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• ACOM: ‘Genoeg vertrouwen om weer in SOD mee te onderhandelen’
• Rechtspositionele aspecten van waarneming en waarnemingstoelage
• ‘Theaterstuk aanzet tot nieuw leiderschap en veranderingen bij CLAS’

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN
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Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

1.	De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele
belangenbehartiging en rechtshulp.
2.	Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
- pensioenen,
- sociale zekerheid en
- ziektekosten.
3.	Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies
of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.
4.	Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het verantwoordings
orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid van het pensioenfonds.
5.	Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de fiscus.
6.	Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis.
7.	De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.
Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, reikt ACOM
een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand.
Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé specialist
op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of het nu gaat om uw
legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u een compleet servicepakket
met zeer scherpe premies en uitstekende voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en
andere financiële zaken bent u bij Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!
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ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van Delissen
Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in militaire strafzaken,
zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken van huurrecht, bouwrecht en
burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. Als verdere bijstand nodig is, dan
hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook welkom als u in aanmerking komt voor
‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 070-3115411, www.delissenmartens.nl
DFD: De Financiële Dienstverleners; dé specialist voor militair en burgermedewerker.
Uw risico is onze uitdaging! De uitzendingen naar Afghanistan of de West, de GVA, de
eerste autoverzekering, of de hypotheek (óók de BBT-er). U verzekert ze allemaal bij
DFD. Nu en in de toekomst.
Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en
de vakbonden voor Defensiepersoneel.
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van
Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met
een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam is er voor iedereen die een (arbeids)
relatie heeft of heeft gehad met Defensie. Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen
een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.
Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden,
welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet
samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt
telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie
maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

UW VOORZITTER
Op het moment dat ik dit voorwoord begin te
schrijven voor ACOM Journaal is het een
herfstachtige dag. Niet alleen qua weer, maar
ook qua gevoel. Het is koel en somber, bij tijd en
wijle zelfs guur.
Zoals u vast heeft meegekregen heeft de
CCOOP, waar wij in het Sector Overleg Defensie
(SOD) deel van uitmaken, op 25 maart jl.
bekendgemaakt vooralsnog niet meer fysiek
deel te nemen aan de vergaderingen van de
Werkgroep arbeidsvoorwaarden.
Een ‘dubbel’ gevoel, maar wel een weloverwogen besluit. Zo een besluit nemen wij immers
niet lichtvaardig. Wat de redenen waren voor dit
besluit heeft u inmiddels kunnen lezen op de
website of in de nieuwsbrief. Anders staat er
nog het nodige hierover in dit nummer van
ACOM Journaal.
Uiteraard zitten wij het liefst aan de onderhandelingstafel om te werken aan een goed onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden voor het
Defensiepersoneel. En dat uiteraard op korte
termijn. Wij zeggen namelijk keer op keer dat
het personeel recht heeft op een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit
blijkt. Maar daarnaast ook op een voldoende
personele vulling, kwalitatief en kwantitatief
voldoende materieel en materiaal. Voldoende
oefendagen om waar dan ook ter wereld de
opdracht uit te kunnen voeren die u aan
Defensie geeft. Vandaar dan ook het ‘dubbele’
gevoel.
Het is nooit in het belang van het Defensiepersoneel, onze leden in het bijzonder, als wij niet
mee onderhandelen. Het is ook niet goed om
dat wel te doen zonder voldoende vertrouwen.
Maar tussen het moment waarop ik dit voorwoord begon te schrijven en het starten van de
drukpersen brak de zon even door op deze
herfstachtige dag.
In een goed gesprek tussen vertegenwoordigers
van de CCOOP en Defensie zijn de afspraken
aangaande communicatie tijdens een arbeidsvoorwaarden onderhandelingstraject uitgebreid
besproken. Beide partijen staan nog steeds
achter de gemaakte afspraken; ze werden
evenwel op een aantal punten verschillend
geïnterpreteerd. Afgesproken is dat wij elkaar in
de toekomst niet (meer) verrassen met communicatie-uitingen. Hiermee zijn we er uiteraard nog
niet, maar dit gaf ons wel voldoende comfort om
weer fysiek te gaan deelnemen aan het overleg
van de Werkgroep arbeidsvoorwaarden.
Voor ons blijft het uitgangspunt simpel: Het
arbeidsvoorwaardenoverleg heeft op dit
moment prioriteit 1, 2 en 3. Als er dan voldoende comfort is om weer fysiek deel te nemen is
de keuze helder. In het laatste SOD hebben wij
de minister en de zusterorganisaties opgeroepen om zo snel als mogelijk tot een sterk
verbeterd onderhandelaarsresultaat te komen.
Maar nogmaals: Snelheid
mag nooit ten koste gaan
van kwaliteit.
Ik wens de onderhandelaars, zowel van Defensie
als van de zusterorganisaties, veel succes en
wijsheid toe.

Jan Kropf
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Defensieminister
Bijleveld pleit voor
hervorming VN, veiliger
vredesoperaties en
voor meer vrouwen als
peacekeepers.

KNIL-veteraan Pieter
Boachi, kleinzoon van
Ashanti-prins Kwasi
Boachi, postuum
onderscheiden.

Geschiedenis en
ontwikkeling
medezeggenschap.
In de Grondwet en bij
Defensie.
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Het personeel van
Defensie heeft recht
op een goed arbeidsvoorwaardenakkoord
en wel op korte
termijn

Moskou waarschuwt
Willemstad: 'Faciliteer
interventie Verenigde
Staten in Venezuela niet'.
@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond

Inleveren kopij ACOM Journaal
#05-19: 15 april
#06-19: 20 mei

ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond
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Defensieminister Bijleveld pleit voor
hervorming VN en veiliger vredesoperaties
Missies van de Verenigde Naties moeten slagvaardiger en moderner
worden. Naast politieke steun en geld zijn, om dat te bereiken, ook
praktische initiatieven nodig. Ook de Verenigde Naties zelf moeten als
organisatie van binnenuit worden verbeterd door een eendrachtige
inspanning van de lid-landen. Daarvoor pleitte minister van Defensie
Bijleveld op de VN Peacekeeping conferentie van 28 maart jl. voor
ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken in New York.
De ministersvergadering boog zich in hoofdzaak over de vorming en beschikbaarstelling
van snel inzetbare eenheden en het optimaliseren van trainingsstandaarden om de
veiligheid van VN-troepen te verhogen. Dit is
volgens Bijleveld hard nodig want nog steeds
komen veel blauwhelmen om bij geweld in
missiegebieden. Zo geldt de missie in Mali
(Minusma) als de dodelijkste vredesmissie
onder VN-vlag sinds haar begin in 2013.

Noodzakelijke hervormingen
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Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van
de VN Veiligheidsraad (maart 2018) werd het
Action for Peacekeeping ingesteld als impuls
voor de noodzakelijke hervormingen. Met dit
actieprogramma wil de secretaris-generaal
van de Verenigde Naties Guterres alle partijen,
van lidstaten tot lokale partners, motiveren
zich in te zetten voor succesvolle, niet-bureaucratische vredesoperaties.
Minister Bijleveld gaf verder aan dat de door
Defensie opgedane kennis en ervaring tijdens
Minusma zeer wel kunnen bijdragen aan
verbetering van VN-vredesoperaties. “Onze
militairen ontwikkelden een volwaardige
capaciteit voor het verzamelen van inlichtin-

gen. Die moet model staan voor huidige en
toekomstige VN-missies. (-) De juiste informatie op de juiste plek kan verkeerde beslissingen voorkomen. Daarom zetten we ons in
voor opname van die capaciteit in het VNinlichtingenbeleid. Bovendien zetten we onze
trainingsinspanningen op dit gebied voort.
Ook delen we onze ervaringen met de
logistieke- en medische keten en steunen we
het initiatief van rotatieschema’s voor de inzet
van helikopters uit verschillende landen”, aldus
de Nederlandse bewindsvrouw.

Meer vrouwen als peacekeeper

(VN-)missies hebben, benadrukte Bijleveld,
dringend behoefte aan meer vrouwen.
Nederland gaat, om dit te bevorderen, 3
miljoen euro storten in het Elsie Trust Fund,
vernoemd naar de eerste vrouwelijke luchtvaart ingenieur, de Canadese Elsie MacGill.
Het doel is om het aantal vrouwelijke peacekeepers te vergroten en is daarmee in lijn met
2 VN-resoluties. Daarin wordt gevraagd om
een verdubbeling van het aantal vrouwelijke
militairen en politieagenten in vredesmissies
de komende 5 jaar. Dat is nodig om vredesoperaties inclusiever en effectiever te maken.

DefLab toont nieuwste technologische snufjes
Van Virtual Reality (VR) quad rijden tot 3D printen, het nieuwe technische
event van Defensie had het allemaal. Aangelokt door de vraag naar
vaktechnisch personeel waren 6.000 bezoekers naar het Nationaal
Militair Museum in Soesterberg gekomen om de nieuwste technieken bij
Defensie te bewonderen.
Na een spectaculaire opening, inclusief
hologram projectie speech van de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer, kon het
verkennen van de technische snufjes beginnen.

Virtual Reality

Onder de favorieten was de hybride quad, de
bezoekers van DefLab konden dit staaltje
techniek als één van de eersten proberen.
Door middel van een VR-bril konden de bezoekers virtueel een rondje rijden. De quad wordt
al een aantal jaren ingezet als operationeel
vervoersmiddel bij het Korps Commando

Troepen en 11 Luchtmobiele Brigade. De
hybride quad is nog volop in ontwikkeling.
Het quad rijden was niet het enige wat de
bezoekers konden beleven. Het Simulatie
Centrum Landoptreden stond er met een
Virtual Battle Station, ontwikkeld door het
Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.
Virtual Reality maakt het mogelijk om in
verschillende omgevingen heel realistisch te
trainen.

Drones en exo-skelet

Naast de mini drone (Black Hornet), die
afgelopen voorjaar gepresenteerd werd, was
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er op DefLab ook belangstelling voor de Cargo Drone. Deze megadrone is
4 bij 3 meter, weegt 130 kilo en heeft een hefvermogen tot wel 500 kilo.
De eigenlijke bestemming voor deze megadrone is de landbouw. Het
toestel kan namelijk worden ingezet om grote lappen grond te bemesten
en te besproeien. Bij Defensie zou deze drone in de toekomst het
vervoeren van voedsel, brandstof, munitie én personen, als taak krijgen.
Wie dacht dat techniek bij Defensie alleen maar robots waren die het werk
van mensen overnemen heeft het mis. De innovaties bij Defensie zijn er
ook op gericht om mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld het exo-skelet
dat bedoeld is als ondersteuning bij moeilijk en zwaar werk op lastig te
bereiken plekken.
In de burgermaatschappij wordt het exo- skelet gebruikt om mensen te
ondersteunen die bijvoorbeeld een dwarslaesie hebben. Voor Defensiemedewerkers is het apparaat een ondersteuning bij lichamelijk zware taken.
Het exo-skelet is een van de vele voorbeelden van een civiel ontwikkelde
techniek en toepassing die ook geschikt is voor doorontwikkeling en
toepassing op militair gebied. De verzameling technische snufjes die
getoond werd op DefLab is het bewijs van een innovatieve krijgsmacht.
We blijven deze ontwikkelingen volgen.

Meet & Greet met de voorzitter en/
of de secretaris-onderhandelaar
Voorzitter Jan Kropf en/of secretaris-onderhandelaar
Stefan Hop komen op 15 mei naar Den Helder
speciaal voor een Meet & Greet met ACOM-leden.
Ze ontmoeten u, voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering van Regio
West, graag om 10.00 uur in De Witte Raaf.
U bent van harte welkom!

