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Het zijn roerige tijden. Nou kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat alle tijden 
roerige tijden zijn, maar de situatie in de wereld op dit moment lijkt wel extra 
onrustig. De Olympische Spelen die in sportief opzicht voor Nederland een succes 
waren, werden overschaduwd door verhalen van censuur, beperking van vrijheden 
en propaganda. 

door Rob Pulles 

In Mali beëindigen de Fransen en andere landen een aantal operaties 
vanwege de politieke situatie. Ik vermoed dat dat de stabiliteit in de regio 
niet ten goede zal komen en de problemen voor Europa, migratiestromen 
en terroristische dreiging, zeker niet zal verkleinen. En daarnaast speelt 

natuurlijk de hele situatie in de Oekraïne. Die is niet alleen van recente datum, 
maar al in 2014 begonnen met de bezetting en illegale annexatie van de Krim. 
Dat conflict is inmiddels verder geëscaleerd, met de erkenning door Rusland 
van de opstandige gebieden. Het extra roerige aan deze tijden lijkt wel dat 
partijen op verschillende gebieden en steeds intensiever aan de poten van de 

huidige internationale samenleving aan het knagen zijn. Ik heb het dan over het internationaal recht. 
Afspraken over o.m. mensenrechten en soevereiniteit komen steeds verder onder druk te staan, 
terwijl dat de basis is onder ons huidige, relatief stabiele, internationale systeem. Dat systemen 
veranderen en niet voor eeuwig hetzelfde zijn is ook gegeven. Maar daarbij hoeven veranderingen 
natuurlijk niet altijd verslechteringen te zijn. Het kunnen ook verbeteringen zijn. En terwijl geen enkel 
systeem perfect is, kunnen we er wel naar streven om dat systeem beter te maken. En dat geldt ook 
voor het internationale systeem. Verbeteringen vragen echter wel investeringen, in geld, mensen, 
middelen en tijd. Als we het huidige systeem willen behouden en verbeteren, dan zullen we die 
investeringen moeten gaan doen. 

Defensie is in mijn ogen een van de middelen die nodig zijn om het huidige systeem in stand te 
houden en te verbeteren. Dat hebben we zelfs in onze Grondwet opgenomen. En dat vraagt dus ook 
om investeringen in Defensie. Gelukkig is er na jaren van bezuinigen of mondjesmaat gaten dichten 
nu meer en structureel geld beschikbaar om te investeren. Nog niet de hoeveelheid die nodig is, maar 
het is voor het eerst in lange tijd een behoorlijke stap in de goede richting. Dat er nu geld beschik-
baar is, betekent nog niet dat het ook al op de goede plek is aangekomen. Ook dat vraagt nog veel 
aandacht. Voor ons ligt de schone, maar ook zware taak het geld dat voor het moderniseren van het 
loongebouw en de arbeidsvoorwaarden is gereserveerd bij de mensen van defensie terecht te laten 
komen. De mensen verdienen een eerlijke, uitlegbare en vergelijkbare waardering voor hun werk-
zaamheden. Dat zit ‘m trouwens niet alleen in geld, maar ook in o.m. meer invloed op de carrière en 
een betere balans tussen werk en privé. Met die betere waardering gaan we ervoor zorgen dat de 
krijgsmacht kwantitatief én kwalitatief beter gevuld gaat zijn en blijven. Samen met de investeringen 
op het gebied van materieel, IT en vastgoed zorgt dat ervoor dat de operationele gereedheid van de 
krijgsmacht omhooggaat. En dat is hard nodig als Nederland zijn krijgsmacht wil kunnen inzetten ter 
ondersteuning van de internationale rechtsorde. Wij gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat 
het beschikbare geld goed terecht komt. Maar daar houdt het niet mee op. We, Nederland, zullen 
bereid moeten zijn investeringen te blijven doen, als ons ons huidige leven dat waard is. En ik vind 
dat dat zo is!
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De totstandkoming van artikelen in 
ProDef kost tijd, dan kan het gebeuren 
dat de realiteit ons inhaalt. Wij zijn ons 

volledig bewust van de ontwikkelingen in 
het Oosten van Europa. Informatie in het 
bulletin kan inmiddels achterhaald zijn.
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door Niels van Woensel

Oorlog in Europa  
is een feit

Column duovoorzitters

Dan sta je op in de ochtend en lees je dat een oorlog in Europa is begonnen. 
Datgene waar de afgelopen tijd zo voor werd gevreesd is waarheid 
geworden. Wat een aantal jaren geleden nog onmogelijk leek is nu een feit. 
En nu?

Ik ben geen expert als het gaat om 
geopolitiek en ga zeker niet meedoen 
aan alle berichten van ‘experts’ die de 
afgelopen tijd aangaven dat ze hiervoor 

al lange tijd hebben gewaarschuwd. Wat 
mij echter wel opvalt is dat de Nederland 
en de EU de afgelopen tijd machteloos 
zijn gebleken aan het voorkomen van 
deze oorlog. De machtsinstrumenten 
zijn onvoldoende gebleken. De EU blijkt 
in het DIMEFIL (diplomatic, information, 
military, economic, financial, intel and 
legal) spectrum maar over een beperkt 
‘arsenaal’ aan instrumenten te beschikken. 
Diplomatiek bleek de EU geen speler van 
betekenis en was het vooral de VS en af en 
toe EU-landen als Frankrijk en Duitsland 

