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‘Nog een slag te winnen’
Medezeggenschap bij Defensie

Bij Defensie zijn sterren en strepen er niet voor niets. Hogerhand 
bepaalt de handelingen, zeker bij militaire acties. Op het eerste 

gezicht vormen medezeggenschap en Defensie dan ook geen goed 
koppel. Toch gaat het tegenwoordig steeds beter, vinden Peter 

van Sprang van de officiersvereniging FVNO/MHB en trainer 
Paul Hoogstraten van GITP/SBI.

Door Arjo van der Gaag

■ Nog te vaak Calimero
■ Verkeerde beeldvorming
■ De goede richting in

Defensie kent een eigen Besluit 
Medezeggenschap Defensie (BMD) 
dat afwijkt van de WOR. Maar eigen-

lijk alleen op details. Toch klinken af en toe 
geluiden om de WOR ook voor Defensie te 
laten gelden. Dat gebeurt vooral als er pro-
blemen zijn. ‘De eerste reactie is vaak: het 
ligt aan het BMD, voer de WOR in’, zegt 
Paul Hoogstraten, trainer van de medezeg-
genschapscommissies bij Defensie. ‘Hoewel 
dat een begrijpelijke reactie is, lost het pro-
blemen niet op. Het BMD is helemaal niet 
zo slecht.’ De problemen die af en toe in de 
publiciteit komen, hebben meer te maken 
met cultuur. ‘Medezeggenschapscommissies 
voelen zich nog steeds te vaak een Calimero, 
die hard wegloopt als de problemen te groot 
worden. Tegenover de commissie staat een 
commandant wiens vak het is door te 
duwen als het spannend wordt. Want dat 
doe je in het veld ook. Als de kogels je om de 
oren vliegen, heb je een directieve stijl van 
leidinggeven nodig. Bij medezeggenschap 
gaat het om gelijkwaardigheid. 
Hiërarchische verhoudingen mogen niet 
tellen. Als iemand een paar strepen meer op 
zijn schouder heeft, dan moet een mc-lid 
daar geen last van hebben.’

Cultuurverandering
De nodige verandering in cultuur, houding 
en gedrag vormen de grote uitdaging voor 
de trainers van GIPT en SBI. Deze twee 

bureaus kregen drie jaar geleden van het 
ministerie de opdracht alle trainingen te 
verzorgen. Anders dan bij or’s in burgeror-
ganisaties hebben de medezeggenschaps-
commissies daar geen stem in. Overleg hier-
over wordt gevoerd door Defensie met de 
belangenverenigingen.
Peter van Sprang is tientallen jaren officier 
geweest. Hij maakte de tijd mee van de 
verre voorloper van het BMD, de dienst-
commissies. ‘Daar ging het bij wijze van 
spreken over de indeling van de kamers, de 
hoeveelheid parkeerplaatsen en het soort 
toiletpapier.’ Hij kan 
zich alles voorstellen 
van de weerstand van 
commandanten tegen 
medezeggenschap. ‘Ik 
zat aan de personeels-
kant, in de rol van
werkgever. Medezeggenschap? Jongens, schei 
toch uit, zei ik jaren geleden.’ Nu is hij van 
rol verwisseld. Als kapitein ter zee van admi-
nistratie (kzta) buiten dienst is hij medewer-
ker Medezeggenschap bij de Federatie van 
Nederlandse Officieren FVNO/MHB. In die 
rol stimuleert hij de medezeggenschap, geeft 
adviezen aan medezeggenschapscommissies 
en geeft de grenzen aan tussen medezeggen-
schap en de belangenbehartiging waar zijn 
vereniging voor is opgericht.
Samen met Hoogstraten bemoeit hij zich 
intensief met de discussie rond het functio-

neren van het BMD, maar vooral de cul-
tuurverandering die er bij Defensie nodig is. 
Voor Van Sprang is duidelijk dat het inhu-
ren van GITP en SBI om de trainingen te or-
ganiseren een omslag vormde in het denken 
over medezeggenschap. ‘Naast datgene dat 
door de contractpartner allemaal is gedaan, 
hebben wij als FVNO daarop aanvullend 
een informatiebundel voor onze commissie-
leden vervaardigd en een cursus gehouden. 
De gedachte was: als het nu niet lukt, lukt 
het nooit meer.’
Van Sprang en Hoogstraten zijn de laatsten 
om te beweren dat alles al op rolletjes loopt. 
Van Sprang: ‘Natuurlijk zijn er comman-
danten die niet willen en hoofden van 
dienst die het blokkeren. En niet veel men-
sen willen er tijd voor uittrekken, maar dat 
probleem kent het bedrijfsleven ook.’

Beeldvorming
Niet alleen gebrek aan tijd is een belemme-
ring om mc-lid te worden. Het komt ook 
in het bedrijfsleven voor dat potentiële or-
leden bang zijn hun baas tegen de haren in 
te strijken door zitting te nemen in de or. 
Bij Defensie is die angst groter. Een con-
flict bij de sluiting van vliegbasis Twente 
enkele jaren geleden dreunt nog steeds 
na. Een mc-lid voerde aan dat hij in zijn 
carrière belemmerd werd wegens zijn hou-
ding rond de sluiting. Zijn sollicitaties 

bij Defensie liepen op 
niets uit. Het leidde 
tot Kamervragen en 
veel negatieve publici-
teit. Het gevolg intern 
was huiver om lid te 
worden van een mc.

