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Kolonel A. Straver, voorzitter VOV
Als nieuw aangetreden voorzitter van de VOV wil ik me graag bij u introduceren. Bij velen zal dat niet
noodzakelijk zijn, maar ik ben me er van bewust dat dit niet voor alle leden geldt. Allereerst wil ik de
aftredende voorzitter, kolonel Toine Visser danken voor zijn inzet en de wijze waarop hij de afgelopen
jaren inhoud heeft gegeven aan het voorzitterschap van onze vereniging. Onze paden hebben zich in het
verleden al vaker gekruist en het is een voorrecht deze functie van je te mogen overnemen.

Als jong officier ben ik mijn loopbaan begonnen bij 41
Vbdbat, 108 Vbdbat en de Staf van de 4e Divisie. Eenheden uit een ver verleden die niet meer bestaan. Later
heb ik vanuit de Landmachtstaf mijn steentje mogen
bijdragen aan de totstandkoming van TITAAN en de
omvorming van de Duits-Nederlandse legerkorpsstaf
tot een High Readiness Forces HQ met een dedicated CIS-bataljon. Deze ontwikkelingen bleken later een
rode draad door mijn loopbaan te vormen.
Als bataljonscommandant van 11 Vbdbat MND(C) heb
ik de reorganisatie in gang mogen zetten naar 101 CISbat en op de valreep nog de eerste TITAAN-systemen
zien binnenstromen in voorbereiding op NRF-4. Als
plaatsvervangend commandant van het C2SC heb ik
de doorontwikkeling van TITAAN en andere operationele C2-systemen van de leverancierskant mogen begeleiden. En tenslotte heb ik als G6 bij Staf 1 GNC vele
oefeningen meegemaakt, in samenwerking met het
CIS-bataljon. Ik denk hier met plezier aan terug, vooral
aan de professionaliteit en het improvisatievermogen
waarmee de officieren, onderofficieren en manschappen van ons Regiment de klus elke keer wisten te klaren. Uitzendingen waren er uiteraard ook. In 1992 als
kwartiermaker en eerste rotatie van 1 (UN) Signalbn in
UNPROFOR, in 2006 naar Sudan, en in 2013 als Chief
CJ6 van HQ ISAF. Vooral die laatste uitzending was erg
interessant, niet alleen om te zien hoe andere landen
omgaan met hun C2-ondersteuning, maar ook vanwe-

ge het Afghan Mission Netwerk (AMN) als voorloper
van het Federated Mission Network (FMN) concept.
Momenteel ben ik werkzaam als hoofd van de afdeling
IV&C4I bij de Directie Plannen in Den Haag. Na een
weekendhuwelijk van 4 jaar gedurende mijn plaatsing
in Münster, reis ik nu dagelijks heen en weer vanuit
Nunspeet. Met mijn afdeling in Den Haag plannen we
de allocatie van het beperkte budget voor nagenoeg
alle IT binnen Defensie. Ook zijn we betrokken bij de
doorontwikkeling van de krijgsmacht, die hopelijk onder het nieuwe kabinet kan worden gerealiseerd. IT en
het informatiedomein spelen een belangrijke rol in deze
toekomstige ontwikkelingen.
Voor eenieder die bij Defensie betrokken is op ITgebied breken uitdagende tijden aan. Er zal veel
gevraagd worden aan kennisontwikkeling, professionaliteit en inzet van ons verbindingspersoneel. Als
officieren van de Verbindingsdienst wordt van ons
verwacht dat wij commandanten de juiste adviezen
kunnen geven hoe zij IT optimaal kunnen inzetten ter
ondersteuning van het optreden.
De uitdaging is om de mogelijkheden die de stormachtige ontwikkeling in ons vakgebied ons biedt, snel
in te kunnen zetten en te voldoen aan aspecten als
veiligheid en interoperabiliteit. Ik zie onze vereniging als
een uitstekende facilitator om via een sterk persoonlijk
netwerk, informatie en inzichten hierover te delen. Ik
kijk er dan ook naar uit om in deze uitdagende tijden
uw voorzitter te mogen zijn.
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