die het overleg met Rusland probeerde 
te behouden. Militair gezien kan de EU in 
deze specifieke situatie niet met de NAVO 
als defensief bondgenootschap meeliften. 
Het leveren van wapens en uitrusting is het 
enige wat de EU resteert, maar als Rusland 
de regering van de Oekraïne ten val heeft 
gebracht is dat ook geen optie meer. Het 
constante dreigen met een zwaar pakket 
van economische sancties zal zeker effect 
hebben op de Russische economie, maar is 
uiteindelijk toch niet van doorslaggevende 
betekenis gebleken in de kosten-baten 
analyse van Poetin. Hoewel niemand precies 
weet waarom hij tot een inval heeft besloten 
lijkt het erop dat de veiligheidssituatie zoals 



die in zijn ogen wordt gezien en zijn gevoel 
van historisch ‘onrecht’ zwaarder wegen 
dan de economische nadelen. Het constant 
dreigen met economische gevolgen is dan 
geen effectief middel om hem van een aanval 
af te houden en geeft de beperkingen van de 
machtsinstrumenten van de EU eens temeer 
aan. 

Op het moment dat de VS zijn focus naar de 
Indo-pacific verschuift is het de vraag hoe 
zij zullen reageren en wat de rol van de EU 
daarin kan zijn. Voor mijn gevoel valt Rusland 
een buurland binnen en kan de internationale 
gemeenschap niets anders doen dan toe-
kijken, het verbaal veroordelen en economi-
sche sancties afroepen. Ik ben ook oprecht 
benieuwd en bezorgd hoe dit conflict zich 
de komende tijd verder zal ontwikkelen. We 
hebben als Nederland vanaf deze dag in ieder 
geval te maken met een hele andere veilig-
heidssituatie dan we ons lange tijd konden 
voorstellen. En de staat van onze Krijgs-
macht is mijns inziens nog niet opgewassen 
tegen deze situatie. Ja er is na lange tijd 
eindelijk fors geïnvesteerd in Defensie maar 
dat betekent nog niet dat er plotseling een op 
haar taak berekende Krijgsmacht klaar staat. 
De militaire mogelijkheden die Nederland 
heeft zijn uiterst beperkt en zullen dat nog 

geruime tijd blijven. Ik hoop oprecht dat het 
aantal slachtoffers van deze oorlog beperkt 
zal blijven en dat er snel een oplossing uit dit 
conflict zal komen, maar heel erg hoopvol 
ben ik op dit moment niet. Vooral geschokt 
en bezorgd.

Voor mij als militair is het ook een raar gevoel 
dat er nu een oorlog gaande is zo dicht bij 
huis en dat daar vele burgerslachtoffers 
vallen, terwijl je zelf thuis ‘gewoon’ doorgaat 
met je leven. Ik heb veel respect voor de 
militairen die in NAVO-verband zijn ingezet 
in Oost-Europa, en kan mij goed voorstel-
len dat het ook voor hen vreemd moet zijn 
dat deze oorlog zo dichtbij het land waar ze 
zijn ingezet wordt gevoerd. Voor je gevoel 
als militair is het juist nu het moment om 
iets te doen aan dit onrecht, aan deze foute 
oorlog. Mensen vragen ook aan mij of ik nu 
ook niet die kant op moet. Maar dat is nu 
zeker niet aan de orde en misschien is dat 
maar goed ook. Maar wat kunnen wij dan wel 
doen? Persoonlijk denk ik dat we er samen 
voor moeten zorgen dat de Nederlandse 
Krijgsmacht zo snel mogelijk weer op orde 
komt. Dat we er samen voor moeten zorgen 
dat we tot die tijd alles doen wat we kunnen 
om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO en 
de internationale gemeenschap te leveren. 

Dat we samen beseffen dat in een nieuwe 
realiteit leven als het om de internationale 
veiligheidssituatie gaat en dat dit consequen-
ties heeft voor onze Krijgsmacht. En iedereen 
levert daar zijn of haar bijdrage op zijn of haar 
manier aan. Voor mij als voorzitter betekent 
dit dat ik er alles aan moet doen om met 
mijn collega’s van de GOV|MHB en de andere 
bonden ervoor te zorgen dat we samen 
met Defensie snel de personele problemen 
bij Defensie aanpakken. Door het nieuwe 
loongebouw vorm te geven, de HR-transitie 
mogelijk te maken, benodigde reorganisaties 
door te laten gaan en alle andere personele 
aspecten te bespreken die nodig zijn om 
de militairen en burgers bij Defensie hun 
werk te laten doen. Dit moeten we doen op 
een constructieve manier, op een snelle en 
zorgvuldige manier en op een manier van 
wederzijds respect voor elkaars belangen. 
En altijd met het uiteindelijke doel van een 
betere Krijgsmacht voor ogen. En de situatie 
in de Oekraïne als herinnering waarom we 
dit doen.
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Aan de onderhandelingstafel… door Thijs van Leeuwen

Olietanker of soms toch  
ook speedboot?

Alle communicatie van de 
organisatie staat er bol van: 
we moeten veranderen. De 
organisatie moet flexibeler, 

adaptiever, sneller aanpassen op de 
wisselende dreigingen en inspringen op de 
almaar sneller ontwikkelende technische 
mogelijkheden. De krijgsmacht moet weer 
robuust worden en tegelijk wendbaar, 
schaalbaar en flexibel. Niet voorbereid 
op de conflicten uit het verleden, maar 
gericht op de oorlog van de toekomst. Dit 
vereist nogal wat van een hiërarchische 
op kostenbeheersing ingerichte en sterk 
politiek gestuurde organisatie. En dit vereist 
ook aanpassingsvermogen van (een groot 
deel van) het personeel. Personeel dat de 
afgelopen decennia gewend is geraakt aan 
bezuinigingen. Aan “goed idee, maar daar 

moeten de naasthogere niveaus eerst nog 
iets van vinden”, om er vervolgens jaren 
niets meer van te horen.

