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Geachte leden van de Vaste Commissie Defensie, 
 
Tijdens de rondetafelgesprekken van 2 oktober jl. heeft de GOV|MHB aangegeven  
dat gedwongen ontslagen bij Defensie veelal voorkomen kunnen worden. De 
GOV|MHB concludeert dit op grond van het huidige personeelsbestand, de 
bekende reguliere uitstroom en de gemiddelde irreguliere uitstroom sinds 2011. 
Een nadere analyse van deze gegevens toont aan dat Defensie afstevent op een 
onder vulling van de Defensieorganisatie. 
 
De GOV|MHB concludeert dan ook dat d.m.v. actief personeelsbeleid in bijna alle 
gevallen (gedwongen) ontslagen kunnen en zouden moeten worden voorkomen 
om de organisatie gevuld te kunnen houden met kwalitatief goed personeel. 
 
De GOV|MHB ziet met lede ogen aan dat het defensiepersoneel steeds minder 
vertrouwen heeft in de werkgever. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
voortdurende bezuinigingen, de reorganisatie moeheid van het personeel en de 
hiermee gepaard gaande onrust over het behouden van een arbeidsplaats. 
De in bijlage gevoegde notitie heeft dan ook ten doel het defensiepersoneel en de 
minister van Defensie alternatieven aan te reiken die zowel goed zijn voor het 
personeel als voor Defensie. Een win-win situatie die Defensie perspectief biedt 
om zich als goede en betrouwbare werkgever te profileren. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
M.E.M. de Natris      J.L.R.M. Vermeulen 
Duovoorzitter GOV|MHB     Duovoorzitter GOV|MHB 
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Nadere analyse personeelsbestand Defensie 
 
Inleiding 
Recentelijk is bekend geworden dat de KLM als beste werkgever van Nederland 
wordt beschouwd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de KLM geen overtallig 
personeel ontslaat, maar via verschillende maatregelen, waaronder omscholing, 
personeel een andere plaats biedt binnen de organisatie. 
Defensie behoort sinds enige tijd niet meer tot de beste werkgevers van 
Nederland. Dit wordt door de GOV|MHB betreurd, temeer omdat Defensie een 
werkgever is met uitstekende ontplooiingsmogelijkheden voor haar personeel.  
Defensie wordt echter op dit moment, zowel door buitenstaanders als door een 
groot deel van het defensiepersoneel zelfs beschouwd als een onbetrouwbare 
werkgever. Onbetrouwbaar, omdat je als werknemer jaar in jaar uit in 
onzekerheid verkeert over het voorbestaan van je baan. 
Zoals gesteld is de GOV|MHB echter de mening toegedaan dat Defensie, net als 
de KLM, gedwongen ontslagen nagenoeg volledig kan voorkomen, daarmee 
bijdragend aan een positieve waardering voor Defensie als werkgever, maar 
daarmee ook kan bijdragen aan het onnodig oplopen van de werkeloosheid in 
Nederland. 

  In deze brief zal de GOV|MHB dit nader toelichten. 
 
 

De beleidsbrief 2011 
Met de beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis’ is invulling gegeven aan de 
opgedragen bezuinigingen in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte-Verhagen 
en de noodzakelijke maatregelen om de bedrijfsvoering binnen Defensie weer op 
orde te maken. 
De verwachte impact van de reorganisaties als gevolg van deze beleidsbrief was 
dat 12.000 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen en dat dit 10.000 
defensiemedewerkers zou raken. Intern Defensie zouden 4.000 medewerkers een 
andere baan kunnen vinden of via natuurlijk verloop de organisatie verlaten, 
6.000 medewerkers zouden extern Defensie bemiddeld moeten worden. Daarbij 
was de verwachting dat het, van werk naar werk begeleiden, voor 2.000 personen 
niet zou lukken en deze medewerkers in een uitkeringssituatie zouden gaan 
terechtkomen. 
De daadwerkelijke gevolgen van de reorganisaties worden natuurlijk pas duidelijk 
gedurende en met name aan het einde van het traject. 
 