De angst dat lidmaatschap alleen schadelijk 
kan zijn voor de loopbaan is niet terecht, 
zeggen Van Sprang en Hoogstraten stellig. 
‘Steeds meer commandanten van de nieuwe 
generatie hebben oog voor goed overleg. 
Dan gaat het niet in de eerste plaats om de 
naleving van de regels van het BMD. Be-
langrijkste vraag is: Hoe ga je met elkaar 
om? Hoe zorg je ervoor dat het overleg op 
een prettige en doelmatige manier wordt 
vormgegeven? Daar is nog wel wat op aan te 
merken, maar er is duidelijk vooruitgang.’
Een van de doelstellingen die Hoogstraten 

Een commandant is 

gewend door te duwen 

als het spannend wordt
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adviesplichtig zijn ook overeenstemmings-
plichtig ‘Juist deze regel zorgt ervoor dat 
over het BMD regelmatig wordt gezegd dat 
het veel meer mogelijkheden biedt aan de 
mc dan de WOR aan de or.’ Bovendien biedt 
het BMD veel beter toegang tot bemidde-
ling bij geschillen dan de WOR, omdat De-
fensie haar eigen, interne geschillenregeling 
heeft. Daar wordt ook, veel meer dan in de 
burgermaatschappij, gebruik van gemaakt. 
Ook op buitenlandse missies zijn de mc’s 
actief – bij een buitenlandse vestiging van 
een Nederlands bedrijf is daar in de WOR 
niets over geregeld.

Centrale commissie
De medezeggenschap is gelaagd georgani-
seerd – vergelijkbaar met een groot concern 
met veel bedrijfsonderdelen. Op alle ver-
schillende niveaus zijn mc’s actief met de 
personele gevolgen van besluiten. Bij mede-
zeggenschap op het gebied van strategie, 
organisatie-inrichting en bedrijfsvoering 
was de invloed beperkt. Die is sinds oktober 
2009 sterk toegenomen door het aantreden 
van een Centrale Medezeggenschapscom-
missie (CMC), die tot op het hoogste ni-
veau, de secretaris-generaal bij Defensie, 
overleg voert. De CMC telt zeven leden en 
zeven plaatsvervangers, uit elk defensieon-
derdeel een. Hoogstraten: ‘Ik hoor er goede 
geluiden over. De CMC wordt goed op de 
hoogte gehouden. De kunst is eerder om 
de grote hoeveelheid informatie goed te 
filteren.’
Kortom, medezeggenschap bij Defensie 
gaat niet vanzelf. Het is alsof een directeur-
grootaandeelhouder van een familiebedrijf 
zich ineens gedwongen ziet een or op te 
richten. Er gauw twee bv’s van maken? 
Van Sprang en Hoogstraten zijn ervan over-
tuigd dat een or beter is voor het bedrijf, de 
motivatie, het organiseren van draagvlak. 
Bij Defensie geldt hetzelfde. Ook daar is 
voor de medezeggenschap nog wel een 
slag te maken. ‘Maar wel een slag die te 
winnen is.’ 

een watje. Dan heb je niet goed gehandeld. 
Dat is een goede ontwikkeling, want het 
hoort bij de rol van de bestuurder om goed 
met de or om te gaan. Dat zie je bij Defensie 
ook steeds meer. De positieve geluiden over 
medezeggenschap overstemmen steeds 
meer de negatieve geluiden.’

Te bestrijden is ook de 
neiging om als het las-
tig wordt de oorzaak 
bij procedures te leg-
gen. Zoals dat het 
BMD plaats moet 
maken voor de WOR. 

Heeft geen enkele zin, menen beiden. 
Volgens hen doet het BMD niet onder voor 
de WOR en is het op sommige onderdelen 
zelfs beter. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het instemmingsrecht. Zo maakt de WOR 
onderscheid tussen advies en instemming. 
In het BMD zijn alle onderwerpen die 

bij zijn trainingen heeft, is het corrigeren 
van verkeerde beeldvorming. Lidmaatschap 
van een mc is niet slecht voor je carrière. 
En dat is geen loze bewering. Integendeel. 
Ook bij Defensie worden kennis en vaardig-
heden, opgedaan in een mc, vastgelegd in 
een certificaat voor het personeelsdossier.
Een ander te bestrijden 
beeld in de woorden 
van Hoogstraten: ‘Me-
dezeggenschap heeft 
nog vaak last van het 
imago uit de jaren ze-
ventig: alleen bezig 
zijn met de belangen van medewerkers, pas 
achteraf betrokken worden bij besluitvor-
ming en vooral overal tegen zijn. Dat beeld 
is niet meer in overeenstemming met de 
werkelijkheid. In het bedrijfsleven telde je 
als bestuurder alleen mee als je een conflict 
had met je or. Tegenwoordig ben je juist 

‘De positieve geluiden 

overstemmen steeds 

meer de negatieve’
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