Ledenraad Regio West
Regio West van de ACOM nodigt de leden in de regio
uit voor de jaarlijkse Regio-Ledenraad te houden op
15 mei in De Witte Raaf te Den Helder.
Aanvangstijd 13.00 uur.
Agendapunten o.a.:
• Actualiteiten
• Mededelingen voorzitter en senioren
• Verkiezing Regioleden
• en er is gelegenheid om vragen te stellen.
Een definitieve agenda ontvangt u bij aanvang van de vergadering.
Er is tevens gelegenheid om eventueel, op eigen kosten, te lunchen in
het bedrijfsrestaurant.
Woensdag meestal ‘blauwe hap’.
Aanmelden gaarne voor 7 mei via regiowest@acom.nl

Betaaldata
Maand Salaris Defensie*
April
Mei
		

Pensioen ABP AOW**

24 april
23 april
24 mei
23 mei
(incl. vakantiegeld)			

23 april
23 mei
(incl. vakantiegeld)

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op
de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Stoorzender
Heeft U de laatste Nieuwsbrief van onze ACOM
ook gezien en gelezen? Mijn reactie hierop wil
ik U wel vertellen: het zal nog wel een tijd duren
voor een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen zal worden.
Zoals U misschien weet, houd ik wel van een
beeldspraak. In de huidige situatie zie ik twee
kruiwagens, - een met werkgever(s) en een met
werknemersvertegenwoordigers - die gevuld
met springende kikkers lijnrecht tegenover elkaar
staan. En tussen die kruiwagens kom ik geen
(bewinds-)persoon tegen, die als een politieagent, de kikkers in een kruiwagen schudt, en ze
dan ook nog tot bedaren brengt.
Bij mij komt de vraag op, welk doel hebben de
kikkers voor ogen? Is er niet een partij, die tot
het inzicht komt, dat enerzijds de deur bij Defensie open staat en er een steeds verdergaande
uitstroom plaatsvindt van militair personeel,
en dat anderzijds de gestelde eisen voor het
merendeel van het georganiseerde personeel
acceptabel moeten zijn, en er niet alleen naar de
belangen van de eigen achterban moet worden
gekeken?
Overlegtafel: toon eindelijk eens Uw gevoel dat
U verantwoordelijk bent voor de organisatie en
het personeel op de werkvloer, en handel daar
ook naar. Geen halve of hele onwaarheden in
blogs, en ook geen onhaalbare eisen. Er rest ons
derhalve niets meer of minder dan hoop op een
spoedig onderhandelaarsresultaat/akkoord! Kikkers in beide kruiwagens, toon Uw verstand!!
Op dit moment constateer ik slechts, dat na de
laatste opschorting van het overleg, en ondanks
het gepredikte respect, bijvoorbeeld uit het verslag van de SOD-vergaderingen van 31 januari en
12 maart, de verzuring nog bij lange na niet uit
de lucht is, en er inhoudelijk, ook door het ontbreken van enig signaal vanuit de werkgever, nog
geen enkele stap gezet is, die op korte termijn
uitzicht biedt op een onderhandelaarsresultaat
laat staan een akkoord.
En toch... Van alle kanten klotst het geld tegen
de plinten op. Er wordt geïnvesteerd dat het een
lieve lust is. Er wordt gereorganiseerd alsof alles
opnieuw moet worden uitgevonden. Uitbreidingen van de organisatie blijken anno 2019 zelfs
mogelijk. Het vervelende is alleen... Een vullingsgraad van militair personeel rond de 80%...
Ja dat die van het burgerpersoneel op >100%
ligt is mooi, maar daar vul je geen operationele
eenheden mee, en voer je taken in den vreemde
niet uit...
Is het niet zo langzamerhand tijd dat de verantwoordelijken jegens de Nederlandse
bevolking, d.w.z. minister en
staatssecretaris, hun verantwoordelijkheid nemen
en daadwerkelijk het
personeel van Defensie op de eerste
plaats zetten.
LET US HAVE
HOPE...
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Debatten in de Tweede Kamer over
Recentelijk heeft de Tweede Kamer zich
weer (in drie debatsessies) gebogen over
het reservistenbeleid van het ministerie
van Defensie. Vele sprekers, zowel
vanuit Defensie als daarbuiten,
waren als genodigden aanwezig. Uiteraard heeft ook de ACOM zich op de
hoogte gesteld van wat er allemaal te
berde werd gebracht.

In het eerste debat werd door de aanwezigen
van de hogere legerleiding gewezen op de
stroperigheid van de eigen organisatie en dat
het nu tijd is voor het ontwikkelen van
verandervermogen en dat de mindset moet
wijzigen.

Onmogelijke opgave?
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Hierna werd vooral gesproken over:
•h
 et flexibiliseren van het personeelsbestand,
• invoeren van adaptief gedrag,
•h
 et instellen van een flexibele schil (de
reservist dus),
•m
 inder regeldruk en de ruimte voor het
personeel om zaken zelf in te richten. Door
de aanwezige HDP werd ook nog genoemd:
•d
 e ontwikkeling van nieuwe contractvormen,
doelgroepbenadering en een open personeelssysteem.
Verder werden ook de navolgende zaken
aangehaald:
• invoeren van ‘wisselstroom’ (weggaan en
weer terugkeren bij Defensie),
 n dat eventuele nieuwe contractvormen
•e
juridisch steeds ingewikkelder worden,
 n uiteraard de nieuwste loot het duaal
•e
werkgeverschap (werkgever is Defensie
samen met een andere (civiele) werkgever).
Wat men tegenwoordig al niet moet doen om
mensen binnen de organisatie te verwelkomen en te houden!
U kunt er gerust van zijn dat al deze voornemens een hele uitdaging voor Defensie
vormen, - zo niet een bijna onmogelijke
opgave.
Uiteraard werden door de aanwezige Tweede
Kamerleden vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt zoals:
• Waar haal ik mijn informatie vandaan? De
website van Defensie is erg onduidelijk, de
wetgeving en organisatie is een probleem,
•D
 e reservist is geen volledig onderdeel van
Defensie,

• Moet er niet eens een checklist gemaakt
worden als iemand op uitzending
gaat etc., etc.

Gênante vertoning

Voor ons was wel de meest gênante opmerking dat men niet wist welke berekeningsgrondslag geldt voor het toe te kennen
pensioen in geval een reservist al dan niet
arbeidsongeschikt en/of invalide wordt. Dit is
een discussie die nooit en te nimmer gevoerd
mag worden. Dit moet kraakheldere materie
zijn voor zowel de organisatie als voor
de reservist.
Wij vinden dit soort vragen en opmerkingen te
gek voor woorden. Je zou toch denken dat
men na al die jaren deze zaken wel in de gaten
heeft.
Ook bij het tweede debat waren wij aanwezig
tezamen met o.a. de hoofden van de reserveeenheden en het hoofd BReS (Bureau
Reservisten en Samenleving. De commandant
van de Marechaussee-reserve kon helaas
wegens omstandigheden niet aanwezig zijn.
Ook tijdens dit debat werd gesproken over de
faciliteiten voor hulp bij ongevallen en de vraag
welke instantie hiervoor ook financieel
verantwoordelijk is. Welke rechten gelden voor
de reservist die in en door de dienst blijvend
arbeidsongeschikt en/of invalide wordt.

In de mist

Hierbij gingen twee van de drie commandanten in de mist met hun antwoord: ‘Maatwerk’
en ‘Wij zorgen voor onze mensen’. Het gaat
hier niet om maatwerk maar om het recht dat
beschreven staat in de MP bundels. Zo weet
de reservist waar hij/zij recht op heeft. Op die
manier is men bovendien in voorkomende
gevallen niet (extra) de dupe van eventuele
willekeur van uitvoeringsfunctionarissen die
maatwerk afhankelijk van hun humeur van het
moment uitleggen.

N AT R E S

het reservistenbeleid van Defensie
Ook de leden van de Tweede Kamer waren
opnieuw hoogst geïnteresseerd hoe de
verzekeringen, met name voor ongevallen,
waren geregeld.
Een van de genodigden uit het bedrijfsleven
gaf ook aan dat zelfs maatwerk bij behandeling na ongevallen niet goed is geregeld. Bij
ongevallen zou er helemaal niets geregeld zijn
bij Defensie. Een andere gaf aan er erg moe
van te worden om van loket naar loket te
worden gestuurd. Hij wilde niet langer van het
kastje naar de muur gestuurd worden.
Defensie hoort al deze noodzakelijke informatie in zijn bezit te hebben. Je staat toch te kijk
als je constant moet aangeven dat men zich
bij “een ander loket” moet melden voor de
benodigde informatie.

Geen ‘verdringingseffect’

Bij het derde debat was ook de staatssecretaris van Defensie aanwezig. Een van de
Kamerleden gaf tijdens deze debatronde aan
geen verdringingseffect te zien voor beroepspersoneel met de inzet van reservisten
gegeven de personeelstekorten waarmee
Defensie te kampen heeft. Aangegeven werd
ook dat als een reservist over wil gaan naar
het beroepspersoneel hij/zij een streepje voor
heeft door opgedane kennis van en ervaring
met de organisatie.
Andere opmerkingen van het betreffende
Kamerlid gingen over de informatie die
duidelijker moet zijn voor de civiele werkgever. En tevens dat de rechtspositie van de
reservist gelijkgeschakeld dient te worden
met die van de beroepsmilitair.
Een ander Kamerlid gaf aan dat de reservist
een AMT (arbeidsmarkttoeslag) kan krijgen als
hij minder salaris krijgt bij Defensie dan bij zijn
burgerwerkgever.
Hierna kwam wederom de discussie op gang
dat de inkomsten als reservist en niet de
civiele inkomsten leidend moeten zijn als het
de berekeningsgrondslag betreft bij een
ongeval waarbij men arbeidsongeschikt en/of
invalide wordt. Nogmaals opgemerkt: Wij

weten exact de juiste berekeningsgrondslag.
Vervolgens kwam ook aan de orde dat de
overheid niet (voldoende) meewerkt.

‘Deelmilitair’ in plaats van ‘reservist’

Staatssecretaris van Defensie Visser had de
juist gepubliceerde brochure ‘Handreiking
reservisten bij gemeenten’ bij de hand. Er is,
volgens de staatssecretaris, een analyse
gemaakt van de rechtspositie die geldt voor
de reservist en dat de urenregistratie een
probleem vormt. Zij kondigde aan dit alles te
zullen bespreken met de centrales. Maar ook
dat de term reservist niet langer gebruikt zou
moeten worden. Voortaan diende de term
‘deeltijdmilitair’ gehanteerd te worden. Tevens
gaf de bewindsvrouw aan dat zij met nieuwe
contractvormen wil beginnen bij de Luchtmacht. Hierop reageerde een van de Kamerleden dat hij graag een toolbox wil zien waarin
alles te vinden is. De staatssecretaris
beloofde alle knelpunten te zullen bekijken.
Een Kamerlid gaf vervolgens te kennen
geïnformeerd te willen worden over de
belemmeringen waarmee rijksambtenaren
worden geconfronteerd als ze reservist willen
worden.
De staatssecretaris zal alle belemmeringen in
kaart laten brengen en de Kamer informeren.
Ook gaf ze aan dat er een Zorgbrief is waarin
de verzuimbegeleiding uit de doeken wordt
gedaan. Tot nu toe zijn haar geen problemen
over en met deze Zorgbrief bekend.

Werk aan de winkel

De ACOM kent deze brief en weet dat deze
niet meer up to date en te vaag geformuleerd
is met te veel nadruk op de positie van de
reservistenwerkgever die de problematiek van
en voor Defensie mag oplossen. Volgens de
staatssecretaris zijn de voorzieningen in de
civiele maatschappij leidend. (Met andere
woorden: Defensie schuift af!)
Defensie gaat zich meer focussen op samenwerking in plaats van op het maatwerk dat nu
wordt toegepast.
Reservisten worden belangrijker en de
regelgeving is nog een probleem, hield een
Kamerlid de staatssecretaris voor. Die
reageerde afsluitend met de opmerking dat er
nog veel werk te doen is en dat te dien
aanzien snel overleg met de centrales moet
komen.
De ACOM sluit zich aan bij het gegeven dat er
nog heel veel werk aan achterstallig onderhoud moet worden verricht en wil graag in het
overleg vernemen wat de plannen zijn van de
staatssecretaris van Defensie.
Wij houden u op de hoogte.
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ACTUEEL
K l e i n zo o n va n A s h a n t i - p r i n s Kwa s i B o a ch i ( ‘ D e z wa r t e m e t h e t w i tt e h a r t ’ )

KNIL-veteraan Pieter Boachi
postuum onderscheiden
KNIL-veteraan Aquasi (Kwasi) Pieter Louis Boachi (1924 in
Ngarianak, Nederlands-Indië) werd op 27 maart jl.
postuum onderscheiden met het Mobilisatie Oorlogskruis
en het Ereteken Orde en Vrede.
De oud-KNIL-militair ontving dit
verlate eerbetoon voor “zijn inzet
voor de Nederlandse vlag tijdens
de Japanse bezetting en de
onafhankelijkheidsoorlog in de
kolonie Nederlands-Indië”. Zijn
kinderen Maria en Dominic waren
uit Californië overgekomen om in
Delft1 de medailles in ontvangst
van burgemeester Marja van
Bijsterveldt.

'De zwarte met het witte hart'
Boachi? Dat klinkt uitheems! Dat
kan kloppen. De grootvader van de
postuum onderscheiden KNIL-veteraan was de Ashanti-prins Kwasi
Boachi. In 1837 werden hij en zijn
neef prins Kwame Poku aan koning
Willem I “geschonken als onderpand voor de illegale slavenhandel
van de Nederlandse regering”.
Hun wederwaardigheden in de
Nederlandse samenleving van die
tijd, zijn opgetekend door de
schrijver Arthur Japin in zijn
debuutroman ‘De zwarte met het
witte hart’. Japin was speciale gast
bij de ceremonie. Hij las een
fragment uit de Engelse vertaling
van zijn roman.