Personeelsverloop 2011-2013 
In 2013 komen de meeste reorganisaties pas tot daadwerkelijke implementatie. 
Daarmee verandert de formatie om uiteindelijk in 2016 ook een bijbehorend, 
passend personeelsbestand te creëren. Bij het creëren van een passend 
personeelsbestand spelen echter niet alleen de reorganisaties een rol, maar 
hebben ook de instroom, reguliere uitstroom en irreguliere uitstroom, gedurende 
de jaren 2011 tot 2016, een rol van betekenis. 
Zoals door de minister van Defensie aan de Tweede Kamer sinds 2011 in de 
verschillende personeelsrapportages is gemeld, is er sprake geweest van een 
lagere instroom én een hogere uitstroom (irregulier) dan was voorzien voor de 
jaren 2011 tot en met nu. 
Ook het personeelsbeheer van Defensie, waaronder het gebruik maken van de 
maatregelen in het Sociaal Beleidskader 2012, het sturen op doorstroom, 
bevorderingen, vacaturemanagement en zorg voor behoud van kennis en ervaring 
lijkt tot op heden overtolligheid in de realisatie aanzienlijk te beperken. 
Het personeelsbestand per 1 oktober 2013 laat dan ook zien dat, kwantitatief 
gezien, de beoogde personeelsomvang al nagenoeg is gerealiseerd. (Bijlage 1, 
tabel 1.) 
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Uitstroom 
Uit het antwoord op de Kamervragen 115 t/m 118 in referte 3. ‘de uitstroom, per 

categorie, van 2010 t/m (okt) 2013’, is een goed inzicht te verkrijgen hoeveel 
defensiemedewerkers jaarlijks, op grond van hun leeftijd, de defensieorganisatie 
verlaten. De komende jaren blijven mensen vanwege hun leeftijd uitstromen. Bij 
het inrichten van de nieuwe organisatie heeft Defensie reeds gedeeltelijk 
geanticipeerd op deze verwachte uitstroom. Een groot aantal ontslagbeschermers 
- personeel dat voor 01 januari 2016 de organisatie gaat verlaten - heeft geen 
nieuwe functie gekregen en heeft op deze wijze plaatsgemaakt voor jongeren. Het 
reguliere verloop zal er aan toe bijdragen dat Defensie onder de Numerus Fixus 
van 01 januari 2016 uit zal komen. 
 
Naast het reguliere verloop is er óók sprake van een niet gepland verloop. Deze 
irreguliere uitstroom bedraagt sinds 2011 gemiddeld ruim 850 militairen (excl. 
irreguliere uitstroom vanaf startfuncties) en 1.100 burgermedewerkers per jaar. 
Het irreguliere verloop is geen hard cijfer. Echter, als er zeer conservatief wordt 
gerekend (50% van het gemiddelde van de afgelopen jaren), dan wordt Defensie 
op 01 januari 2106 geconfronteerd met een significante onder vulling. Immers 
reeds nu, 01 oktober 2013, is de beoogde situatie per 01 januari 2016, de 
Numerus Fixus, reeds bijna bereikt. 
 
Instroom 
Militaire instroom vindt grotendeels plaats via de VeVa-opleiding op de ROC’a. 

Deze instroom is dan ook maar beperkt in te dammen, tenzij ervoor wordt 
gekozen om (tijdelijk) de VeVa-opleiding v.w.b. Defensie te stoppen. Dit is zeer 
onwenselijk. De militaire instroom dient echter (slechts) ter vervanging van de 
reguliere uitstroom in de startfuncties (doorstroom en afloop aanstelling) en 
irreguliere uitstroom in de startfuncties. Aangezien er slechts zeer beperkt sprake 
is van doorstroom, ter voorkoming van verdringing, en de irreguliere uitstroom uit 
de startfuncties buiten beschouwing is gelaten, heeft de militaire instroom 
nagenoeg geen effect op de hiervoor genoemde onder vulling. 
 
