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ontwikkelingen binnen de
vbdd in de komende 2 jaar
Foto’s: kap b.d. Harrie Meijers en kap b.d. Harry Buitendam

Op 10 en 11 oktober 2017 zijn in Garderen de wapeninformatiedagen van het Wapen van de Verbindingsdienst
gehouden. Het doel van deze wapeninformatiedagen was
om het personeel van het Wapen bij te praten op de ontwikkelingen die de komende jaren op ons af gaan komen.
De dagen stonden onder leiding van de commandant van
de School Verbindingsdienst, luitenant-kolonel van Dijk.
Informatievoorziening is belangrijk. Ondanks alle moderne
media is het toch belangrijk om bij elkaar te komen en informatie face-to-face te delen.
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Brigadegeneraal Duckers opende beide dagen en hij gaf hierbij aan dat er eindelijk weer eens vooruit gekeken mag worden
omdat er ruimte is voor investeringen, zowel op personeelsals materieelgebied. Hij heeft tevens opdracht gegeven om
over twee jaar opnieuw een wapeninformatiedag te organiseren, mede omdat informatieoverdracht binnen ons Wapen van
doorslaggevend belang is. Als eerste inleider sprak kolonel
Klaren over de oprichting van het C2-Ondersteuningscommando. Zonder in organogrammen te vervallen gaf hij duidelijk
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aan waarom het noodzakelijk is om het C2OstCo op te richten.
Het verkrijgen van de regie over de C2-Ostketen staat hierbij
centraal, evenals een stevige kennisbasis. Het samenvoegen
van 101 CISBat en de School Verbindingsdienst is hierin de
eerste stap. Hopelijk is er in de toekomst geld en ruimte om
ook fase 2 en 3 van de studie C2OstCo uit te voeren.
Vervolgens werd er door luitenant-kolonel Kaspers en kapitein
de Groot ingegaan op het project Defensie Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW).

r eg i m e nt
materieelvervangingstrajecten. In klare taal werd uitgelegd dat
het aangeven op de werkvloer van een behoefte niet perse
leidt tot een behoeftestelling en dat zodra er een behoeftestelling geaccordeerd is het verwervingstraject niet een kwestie
van dagen is, maar een lange hobbelige weg van de spullen
naar de parkeerplaats.
FOXTROT ontwerpt een architectuur en een roadmap, het
realiseert de IT-infrastructuur en vormt daarbij de brug tussen
het programma GrIT (statisch en ontplooid) en het programma

Het werd duidelijk dat dit een omvangrijk project is waarin in
de komende jaren vele verschillende types voertuigen zullen
worden ingevoerd, allen specifiek voor eenheden en taken tot
in het hoogste geweldsspectrum. Voor ons Wapen zijn in ieder geval de CIS-shelters die ingevoerd gaan worden relevant.
Hierbij werd aangegeven dat deze shelters niet gepoold zullen worden maar ingedeeld bij de diverse verbindingsdiensteenheden.
Majoor Piek ging in op de ontwikkelingen op het gebied van
Elektronische Oorlogsvoering (EOV). Na bijna dertig jaar is het
tijd om de huidige systemen te vervangen. Ook wordt nadrukkelijk gekeken hoe de inzet van EOV in samenhang met cyber
uitgevoerd moet worden. Als laatste spreker betrad kolonel
Miedema het podium. Met als onderwerp het programma
Foxtrot heeft hij een kijkje gegeven in de wondere wereld van
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VOSS (uitgestegen, te voet). Hiermee wordt de C2-keten gesloten en wordt Informatie Gestuurd Optreden mogelijk; iedere soldaat, ieder platform en iedere basis altijd verbonden en
interoperabel. De sprekers kregen als dank voor hun bijdrage
een fles rode en witte wijn aangeboden. Ook de organisator
van de dag, majoor Kerkhoffs, kreeg uit handen van de dagvoorzitter het wijnpakket aangeboden als dank voor de geleGroep
verde inspanning. Na de lunch wasVERSIE
het de
beurt
aan-dus 8 vlaggen
B - van
elkeaan
versiede
2 stuks,
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ZWARTE LIJN MOET ER OMHEEN

innovatieve productenlijnen en exposure van hun top-of-theline producten voor de komende twee jaar te presenteren en
te demonstreren. In een zogenaamde pitch-carrousel werden
de deelnemers in 4 groepen langs een viertal clusters geleid.
Dit bood alle genodigde kaderleden direct de gelegenheid om
met de industrie te netwerken en was derhalve een waardevolle kenniscomponent.
Een van de clusters ging over simulatoren. Het gebruik van
simulatoren bij opleidingen en trainingen blijft zich snel ontwikkelen. Vooral Virtual Reality krijgt een steeds belangrijke rol.
Op deze wijze kan defensie op een milieuvriendelijke, veilige
en kostenefficiënte wijze de opleidingen en trainingen naar een
hoger niveau tillen.
Beide dagen werden mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Vereniging van Veteranen, Post-actieven
en Reservisten van de Verbindingsdienst (VVPRV).
Veel deelnemers hebben zich overigens aangemeld als lid van
de VVPRV, waaronder onder andere onze wapenoudste. De
dagen vonden plaats in een goede sfeer en werden afgesloten
met een netwerkborrel en reünie.
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