‘Als Hollanders opgevoed’

1

Prins Kwasi werd in

In Delft kregen de prinsjes onder
meer een “Europese opleiding” en
ze werden “als Hollanders”
opgevoed. In ruil hiervoor zegden
de Ashanti toe Afrikaanse soldaten
te zullen leveren voor het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger. Terwijl
Kwame Poku zich taai en onverzoenlijk bleef verzetten tegen zijn
gedwongen verwestersing, paste
Kwasi Boachi “zich uit alle macht
aan”. Hij studeerde in Delft af als
“eerste zwarte mijnbouwkundig
ingenieur”. In 1850 werd hij als
“aspirant-ingenieur ter beschikking
(gesteld) van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië”.

waarna hij, geholpen door het
koloniaal gezag, een aantal (theeen koffie)plantages in beheer
kreeg. Prins Kwasi Boachi stierf op
9 juni 1904 in Buitenzorg (Bogor)
als gevolg van een slepende ziekte.
“Hij liet verscheidene kinderen na,
buiten het huwelijk geboren uit
inlandse vrouwen.”

Inzet bij politionele acties

Kleinzoon Pieter Boachi, zoon van
Aquasie jr. en Treesje Magdalena
Paulus (uit Beilen, Drenthe), was
dienstplichtige bij KNIL. In 1942 viel
hij als krijgsgevangene in handen
van de Japanse bezetter. Na enkele
maanden in het krijgsgevangenkamp werd Pieter op transport
gezet naar Singapore en vandaaruit
naar Thailand, als dwangarbeider
aan de beruchte Birmaspoorlijn.
Daar raakt hij mede betrokken bij
verzetsacties tegen de Japanners.
Voor Boachi en de andere krijgsgevangenen die de strafkampen en
‘de spoorlijn van de dood’ hadden
overleefd kwam de bevrijding op
15 augustus 1945. In Bangkok
werkte hij daarna enige tijd voor de
Militaire Motor Dienst. Eind april
1946, terug in Batavia, werd hij
ingedeeld bij de af- en aanvoertroepen van het KNIL en onder meer
ingezet bij de politionele acties.

Voor vorst en vaderland

Na zijn demobilisatie in augustus
1948 vertrok Pieter Boachi,
gedwongen door de steeds
slechter wordende leefomstandigheden voor Nederlanders in
Indonesië, met zijn gezin naar

1843 gedoopt in de
Nederduitsche
Hervormde Kerk van
Delft, de stad waar hij
later ook ging studeren.

Na enkele bewogen jaren (van
onder meer vernederingen en
pesterijen in de koloniale ambtenarij) trad hij uit overheidsdienst

In Amsterdam
DeNederland.
kinderen van Piet
Boachi en

ging hij

burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt

aan de slag als afdelingschef bij de
Amerikaanse aardoliemaatschappij
Esso. Problemen met zijn ondergeschikten wegens zijn huidskleur
leidden tot zijn detachering als
boormeester in Libië. Maar ook
daar maakte Boachi geen fortuinlijke periode mee als gevolg van
politieke en maatschappelijke
onrust door opeenvolgende
staatsgrepen. Uiteindelijk vestigden
de Boachi’s zich in de Verenigde
Staten en wel in Californië.
De postume erkenning voor Pieter
Boachi’s inzet voor vorst en
vaderland tijdens de Japanse
bezetting en later tijdens de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, is een initiatief van Marco
Huysdens. Sinds 2015 hebben door
zijn ijveren KNIL-veteranen (postuum) het eerbetoon gekregen dat
ze toekwam voor hun inzet en
opofferingen in Nederlands-Indië.
Voor meer informatie:
KNIL1830@gmail.com .
Zie ook: Erkenning KNIL Veteranen
(Facebook).
(Foto’s: Familie Pieter Boachi;
Marco Huysdens)

MERKSTENEN

M16
Niet ver van het Vormingscentrum Beukbergen, op loopafstand zelfs, ligt het Nationaal
Militair Museum. Wanneer een groep van de initiële opleidingen komt confereren, is het
fijn om middels een wandeling en bezoek aan het museum het nuttige met het aangename te verenigen. Wandelen doet een mens goed, zet aan tot reflecteren. De museumcollectie is een visualisatie van verleden en heden van de krijgsmacht.
Tijdens de wandeling er naar toe
laat ik onze militairen in opleiding
met elkaar reflecteren op het
groepsproces. Al wandelend
bespreken ze wat er goed gaat in
de groep, wat er beter kan en
waar kansen liggen. We lopen
langs de Amersfoortseweg en
buigen af naar het Park Vliegbasis
Soesterberg, tegenwoordig
eigendom van Het Utrechts
Landschap. We steken al keuvelend de brede start- en landingsbanen van asfaltbeton over waar
vanaf ooit de Sabre’s, Phantoms
en F-15 Eagle’s van het Amerikaanse 32 Tactical Fighter Sqn, "The
Wolfhounds" of “The Queens
Own” opereerden.
Ik geef in het museum een
simpele opdracht mee. Ik vraag u
dit ook, wanneer u dit leest en
binnenkort eens het museum
bezoekt. Loop eerst eens gedachteloos rond, zonder doel. Bij welk
museumstuk blijf je extra stilstaan,
welk valt je op? Is het een
positieve of negatieve indruk die je
hiervan krijgt. Waarom? Maak er
desnoods een foto van.
Het museum gaat over militairen
en ik ben er zelf erg van gecharmeerd hoe onze man en vrouw in
het veld een plaats hebben
gekregen in de collectie. Ik vraag
hoe jij zelf later onderdeel zou
willen zijn van de collectie, hoe
jouw militair-zijn museabel zou
kunnen zijn.
Als laatste vraag ik om op zoek te
gaan naar het museumstuk dat
iets vertelt over jouw keuze om te
willen werken bij Defensie. Maak
ook hier een foto van en vertel het
verhaal erbij waarom jij militair wil
worden.
Bij andere groepen stel ik ook wel
de vraag welk beeld het museum
schetst van de Nederlandse
Defensieorganisatie, oftewel van
de Krijgsmacht.
Teruggekomen op het Vormingscentrum komen de verhalen los.
Het is opmerkelijk hoe achter
voorwerpen een wereld van
verhalen ontdekt wordt. De
persoonlijke verhalen van militai-

ren maken indruk en strekken tot
voorbeeld. Natuurlijk ontkom ik
zelf er ook niet aan om mijn
ervaringen in het museum te
delen. Ik ben telkens ontdaan van
de uitrustingen waarmee onze
militairen door de tijden heen naar
het front werden gestuurd. Hoe
het materiaal steeds net niet
voldeed, net te weinig, net niet
sterk of krachtig genoeg en soms
ronduit achterhaald. Ik verbaas mij
hardop over de afwezigheid van
aandacht voor het grootste
militaire succes van onze krijgsmacht sinds de 10-daagse
veldtocht van augustus 1831. Het
was een succes waaraan mijn
beide grootvaders als militair
hebben bijgedragen. De een als
dienstplichtige en de ander als
vrijwilliger in de Landstorm, als
reservist. Ik tover van de eerste
diens helm tevoorschijn. Ik bewaar
deze eerste Nederlandse helm
M16, model 1916, zorgvuldig in
mijn eigen kleine traditiehoekje.
Hij is uit een stalen plaat geperst,
echter niet van kwaliteitsstaal. Het
was er door schaarste gewoon
niet. De Nederlandse helmen
voldeden niet in alle opzichten aan
de schiet -en slagproeven en de
eisen die de legerleiding had
opgesteld. Soit.

aandacht voor het
meest succesvolle
wapenfeit van onze
krijgsmacht op.
Krijgshistorisch gezien was het
een prestatie van formaat. Het
hele land was gemobiliseerd. Er
waren van 1914 tot en met 1918
zo’n 500.000 Nederlandse
mannen onder de wapenen
geweest in de leeftijd van 18 tot
en met 40 jaar oud. Het staand
leger besloeg 200.000 troepen. Er
werden in 1914 één miljoen
Belgische vluchtelingen opgevangen en gehuisvest, op een
bevolking van 6 miljoen. Kom er
vandaag eens om.
Diplomatie en krijgsmacht
voorkwamen dat we betrokken
werden in een vernietigende
oorlog en dat we onze neutraliteit
behielden. De krijgsmacht heeft in
beginsel slechts tot taak om
oorlog te voorkomen door te
dreigen met geweld. Wanneer dit
niet afdoende is, wordt geweld
toegepast om de oorlog te
beëindigen en de tegenstander
naar de onderhandelingstafel te
dwingen om de vrede te tekenen.
Kort gezegd.
Vorig jaar november werd het
einde van de Grote Oorlog in onze
buurlanden herdacht. In Nederland
was aandacht voor de omstandigheden waaronder Belgische
vluchtelingen en uitgeweken
soldaten werden behandeld en
ook was er aandacht voor ‘de
dodendraad’ een elektrische
draadversperring waarmee de
Duitsers vanaf halverwege 1916
de Nederlands-Belgische grens
hermetisch hadden afgesloten.

Uitrustingstukken zoals de M16 en
de ransels, gasmaskers, het
veldgrijs, schoeisel, en karabijnen,
waarmee mijn dienstplichtige
grootvader aan de grens in
Brabant was gelegerd worden
regelmatig tentoongesteld. Ook
worden bewegende beelden van
marcherende troepen uit die tijd
getoond. Ze geven een beeld van
het soldatenleven tijdens de
mobilisatie. Maar daar houdt de

Intussen hielp mijn andere opa in
1917 als reservist de rust te
bewaren wanneer in Amsterdam
het ‘aardappeloproer’ uitbrak toen
burgers een aardappelschuit
leeghaalden die voor het plaatselijk militair garnizoen bestemd
was.
Thom van der Woude
Aalmoezenier
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MEDEZEGGENSCHAP

Geschiedenis en ontwikkeling van
De oorsprong en ontwikkeling van de medezeggenschap kan helpen bij
het beantwoorden van de vraag: Waarom is medezeggenschap ingesteld?
Een eerste ontwikkeling binnen Nederland was die van medezeggenschap
binnen bedrijven eind 18e , begin 19e eeuw met als onderwerp
het invoeren van sociale regelingen.
Belangrijk aspect voor de invoering van die sociale regelingen
binnen het bedrijf was dat die uit
het inkomen van de werknemers
betaald moesten worden (in ieder
geval voor een deel). Sommige
werkgevers riepen daarvoor (een
deel) van hun personeel bij elkaar.
Het sociale vangnet vanuit de
overheid bestond niet en vakbonden ook niet.

Komst van vakbonden en
nationaal sociaal vangnet
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Vakbonden werden pas later
gevormd, na de industrialisatie in
Nederland die vanaf ongeveer
1850 plaatsvond. Langzaam
ontstond de arbeidersklasse. Er
was in die tijd hoge materiele
nood. Machines vervingen
werknemers en die werknemers
die overbleven, hadden niet veel
te vertellen. Tenslotte waren er
genoeg anderen beschikbaar voor
werk. Voor ontslag, ziekte en
ouderdom was geen nationaal
vangnet.
Vakbonden ontwikkelden zich en
knokten zich in de loop der jaren
aan de onderhandelingstafel.
In de tussentijd viel het de
werkgevers op dat de arbeiders
zich minder verbonden voelden
met het werk. Werknemers
hadden het gevoel dat zij door de
werkgever alleen gezien werden
als verlengstuk van de machines
en werkten voor het loon. Een
verhoging van de productie bleek
lastig, terwijl de werkgevers dat
wel wilden. Het idee was dat de
oplossing lag in het betrekken van
de werknemers bij het werk, de
organisatie.
Uit het proefschrift van A.L.M.
Knaapen (1952) over de ontwikkeling van de medezeggenschap:
Bij het actuele streven naar
verbetering van de productiviteit
komt het vraagstuk van de

samenwerking in de onderneming
sterk op de voorgrond.
De erkenning van de mens in de
arbeider en het bereiken van een
optimale productie, zijn, ofschoon
van verschillende orde, afhankelijk
van elkaar. Zij gaan hand in hand!
Wij volstaan hier met te wijzen op
het recht van ieder mens op de
ontplooiing van zijn persoon', op
het recht om te beschikken over
de nodige macht, om zijn
verantwoordelijkheid voor het
welslagen van de onderneming
ook inderdaad uit te oefenen,
het recht van de voortbrengers
om een aandeel te hebben in de
behartiging van het algemeen
belang.
Medezeggenschap verschaft de
mens de bevrediging van een
gerechtvaardigd verlangen naar
daadwerkelijke invloed op de gang
van zaken in het bedrijfsleven,
waarvan hij en zijn gezin volkomen afhankelijk zijn.
Na WOII kwam de tijd dat
Nederland in harmonie en met
gezamenlijke kracht weer
opgebouwd moest worden. Het
poldermodel kwam tot stand
tussen vakbonden, werkgevers en
kabinet. Gezamenlijk zorgden zij
ervoor dat sociale voorzieningen
werden ingevoerd zoals onder
andere de AOW.
Ook werd gedacht over medezeggenschap bij wet te regelen.

