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Het lijkt bijna een gewoonte te worden dat we bij het terugblikken moeten constateren dat het een bewogen jaar is geweest.
Voorgaande columns stonden vooral in het teken van de grote reorganisaties met bijbehorende personele consequenties.
Tegenwoordig is het gesprek van de dag de financiële positie van Defensie en de gevolgen hiervan voor de inzetbaarheid
van de militairen en hun uitrusting, wapens en platformen. Ook de IT van Defensie heeft de afgelopen maanden onder een
vergrootglas gelegen. De Telegraaf kopte in juni jl. nog: ‘ict-plan voor Defensie rammelt’ naar aanleiding van een kritisch
rapport van Bureau ICT Toetsing over het plan van Defensie om een groot deel van de IT infrastructuur uit te besteden.
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