r eg i m e nt

Lkol b.d. Paul Kolken, C2OSTCo afdeling Communicatie
“Veel is nog onzeker”, zo opent majoor Erwin Weegerink de projectleider van de WID2021. “Het programma moet
nog worden afgetimmerd. We hebben collega´s bij de brigades en bij het GNC CISbataljon gevraagd welke onderwerpen naar hun mening aan bod zouden moeten komen. Het zal geen verrassing zijn dat de modus in hoge mate
zal afhangen van de beperkingen die dan in verband met de COVID-pandemie van kracht zullen zijn. Wat al wel vast
staat zijn de data. Vandaar dat ik alle geïnteresseerden dan ook adviseer om de data dinsdag 2 februari of
maandag 8 februari 2021 in hun agenda vast te leggen. Inderdaad, dat is tijdens de oefening Signal Challenge.
Op beide dagen zal hetzelfde programma worden aangeboden.
We moeten er ernstig rekening mee houden dat de capaciteit
van de grote zaal in het KEK-gebouw op de Generaalmajoor Kootkazerne slechts zeer beperkt gebruikt zal
kunnen worden. Met deze beperkingen is er geen vruchtbare organisatorische basis voor een raamprogramma
waarin vertegenwoordigers uit de industrie hun nieuwe producten en ontwikkelingen in de ICT-branche zullen voorstellen.

eenheden en projectorganisaties als TEN en FOXTROT. Datzelfde geldt voor een goede doorsnee van de diverse rangen.
Het spreekt voor zich dat we de informatie die tijdens de wapeninformatiedagen gepresenteerd zal worden wel voor een
breed en groot publiek willen ontsluiten.
Of dat interactief live kan, of anderszins, dat hangt nog van
meerdere factoren af.”

We moeten nog een aantal knopen doorhakken over het inschrijfsysteem. First come, first serve is wellicht niet de beste oplossing. Wanneer we tot een discussie of een goed
gesprek willen komen, dan is het mogelijk beter om een
goede vertegenwoordiging in de zaal te hebben van de diverse

De werkgroep zal voor nadere informatieverstrekking
mede gebruik maken van de KC-Flash, het bulletin van het
Kenniscentrum C2OST Land.
Wilt u meedenken of heeft u opmerkingen, dan zijn we ook
te bereiken via ‘WapeninfodagenVBDD@mindef.nl’.
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