De eerste Wet op de ondernemingsraden (1950)

In een rapport van de Stichting van
de Arbeid in aanloop naar de Wet
op de ondernemingsraden werden
als taken van de personeelsvertegenwoordiging genoemd:
1.	het dienen als orgaan voor
geregeld contact tussen en
openhartig overleg door allen,
die in de onderneming werkzaam zijn;

2.	het optreden als orgaan voor het
naar voren brengen van onder
het personeel levende inzichten,
wensen en bezwaren;
3.	het dienen als orgaan door
middel waarvan de leiding van
de onderneming het personeel
inlicht over de gang van zaken in
onderneming en - zo mogelijk bedrijf zowel wat betreft de
sociale als economische
aspecten;
4.	het bevorderen van de juiste
naleving van de in de collectieve
arbeidsovereenkomst(en) of op
andere wijze (b.v. in de sociale
wetgeving) bindend vastgelegde
arbeidsvoorwaarden;
5.	het deelnemen aan de organisatie en aan het toezicht op de
uitvoering van sociale voorzieningen ten behoeve van het
personeel.
In de Wet op de Ondernemingsraden (1950) werd opgenomen dat
het de opdracht van de ondernemingsraad (OR) was bij te dragen
aan een zo goed mogelijk
functioneren van de onderneming.
De OR kreeg de volgende
rechten: het behandelen van
wensen, bezwaren en opmerkingen van het personeel, het
toezien op de naleving van de cao
en wettelijke regelingen en het
adviseren over verbetering van de
technische en economische gang
van zaken in de onderneming. De
ondernemer/werkgever was
voorzitter en maakte deel uit van
de ondernemingsraad.
Na verloop van tijd was de Wet
OR voor verbetering vatbaar. In
1979 kreeg de OR door wijzigingen in de Wet OR uitgebreidere
advies- en instemmingsrechten
op bedrijfseconomisch/financieel
en sociaal vlak en mocht zelfs zijn
bestuurder voor de rechter dagen.
Omdat het zichzelf voor de
rechter dagen geen zin heeft,

MEDEZEGGENSCHAP
Wa a ro m m e d e ze g g e n s ch a p ?

medezeggenschap
maakte de ondernemer vanaf 1979 geen deel
meer uit van de OR.

Medezeggenschap in Grondwet en
bij Defensie

Toen de WOR al wat jaren had gekend en
ontwikkeling had doorgemaakt, werd in 1983
medezeggenschap van de werknemer in de
Grondwet ingevoerd. Daarin is vastgelegd dat
de wet regels ‘omtrent medezeggenschap’
dient te stellen. Participatie van werknemers
wordt gezien als één van de sociaalrechtelijke
basiswaarden.
Niet lang daarna, midden jaren ’80, wordt
medezeggenschap ingevoerd bij Defensie
met dienstcommissies voor de burgermedewerkers en onderdeelsoverlegorganen (OOO)
voor militairen.

Over het OOO:
De doelstelling van het overleg is het
personeel de mogelijkheid te bieden hun
specifieke belangen en inzichten via hun
vertegenwoordigers in te brengen naast de
inbreng van de leiding. Uitgangspunt is
daarbij dat de leiding en het overlegorgaan
moeten trachten vanuit beider inbreng tot
zodanige besluiten te komen dat deze de
instemming van beide partijen hebben.
De wederzijdse betrokkenheid die daardoor ontstaat zal in het belang zijn van
zowel de leiding als het overige personeel,
en zodoende voor de organisatie in het
geheel.
Uit: Overleg bij defensie (Min. V. Defensie,
Den Haag 1985)

Anno 2019

Ruim 30 jaar verder, staat in het Besluit
Medezeggenschap Defensie 2008 (BMD)
art 3 lid 1 :

doel dat de vroegere en huidige werkgevers
voor ogen hadden en hebben. Dat doel was
en is het goed, of zelfs beter, functioneren
van de organisatie. Om dat doel voor elkaar te
krijgen, heb je elkaar nodig, hebben de
werkgevers en overheid zich gerealiseerd.
Medezeggenschap kan zorgen voor betrokkenheid bij het werk, draagvlak voor besluiten
(dat kunnen ook besluiten op verzoek van de
medezeggenschap zijn) en voor betrokkenheid bij elkaar. Daarom is medezeggenschap
ingesteld.

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de
eenheid
• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?
•	Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en
anders zou moeten zijn?
•	Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw
collega’s over veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk
wordt gedaan?
• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?

Weet dat u daar iets aan kan doen

Het hoofddiensteenheid bij uw eenheid kan alleen een rooster
invoeren als hij en medezeggenschapscommissie (MC) daarover
overeenstemming hebben bereikt. De MC praat en beslist ook
mee over hoe zo veilig mogelijk bij de eenheid gewerkt kan
worden (het veiligheidsbeleid), over woon- en leefklimaat bij de
eenheid en nog meer.

U kunt dus iets doen voor u en uw collega’s:
Stel u kandidaat voor de MC

Wordt u MC-lid, dan ondersteunt de ACOM u met informatie uit
het georganiseerd overleg, en informatie over wetten en
regelingen. Wij geven voorlichting en organiseren themabijeenkomsten. Ook geven wij adviezen op maat.

MC-werkzaamheden zijn werk

‘Onze Minister stelt in het belang van het
goed functioneren van de organisatie in al
haar doelstellingen bij een diensteenheid
een medezeggenschapscommissie in ten behoeve van het
overleg met en de vertegenwoordiging van de bij de
diensteenheid werkzame
personen’.
Defensie-

Het werk van de medezeggenschapscommissie wordt in
werktijd gedaan. Een MC-lid krijgt hiervoor minimaal 60 uur per
jaar. Ook het volgen van cursussen vindt plaats in werktijd.

Overzicht MC-verkiezingen

Terug naar de vraag: waarom is medezeggenschap
ingesteld?

Van het belang van de werknemers om medezeggenschap te
hebben over hun werkzaamheden een eeuw of langer geleden,
is de tekst in de huidige medezeggenschapsregelgeving
overgegaan naar het eigenlijke

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

DOSCO

Paresto

17 april

Gesloten

CLAS

300 Matlogcie

24 april

Gesloten

Bestuursstaf Hoofddirectie bedrijfsvoering 13 mei

Gesloten

DMO

Defensie Munitiebedrijf

15 mei

Gesloten

KMar

Staf CKMar

18 mei

Gesloten

CZSK

Zr. Ms. Zeven Provinciën

19 mei

17 april

CLSK

Vliegbasis Eindhoven

7 juni

22 april

DOSCO

DBBO

3 - 16 juni

22 april

CLAS

C2OCstCo

18 juni

6 mei

onderdeel
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SOD

Het personeel heeft recht op goed arbeidsvo
Laatste nieuws
Bij het ter perse gaan van dit nummer van ACOM Journaal werd bekend dat de CCOOP
(de ACOM) weer deelneemt aan de onderhandelingen in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.
Houd voor de laatste ontwikkelingen voor wat het overleg betreft altijd onze website in de gaten!

Op 25 maart jl. heeft de CCOOP (waar de ACOM deel van uitmaakt)
besloten vooralsnog niet meer fysiek deel te nemen aan de vergaderingen van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Dit besluit werd per brief
meegedeeld aan de voorzitter van het Sector Overleg Defensie (SOD).
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Dit had twee belangrijke oorzaken. Zo meende de directeur
Werkgeverszaken van Defensie
weer een blog te mogen publiceren met veel onjuistheden en
onwaarheden. Bovendien werden
door deze publicatie afspraken
betreffende het overleg
geschonden.

ook gebeurd. Daarnaast heeft de
CCOOP altijd de mogelijkheid
om weer fysiek aan de onderhandelingen deel te gaan nemen.
We hebben namelijk aangegeven
vooralsnog niet-fysiek deel te
nemen, en dat kan dus per
vergadering worden heroverwogen.

Naast de vele onwaarheden en
onduidelijkheden werden in de
blog namelijk ook inhoudelijke
mededelingen gedaan over de
onderhandelingen. Op onze
website hebben wij onze opmerkingen over de blog nader geduid.

Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat een werkgroepsvergadering, waaronder dus ook de WG
AV, slechts ter voorbereiding is op
een formele vergadering van het
SOD. Het spreekt dus voor zich
dat wij bij een eventuele behandeling van een onderhandelingsresultaat nog steeds onze standpunten zullen inbrengen en die
nader zullen onderbouwen. Indien
een eventueel resultaat bekrachtigd wordt in het SOD, al dan niet
unaniem, zullen wij, zoals het
hoort, aan de leden uitleggen
waarom wij ons wel of niet
aansluiten bij dat resultaat.
Daarna zal het resultaat aan u
worden voorgelegd met een
positief, negatief of neutraal
advies. Het eindoordeel is immers
altijd aan de leden.

Verschil van mening

Eerder is namelijk (veelvuldig)
afgesproken dat er alleen over het
proces en de inhoud van het
Arbeidsvoorwaardenoverleg
wordt gesproken als alle partijen
daarmee instemmen. Daar was
(ook) in dit geval geen sprake van.
Er lag dus een (principieel)
verschil van mening over de
interpretatie van deze specifieke
afspraak. Maar ook en vooral over
het nakomen van en zich houden
aan gemaakte afspraken. Overigens is dit een onderwerp dat
meermaals aan de orde is
geweest aan de overlegtafel. Zo
heeft de staatssecretaris persoonlijk in het SOD toegezegd dat
afspraken zullen worden nagekomen.
Overigens betekent dit wat de
CCOOP betreft zeker niet dat de
centrale (dus de ACOM) geen rol
meer speelt in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. In de
brief is aangegeven dat wij
eventuele punten schriftelijk
zullen inbrengen. Inmiddels is dat

De CCOOP was graag aan de
onderhandelingstafel blijven zitten
als wij de garanties hadden dat:
•	Afspraken worden nagekomen
door alle partijen;
•	Er regelmatig gecommuniceerd
wordt met de achterban, maar
wel inhoudelijk en op momenten waar alle betrokken partijen
mee hebben ingestemd;
•	Er een reële kans bestaat om
op redelijk korte termijn met
een resultaat te komen dat voor
de overgrote meerderheid van
de leden acceptabel is.

Als bovengenoemde punten zeker
gesteld zijn zullen wij graag weer
aan de onderhandelingstafel
aanschuiven. Zodra dat het geval
is zullen wij u direct daarover
informeren via de website,
nieuwsbrief en ACOM-journaal.
Want laten we andermaal helder
zijn: Het personeel van Defensie
heeft recht op een goed arbeidsvoorwaardenakkoord en wel op
korte termijn.

