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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Op het moment dat ik dit redactioneel schrijf is het Siberisch koud op mijn locatie in het Army Warfare
Center in Wildflecken (Duitsland). Eén observatie wil ik alvast met u delen: niet al onze IT-uitrusting
is bestand (gebleken) tegen de Siberische koude die in maart ’18 over Europa heen is gekomen.
Overigens geldt dat ook voor brandstof. Brandstof en stof tot nadenken: onze wapenoudste op de
zeepkist in deze Intercom.

Bgen Duckers geeft ons een update over het programma Grensverleggende IT, of kortweg GrIT. De keuze
voor een GrIT voor Defensie is bepalend voor de manier waarop Defensie in het komende decennium haar
IT-organisatie vormgeeft. Wie, wat, waar, wanneer,
waarmee en hoe, of kortweg 5WH, dat kan naarmate
het project vordert steeds concreter worden gemaakt.
Spannend en uitdagend.
Hoe zal het jaar 2018 de geschiedenis ingaan voor
de Verbindingsdienst? Wellicht een rare vraag. Naar
analogie met de beeldspraak uit de populaire televisieserie De Luizenmoeder: Geen rare vraag, maar een
heel bijzondere vraag. In 2028 bestaat het C2-Ondersteuningscommando tien jaar en gaat GrIT het tweede
decennium in. Hoe kijken we dan terug naar het jaar
2018? Het jaar van de grote koerswijzigingen van Defensie, de Landmacht en de Verbindingsdienst? Wie
zal het zeggen.
Bij het afgelopen VOV-symposium, De wendbaarheid
van de verbindelaar door de tijd heen, zet de Vereniging Officieren Verbindingsdienst aan tot nadenken
over optreden en inzet en de ontwikkelingen daarvan.
Mijn focus: mobiliteit.

Uit doelmatigheidsoverwegingen beschikken de eenheden van de Koninklijke Landmacht niet van huis uit
over WAN-middelen, zoals straalzenders, satcominstallaties en zware HF-installaties. Deze middelen
zijn uit doelmatigheidsoverwegingen centraal gepoold
en door de jaren heen substantieel gereduceerd. Het
domein WAN-middelen neemt echter wel aan belang
toe met de verschuiving van stabilisatie-operaties naar
artikel-V operaties met veel hogere mobiliteit.
Eveneens uit doelmatigheidsoverwegingen beschikken
de eenheden van de Koninklijke Landmacht niet van
huis uit over TITAAN verplaatsingsreserves. Ook deze
middelen zijn centraal gepoold en gelijktijdig reeds bij
de invoer van TITAAN bij de Koninklijke Landmacht gereduceerd bij beide CIS-bataljons.
Het toegenomen belang van de continuïteit van de
commandovoering, ook bij mobiel optreden en over
grotere afstanden, maakt dat nadenken over optreden
en inzet hoog op de agenda moet staan van elke operationele verbindelaar; juist nu, met die aanhoudende
Siberische koude.
Mijn verwachtingen van het C2-Ondersteuningscommando zijn op dit punt dan ook heel groot.
Veel leesplezier.
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