we innovatie verwachten. Het tweede
symposium dit jaar van de VOV heeft dan ook als onderwerp De Digitale werkplek van de toekomst. Hierbij
zal de werkplek zich niet beperken tot hoe we op de
kazernes de zaken zullen gaan inrichten. Misschien zijn
de operationele werkplekken steeds meer vergelijkbaar
met wat we op de vredeslocatie gebruiken. Ik daag u
uit om tijdens het symposium uw ideeën hieromtrent
kenbaar te maken. Een dialoog met de zaal lijkt me
een prima manier om creatieve ideeën te ontwikkelen.
Met een beetje geluk wordt er nog iets mee gedaan
ook. Ten slotte nog iets over de Intercom. Een geweldig mooi blad en belangrijk voor de VOV.

Deze Intercom ontstaat niet vanzelf. Naast de schrijvers die de artikelen aanleveren zijn er een beperkt
aantal mensen die hier enorm veel energie in steken.
Ik ga geen namen noemen, maar u kunt waarschijnlijk zelf wel bedenken wie hier het voortouw nemen.
Een aantal doet dit al een heel lange tijd. Onze huidige
hoofdredacteur Edwin Saiboo is een van de mannen
die zijn ziel en zaligheid heeft gelegd in dit werk.
Hij heeft al meerdere keren aangegeven dat hij graag
het stokje aan iemand wil overdragen. Tot nu toe zonder resultaat, vandaar deze oproep. Als u degene bent
die affiniteit heeft met dit soort werk neem dan eens
contact met hem op. De functie-eis is niet dat u luitenant-kolonel moet zijn. Andere rangen kunnen ook opteren. Ik vraag veel van u, maar besef dat de Intercom
zonder hoofdredacteur niet echt een optie is.
Iedereen is natuurlijk verschrikkelijk druk, maar hier
hebben we echt een vrijwilliger voor nodig. Indien dit
niet wordt opgepakt komt er een tijd dat ons blad
alleen nog in de geschiedenisboeken wordt vermeld.
Dit mogen we niet laten gebeuren. Steek uw hand op!
En doe me een lol kijk in de spiegel en niet te veel
om u heen.
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