Uitgangspunten CCOOP

In het laatste SOD, op 12 maart jl.
hebben wij Defensie, maar ook de
zusterbonden opgeroepen om zo
snel als mogelijk tot een sterk
verbeterd onderhandelaarsresultaat te komen. Onze voorzitter
heeft daar namens de CCOOP
nadere duiding gegeven aan de
uitgangspunten van de centrale
voor wat betreft het arbeidsvoorwaardenoverleg. Deze uitgangspunten waren eerder per brief aan
het SOD aangeboden. In het SOD
is het onderstaande door onze
voorzitter namens de CCOOP
uitgesproken:
“Voorzitter,
Helaas is dit het eerste SOD
sedert het versturen van deze
brief met de uitgangspunten van
de CCOOP voor het arbeidsvoorwaardenoverleg. Wij hebben deze
brief echter bewust gestuurd
voordat het overleg in de WG AV
van start zou gaan, omdat wij van
mening zijn en blijven dat er niet
gesproken kon worden over
agenda, proces en inhoud van een
lopend arbeidsvoorwaardenoverleg, zonder dat alle partijen
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oorwaardenakkoord en wel op korte termijn
daarmee hebben ingestemd. Dus
om misverstanden te voorkomen
wensen wij te benadrukken dat
hetgeen wij hier aangeven of
uitspreken geenszins te maken
heeft met, of gerelateerd kan
worden aan het lopende arbeidsvoorwaardenoverleg. Op 24
november 2017 hebben wij in de
vergadering van het SOD , waarbij
werd aangegeven dat alle leden
van de aangesloten bonden
konden instemmen met het toen
voorliggende arbeidsvoorwaarden
onderhandelingsresultaat, het
volgende aangegeven.
‘Het personeel van Defensie heeft
recht op een arbeidsvoorwaardenpakket waar respect en waardering uit blijkt, maar daarnaast ook
een voldoende personele vulling,
kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en materiaal en
voldoende oefendagen om waar
dan ook ter wereld de opdrachten
uit te kunnen voeren die u aan
Defensie geeft.’
Op dit moment moeten wij
constateren dat het uitgangspunt
niet is veranderd, maar dat er
desondanks geen arbeidsvoorwaardenakkoord ligt. Wij hebben
van onze achterban duidelijk te
verstaan gekregen dat het wel
hoog tijd is en dat er een sterk
verbeterd onderhandelingsresultaat moet komen zonder open
eindjes. Open eindjes zoals de
verwijzing naar een verzachtende
maatregel of de nog te maken
aanpassingen in het loongebouw
voor militairen zijn voor ons dan
ook geen optie. Beide zaken
dienen duidelijk en transparant te
zijn. Men wil simpelweg weten
wat er voor het individu gaat
gebeuren en wanneer dat geldt
voor het totale resultaat wat
uiteindelijk dient te worden
voorgelegd. Uiteindelijk hebben de
leden van de aangesloten bonden
immers het laatste woord. Het is
dan ook evident dat wij serieuze
stappen willen zetten om het
loongebouw voor militairen
significant aan te passen. Alleen
als die stappen in het loongebouw
helder zijn en duidelijk is op welke
wijze het huidige eindloonpensioenstelsel wordt verlaten, dan pas
kan worden bezien of er mensen
zijn die daadwerkelijk benadeeld
worden of minder pensioenper-

spectief hebben. Pas dan kan er
worden bezien of er sprake moet
zijn van verzachtende maatregelen
en zo ja, in welke mate.
Het personeel heeft veelvuldig
gehoord dat ze op de eerste plaats
staan, maar merken daar in de
praktijk nog bar weinig van. Dat
brengt ons bij het groeien van de
Defensieorganisatie. Zoals zo vele
malen door ons is aangegeven
heeft de hele BV. Nederland
problemen met het werven van
nieuw personeel. Veel grote en
kleine MKB-bedrijven geven aan
dat ze worden geremd in de groei
doordat er kwalitatief en kwantitatief onvoldoende personeel kan
worden geworven. Defensie heeft
daarbij ook nog te maken met een
grote irreguliere uitstroom. Wij
constateren dan ook dagelijks dat
dit de organisatie steeds meer pijn
gaat doen. Doordat relatief veel
ervaren personeel vertrekt en te
weinig nieuw personeel instroomt
daalt niet alleen de vullingsgraad,
maar ook nog de gemiddelde
ervaring.
Een eventueel arbeidsvoorwaardenakkoord zou een eerste stap
kunnen zijn naar het doorbreken
van deze negatieve spiraal waar
Defensie zich thans nog steeds in
bevindt. Dit akkoord zou immers
moeten bijdragen aan het herstel
van vertrouwen waardoor er
tevens perspectief komt. Perspectief op het beter waarderen van
het personeel, betere balans
tussen werk en privé, maar ook
perspectief op een nog sterkere
Defensieorganisatie waar toekomstig en huidig personeel weer deel
van uit wil maken of wil blijven
maken. Een kwantitatief en
kwalitatief goed gevulde organisatie met goed opgeleid, getraind en
geoefend personeel dat beschikt
over voldoende ‘state of the art’
materiaal en materieel zodat
Defensie met haar loyale personeel waar dan ook ter wereld het
verschil kan maken. Dit is in het
belang van de veiligheid van de
wereld om ons heen in het
algemeen en van ons Koninkrijk in
het bijzonder. In die zin willen wij
dan ook benadrukken dat elke
dag zonder een akkoord er een
teveel is.

Wij roepen u, maar ook onze
zusterorganisaties op om zo snel
als mogelijk tot een sterk verbeterd
onderhandelaarsresultaat te
komen, maar snelheid mag nooit
ten koste gaan van kwaliteit. Het
oordeel is immers aan de leden en
als die het resultaat weer afwijzen
is het probleem niet te overzien.
Voor ons is het uitgangspunt
simpel, voorzitter: arbeidsvoorwaardenoverleg heeft op dit moment
voor ons prioriteit 1, 2 én 3”.
De voorzitter van het SOD dankte
onze voorzitter voor zijn heldere
verhaal en gaf aan dat ook de brief
hem duidelijk is. Desgevraagd naar
het gestelde ten aanzien van het
lopende arbeidsvoorwaardenproces lichtte onze voorzitter nog toe
dat hij heeft gerefereerd aan de
brief en niet heeft verwezen naar
inhoud, proces, onderwerpen of
agenda van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat is een apart traject
en daarvan is afgesproken dat er
uitsluitend gecommuniceerd zal
worden als er onderling overeenstemming is over het moment en
de inhoud van die communicatie.

Werkgroep AFR

Op 12 maart jl. voorafgaand aan
het eerder genoemde SOD heeft
er een vergadering van de
Werkgroep Algemene Financiële
Rechtspositie (WG AFR) plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering
zijn onder andere de navolgende
onderwerpen besproken:
Financiële vergoeding inzet
militairen na passage orkanen in
het Caribisch gebied
Het betreft hier een langdurige
discussie over welke vergoeding
er nu aan het personeel dient te
worden toegekend bij inzet op de
eilanden in het Caribisch gebied bij
een passage van een orkaan. In de
praktijk is gebleken dat er verschil-

13

SOD
lende vormen van vergoeding
(VVHO, Meerdaagse activiteiten,
VROB) bij een passage van een
orkaan worden toegekend aan het
personeel. Er lijkt zelfs sprake te
zijn van verschillende vergoedingen
per eiland. In de AFR is besloten
dat Defensie middels een brief aan
het SOD nader ingaat op de
toegekende toelages. Met
betrekking tot het toekennen van
een toelage/vergoeding bij een
toekomstige passage zal er verder
worden gesproken in het Technisch
werkverband buitenland. Gelet op
het naderende orkaanseizoen (juni
– december) in het Caribisch
gebied, blijft de ACOM druk
houden op dit dossier.
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Aanpassing systematiek
duiktoelage
Defensie is met een nieuw
voorstel gekomen met betrekking
tot het toekennen van de duiktoelage. Het voorstel behelst dat er
niet langer een toelage toegekend
zal worden per gedoken minuut
maar een vaste maandelijkse
toelage afhankelijk van de kwalificatie van de medewerker.
De ACOM is van mening dat bij
wijzigingen van de toelage er
mede gelet op het bestendige van
de toelage, ook aspecten betrokken dienen te worden als
pensioengevendheid, afbouwregeling, garantie toelage en een
mogelijke aanvulling op de Toelage
buitenland bij plaatsing in het
buitenland. De ACOM blijft van
oordeel dat dit soort onderwerpen
besproken dienen te worden aan
de arbeidsvoorwaardelijke tafel en
niet in een WG AFR. Na een
uitgebreide discussie is door
Defensie besloten om opnieuw in
contact te treden met een

“representatief” deel van de
duikgemeenschap en met een
aangepast voorstel te komen.
Wijzigingsvoorstel Regeling
Dienstreizen inzake buitenlandse dienstreizen
Defensie heeft per brief voorstellen gedaan voor wijzigingen bij
buitenlandse dienstreizen.
Defensie heeft in de betreffende
brief aangegeven dat in de
achterliggende periode een
interdepartementale werkgroep
zich heeft gebogen over mogelijkheden om te komen tot een
Rijksbrede harmonisatie van
reisafspraken. Bepaalde voorstellen uit deze werkgroep wil
Defensie graag doorvoeren in de
dienstreisregelingen. Er heeft een
uitgebreide discussie plaatsgevonden over de voorstellen van
Defensie. Door alle centrales van
overheidspersoneel is aangegeven
dat Defensie een eigen sector is
met eigen regelingen. Afrondend
kwam de voorzitter van de WG
AFR tot de conclusie dat er een
hoop opmerkingen zijn en er nu
geen overeenstemming bereikt zal
worden. Er komt een nieuw
voorstel dat in de volgende
vergadering van de WG AFR
besproken gaat worden.
Wijziging verplaatsingskostenregeling Defensie betreffende
bezichtigingsreis Caribisch
gebied
Het Verplaatsingskostenbesluit
(VKBD) en de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD) regelen
onder meer een tegemoetkoming
voor de ambtenaar en zijn echtgenote in de reis- en verblijfskosten
die zijn verbonden aan een reis ter
bezichtiging van onder meer
woonruimte en scholen in het
buitenland indien de ambtenaar
daarheen verplicht wordt te
verhuizen. Het VKRD sloot de
ambtenaar en zijn echtgenote, bij
een verplichte verhuizing naar de
landen binnen het Koninkrijk,
Bonaire, Saba, Sint Eustatius en
Duitsland echter uit van voornoemde tegemoetkoming.
Deze wijziging neemt de aangehaalde uitsluitingsgrond weg.
Reden voor de wijziging is onder
meer dat het woningaanbod van
kwalitatief goede Defensiewoningen, alsook het woningaanbod op
de vrije markt, in het Caraïbisch
gebied sterk is afgenomen. Ook in
de Duitsland is het inmiddels de
norm dat de ambtenaar zelf een

woning zoekt waar hij vroeger door
de NASAG-organisatie naar een
Defensiewoning werd bemiddeld.
Voor het zoeken van een passende
woning is het faciliteren van een
bezichtigingsreis voor voornoemde
landen daarom gerechtvaardigd. Er
wordt ingestemd met de wijziging
van de VKRD. Nadere afspraken
zullen worden gemaakt in het
Technisch werkverband buitenland.
Uitbreiding Regeling vergoeding
militairen DSI met AOT BSB
De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten Koninklijke Marechaussee (BSB KMar) heeft een
Arrestatie en Ondersteuningsteam. Het Arrestatie en Ondersteuningsteam (AOT) maakt
operationeel onderdeel uit van
landelijke arrestatieteams (politie
en KMar). Het AOT-BSB is volledig
geïntegreerd in het stelsel van de
landelijke AOT's. Tijdens AOT-inzet
geldt voor de politie AOT's dat ze
gebruik maken van de DSI
regeling. Het AOT-BSB maakt
gebruik van de rechtspositie van
het ministerie van Defensie. De
medewerkers geplaatst bij het
AOT van de BSB worden voor
dezelfde taken ingezet als de
categorieën uit genoemde
regeling. Door het AOT BSB KMar
onder te brengen in artikel 1 van
deze regeling, ontstaat voor
dezelfde uitvoering van taken een
gelijke aanspraak en rechtspositie
voor dezelfde uitvoering van taken.
De vergadering gaat akkoord met
de uitbreiding van de regeling. De
ACOM is van mening dat militairen
onder de regeling vergoeding
militairen DSI aan het inverdienen
zijn, door het buiten werking
stellen van de ATW en verzoekt de
voorzitter deze interpretatie te
bevestigen. De voorzitter is het
niet eens met deze interpretatie
en er wordt besloten om dit punt
te behandelen in het SOD.
Let op de ACOM-site
Voor het verslag van de WG AFR
verwijzen wij u naar onze website.
Daar kunt u bij het Sectoroverleg
alle verslagen van het SOD en de
werkgroepen raadplegen. Uitzondering hierop betreft de Werkgroep
arbeidsvoorwaarden. Hiervan zijn
de verslagen en documenten
vertrouwelijk. Indien u de behoefte
heeft om (met uitzondering van de
WG AV) de betreffende brieven of
documenten te willen raadplegen
kunt u contact opnemen met ons
secretariaat.

INTERVIEW
Theatervoorstelling ‘Vuurdoop’ levert bouwstenen voor het noodzakelijke gesprek

‘Bouwgrond voor nieuw leiderschap,
cultuur- en gedragsverandering
bij de Landmacht’

Brigadegeneraal Kees de Rijke, Directeur Personeel en Organisatie (D P&O) bij de Koninklijke Landmacht, was direct al
‘verkocht’ bij het zien van de theatervoorstelling ‘Ons DNA’
gemaakt door Productiehuis Plezant in opdracht van het
Openbaar Ministerie. Zowel het thema ‘integriteit’ als de
manier waarop het in theatervorm en -taal was gegoten sprak
“heel erg aan.”
Reden om te bezien of Defensie
met dit thema in theatervorm aan
de slag kon gaan. Zeker ook,
vanuit het ‘deelperspectief’ van
de D P&O, omdat de Landmacht
intensief werkt aan “cultuurverandering”. Een theaterproductie op
de wijze van ‘Ons DNA’ zou
wellicht een “aardige manier zijn
om dat te communiceren” en het
personeel, van hoog tot laag, in
de organisatie, te betrekken bij de
gewenste verandering. Verneemt
ACOM Journaal in een ‘nazitgesprek’ in het huistheater van
Plezant, met generaal De Rijke en
theatermaker-regisseur Walter
Supèr van het productiehuis.

