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Kolonel A. Straver, voorzitter VOV
Dit jaar bestaat onze vereniging maar liefst 65 jaar. De Verbindingsdienst bestaat dit jaar bovendien
70 jaar als zelfstandig wapen. Dat is relatief jong in vergelijking met sommige andere wapens en
dienstvakken, maar niettemin kunnen we al bogen op een rijk historisch verleden. Van een heldhaftig
optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot en met belangrijke bijdragen in recente missies. En wat nog
belangrijker is, ons wapen heeft de toekomst!

Tijdens onze goedbezochte social op 21 februari
stonden we stil bij ons 13e lustrum. Met behulp van
een presentatie op de achtergrond konden onze leden
terugkijken op de ontstaansgeschiedenis van onze
vereniging. Hierin was bijvoorbeeld te zien hoe ons
verenigingsperiodiek uitgroeide tot de huidige professionele Intercom en welke activiteiten de vereniging organiseert om de onderlinge band tussen onze
officieren en de uitwisseling van kennis over ons snel
ontwikkelende vakgebied te bevorderen.
Lopende door onze Historische Collectie in Amersfoort
realiseer ik mij hoe hard die technologische ontwikkelingen zijn gegaan. In de jaren tachtig waren we nog
maar net bezig met de digitalisering van ons belangrijkste verbindingssysteem ZODIAC. De eerste stappen
werden gezet om het telexverkeer te automatiseren.
Terugkijkend is er geen vakgebied dat zich zo hard
ontwikkeld heeft als de IT. De Verbindingsdienst heeft
aangetoond flexibel te zijn en is volop meegegaan in
deze ontwikkeling. Met de introductie van TITAAN liep
onze krijgsmacht wereldwijd voorop met het gebruik
van IP-netwerken op basis van civiele standaarden in
een militair tactische omgeving. De ontwikkeling en
toepassing van VOIP staat nog steeds model voor
een unieke samenwerking met de civiele industrie en
de snelle toepassing van technische innovaties binnen
de krijgsmacht. Bovendien wisten naast techniek, ook

onze werkwijze te innoveren en onze organisatie daarop aan te passen.
Na een aantal moeilijke jaren, waarin ook de Verbindingsdienst last heeft gehad van ingrijpende bezuinigingen en ons innovatief vermogen op een laag pitje
heeft gestaan, gloort er weer hoop. Binnen de Landmacht is de positie van de Verbindingsdienst verbeterd
door de oprichting van het C2-ondersteunings Commando. Binnen de DMO bestaat er binnen het JIVC
sinds 1 januari weer een Afdeling Landgebonden IT,
met het Programma FOXTROT als één van de speerpunten. En met de vernieuwing van IT-infrastructuur
binnen Defensie zal ook de ontwikkeling van TITAAN
weer een nieuwe boost krijgen.
De belangrijkste factor in dit alles is personeel. Goede
IT, CIS of C2-ondersteuning is tenslotte vooral mensenwerk. De uitdaging is om ons wapen nog beter te
vullen met jonge, getalenteerde officieren en deze een
rol te geven in de toekomst van ons wapen.
Goede samenwerking tussen de verschillende generaties is daarbij onontbeerlijk. Dit is de reden om hier
tijdens ons symposium op 16 april, aansluitend op
onze Algemene Ledenvergadering, dieper op in te
gaan. Ik hoop u daarom allen te zien bij ons symposium ‘Junior leaders, beslissers van morgen’ en
mede inhoud te geven aan een mooie toekomst van
ons wapen.
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