De veranderopgave voor de krijgsmacht 
is op dit vlak enorm, de behoefte aan 
innovatie en vernieuwing immens. Tegelij-
kertijd moet al deze verandering in goede 
banen worden geleid en is de behoefte 
aan centrale sturing, al is het maar om 
het controleerbaar houden van de kosten, 
minstens zo groot. De uitdagingen die dit 
met zich meebrengt worden mooi verwoord 
door Belinda Smeenk, burgermedewerker 
van de afdeling Strategie & Plannen bij de 
staf Commando Landstrijdkrachten. In de 
meest recente aflevering van de podcast 
Klapmok met Thee1, een productie van twee 
collega-officieren van de Landmacht, legt 

zij haarfijn uit hoe lastig het is om enerzijds 
verandering te faciliteren en anderzijds hier 
ook sturing aan te geven. Hierbij maakt zij 
gebruik van de metafoor van de olietanker 
versus de speedboot2. De organisatie is in 
deze de olietanker die slechts traag van 
koers verandert en doorstoomt. Zo ook zijn 
onze grote projecten ingericht: met centrale 
sturing en met een lange planningshorizon. 
Lastig bij te sturen of te stoppen. Zoals zij 
schetst heeft onze organisatie vooral ook 
behoefte aan kleinere projectorganisaties 
die als wendbare speedboten snelle veran-
dering of innovaties ontdekken en uitvinden 
wat wel en wat niet werkt. Essentieel hierbij 
is dat de speedboten regelmatig de weg 
terugvinden naar de tanker om daar hun 
bevindingen over te brengen, bij te dragen 
aan de koerswijziging van het moederschip 

In de vorige prodef sprak ik over noblesse oblige. Hierbij doelde ik op de unieke situatie waarin de Minister 500 
miljoen euro structureel extra heeft gekregen voor personeel en de verantwoordelijkheid die daarmee drukt op de 
schouders van de sociale partners (bonden en werkgever). Een verantwoordelijkheid die wij als GOV|MHB overigens 
zelf hebben opgezocht. Wij hebben niet voor niets een uitgebreide en langdurige lobby gevoerd voor structureel meer 
geld voor personeel. Ik ben ervan overtuigd dat alle sociale partners deze verantwoordelijkheid maar al te zeer voelen. 
Maar zijn wij ook beweeglijk genoeg om hier invulling aan te geven?
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en met bijsturing zelf weer te vertrekken op 
nieuwe missies.

Deze situatie komt me heel bekend voor. Na 
bijna twee en een half jaar als onderhan-
delaar namens de officierenverenigingen 
kan ik u zeggen dat de metafoor van de 
olietanker vrij aardig past op het overleg 
tussen bonden en werkgever. In dit overleg 
is sprake van allerlei regels, afspraken en 
gevestigde (in)formele instituties die maken 
dat het voor mij voelt als meevaren op een 
olietanker. Een tanker die zeer diep in het 
water ligt door alle ballast van oningevulde 
afspraken en ambities die het meetorst. Een 
tanker waarvan de motor regelmatig lijkt te 
haperen vanwege achterstallig onderhoud 
en waarvan sommige bemanningsleden an-
kers over de achtersteven lijken te hebben 
gegooid vanwege het gebrek aan vertrou-
wen over de koers. Een tanker waarvan de 
bemanning weinig bereid lijkt om zo nu en 
dan in een speedboot te stappen om andere 
wateren te verkennen.

Tegelijkertijd is op personeelsgebied de 
behoefte aan innovatie ook heel groot. De 
organisatie verandert, de arbeidsmarkt 
verandert en daarmee verandert ook de 
behoefte aan personeelsbeleid. Niet voor 
niets heeft de Minister 500 miljoen per jaar 
extra voor het personeel gekregen. Dat is 
niet alleen bedoeld om de salarissen van 
het personeel op te krikken. Natuurlijk moet 
dat gebeuren, en op bepaalde vlakken veel 
meer dan op andere, maar deze 500 miljoen 
is vooral bedoeld om het beloningssysteem 

en het personeelssysteem te veranderen. 
Veranderen op een dusdanige manier dat 
ze weer bij de tijd zijn en onze organisatie 
slagvaardig maken. Feitelijk moeten wij als 
sociale partners met aanpassing van het 
personeelsbeleid bijdragen aan de veran-
deropdracht van de organisatie als geheel. 
Daarbij kunnen wij m.i. als sociale partners 
niet anders dan onderkennen dat er al 
veel speedboten3, grotere en kleine, om de 
tanker heen varen. In deze speedboten zijn 
kleine clubjes hard aan het werk om uit te 
vogelen hoe de organisatie op personeels-
gebied van koers kan wijzigen. Wat werkt en 
wat niet werkt. Deze speedboten moeten 
volgens mij de ruimte krijgen om te ma-
noeuvreren en tegelijk aangestuurd worden 
om tijdig terug te keren zodat de in kaart 
gebrachte wateren bijdragen aan de koerst 
van het moederschip. Maar zijn wij daar 
wel klaar voor? Zijn wij met die olietanker 
genaamd het georganiseerd overleg in staat 
om deze verandering vorm te geven en te 
faciliteren?