Interessante uitdaging

Productiehuis Plezant maakt
theatervoorstellingen over
maatschappelijke issues die
invloed hebben op de samenleving, licht Walter Supèr toe. Vanuit
die ‘missie’ bezien was de
opdracht van Defensie “als
hoeksteen van de samenleving”
dan ook een interessante
uitdaging. Want hoewel ‘Ons
DNA’ mag bogen op een goede
ontvangst, is een soortgelijk stuk
maken voor de ‘Defensiewereld’
toch gans andere koek. “Bovendien hebben wij geen enkele
ervaring met Defensie. Het is een
compleet andere wereld voor
ons”.

Maar mensen zijn, vanuit de
optiek van de theatermaker,
“universeel hetzelfde, - of ze nou
militair of dokter zijn. Mensen
willen in een organisatie het
gevoel hebben dat ze er toe doen,
dat ze gezien worden en dat ze
datgene kunnen delen wat voor
hen werkelijk belangrijk is. Als dat
niet mogelijk is maak je als
organisatie maar ten dele gebruik
van hun capaciteiten en creëer je
eigenlijk een soort geamputeerde
mens in je organisatie. En daar
wordt een organisatie niet beter
van.”

Brein pikken

Voor de Landmacht, geeft de
Directeur P&O vrijmoedig toe,
was “een medium als het
theaterstuk” tot dan nog niet
verkend terrein. Het daaropvolgende wederzijdse creatieve
‘brein pikken’ met als kernthema
de behoefte van de Landmacht en
de mogelijkheden van het
theaterhuis om daaraan te kunnen
voldoen, markeerde het begin van
theatervoorstelling ‘Vuurdoop’.
Het was zeker ook de D P&O niet
ontgaan dat er onder het personeel van de Landmacht “heel veel
leefde aan ongenoegen” met
name door de aanhoudende
krimp van de organisatie. Maar
ook dat “de mensen weer heel
graag trots willen zijn op hun vak
als militair, trots op de Landmacht”.

Besloten werd een voorstelling te
maken waarin echt moeilijk
bespreekbare zaken toch bespreekbaar worden gemaakt. Dat
doe je, legt de theatermaker uit,
“door ze een veilig referentiekader te geven waardoor mensen
zich veel minder geremd voelen
om daar het gesprek over aan te
gaan.”
De voorstelling moet emoties,
‘triggers’ loswoelen bij de
mensen die vanuit de eigen
achtergrond het stuk ervaren en
beleven. Daar zijn de makers en
spelers goed in geslaagd volgens
De Rijke die de voorstelling nu
6 keer gezien heeft en “elke
keer weer een ander thema
(ontdekt) waarover je zou kunnen
doorpraten”.

Brigade-generaal Kees de Rijke (links)
en theatermaker-regisseur Walter Supèr.
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Het ‘eerlijke gesprek’
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Een mooie ‘bijvangst’ van de voorstelling ‘Vuurdoop’ is dat ook de
buitenwacht, in een uur tijd,
kennis kan maken met de
Landmacht. Geen overbodige luxe
overigens, meent de generaal die
telkens weer paf staat als hij
geconfronteerd wordt met
mensen die volstrekt in het
duister tasten als het gaat over
‘het leger’. “Het stuk moet je zien
als de start, de inspiratiebron voor
het gesprek.” Sterker nog, vult
Supèr aan, “het is de katalysator,
de versneller tot het eerlijke
gesprek. We stoppen naast de
definieerbare inhoud ook altijd iets
ondefinieerbaars in een voorstelling. Dat is de emotie die het stuk
moet oproepen, - het kruipt de
mensen onder de huid. Ze vinden
er wat van, worden er emotioneel
van, boos of blij, het roept
weerstand op. Dat is prima. Het
vervolg is het verhaal van de
mensen zelf. Vertel wat je
weerstand oproept, wat je
beroert. Als je als organisatie erin
slaagt om mensen zo te raken
dan is daar de voedingsbodem
gevonden om werkelijk tot
ontwikkeling, tot verandering te
komen.”
Cruciaal in dit proces is of het
‘eerlijke verhaal’ van de mensen,
zonder opsmuk of bijgevijlde
scherpe randen, ook de ‘hogere
legerleiding’ bereikt. “Daar gaat
het heel erg om”, benadrukt De
Rijke, “staan we ervoor open om
het eerlijke verhaal ook werkelijk
op tafel te krijgen. Dat is iets dat

vaak best wel gedempt wordt
door onze hiërarchie. Dat wordt
nu ook aan de kaak gesteld in de
voorstelling. Wat we wel moeten
beseffen is dat die ‘leiding’ niet
per se ‘Den Haag’ of iemand hoog
of ver weg is, maar dat wij vaak
zelf die leidinggevende zijn.”

Naar een nieuwe cultuur

Met mooi weer spelen en
‘niets-aan-de-knikker verhalen’
doe je uiteindelijk jezelf de das
om volgens de D P&O. “Als je
nooit zegt dat dingen niet kloppen
in de organisatie maar, vanuit die
‘can do’ positie steevast roept dat
alles op rolletjes loopt, zul je ook
nooit geld krijgen voor verbetermaatregelen. Dit theaterstuk zet
dat scherp weg. Kijk, wij willen als
Landmacht naar een nieuwe
cultuur. Maar dat betekent wel dat
je goed moet weten wat het
verhaal van die Landmacht is
anders kun je niet veranderen.
Onze organisatie wordt blijkbaar,
om het zo te zeggen, nog

gesmoord door die dempcultuur.
En dat is niet alleen zoals de
mensen altijd zeggen en denken:
het niveau boven ons maar het
begint bij ons zelf.”
Voor D P&O De Rijke betekende
de aanloop naar en de totstandkoming van ‘Vuurdoop’ een “best
wel spannende” exercitie.
Eenmaal de opdracht tot het
maken van zo’n voorstelling
gegeven is er geen weg terug.
Dan is er geen ruimte voor
interventies om de zaken wat
meer omfloerst en minder
confronterend over het voetlicht
te brengen. “Dit is echt het
verhaal. En elke keer als ik zei:
‘Oké we gaan het doen’, vond ik
het wel spannender worden. Ik
was dan ook stik zenuwachtig
toen het stuk in première ging.
Maar ik vond en vind, ondanks al
die kritiek naar ons toe, dit moet
gewoon gezegd moet worden.
Het moet naar mij toe gezegd
worden; het moet naar de leiding
van de Landmacht toe gezegd
worden. Het zou volstrekt
ongeloofwaardig zijn als ik gezegd
had: ‘Kun je het niet een beetje
tunen’. Dan kun je er evengoed de
stekker uit trekken.”
Walter Supèr wist dan altijd wel
iedereen het grote belang voor
ogen te houden als hij beargumenteerde waarom bepaalde
zaken onverbloemd in het stuk
aan de orde moesten komen.
“Uiteindelijk is mijn bijdrage als
theatermaker om de samenleving
een beetje mooier te maken. De
mensen te raken en uit te dagen,
stimuleren en te inspireren. Dat is
de reden waarom je dingen doet
zoals je ze doet”, legt hij zijn
gedrevenheid uit.

Wow-factor

Counterpart Kees de Rijke
benadrukt nog eens dat het gaat
om het eerlijke verhaal op tafel
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ander soort leiderschap. Niet
meer wat men kennelijk ervaart
als kadaverdiscipline maar ook de
militaire hiërarchie en daarover
het gesprek aangaan.”

leggen. “Mensen zeggen ook:
‘Het einde hebben jullie goed
laten aflopen. Blijven de mensen
ondanks al die toestanden toch
gewoon bij de club’. Dat hoort ook
bij die spagaat: Het loopt allemaal
niet lekker in de organisatie, de
gevolgen van de krimp, arbeidsvoorwaarden, dat ligt erg gevoelig. Maar ook dat je op de
werkvloer serieus genomen
wordt, je veilig voelen. Aan de
andere kant is er het verlangen
om bij de dienst te horen en de
beroepstrots die daarbij hoort.
Kameraadschap, ons visitekaartje
is blijkbaar zó sterk. Die loyaliteit
naar elkaar toe, dat vind ik het
meest belangrijke. Dat is voor mij
de wow-factor.”
Volgens Supèr wordt “de bouwgrond geleverd voor de landmacht
van de toekomst die nu in de
maak is.” Geprobeerd is het
eerlijke verhaal te vertellen vanuit
diverse perspectieven en rangen
in de organisatie. In de voorstelling komen “een vrouw, een
kapitein, een overste maar ook
een militair in opleiding aan het
woord. Hoe kijken die, elk vanuit
hun eigen perspectief, naar de
organisatie.”
De Rijke vult aan dat de vrouwelijke militair in feite ook “mensen
van buitenlandse afkomst”
symboliseert. Hij werd bijvoorbeeld na de voorstelling aangesproken door een militair van
Surinaamse komaf die zei zich
volkomen te herkennen in de
pesterijen die de vrouw te
verstouwen krijgt. “Dit soort
thema’s komen boven water
hoewel ze niet zo in het stuk
zitten en dat is juist de bedoeling.
Kom maar op met je verhaal. Waar
moeten we veranderen?”
Het bezoeken van de voorstelling
is verplicht. Waarom?

“Omdat iedereen het moet zien.
Daarom hebben we als Landmacht ervoor gekozen om het op
deze manier te organiseren. Eerst
voor de leidinggevenden en
vervolgens voor iedereen die
leiding krijgt. Om met elkaar die
spiegel voorgehouden te krijgen.
Wil je echt iets veranderen dan zul
je allemaal in deze spiegel
moeten kijken en daarmee willen
we verder”, aldus de Directeur
Personeel en Organisatie.

Bouwstenen komen halen

Regisseur Supèr ziet een en
ander als onderdeel van het
vakmanschap, de professionaliteit
van de militair. “Het hoort bij het
vakmanschap om met elkaar
ideeën uit te wisselen over hoe
verder te gaan in de toekomst.
Daarvan ben je namelijk een van
de bouwstenen.
Mijn insteek is meer om de
mensen ertoe te verleiden om
naar je toe te komen in plaats van
ze een verplichting op te leggen.
In die zin proberen we in de
communicatie ook de zingeving te
onderstrepen waarom we dit
eigenlijk doen. En of je mee wilt
doen aan het gesprek. Wil je dat
niet of sta je daar onverschillig
tegenover dan moet je je toch wel
afvragen of Defensie wel de plek
voor je is. Dat is wat anders dan
verplicht stellen. Of anders
gezegd het is net zo verplicht als
dagelijks naar de kazerne gaan
omdat het je werk is.”
Brigade-generaal De Rijke is
stellig in zijn opvatting dat het
“hoort bij het beroep van militair
om met elkaar het gesprek aan te
gaan”. De theatervoorstelling
‘Vuurdoop’ reikt de bouwstenen
daarvoor aan. “En wij willen dat je
die bouwstenen komt halen.” De
voorstelling is bovendien mede
aanleiding voor leiderschapstrainingen. “Want dit vereist ook een

Maar, waarschuwt de theatermaker, dat wil zeker niet zeggen dat
er “geen drills moeten zijn, - die
horen bij het vak van militair zijn,
bij de professionaliteit. Het is
zeker niet de bedoeling dat we
allemaal praatgroepen worden.
Daar gaat de voorstelling ook niet
over. Maar het gesprek is een
onderdeel van het hele palet van
het vakmanschap.”

Indringender bewustzijn

‘Vuurdoop’ kan als programma in
principe twee jaar ‘draaien’. Maar
opdrachtgever en bedenker-uitvoerder gaan ervan uit dat een en
ander, inclusief nazorg, over een
langere periode uitgesmeerd zal
moeten worden. De organisatiecoaches bij de CLAS-brigades
pakken straks de zaak verder op.
De thema’s die in het stuk zo
confronterend aan de kaak
worden gesteld zullen prominent
staan op agenda’s van leiderschapsbijeenkomsten en andere
instructie- en trainingssessies.
“Zoiets duurt soms wel tien jaar”,
taxeert D P&O De Rijke.
Walter Supèr beaamt dat in feite
“een heel vervolgprogramma”
een integrerend deel vormt van
het theaterstuk. “Het gesprek
voeren en de uitkomsten daarvan
aan wensen, weerstanden en
acties op tafel zetten en vervolgens heel situationeel kijken hoe
daarmee om te gaan. Ik weet
zeker dat iedereen die de voorstelling gezien heeft en zo’n soort
situatie meemaakt er dan anders
in staat. Niet dat hij of zij dan de
oplossing voorhanden heeft maar
het bewustzijn van wat er
gebeurt, zal indringender zijn. Er
zal, terugdenkend aan de voorstelling, altijd een belletje gaan
rinkelen.”
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Waarneming en
waarnemingstoelage

Waarneming en waarnemingstoelage zijn vaste begrippen binnen Defensie in een
situatie van onderbezetting, personeelstekorten, vullingsproblemen, langdurig
ziekteverzuim, op handen zijnde reorganisatie waardoor de functie komt te vervallen en
het ontbreken van bevorderingsruimte. Het gaat kort gezegd om ‘redenen
van organisatiebelang’ met het oog op de goede uitvoering van de operationele
taken van de krijgsmacht.
De vraag is nu wat juridisch onder waarneming moet worden verstaan en wanneer je
als defensiemedewerker recht hebt op de
waarnemingstoelage. Dit artikel behandelt de
twee voornoemde begrippen in verkorte
vorm.

