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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur

Uit de redactie

De redactie is verheugd te kunnen melden dat Harrie
Meijers, bij velen van u bekend, de rol gaat invullen
van redactiefotograaf. Harrie welkom aan boord.
Kolonel Jan van de Pol heeft de afgelopen ruim twee
jaar deel van de redactie uitgemaakt. Zijn input is door
u en door de gehele redactie zeer gewaardeerd. Na
dit jaar zal Jan zijn werkzaamheden binnen de redactie
beëindigen. U zult begrijpen dat Jan moeilijk te vervangen is, maar ik doe toch een poging. Welke collega
durft het aan in de voetsporen van Jan te treden?

Grensverleggende IT (GrIT)

De aanpak van het programma Grensverleggende IT
(GrIT) wordt aangepast. In mijn vorige redactioneel
maakte ik daar al melding van. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) concludeert in haar derde en meest recente
onderzoek, dat de risico’s van GrIT nog steeds te groot
zijn en dat Defensie haar ‘controle’-organisatie bij JIVC
nog niet heeft ingericht.
Het belangrijkste BIT-advies is dat Defensie het werk
moet verdelen in kleinere, meer beheersbare brokken
en dat Defensie de opdracht voor nieuw werk aan het
waargemaakte succes van de leverancier moet koppelen. Blijmoedig wordt gemeld dat hoewel het programma GrIT in de jaren 2020, 2021 en 2022 een
pas op de plaats maakt, dit geen gevolgen heeft voor
gerelateerde projecten. Opmerkelijk.

Mij wordt wel eens gevraagd of ik ‘geloof’ in GrIT.
Zonder GrIT en FOXTROT zijn we gedoemd tot
‘eeuwige ellende’ is mijn overtuiging (vrij naar de ‘Gok
van Pascal’). Informatiegestuurd optreden kan alleen
gerealiseerd worden vanuit een comprehensive control
raamwerk, het BIT advies ‘verdeel en heers’ staat daar
voor mijn gevoel haaks op.

Deze Intercom

Het project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen raakt defensie en ook de verbindingsdienst(-eenheden) tot in de haarvaten. In deze
Intercom meer daarover. Dit jaar bestaat het Defensie
Satellietgrondstation in Lauwersmeer 15 jaar. Reden
om daar bij stil te staan. Er is in 15 jaar veel gerealiseerd en ook veel veranderd, ook het satcombeleid.
Dat en meer.
Ik wens u veel zomers leesplezier toe.
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