Ik vraag het me soms in goede gemoede af. 
Volgens mij vergt dit onder meer leider-
schap, duidelijkheid en koersvastheid van de 
kapitein, de eerste officier en de stuurman, 
maar ook vertrouwen van de rest van de 
bemanning. Vertrouwen zodat de meesle-
pende ankers kunnen worden binnenge-
haald of desnoods de ankerkabels kunnen 
worden gekapt. Daarnaast vergt het ook 
samenwerking van de volledige bemanning, 
een bemanning die overigens vanwege de 
verschillende nationaliteiten weleens wat 

uitdaging heeft om onderling te commu-
niceren. Maar niet alleen dat. Volgens mij 
vergt het ook de nadrukkelijke bereidheid 
van de voltallige bemanning om personeel 
er op uit te sturen in een speedboot en hen 
erop te vertrouwen dat ze naar eer en ge-
weten die andere vaarroutes verkennen, in 
het belang van de koers van de organisatie.

Ik heb vertrouwen in de nieuwe kapitein, 
haar eerst officier en hun stuurman. 
Daarbij zet ik me in op samenwerking met 
de andere bemanningsleden en ben zelfs 
bereid daarvoor nieuwe talen te leren. 
Door gesmeerde samenwerking komen wij 
immers het verst. Met dit alles hoop ik dat 
wij ergens dit jaar een waardevolle vracht 
bij het personeel kunnen lossen en zo ook 
bijdragen aan de ontwikkeling van onze 
mooie organisatie!

1   Landmachtofficieren Deborah en Anne-Marij 
(Hosts). (2022, feb 4). De oorlog van overmorgen 
(Nr. 17). In Klapmok met Thee, Landmacht FM.

2   Naar: Lanting, M. (2014). Olietankers en speedbo-
ten. Atlas Contact, Uitgeverij.

3   Diverse pilots met personeel vinden nu al in delen 
van de organisatie plaats en proeftuinen op per-
soneelsgebied zijn al ingericht. Centraal overzicht 
en kennisdeling met en samenwerking tussen alle 
stakeholders lijkt echter te ontbreken.
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Ik vertrouw erop dat onze bewindslie-
den zich echt voor Defensie en haar 
mensen willen inzetten voor tenminste 
hun zittingsduur. Maar waar moeten 

we ons dan als Defensie voor inzetten? Ik 
zou zeggen: voor een relevante defensie 
organisatie en dus in essentie voor een re-
levante krijgsmacht. Dat is wel lastig, want 
we weten dat we lang geleden al begonnen 
zijn aan de weg naar irrelevantie. Gelukkig 
gebeurt ook irrelevantie nooit van de ene op 
andere dag en zien we het al enkele jaren 
op ons afkomen. Maar het weer relevant 
worden betekent dat de huidige defensie 
organisatie zich dient aan te passen. We 
moeten beter nadenken waarom we be-
staan en niet alleen nadenken wat we doen. 
Wat we doen om het doel te bereiken is niet 
het doel op zich. Het doel is om te weten 
wat men van ons verwacht, nu, over 5 jaar, 
over 10 jaar, etc.

De maatschappelijke opgave waar Defensie 
antwoord op te geven heeft is continue 

in beweging. Dit vraagt onder andere dat 
wij alert moeten zijn op de manier van 
organiseren en op het realiseren van de 
juiste capaciteit en samenstelling van het 
personeelsbestand binnen Defensie.
Het is noodzakelijk om de feitelijke 
inzetbaarheid voor de opgave steeds zo 
groot mogelijk te houden. Daarmee heeft 
Defensie veel te doen op het gebied van 
organisatiebeleid en ontwikkeling. De stra-
tegie en de koers van Defensie, het daarop 
gebaseerde organisatie- en personeelsbe-
leid, de ambities van de ontwikkelagenda’s 
(hoe ziet de Defensie van de toekomst eruit) 
en de opgave om de huidige uitstroom op te 
vangen komen bij elkaar en moeten gecom-
bineerd worden tot samenhangend beleid 
en uitvoering. Dat is een complexe opgave. 
De behoefte aan en de noodzaak van flexi-
biliteit in de bezetting is groot. Anderzijds 
verdient personeel zekerheid en zorgvul-
digheid. De politiek verwacht dat Defensie 
qua samenstelling past bij de huidige en 
toekomstige maatschappelijke opgave.

Het verzekeren van een hoogwaardige 
en gemoderniseerde strijdmacht is op dit 
moment veel belangrijker dan het uitbrei-
den van het Nederlandse leger. Natuurlijk 
moet de kwaliteit verbeteren en moeten 
we de modernisering versnellen. Het tempo 
van innovatie op belangrijke gebieden van 
militaire technologie en de manier waarop 
kwetsbaarheden in ons bestaande leger 
door de mogelijke tegenstander kunnen 
worden uitgebuit, vereisen dit. Als we er 
niet in slagen om de perceptie tegen te 
gaan (is dit volgens u een perceptie of is dit 
ook werkgelijkheid?) dat wij een tandeloze 
tijger vol kwetsbaarheden zijn, kan dat wor-
den uitgebuit door onze tegenstanders.

We moeten de gereedheid herstellen, maar 
bovenal moet het worden gemoderniseerd 
om te kunnen overleven tegen de soorten 
precisieaanvallen, cyber-, antisatelliet- 
en andere asymmetrische aanvallen die 
toekomstige tegenstanders zeker zullen 

Minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat hebben hun eerste 
werkbezoeken bij de krijgsmacht achter de rug. Ik volg dat natuurlijk met grote belangstelling. 
Net als onze bewindslieden ben ik ben er trots op dat onze mannen en vrouwen van Defensie 
zich zo voor ons mooie bedrijf Defensie inzetten en ook bij zo’n bezoek goed voor de dag willen 
komen.