Instroom op burgerfuncties kan slechts dan plaatsvinden wanneer er geen interne 
burgerkandidaten beschikbaar zijn. Aangezien er, in tegenstelling tot de militaire 
instroom, geen sprake is van een constante toestroom, maar van individuele 
vacatures die worden opengesteld, is deze instroom makkelijk te reguleren. 
Hierdoor heeft de instroom van burgermedewerkers slechts een zeer beperkte 
invloed op de hierboven genoemde onder vulling. 
 
Kwalitatieve mismatch (op grond van rang/stand of kennis) 
Hoewel het bovenstaande aantoont dat er sprake is van onder vulling, betreft het 
hier slechts de kwantitatieve vulling van de krijgsmacht. Er is echter sprake van 
een kwalitatieve mismatch van 1.750 personen, zoals de minister heeft 
aangegeven. 
 
Door de invoering van de Numerus Fixus zijn een groot aantal functies in rang of 
stand naar beneden bijgesteld. Omdat de huidige afspraken het niet toestaan dat 
medewerkers gedurende een langere periode op een ‘lagere’ (goedkopere) functie 
geplaatst mogen worden, moeten de medewerkers die deze functies tot de 
reorganisaties vervulden van deze functies af. De zogenaamde “financiële 
mismatch”. Vanwege de schaal waarop deze neerwaartse bijstelling van functies 
heeft plaatsgevonden, alsmede tegelijkertijd verkleining van de 
defensieorganisatie is er voor een deel van deze defensiemedewerkers geen 
nieuwe functie binnen Defensie. Daarmee leidt dit dus tot overtolligheid.  
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Naast deze financiële  mismatch is er ook sprake van een “kennis mismatch”. De 
schaal 4 bewaker is immers niet éé n op éé n om te zetten naar een schaal 4 kok. 
Daarnaast betreft het hier ook militairen waarvoor bij hun eigen Krijgsmachtdeel 
geen functie meer beschikbaar is, terwijl dit bij een ander Krijgsmachtdeel wel het 
geval kan zijn: ‘het verkeerde kleur pak’.  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer deze kwalitatieve mismatch van 
1.750 personen volledig zou worden ontslagen, dit direct leidt tot een verhoging 
van de reeds geconstateerde onder vulling per 1 januari 2016 met 1.750 functies. 

 
 

De Nota ‘In het belang van Nederland’ 
Met de Nota 2013 is invulling gegeven aan de opgedragen bezuinigingen in het 
Regeerakkoord van het Kabinet Rutte II en de noodzakelijke ombuigingen om de 
bedrijfsvoering binnen Defensie (wederom) op orde te maken. 
De verwachte impact van de reorganisaties als gevolg van deze Nota was dat 
2.400 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen en dus ook 2.400 defensiemedewerkers 
zou raken. 700 tot 900 medewerkers zouden extern Defensie bemiddeld moeten 
worden. 
Met de maatregelen uit het Herfstakkoord tussen de regeringspartijen VVD & 
PVDA en de oppositiepartijen D66, CU en SGP moeten bovengenoemde aantallen 
worden herzien. 
Het behoud van het de JWF-kazerne in Assen, het JSS en diverse operationele 
eenheden betekent het behoud van 1.400 arbeidsplaatsen. Een ‘significant’ kleiner 
aantal defensiemedewerkers zal ten gevolge van deze extra bezuiniging hun 
arbeidsplaats zien verdwijnen. Gezien het beperkte aantal arbeidsplaatsen dat 
wordt geraakt, moet Defensie dit met personeelsbeheer (o.a. jaarlijkse verloop, 
om- en bijscholing) zodanig kunnen managen dat het aantal defensiemedewerkers 
uiteindelijk moet worden ontslagen minimaal zal zijn. Natuurlijk zullen er altijd 
een aantal defensiemedewerkers blijven die er zelf voor kiezen om niet langer in 
de defensieorganisatie te willen blijven dienen. 
 
