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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur

In deze Intercom wordt uitgebreid verslag gedaan van
de Wapendagen 2019 van de Verbindingsdienst in
de vorm van foto-impressies en artikelen.
Onze redactiefotograaf Harrie Meijers heeft weer zijn
best gedaan. Ook in deze Intercom de beknopte versie van de nieuwe visie Verbindingsdienst die als motto
heeft gekregen Beslissend in het digitale domein. De
complete visie zal in de stijl van de Landmachtvisie in
het eerste kwartaal van 2020 het levenslicht gaan zien.
Een citaat uit de visie: ‘De visie van de Verbindingsdienst is het fundament van ons wapen en beschrijft
onze ambitie die moet leiden tot het succes in het gevecht door een snelle commandovoering en beslissende slagkracht in het digitale domein.’
In hoog tempo volgen de Federated Mission Networking (FMN) spirals elkaar op om direct te worden
toegepast bij NATO-geleide operaties. Veel vernieuwingen zijn gerelateerd aan de veiligheid van onze netwerken en aan de veiligheid van de informatie binnen
deze netwerken. Public Key Infrastructure, Network
Access Control, Deployable Security Operation Center,
Interoperabiliteits Detachementen, nu nog onbekend,
maar dat gaat veranderen. De nieuw visie komt op een
uitermate geschikt moment.

Korte klappen met vernieuwingen

Tijdens de drukbezochte Wapendagen 2019 in Garderen was het behalve interessant, ook gezellig en dat is
ook belangrijk. De ontwikkelingen op CIS-gebied gaan
snel en volgen elkaar ook snel op. Steeds vaker zien

“De complete visie
zal in de stijl van
de Landmachtvisie
in het eerste kwartaal
van 2020 het
levenslicht gaan zien.”
we dat direct bruikbare producten in korte tijd doorgeleid kunnen worden naar de operationele gebruikers.
Daar gaat het namelijk allemaal om: de warfighter en
de ondersteuning van de warfighter.

In deze Kerst Intercom

In deze Intercom komen de vier redactionele pijlers van
ons blad: operationeel, techniek, historie en traditie
en het bedrijfsleven allemaal aan bod.
Veel leesplezier in de donkere dagen voor Kerst en
namens de redactie fijne feestdagen en een gezond
2020 toegewenst.

intercom | jaargang 48 | 3

5