RELEVANT BLIJVEN door René Bliek

Weer een cruciaal jaar voor Defensie en weer complexe uitdagingen. Misschien vreemd, maar ik heb toch het gevoel dat we in 2022 wel stappen kunnen 
zetten als een ieder maar over zijn of haar eigen schaduw kan springen. Oog op de bal en balvast zijn is wel noodzakelijk. Als onze politieke leiders Kajsa 
Ollongren en Christophe van der Maat dit kunnen moet het toch eenvoudig zijn! Immers goed voorbeeld doet goed volgen. En laten we afspreken dat de 
volgende bewindslieden geen lijk in de kast vinden.



gebruiken. We moeten onze blik duidelijk 
op de bal gericht houden en onze toewij-
zing van middelen in dienst van de nieuwe 
strategie. Het zou fijn zijn als die strategie 
snel duidelijk wordt.

Als defensie weer relevant wil worden, 
zullen er ook (vele) reorganisaties nodig 
zijn. Al zullen de meeste reorganisatie 
zorgen voor groei, het is niet uit te sluiten 
dat er ook delen van de huidige organisatie 
zullen vervallen. Dat zal dan ook gaan over 
mensen. Wij hebben dan allen de plicht om 
ons maximaal in te spannen deze mensen 
relevant te houden, in ieder geval in het 
werkende deel van onze samenleving. Ieder 
individu moet voor haar of zijn omgeving 
relevant kunnen blijven. Kortom: een slecht 
bericht wordt niet beter als je het later ver-
teld, maar zorg wel tijdig voor perspectief 
voor ons personeel.
Als we nu weten welke richting we samen 
opgaan, dan moet iedere speler haar of 
zijn rol goed invullen. Belangrijk is natuur-
lijk dat alle ‘key players’ hetzelfde doel 
nastreven. Dat wil niet zeggen dat er geen 
verschillende belangen zijn en dat daar niet 
voor opgekomen moet worden. Maar het 
betekent wel dat we met z’n allen gaan be-
wijzen dat we in staat zijn om het extra geld 
tijdig en nuttig te besteden en de belangen 
van het huidig personeel niet te vergeten. 
Heb ik daar zorgen over? Jazeker, want het 
vasthouden aan het verleden is makke-

lijker dan te kijken in de glazen bol van de 
toekomst en het is niet altijd eenvoudig om 
over je eigen schaduw heen te springen1. 
Helaas is ook de besluitvormingscyclus 
binnen defensie - om het netjes te zeggen -  
een beetje stroperig en soms weerbarstig. 
Daarbij komt: verandering is altijd lastig.

We weten dat afbreken veel sneller gaat 
dan opbouwen. Daar heeft zelfs de poli-
tiek erkend. Het duurt vele jaren voordat 
militairen goed geschoold zijn en kunnen 
omgaan met het aangeboden materieel. De 
organisatie moet de extra middelen (per-
soneel en materieel) kunnen absorberen. 
Twee eenvoudige vragen zijn: 
•  hoe gaan wij de vullingsgraad verhogen?;
•  hoeveel mensen kunnen wij extra oplei-

den?

Ik neem hier maar als voorbeeld ons SOF-
personeel. Naar mijn mening blijven zij in 
ieder geval relevant. Maar als we er niets 
aan doen om ze te behouden en als wij als 
Defensie nog steeds interne concurrentie 
hebben met de Politie qua beloning, gaat 
het zeer uitdagend worden.

VEILIGHEID
Een open deur: fysieke en sociale veilig-
heid is van groot belang en Defensie is een 
organisatie met een risicovolle taakstelling. 
Onder hoge druk en extreme omstandig-
heden moeten onze mensen complexe 

taken uit kunnen voeren. Om die reden is 
het noodzakelijk dat Defensie zich verder 
ontwikkelt naar een organisatie waarin 
we vooraf risico’s inzichtelijk maken zodat 
expliciete besluitvorming op basis van deze 
risico’s kan plaatsvinden. Dit geldt voor alle 
niveaus, daarom moet veiligheid een vaste 
waarde worden van ons denken en doen. 
Dat wil niet zeggen dat er geen ongelukken 
kunnen gebeuren en dat er niemand kan 
sneuvelen tijdens het uitvoeren van zijn vak 
tijdens ernst inzet. Tevens dient Defensie 
een sociaal veilige organisatie te zijn die 
een werkomgeving biedt waarin al haar 
werknemers zich betrokken, gewaardeerd 
en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en 
wat ze bijdragen aan de organisatiedoel-
stellingen.

Om dit verder te ontwikkelen is onlangs 
n.a.v. het rapport Agenda voor Veiligheid 
besloten om 16,1 M extra toe te kennen 
voor 2022-’23. Voor het vaststellen van 
de verdeling heeft het Veiligheidscomité 
de intentie om deze structureel te maken 
indien de defensiebegroting dit toelaat. Uit 
het gepresenteerde coalitie akkoord blijkt 
het voornemen om de defensiebegroting 
de komende jaren te laten groeien. Hierop 
heeft de bestuursraad besloten voor te 
stellen om de reeks van de Agenda voor 
Veiligheid bestaande uit 16,1 M/ jaar struc-
tureel te financieren vanuit extra middelen 
voor Defensie. Indien dit voorstel door de 

7

Er is een zorgwekkende Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Daarom zet Defensie als extra bijdrage aan de NAVO 2 F-35-jacht-
vliegtuigen in inclusief ondersteunend personeel. Op zich is dat voor mij niet echt indrukwekkend en afschrikwekkend. Wat veel belangrijkers is dat 
Cdre Johan van Deventer, commandant ACC i.o, voor het eerst dit deel van zijn mannen en vrouwen kan inzetten. Gaat ze lukken. Toch maar goed 
dat de Bijzonder Commissie Personele Implementatie (BCO-PI) door gegaan is. Laten we hopen dat de inzetbaarheid van de andere gereedstaande 
eenheden ook in orde is.
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Defensieonderdeel Eenheid                                                                                              Opgeven vóór Kiesdatum