 
Analyse GOV|MHB 
De GOV|MHB komt, op basis van de huidige stand van de personeelsomvang van 
Defensie en de verwachtingen m.b.t. de uitstroom tot 2018, tot de conclusie dat 
er op korte termijn sprake zal zijn van een kwantitatieve onder vulling van de 
defensieorganisatie. Gezien deze ontwikkeling zal Defensie de focus moeten gaan 
verleggen van het ontslaan van personeel naar juist het behoud van personeel. 
 
De GOV|MHB wil hiermee voorkomen dat Defensie in een eenzelfde situatie 
terecht komt als in 2008 na de ‘Reorganisatie zonder weerga’ (2002-2008). In 
2008, aan het einde van deze ’Reorganisatie zonder weerga’, bedroeg het aantal 

vacatures ruim 8.000! 
 
Militairen 
De GOV|MHB concludeert dat voor de militairen geldt dat als er al sprake is van 
overtolligheid deze slechts van tijdelijke aard is én zich alleen zal voordoen in de 
‘bovenbouw’. Gezien het reguliere verloop van militairen, allen bovenbouw, moet 
deze mismatch met de door ons voorgestelde maatregelen tot nul gedwongen 
ontslagen kunnen worden gereduceerd. Militairen zijn immers aangesteld bij de 
Krijgsmacht. Zij dienen om de (gemiddeld) drie jaar van functie te veranderen en 
zijn door de bij hun beroep horende om- en bijscholing zeer flexibel inzetbaar. 
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Burgerpersoneel 
Voor burgerpersoneel constateert de GOV|MHB met name een kwalitatieve 
mismatch. Voor burgerpersoneel geldt immers dat zij worden aangesteld op één 
specifieke functie. Zolang deze functie bestaat kan de burgermedewerker ‘blijven 

zitten’. Echter, ook hier ziet de GOV|MHB mogelijkheden om het aantal 
gedwongen ontslagen te beperken, door een actief personeelsbeleid en met name 
om- en bijscholing. Het burgerpersoneel moet dan wel bereid zijn om in 
voorkomend geval te verhuizen en/of zich te willen omscholen. 
 
 
Voorgestelde maatregelen 
De GOV|MHB ziet mogelijkheden om binnen de bestaande afspraken gedwongen 
ontslagen als gevolg van de boventalligheid te voorkomen. Het gaat hierbij met 
name om een vijftal maatregelen: 

- Het tijdelijk van functie halen van defensiemedewerkers die zich vlak voor 
VUT/Pensioen dan wel leeftijdsontslag bevinden – de zogenaamde 
ontslagbeschermers ; 

- Het bij militairen waar mogelijk (tijdelijk) afzien van het ‘kleur pak’; 
- Het tijdelijk, voor langere duur, plaatsen van medewerkers met een te 

hoge rang/schaal op een functie - het zogenaamde neergeschut 
functioneren. Dit impliceert het tijdelijk accepteren van een financiële 
mismatch; 

- Het waar mogelijk, net als de KLM en in lijn met het vigerende beleid; 
omscholen van medewerkers; 

- Het invoeren van een Sectorplan, zoals bedoeld in het Sociaal Akkoord. 
 

1. Ontslagbescherming 
Waar nodig kan ruimte worden gecreerd in de ‘bovenbouw’ functies door de 
mogelijkheid te bieden om, indien noodzakelijk, personeel dat twee jaar voor 
ontslag zit – de ontslagbeschermers - van functie te halen. Met het van functie 
halen van deze medewerkers wordt ruimte gecreëerd voor medewerkers die 
anders van werk bij Defensie naar werk buiten Defensie moeten worden begeleid. 
Daarmee blijft deze medewerker beschikbaar als buffer voor de noodzakelijke 
operationele capaciteit en/of projecten, zoals de reorganisaties. Dit personeel kan 
daarnaast worden ingezet om in een mentor-rol de noodzakelijke kennis op het 
gewenste niveau te brengen.  
 
