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Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
“Als onoverzichtelijkheid ons probleem is moeten we zorgen dat het overzichtelijk wordt. Dat doen we
dus niet door de organisatie nog onoverzichtelijker te maken want dan wordt het probleem ...... groter!”

Dit soort inzichten zijn niet uniek voor Defensie. Toch
valt een toenemende complexiteit van governance
van projecten en programma’s waar te nemen, ook bij
Defensie.
Technische kennis en operationele inzichten zijn
steeds moeilijker te vinden in onze organisatie omdat
ze diep verstopt zitten bij onze operationele eenheden,
de onderhoudsbedrijven of in de donkere spelonken
van de defensie-IT bedrijven aan het zicht zijn onttrokken. Helaas wordt techniek te vaak binnen de
Defensie afgedaan als iets minderwaardigs, als een
diskwalificatie dus. Wat mij betreft is ‘techneut’ een
geuzennaam en ‘techneuten’ moeten we koesteren.
Bij de pakken gaan neerzitten is echt van een te laag
niveau. Het doet geen recht aan de relevante kennis
die wij hebben. Wij kunnen beter. Het motto ‘Be good
and tell it’ doet hier zeker opgeld en zorg er dan ook
voor dat het opvalt wat je doet. Weg met die bescheidenheid dus. Op termijn worden discussies beslist op
basis van (technische) feiten en zelden geven ‘geiten
wollen sokken’-meningen de uiteindelijke doorslag.

Leeswijzer

De redactie van Intercom brengt regelmatig artikelen
en onderwerpen bij elkaar. Dat is ook nu weer het
geval: C2OstCo, CEMA en FOXTROT. Samenhang ligt
soms voor de hand, maar dat is niet altijd het geval.
Johan Cruijff zei het al: “Je gaat het pas zien als je
het doorhebt.”
Het C2OstCo werkt aan ‘people, processes and
means’ en reorganiseert als dat nodig is. Sommigen
noemen dat adaptief. Het punt is dat het C2OstCo
over een adaptief vermogen beschikt en dat is bijzonder te noemen in de huidige tijd met zoveel vacatures.
In deze Intercom de laatste stand van zaken over het
C2OstCo.

Johan Cruijff zei het
al: “Je gaat het pas zien
als je het doorhebt.”
CEMA en CYBER zijn veel gebruikte en misbruikte
buzzwoorden geworden. Operationele samenhang
ontbrak vaak, laat staan een doctrine. ‘Mensen, processen en middelen’ die verdiepingsslag, die is er nu.
Kolonel Hans van Dalen beschrijft dit in deze Intercom.
Je hoeft het niet met Van Dalen c.s. eens te zijn, je kan
zelfs andere inzichten hebben, het gaat hier echter wel
een om samenhangend geheel, dat veel meer is dan
de som der delen.
Waar sommige projecten of programma’s de luxe en
de veiligheid kennen van een sterke interne focus, is
dat bij FOXTROT absoluut niet het geval. Internationale samenwerking, operationele ontwikkelingen, een
veranderd vijandbeeld, en dat in samenhang. In deze
Intercom de laatste stand van zaken van de hand van
de programmaleider kolonel Robert Miedema.
Ik wens u veel zomers leesplezier toe. Blijf vooral gezond en waak voor de Deltavariant.
ERRATUM
In afgelopen Intercom 50.1 is het artikel ‘Verblind door
de (radio) zon’ van dr. Michiel A. Brentjens (ASTRON)
gepubliceerd zonder dat hierbij werd aangegeven
dat het een bewerkte herpublicatie uit het blad Zenit
betrof. Onze excuses voor deze omissie.
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