DOSCO Staf DGO vervallen 22-03-2022
CLAS MATLOGCO/Logistiek vervallen 07-04-2022
CZSK KMTO    UKC 8870 vervallen 11-04-2022
DMO DSD van JIVC vervallen 11-04-2022
CZSK MRCU   UKC 0466 vervallen 22-04-2022
CLAS 101 Geniebataljon vervallen 25-04-2022
CLSK Groep Luchtmacht Reserve 20-03-2022 01-05-2022
CZSK Kustwacht in Nederland 21-03-2022 09-05-2022
CLSK Defensie Helikopter Commando 28-03-2022 09-05 t/m 12-05-2022
CZSK VGKAZ 04-04-2022 23-05-2022

Medezeggenschap
De volgende medezeggenschapsverkiezingen zijn gepland:

Kijk voor de actuele verkiezingen op: www.ProDef.nl

Minister van Defensie en het Kabinet wordt 
bekrachtigd, wordt dit besluit formeel 
gemaakt in de voorjaarsnota, waarna de 
mutatie te zien zal zijn in de begroting van 
Defensie.

Met dit extra geld kan Defensie vooral de 
veiligheidsorganisatie verder versterken. 
Met de eerste 25ME (structureel) heb-
ben de defensieonderdelen (DO’n) al meer 
ondersteuning kunnen realiseren, zijn de 
Directie Veiligheid (DV) en de Inspectie Vei-
ligheid Defensie (IVD) opgericht. Bovendien 
zijn de ondersteunende expertisecentra 
Centrale Organisatie Integriteit Defensie 
(COID) en Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
(CEAG) uitgebreid. Daarna zijn nog extra 
VTE’n voor het beheersen van gevaarlijke 
stoffen (zoals chroom-6) toebedeeld, met 
name aan de Defensie Materieel Organisa-
tie (DMO). Met het recente budget kunnen 
nog meer stappen worden gemaakt:
•  de Directie Operaties (DOPS) kan worden 

versterkt voor veiligheid tijdens de plan-
ning en uitvoering van missies;

•  het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 
kan invulling geven aan de duikautoriteit 
en een defensie breed kenniscentrum 
voor lasers oprichten;

•  het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) 
kan starten met het uitvoeren van audits 
en is ter verbetering van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen de ontwikkel- en 
opleidingscapaciteit van het Opleidings- 
en Trainingscommando Logistiek (OTCLog)  
vergroot en er zijn aanvullend extern 
opleidingen ingekocht;

•  het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) 
kan verder gaan met het oprichten van 
een Defensie Luchtvracht Expeditie (DLE) 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door de lucht en met het verzorgen van 
human factor trainingen;

•  de Koninklijke Marechaussee (KMAR) 
krijgt geld voor functies voor het verhogen 
van de mentale en fysieke fitheid; 

•  de DMO kan met de capaciteit voor arbo- 
en milieu risicoanalyses voor nieuwe 
wapensystemen uitbreiden;

•  voor het Defensie Ondersteuningscom-
mando (DOSCO) is geld vrijgemaakt om 
Preventief Medisch Onderzoeken (PMO’n) 
uit te kunnen voeren bij Defensie en om 
analyses van de risico inventarisatie- en 
evaluatie’s (RI&E’s) te maken;

•  voor alle niveaus is capaciteit voor advise-
ring, risicomanagement en audits toege-
kend. Daarmee kan de Plan-Do-Check-Act 
(PDCA)-cyclus worden verbeterd en kun-
nen geïdentificeerde knelpunten worden 
bepaald.

Zijn we er dan? Nee, want de randvoor-
waarden voor veilig werken zijn vooral 
goede en voldoende opgeleide mensen, 
geschikte en gekeurde middelen en vast-
goed dat op norm is. Helaas is dat geen 
onderdeel van de agenda voor veiligheid. De 
verhoging van de defensiebegroting maakt 
dit herstel wel mogelijk. 

Zijn we blij als GOV|MHB? Absoluut, want 
beide sporen zorgen ervoor dat comman-
danten beter worden ondersteund bij hun 
risicomanagement én dat ook daadwerke-
lijk verbeteringen kunnen worden gereali-

seerd. Merkt de werkvloer dit gelijk? Voor 
sommige onderwerpen wel, want Defensie 
gaat door met het aanpakken van concrete 
knelpunten zoals gehoorbescherming en 
gereedschappen om stofvrij te kunnen 
werken. Ook voorziet Defensie in geschikte 
opslagfaciliteiten voor lithiumpacks, en 
stimuleert het de verbetering van de sociale 
veiligheid door cursussen en workshops. 
Door veiligheid onderdeel te laten zijn van 
initiële- en loopbaan opleidingen investeert 
Defensie in de toekomstige generaties. 
Risicobewustzijn en veilig werken als norm 
moet straks een tweede natuur zijn. 

Conclusie
Om relevant te blijven moet Defensie conti-
nue innoveren en anderzijds dat wat zij wil 
behouden op orde houden. Veiligheid moet 
daarbij in haar genen zitten, maar vraagt 
continue aandacht. Alle commandanten 
moeten hun voorbeeldfunctie niet vergeten 
en moeten veiligheid bespreekbaar houden. 
Veiligheid is immers een kenmerk van een 
professionele organisatie en meteen een 
force multiplier. Voor mij is het duidelijk. 
Defensie en ook haar personeel dienen 
relevant te blijven. Nu en in de toekomst. 
Ik neem aan dat we elkaar daarvan niet 
hoeven te overtuigen.