2. Tijdelijk afzien van het ‘kleur pak’ 
De GOV|MHB is van mening dat functies die zijn toebedeeld aan een specifiek 
Krijgsmachtdeel, tijdelijk gevuld moeten kunnen worden door een ander 
Krijgsmachtdeel, zolang hierbij geen verdringingseffect optreedt. Elke militair is 
immers aangesteld bij de Krijgsmacht en niet bij een specifiek krijgsmachtdeel.  
Het meest eenvoudig kan dit worden gerealiseerd voor functies bij de 
Bestuursstaf, de Directie Materieel organisatie (DMO) en het Commando Diensten 
Centra (CDC). Dit zijn in een groot aantal gevallen functies die geen specifieke 
kennis- en/of ervaringsopbouw vereisen. Defensie zal hierop actiever 
personeelsbeheer moeten gaan voeren. 
Deze maatregel vereist tevens een goede afstemming tussen de verschillende 
Krijgsmachtdelen, onder centrale leiding. 
 
3. Neergeschut functioneren  
Binnen de huidige afspraken is het, onder voorwaarden, mogelijk om voor een 
korte termijn (maximaal 18 maanden) een functie te vervullen op een lager 
rangs-/schaalniveau. Gedurende deze 18 maanden kan dan worden gezocht naar 
een functie op het juiste niveau. Indien dit niet lukt, wordt de medewerker 
(alsnog) ontslagen. 
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De GOV|MHB is van mening dat deze termijn zou moeten worden opgerekt naar 
maximaal 36 maanden. Gezien de te verwachten uitstroom de komende jaren 
wordt daarmee de kans op het vinden van een functie op het juiste niveau 
aanmerkelijk vergroot. Bijkomend voordeel is dat Defensie hiermee kennis en 
ervaring behoudt. Door het reguliere - en irreguliere verloop en de overige 
maatregelen zal naar verwachting van de GOV|MHB uiteindelijk nagenoeg 
iedereen op de juiste rang/stand kunnen worden geplaatst. 
 
4. Omscholing 
De GOV|MHB is daarnaast van mening dat met het intensiever toepassen van 
omscholen van medewerkers een deel van de kwalitatieve (kennis) mismatch kan 
worden weggewerkt.  
In de hele maatschappij zien we dat mensen zich moeten aanpassen aan de 
werkgelegenheidsontwikkelingen in die maatschappij. De KLM geeft hierbij het 
voorbeeld. Hier ligt dan ook de kans voor Defensie om door om- en bijscholing het 
personeel de mogelijkheid te bieden om zich te kwalificeren voor andere soorten 
functies bij Defensie. Het credo zou dan ook moeten zijn; voor iedereen die bereid 
is zich om– of bij te scholen is er een zeer grote kans op een plaats in de 
Defensie-herberg. 
Defensie kan hiermee samen met de KLM een voorloper worden in Nederland om 
daarmede het verlies aan arbeidskrachten door het vertrek van de baby boomers 
in de nabije toekomst op te kunnen vangen. 
 
5. Sectorplan 
In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt om jongeren meer kansen te 
bieden op werk. Een van deze afspraken behelst het ruimte maken door ouderen 
voor jongeren, waarbij deze ouderen (deels) de organisatie verlaten. Deze 
afspraken dienen te worden vastgelegd in een Sectorplan.  
De GOV|MHB is van mening dat indien deze afspraken ook bij Defensie 
doorwerken, dit zeker zal leiden tot een aanvullende irreguliere uitstroom van 
oudere militairen en ouder burgerpersoneel en daarmee aan de beoogde 
verjonging van de Krijgsmacht én het behoud van jong personeel.  
 
Financiering 
De maatregelen ‘Ontslagbescherming’, ‘Neergeschut functioneren’ en ‘Omscholing’ 
kosten geld. Aangezien het hier bestaande maatregelen betreft, zijn hiervoor 
reeds (deels) gelden gereserveerd in het budget voor het Sociaal Beleidskader 
(SBK).  
 