Wat is waarneming?
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Waarneming hout in dat de beroepsmilitair
wordt belast met een andere, waar te nemen
functie dan zijn eigen functie. De waargenomen functie vindt plaats op het eigen
rangniveau en niet op het naast hogere
rangniveau. Waarneming dus zonder de
toekenning van de daaraan verbonden (naast
hogere) rang. Waarneming kan voor de duur
van maximaal 12 maanden. Een militair kan
eenmaal tijdens zijn functievervulling met de
volledige waarneming van een functie worden
belast.

Formele en informele waarneming

In de praktijk van het defensiebedrijf kan
worden gesproken van formele en informele
waarneming. Het onderscheid tussen deze
termen is niet altijd eenduidig.
A. Formele waarneming
Formele waarneming is vanaf de start een
zogeheten ‘rechtmatige waarneming’. De
volledige waarneming van de functie is
overeenkomstig artikel 22 van het Algemeen
militair ambtenarenreglement (AMAR) en dus
‘volgens het boekje’. Gedeeltelijke waarneming is volgens het AMAR niet mogelijk. Bij
burgerpersoneel kan dit overigens wel. De
waarneming is vastgelegd in een officiële
waarnemingsbesluit.

Waarnemingstoelage

Op grond van artikel 11 van het Inkomstenbesluit militairen (IBM) en - voor burgerambtenaren - op grond van artikel 17 lid 7 van het
Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren
defensie (IBBAD) heeft de defensiemedewerker recht op de uitbetaling van de zogeheten
‘waarnemingstoelage’.
Het is dus een financiële vergoeding voor de
waarneming. Nadere regels voor alle defen-

siemedewerkers zijn neergelegd in de
Beleidsregel aanstelling, functietoewijzing en
bevordering (Hoofdstuk 3 Functietoewijzing
en waarneming). Het IBBAD voorziet overigens - in tegenstelling tot het IBM - ook in
een waarnemingstoelage of financiële
compensatie bij gedeeltelijke waarneming.
Een ongelijke situatie waar juridisch geen
rechtvaardiging voor te vinden is.
B. Informele waarneming
Informele waarneming is waarneming die niet
op de rechtspositieregeling is gebaseerd,
maar wel in een organisatiebehoefte voorziet.
De onderbezette afdeling bijvoorbeeld moet
immers ‘draaiende worden gehouden’. Pas
‘achteraf wordt de balans opgemaakt’ en
vindt eventueel besluitvorming plaats,
hetgeen op gespannen voet staat met de
(militaire) rechtspositieregeling en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Om achteraf een door het bevoegd gezag
wenselijk geachte feitelijke situatie van
waarneming alsnog met een formeel waarnemingsbesluit af te dekken, onder toekenning
van een waarnemingstoelage, kan overigens
volgens de rechtspraak enkel aan de orde zijn
in zeer bijzondere, uitzonderlijke situaties,
bijvoorbeeld de waarneming bij een krijgsmachtdeel of eenheid die meerdere jaren
heeft geduurd.

Informele waarneming: geen waarnemingstoelage, wel recht op financiële compensatie
In het geval van zogeheten ‘informele
waarneming’ kan onder de juiste omstandigheden aanspraak bestaan op een financiële
compensatie, als het bevoegd gezag weigert
een waarnemingstoelage toe te kennen.
De Centrale raad van Beroep (CRvB) heeft –
als hoogste ambtenarenrechter in Nederland
– onlangs beslist dat aanspraak bestaat op
een geldelijke vergoeding voor de verrichte
werkzaamheden of het uitvoeren van de
taken behorend bij de waargenomen functie,
op grond van de norm van goed werkgeverschap in combinatie met artikel 115 AMAR
(billijke schadeloosstelling).
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compensatie voor de informele waarneming.
Als deze de gevraagde compensatie mondeling weigert, is geen sprake van een besluit in
bestuursrechtelijke zin en kunnen daartegen
geen rechtsmiddelen (bezwaar en beroep)
worden aangewend. Een besluit houdt
immers een schriftelijke beslissing in van een
bestuursorgaan en niet een mondelinge
beslissing.

Volledige waarneming vereist

Een voorwaarde voor een dergelijke financiële
compensatie is dat de waargenomen functie
volledig dan wel nagenoeg structureel het
gehele samenstel van taken (werkzaamheden), bevoegdheden en verantwoordelijkheden op u had genomen. Gedeeltelijke
waarneming van de functie is dus onvoldoende, aldus de CRvB. Het is dus in uw belang
dat u een goed gedocumenteerd dossier
aanlegt van uw werkzaamheden voordat u bij
het bevoegd gezag om een financiële
compensatie verzoekt.

Functioneringsgratificatie

Tip

Het is verstandig om middels een rekest of
schriftelijk verzoekschrift de commandant van
het betreffende defensieonderdeel of eenheid
nadrukkelijk te verzoeken om een financiële
compensatie voor de informeel waargenomen
functie of samenstel van werkzaamheden. Op
dit rekest of verzoekschrift moet het bevoegd
gezag schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd
een besluit nemen. Indien het rekest wordt
afgewezen kan daartegen middels een
bezwaarschrift – en eventueel daarna het
instellen van beroep bij de rechtbank - worden
opgekomen.

Op grond van artikel 13, eerste lid, van het
IBM en artikel 45 van het IBBAD (voor
burgerambtenaren) kan de commandant aan
de militair die zich bijzonder heeft onderscheiden door optreden of gedragingen dan wel
door buitengewone toewijding of ‘bijzondere
loffelijke dienstverrichtingen’, een functioneringsgratificatie toekennen.
Er moet dan sprake zijn van functioneren dat
uitgaat boven dat wat van een gemiddelde
militair mag worden verwacht. Indien de
defensiemedewerker op uitstekende wijze
zijn of haar taken heeft verricht, zowel in de
organieke functie als in die van de waargenomen functie, kan de commandant of bevoegd
gezag een dergelijke beloning toekennen.

Functioneringsgratificatie is geen
waarnemingstoelage

Deze beloning behoeft door u echter niet als
een vorm van waarnemingstoelage te worden
beschouwd. Zeker niet als he bedrag van de
beloning in geen verhouding staat tot de
hoogte van de waarnemingstoelage als
sprake zou zijn van een formele (rechtmatige)
waarneming.
Het besluit van Defensie om aan u een
gratificatie toe te kennen - als beloning voor
het op uitstekende wijze functioneren in de
tijd dat u taken van de waarnemingsfunctie
hebt waargenomen - is geenszins een
beslissing van het bevoegd gezag op het
verzoek van de defensiemedewerker de
gewenste financiële compensatie te geven
voor de waarneming. Defensie is te allen tijde
verplicht een formeel besluit te nemen op uw
compensatieverzoek.

Bestuursrechtelijke weg volgen

Het heeft overigens geen zin om in een
informeel gesprek aan de (lagere) commandant gewoonweg te vragen om een financiële
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Bevordering

Het is overigens begrijpelijk dat de beroepsmilitair, in een waarnemingssituatie, schriftelijk aan het bevoegd verzoekt om – op grond
van artikel 24 lid 4 van het AMAR - te worden
bevorderd tot de rang die verbonden is aan de
waargenomen functie. Het voornoemd artikel
stelt dat ‘aan de militair die een functie is
toegewezen waaraan een hogere rang is
verbonden dan de rang die hij bekleedt, wordt
met ingang van functievervulling die hogere
rang toegekend (…)’.
De CRvB heeft echter in meerdere uitspraken
beslist dat dit artikel geen ruimte biedt voor
de gewenste bevordering, tenzij een schriftelijke toezegging is gedaan. De beroepsmilitair
zal gewoonweg via Peoplesoft zijn of haar
belangstelling voor de functie moeten uiten
(reguliere functietoewijzing). Ook de enkele
omstandigheid dat een functie langer is
waargenomen dan gedurende de toegestane
maximale periode van 12 maanden, geeft nog
geen aanspraak op functietoewijzing en
bevordering.
Indien u juridisch advies of hulp nodig hebt,
dan kunt u te allen tijde per e-mail (info@
acom.nl) of telefonisch gedurende de piket
(08:45 – 12:45 uur) contact met onze juridische dienst opnemen.

tot

30%
korting op
A-merken

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt, prijs- en tekstfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig vanaf 1 maart 2019, zolang de voorraad strekt.
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden?
Uw verzekeringen moeten worden
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u
een kind krijgt of een kind meerderjarig
wordt. Geef de wijzigingen in uw
gezinssituatie daarom altijd door.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen?
Een hypotheek afsluiten of aanpassen?
Een belangrijke financiële stap. Voorkom
bij de aankoop, of juist later, financiële
tegenvallers. Laat u persoonlijk
adviseren en begeleiden door de
DFD-adviseur.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.

Baby op komst?
Uit dienst? Een woning kopen of verhuizen?
Gaat u samenwonen of trouwen? Of gaat
u juist scheiden? Gaat u binnenkort op

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie?
Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
of gaat u met functioneel leeftijdsontslag?
U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw
verzekeringen moeten worden
aangepast aan de nieuwe situatie.

Veranderingen?
Contact DFD

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met
DFD. Ook wanneer er niets lijkt te veranderen, is het slim
om uw verzekeringen jaarlijks na te lopen. Wij helpen en
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blijft.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl

CAR NL
Rusland: Nederland geeft VS vrijbrief van (militair) handelen vanaf Curaçao

Moskou waarschuwt Willemstad:
'Faciliteer interventie in Venezuela niet'
Curaçao doet er goed aan zijn grondgebied niet te laten gebruiken voor
eventuele Amerikaanse militaire interventie in Venezuela. Die waarschuwing aan het adres van Willemstad kwam van Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
Maria Zakharova

Minister-president
Eugène Rhuggenaath

Volgens Zakharova, tijdens een persbriefing op
28 maart jl., hebben de Amerikanen carte
blanche van Nederland om het eiland te
gebruiken als springplank voor een “agressieve
interventie” in de binnenlandse aangelegenheden van het Zuid-Amerikaanse land. Dit alles
onder het mom van overslagpunt voor humanitaire hulpverlening.

Destabilisatie in de regio

De overeenkomst tussen Nederland en de VS
laat, analyseerde de Russische woordvoerder,
de Amerikanen alle ruimte om, gebruik makend
van de aanwezige faciliteiten, eventuele
militaire dreigementen tegen Caracas direct in
daden om te zetten.
“Wij hopen dat de regering van Curaçao niet zal
toestaan dat het eiland gebruikt wordt als een
zoveelste springplank voor weer een westers
avontuur gericht op destabilisatie in de regio”,
aldus woordvoerder Zakharova van het
ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland.

Nadrukkelijk toestemming Curaçao

Minister-president Eugene Rhuggenaath
reageerde op de lokale radio waarbij hij onder
meer toegaf dat de Verenigde Staten eventueel
militair materieel kunnen vervoeren vanaf
Curaçaos grondgebied. Maar in zo’n geval zou
hij zelf, als premier, nadrukkelijk toestemming
moeten geven aan de Amerikanen.
Het verdrag tussen het Koninkrijk en de
Verenigde Staten is uitsluitend bedoeld om de
faciliteiten op het eiland te gebruiken voor
humanitaire hulp aan het door gewelddadige
conflicten geteisterde buurland. Alleen met
uitdrukkelijke toestemming van het Koninkrijk
der Nederlanden en de premier van Curaçao,
zou hiervan afgeweken kunnen worden.
Minister van Buitenlandse Zaken Blok heeft
intussen de Tweede Kamer laten weten dat in

EU-verband de druk op de Venezolaanse
president moet worden opgevoerd om
vervroegde verkiezingen af te dwingen.

Russische militairen in Venezuela

Intussen bouwt Rusland zijn militaire presentie
in Venezuela (verder) uit. De Peruaanse krant
El Comercio meldde de aankomst op 23 maart
jl. van militairen en materieel in het land. Per
Iljoesjin Il-62 en Antonov An-124 werden
respectievelijk 99 manschappen en 35 ton aan
materieel afgeleverd in de hoofdstad Caracas.
Daar hoeven andere landen zich niet druk of
ongerust over te maken, liet Dmitri Peskov, de
woordvoerder van de Russische president Putin
op 28 maart sussend weten via Tass.
“De Venezolanen moeten zelf beslissen over
hun gezamenlijk toekomst. Rusland mengt zich
niet in de binnenlandse aangelegenheden van
het land.”