1  Uit een interview met Bob Marley: Mensen hebben een 
stem in zich die voor hen spreekt, dit is de stem waar 
mensen naar zouden moeten luisteren, want bij alles wat je 
doet, is er de verkeerde manier en de juiste manier; en als je 
goed luistert, weet je de juiste weg.
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Taken verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan adviseert het ABP-bestuur vooraf over het te voeren beleid, bijv. 
het premie- en indexatiebeleid, en beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft 
gehandeld. De 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen 
werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. 

Verkiezingen
De GOV|MHB is momenteel in het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd en wil dat 
graag zo houden om zoveel mogelijk rechtstreeks invloed te kunnen blijven uitoefenen. De 
verkiezingen voor de komende zittingsperiode van 4 jaar worden gehouden van 4 tot 25 april 
2022. Dat is een digitaal gebeuren. U krijgt een oproep. Wij roepen alle GOV|MHB-leden op om 
te stemmen, liefst natuurlijk op één van de zes kandidaten uit de GOV|MHB-achterban! Actieve 
deelnemers kiezen hun vertegenwoordigers op de lijst actieven en de gepensioneerden kiezen 
hun vertegenwoordigers op de lijst post-actieven. 

Intussen kunnen wij u de volgende kandidaten namens de GOV|MHB op de twee lijsten 
voorstellen. Dat zijn 5 nieuwe kandidaten en Hans Leijh die in de huidige periode ook al zitting 
heeft in het verantwoordingsorgaan.

door Martin Weusthuis

Op 30 juni 2022 eindigt de zittingstermijn van alle leden van het verantwoordingsorgaan. Er worden verkiezingen 
georganiseerd voor de nieuwe leden. Het gaat om verkiezingen die de volle breedte van het ABP betreffen, dus alle 
sectoren, van academische ziekenhuizen en gemeenten tot defensie. 

Verkiezingen verantwoordingsorgaan

1. Marc Daverveldt 2. Jan Haitsma 3. Marc Verwer

LIJST ACTIEF

1. Hans Leijh 2. Reginald Visser 3. Jan de Bruijn

LIJST POST-ACTIEF
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door Martin WeusthuisPensioenen

Enkele leden reageerden op de naamgeving van hun ‘UKW-uitkering’ naar ‘RVU-uitkering’ op de 
jaaropgave. De GOV|MHB heeft daarop contact opgenomen met het ABP. Het ABP reageert als 
volgt:

UGM-uitkering wordt RVU-uitkering

“N.a.v. de door ABP verstuurde 
jaaropgaves aan militaire 
deelnemers met een UGM-
uitkering of AOW Compen-

satie is via het Ministerie van Defensie, de 
vakbonden (o.a. de GOV|MHB) en het VO bij 
ons gesignaleerd dat dit tot onrust heeft 
geleid bij een deel van de betrokkenen. In 
de ABP jaaropgave aan militairen met een 
UGM-uitkering of AOW-compensatie, is de 
benaming van deze uitkeringen verandert in 
‘RVU-uitkering’. De reden van het wijzigen 
van de benaming is de vrijstelling op de 
RVU-heffing die in 2021 is ingegaan. De 
Belastingdienst schrijft voor dat uitkeringen 
die hieronder kunnen vallen (zoals UGM en 

de AOW-compensatie) onder een nieuwe 
code worden doorgegeven aan hen. Straks 
ziet iedereen met een UGM-, FLO- of 
AOW-compensatie uitkering in zijn Vooraf 
Ingevulde Aangifte (VIA) van de Belasting-
dienst dit ook terug onder de benaming 
‘RVU Uitkering’. Om de jaaropgave van ABP 
te laten aansluiten op deze VIA, vermeldt 
ABP deze uitkering en bedragen ook apart 
en onder deze noemer op de jaaropgave. Zo 
zien deelnemers in de jaaropgave van ABP 
dezelfde benaming voor hun uitkering als 
bij de vooraf ingevulde belastingaangifte. Er 
verandert uiteraard niets aan de hoogte van 
de uitkering voor betrokkene.

We hebben echter verzuimd om deze wijzi-
ging goed uit te leggen als toelichting op de 
Jaaropgave. Deze ontbrekende toelichting 
had de betreffende deelnemers gerust 
moeten stellen dat hun situatie niet wijzigt 
en had uitgelegd waarom het wenselijk 
is om deze wijziging door te voeren op de 
jaaropgave. Naar aanleiding van de signalen 
is besloten om de betreffende deelnemers 
alsnog te informeren over de reden van de 
wijziging in benaming op hun ABP Jaarop-
gave. Het gaat in totaal om ongeveer 8.000 
militaire deelnemers.”
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door Martin Weusthuis

Enkele leden richtten zich tot de GOV|MHB in verband met de hen in de toekomst toekomende AOW-compensatie. 

AOW compensatie en verkrijging hypotheek

Vanwege een aanvraag voor een 
(hypothecaire) lening is voor leden 
vanaf een bepaalde leeftijd een 
bewijs nodig van het inkomen 

vanaf pensioendatum. Daarin speelt de 
AOW-compensatie tussen pensioendatum 
en AOW-datum een rol. Om dat bewijs 
te verkrijgen richtten deze leden zich tot 
het ABP, echter het ABP weet niet welke 

defensiemedewerkers in de toekomst 
recht krijgen op die AOW-compensatie en 
verwijst naar Defensie. 