Ontslagbescherming 
Hoewel deze maatregel op het eerste gezicht een hogere budgetbelasting voor 
Defensie suggereert, er worden immers meer medewerkers binnen gehouden, is 
dit volgens de GOV|MHB niet het geval. Kwantitatief heeft Defensie op 01 oktober 
2013 de gewenste situatie per 1 januari 2016, de “Numerus Fixus”, al bijna 
bereikt. Door het effectief toepassen van personeelsbeheer en het op een goede 
wijze inspelen op instroom, doorstroom (incl. omscholen) en uitstroom (regulier 
en irregulier) komt en blijft Defensie binnen de toegestane “Numerus Fixus” en 

dus binnen het daarvoor beschikbare budget.  
 
Neergeschut functioneren 
Langer neergeschut functioneren levert op de korte termijn extra financiële lasten 
op. De medewerker legt immers langer dan nu gepland extra financieel beslag. 
Neergeschut functioneren en het vervolgens vinden van een functie op het juiste 
niveau bespaart echter op bovenwettelijke uitkeringen die bij ontslag moeten 
worden uitgekeerd terwijl de werkzaamheden bij Defensie nog steeds moeten 
worden uitgevoerd. 
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Omscholing 
De GOV|MHB is van mening dat omscholing altijd goedkoper is dan ontslag. Een 
omgeschoolde medewerker vult immers daarna een arbeidsplaats. Bovendien 
moet het een deel van het personeelsbeleid zijn om de organisatie bij voortduring 
te kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.  
  
 
Conclusie 
Op grond van het huidige personeelsbestand, de komende reguliere uitstroom en 
de gemiddelde irreguliere uitstroom sinds 2011 concludeert de GOV|MHB dat 
Defensie op korte termijn afstevent op een ondervulling van de organisatie. De 
GOV|MHB concludeert dan ook dat gedwongen ontslagen nagenoeg niet nodig 
hoeven te zijn. Defensie moet de focus gaan verleggen van gedwongen ontslagen 
naar het behoud van personeel om een dreigende ondervulling te voorkomen. 
Bovendien dreigt er door deze verkeerde focus een negatieve financiële  spin-off. 
Bij afweging van de kosten bij ontslag (SBK: 70% van het inkomen gedurende 
een groot aantal jaren) plus de volledige loonkosten van nieuw aan te stellen 
personeel, is het immers voordeliger om het bestaande personeel te behouden. 
Daar waar er tijdelijk sprake zal zijn van een kwalitatieve mismatch, is de  
GOV|MHB van mening dat deze kwalitatieve mismatch middels de voorgestelde 
maatregelen kan worden verholpen. 
 
De GOV|MHB ziet met lede ogen aan dat het defensiepersoneel steeds minder 
vertrouwen heeft in de werkgever. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
voortdurende bezuinigingen, de reorganisatie moeheid van het personeel en de 
hiermee gepaard gaande onrust over het behouden van een arbeidsplaats. 
Deze notitie heeft dan ook ten doel het defensiepersoneel en de minister van 
Defensie alternatieven aan te reiken die zowel goed zijn voor het personeel als 
voor Defensie. Een win-win situatie die Defensie perspectief biedt om zich als 
goede en betrouwbare werkgever te profileren.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
M.E.M. de Natris      J.L.R.M. Vermeulen 
Duovoorzitter GOV|MHB     Duovoorzitter GOV|MHB 
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Bijlage 1: Nadere analyse personeelsbestand bij Defensie 
 
 
 

Tabel 1: Stand van het personeelsbestand per 1 oktober 2013. 
 

Numerus Fixus MP 2016* 41.194 
Realisatie 1 oktober 2013* 41.601 

  

Verschil 407 
  

Numerus Fixus BP 2016* 12.149 
Realisatie 1 oktober 2013* 12.050 

  

Verschil -99 
  

Totaal verschil +308 
 

*      Tabel bij vraag 304, Kamerbrief ‘Antwoorden op vragen over de  
                                 Ontwerpbegroting Defensie 2014’, d.d. 25-10-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