Intussen is daar duidelijkheid in gekomen. 
Een van onze leden deelt onder het motto 
‘leden voor leden’ de volgende informatie. U 
vraagt bij DCHR het ‘Machtigingsformulier 
inkomensoverzicht AOW-gat’ op. DCHR 

verstrekt dat formulier dat u kunt u invullen, 
ondertekenen en retourneren via post of 
email aan DCHR, onder vermelding van het 
casenummer dat u krijgt bij opvragen van 
het formulier. Op die manier heeft u voor de 
geldverstrekker een sluitend bewijs van uw 
inkomenspositie vanaf uw pensioendatum. 



door Tom Kofman

Haal meer uit uw lidmaatschap!
Met onderstaande bedrijven en organisaties hebben we 
afspraken gemaakt die extra voordeel kunnen opleveren!

VERZEKERINGEN MET INTERESSANTE KORTINGEN
OHRA • INTER ASSURE 

ADVISEURS VOOR HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN
PRINSENLAND ADVISEURS

REIZEN MET AANTREKKELIJKE KORTING
AVIS AUTOHUUR • WEEKENDJEWEG.NL

CARDS TEGEN BIJZONDERE TARIEVEN
AMERICAN EXPRESS  

En dit is nog niet 
alles, ga voor 
het volledige 
overzicht van 
onze voordelen, 
inclusief alle info 
naar: 
www.prodef.nl/ 
ledenvoordelen. 
Mailen kan ook: 
info@prodef.nl

KVNRO
KVMO

Column

Geen onvertogen woord werd er tijdens 
de OS richting Xi-Jinping gedirigeerd over 
zijn verdorven regiem met door sneue 
kunstsneeuw ondergespoten pistes. Veel 
autocraten gaven acte de présence. De 
democraten hielden het Xi-Jinping festijn 
voor gezien.
Eén sporter bond wél de kat de bel aan, 
weliswaar veilig op eigen bodem, maar 
toch!
Het was Nils van der Poel (VDP) goed voor 
gouden schaatsplakken op de 5.000 en 
10.000 meter. Een vitale Zweed met Bra-
bants wortels (grootvader Leo van der Poel, 
die in 1953 naar Zweden emigreerde).
Nils vergeleek de Spelen met die van Nazi-
Duitsland in Berlijn (1936). Hij uitte felle 
kritiek op het IOC en repte van “onverant-
woord en verschrikkelijk”.  Je geeft de Spe-
len niet aan een land dat mensenrechten zo 
schaamteloos schendt. 

De OS zijn een fantastisch sportevenement 
waar je de wereld verenigt en naties elkaar 
ontmoeten. Maar dat deed Hitler ook voor-
dat hij Polen binnenviel en zie nu wat de 
neo-tsaar Putin de Oekraïne flikt.
VDP legde de  basis voor zijn gouden plakken 

bij het Arméns Jägerbataljon (infanterie-
eenheid in Zweeds Lapland). Een ultraloper 
pur sang (tot 170 kilometer in 24 uur). 

Opmerkelijk: VDP zet een punt achter 
zijn schaatscarrière! Had Sven Kramer ook 
moeten doen, stoppen op zijn hoogtepunt. 
Nu werd hij meedogenloos weggereden 
door de concurrentie. Jammer…
Ik kan het niet laten om ook onze eigen VDP 
(Mathieu) voor het voetlicht te brengen. 
Zoon van Brabant, vader Adri en grootvader 
Raymond Poulidor. Woonachtig in België. 
Veldrijder, wegwielrenner en mountainbiker. 
Een machtig talent en in 2015 de jongste 
wereldkampioen veldrijden aller tijden. Win-
naar van klassiekers en zes dagen drager 
van de gele trui in de Tour de France. Ik 
verheug mij al op de voorjaars klassiekers.
VDP, what is in a name!
Als toetje-toe wat losse mijmeringen!
 
Hamvraag:  wie draait/draaien op voor de 
rekening van de huidige extreme inflatie? 
Antwoord: de partij met de meeste markt-
kracht wint. Het gaat dus tussen werkge-
vers, werknemers, leveranciers, afnemers, 
producenten en consumenten 

Eén economische klasse draait voor de re-
kening op. U raadt het al,   DE WERKENDEN!      

Weetje:
De totale omzet van de pharma-gigant 
Pfizer bedroeg in 2021 € 71 miljard. Dit is 
meer dan veel landen als bruto nationaal 
product “scoren”. Schaamteloos je monopo-
lie gebruiken om je aandeelhouders te ver-
rijken en de helft van de mondiale populatie 
het COVID-19 vaccin te onthouden.
Nooit gehoord van “stakeholders”?
Te triest voor woorden: 
Oekraïne: l’histoire se répète (1936).
Je zou bijna denken dat Putin op zijn sterf-
bed ligt en de wereld zijn laatste “huza-
renstukje” wenst te presenteren. Dood en 
verderf…
Als dat maar goed gaat!
Krimis en de Gordel van Smaragd: 
Geen spoor van Spoor en geen beeld van 
Beel.

N.B. de in het vorige ProDef bulletin 
verdwenen/niet verschenen Jaguar MK IV 
is door Dr. Watson terug gevonden. Was 
weggedrukt als gevolg van drukte bij onze 
drukker…     

2 x VDP
Met stip op 1: Nils van der Poel.
Op 2 met uitroepteken Mathieu van der Poel.
De winterspelen in China (PRC) zitten er op. 
Gelukkig maar,  dit niet vanwege de 17 veroverde plakken door de NL-afvaardiging, maar wel 
omdat je beslist niet moet willen dat je Olympische Spelen (OS) onder brengt bij een autocratie die 
het woord democratie niet kan spellen en lak heeft aan welk mensenrecht dan ook. Geen Oeigoer 
is in China zijn of haar leven zeker.