Militaire verplichtingen

Rusland werkt op grote schaal intensief samen
met Venezuela waarbij het wederzijdse
voordeel van beide landen voorop staat.”.
Peskov benadrukte dat Rusland verplichtingen
heeft jegens Caracas, “ook militaire”, die het
moet nakomen.
Het Kremlin verwacht van Washington dat het
de Russische militaire aanwezigheid in Venezuela respecteert. Rusland ageert ook niet tegen
de militaire presentie van de Verenigde Staten
in tal van landen en regio’s, wierp Dmitri
Peskov, de woordvoerder van president Putin,
tegen.
Naast Russische militairen zijn er naar verluidt
ook Cubaanse militairen en veiligheidsspecialisten in Caracas aanwezig. De Cubanen zouden
belast zijn met de persoonlijke beveiliging en
verdediging van president Maduro
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ALGEMEEN

Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Koninklijke Marine,
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd.
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.
CZSK = Koninklijke Marine
CLAS = Koninklijke Landmacht
CLSK = Koninklijke Luchtmacht

Datum Tijd

april
17
18
19

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie

Activiteit

Locatie

			
14.30 Medaille-uitreiking ATFME
Vliegbasis Leeuwarden
9.00
Thuisfrontinformatiedag RS/OIR
Van Braamhouckgeestkazerne, Doorn
10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI 14
Oranjekazerne, Schaarsbergen

CLSK
CZSK
CLAS

mei							
10
16
16
18
23
29

10.00
8.30
9.30
10.00
10.00
10.00

Thuisfrontinformatiedag RS GNTT
Thuisfrontinformatiedag (diverse missies)
Het verhaal van de 'missie' 16 mei 2019
Thuisfrontcontactdag We@home
Thuisfrontinformatiedag RS
Thuisfrontinformatiedag EFP

Speciale actie voor
veteranen en actief
dienende militairen:
10% korting op een
teamticket
Geldig op boekingen t/m 15
mei 2019 en op vertoon van
veteranenpas of smartcard
Gebruik de code:
ACOM
bij het boeken op
www.helshooter.nl

Prinses Margrietkazerne, Wezep
Genm Kootkazerne, Garderen
Veteraneninstituut, Doorn
Hart van Holland, Nijkerk
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

CLAS
CLAS
Kmar/Pol
DOT
CLAS
CLAS
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In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
De overgebleven letters vormen een spreekwoord. Hoe luidt dit spreekwoord?
AARDS - BAROK - BATAK - BEZOEK - BRAMEN - BROOM - CELLO - CHILI - CRYPTE - DINGO
DONNA - ESSEN - FIXEERBAD - GAARNE - GETAL - GRAMMOFOONPLAAT - IDEAAL - ILLUSIE
JARIG - KAJAK - KRAAK - KRAAM - LARIE - LEEGLOOP - LIVING - LORRE - LUIPAARD - MILJOEN
MODULE - MOORD - ONMIN - OORBEL - PALET - PILOT - PIOEN - POMPIER - RAYON - RIBES
SCHAATS - SOMMA - SPENEN - TAPIR - TJALK - TROON - TSUNAMI - TULBAND - UITSLAG
VALIDE - XENON
W301
Oplossingen kunt u inzenden tot 29 april.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De puzzel in ACOM Journaal #03-19 bleek door een ‘pastei’ van beeld en tekst onoplosbaar.
Hiervoor onze welgemeende excuses!
Uit de inzendingen van de trouwe puzzelaars die de redactie hierop attendeerden
(ook via social media, jawel!) maar ook van degenen die toch wijs werden uit de brij,
trokken wij de volgende winnaars.
R. van Steensel, Bremen (D); F.A. Houtsma, Eibergen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Driewerf hoera!

PUZZELPAGINA

17%

PUZZEL
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Jubilarissen

SENIOREN

50 jaar ACOM-lid
De heer C.N.P.A. (Chris) Rommes, secretaris Regio Zuid van de
ACOM, vierde op 2 april jl. dat hij 50 jaar lid is van de bond.
Tijdens de regioraadsvergadering die Regio Zuid op 14 maart
belegde, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om gepast
stil te staan bij het (toen aanstaande) gouden lid-jubileum van
de regiosecretaris.
Algemeen secretaris-onderhandelaar Stefan Hop meldde zich
present om de jubilaris de oorkonde en het gouden insigne uit
te reiken.
Op de foto van links naar rechts de algemeen secretaris Hop
en de jubilerende regiosecretaris Rommes.

In memoriam Engel Speelman
Engel Speelman, oud-Regiobestuurslid van de ACOM is niet meer. Hij overleed op
11 februari jl., 85 jaar oud, in zijn woonplaats Arnhem. Daar werd Engel op
18 februari ook gecremeerd.
Engel Speelman is 58 jaar actief geweest ten behoeve van de ACOM en haar rechtsvoorgangers. Als (regionaal)
bestuurder stond hij altijd klaar om de belangen te behartigen van de leden in met name de regio Arnhem en
ommeland. De ACOM-leden daar wisten Speelman dan ook altijd te vinden.
In maart 1955 meldde Engel Speelman zich aan bij de NCOOV en vrijwel direct daarna
werd hij bestuurlijk actief voor de afdeling Deelen. Gedurende zijn gehele diensttijd maar
ook daarna bleef hij zich (bestuurlijk) inzetten voor het vakbondswerk.
Op een gegeven ogenblik (eind 2013), de jaren gingen fysiek tellen, vond hij dat het
genoeg was geweest.
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Engel blijft in onze herinnering als een oprechte, rechtvaardige collega op wie de leden
altijd een beroep konden doen.
De ACOM wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe bij de verwerking van zijn overlijden.

Reünie InstructieCie Koksschool Haarlem
Ben je tussen 1978 en 1992 kaderlid of burgerpersoneel geweest bij de InstructieCompagnie Haarlem,
dan nodigen wij je uit voor een reünie.
Deze zal plaatsvinden op 11 mei a.s.
We zijn hiervoor te gast bij de Stichting 43 Bevocie,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 39b, 1231KM Loosdrecht.
We hebben een programma met o.a. meevaren met een DUKW - amfibie voertuig op de Loosdrechtse plassen met een
bezoek aan Fort Nieuwersluis. We vragen hiervoor een bijdrage van 30 euro pp. Dit is inclusief eten en drinken.
Het programma start om 12.00 uur en eindigt na het eten rond 20.00 uur.
Aanmelden bij Guus Acke dmv een PB. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling van 30 euro. Minimaal 20
deelnemers.
De sluitingsdatum voor inschrijving is 30 april.
Zie ook: https://www.facebook.com/reunieripperdakazerne/

Uw regio wil ú als rsv’er
De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.
Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden. Meld u aan
bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

SENIOREN

Senioren(mid)dagen
Locatie
Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle
Lunettenkazerne, KEK-gebouw Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught
Vergadercentrum NIA DOMO St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
Den Haag, Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC
Vliegbasis, KEK gebouw,
Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
zomerreces
Muziekvereniging Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5-A, 1271 AA Huizen
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Kazerne Kamp Holterhoek,
Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem-Elderveld
JWF Kazerne, Balkenweg 3, 9405 CC
Willem III kazerne, Frankenlaan 70, 7312 TG Apeldoorn
Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen
Lieuwenburg 2, 8925 CK
Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken,
Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen
Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik),
Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide

Bijzonderheden
Hele dag

2019

Dag Datum Plaats
di
16 april Melle Duitsland
do
18 april *Vught (ook voor leden uit Oirschot eo)
do
16 mei Boekel (Volkel en Uden)
di
21 mei **Regio West, Den Haag
do
23 mei ***Woensdrecht
		
(ook voor leden uit Vlissingen eo)
juli - aug		
di
24 sept Huizen
do
26 sept Venlo
di
1 okt
**Regio Oost Eibergen
			
do
3 okt
Born (Meerssen en Weert)
di
8 okt
Arnhem-Zuid
do
17 okt **Assen
wo
30 okt ****Apeldoorn/Ede, Ermelo/Wezep
di
5 nov
Leeuwarden
			
do
7 nov
Rijen
			
do
21 nov Steenwijk
wo
27 nov Soesterberg
			

Hele dag
Hele dag

Hele dag

Hele dag
Hele dag

De bijeenkomsten zonder * zijn middagbijeenkomsten. Tenzij anders vermeld in de uitnodiging beginnen deze bijeenkomsten
om 13.30 uur. De zaal is dan open vanaf 13.00 uur.
De data en tijden van onze seniorenbijeenkomsten vindt u ook op onze website.

*		De bijeenkomst in Vught is een dagbijeenkomst. De uitnodiging wordt gestuurd naar de leden in Vught en omgeving en
Oirschot en omgeving. In de uitnodiging vindt u de tijden en het programma.
**	Dit is een dagbijeenkomst. Het aanvangstijdstip zal in de uitnodiging worden vermeld.
***	De bijeenkomst in Woensdrecht is een dagbijeenkomst. De uitnodiging wordt gestuurd naar de leden uit Hoogerheide en
omgeving en uit Vlissingen en omgeving. In de uitnodiging vindt u de tijden en het programma.
****	De bijeenkomst in Apeldoorn is een dagbijeenkomst. De uitnodiging wordt gestuurd naar de leden uit Ermelo, Wezep, Ede,
Apeldoorn en omstreken. In de uitnodiging vindt u de tijden en het programma.
Leeftijdsontslagdag 1 november 2019 (Zelf opgeven)
Voor alle leden die eind 2019 of 2020 met leeftijdsontslag gaan vindt op 1 november 2019 een leeftijdsontslagdag plaats in het
Echos Home de Schakel in Ermelo.
Zelf opgeven bij netty.van.ginkel@acom.nl onder vermelding van opgave leeftijdsontslagdag 2019. Verdere benodigde
gegevens bij aanmelding zijn uw contactgegevens, of u alleen komt of met partner, datum leeftijdsontslag en of u van ons een
BV-brief wilt ontvangen voor het bijwonen van de dag.
64+ dag 26 november 2019
Voor jaargang 1955 vindt op 26 november 2019 64plus dag plaats op de Lkol Tonnetkazerne in t Harde.
Onze leden van jaargang 1955 ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop
van tijd op de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling
kunnen tonen.
Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Leusden te informeren over (langdurige) ziektegevallen.
Dat kan telefonisch: 033-495 30 20 of per e-mail: info@acom.nl
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ALGEMEEN

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier

Tom van Vilsteren

en Hoofdkrijgsmachtpredikant

Klaas Henk Ubels

hebben het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van

de Paasviering Defensie 2019

De paasviering zal plaatsvinden op woensdag 17 april in het KEK gebouw (540) op de
generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. De gastheer van deze bijeenkomst is Commandant
Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal L.J.A. Beulen.
Wij verheugen ons op een samenkomst van christenen en niet-christenen.

Programma:

10.00 uur Ontvangst
11.00 uur Viering ‘Onderweg naar Pasen’
12.00 uur Paasbrunch
Tenue: ‘as-you-are’
Aanmelden per email vóór 8 april 2019 naar:
ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
Als militaire professional wilt u zekerheid en
duidelijkheid over al uw militaire- en privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt
het DFD-abonnement in combinatie met het
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw
verzekeringen en overige financiële zaken altijd
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement
biedt u de zekerheid van:
✔ Onafhankelijk en

persoonlijk advies;

✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds

en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt,

24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor

uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen

zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet

precies hoeveel en waarvoor
u betaalt;
✔ Een vlotte schadeafwikkeling;
✔ Gemak. U en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl

Overledenen
Ugchelen

Henk Arends, 74 jaar, op 24 februari 2019.
Correspondentieadres: J Arends, Klingelbeek 3, 7339 LA Ugchelen.

Meppel

Trijntje (Tity) Wouda-Westerman,
84 jaar, op 24 februari.
Correspondentieadres: Bevrijdingslaan
13,7943 CC Meppel.

Haulerwijk

Grietje Klazina (Gré) Pos-Leijen,
82 jaar, op 26 februari.
Correspondentieadres: J. Pos, Iris 13,
8431 SJ Oosterwolde (Fr.).

Breda

Freek (Frederik Martinus) Coolbergen,
84 jaar, op 27 februari.
Correspondentieadres:
Antonetta-Hoeve 13,
4941 GL Raamsdonksveer.

Lidmaatschap
25 jaar lid

De volgende leden is het ACOM-insigne
voor 25-jarig lidmaatschap uitgereikt:
A. Braitman (AOO),
P.A.G.X. de Coninck (SGT-1),
D.A. Frenk (SM),
M. Hermsen (SM),
H.H.M. Jacobs (SM),
J.R. Postma (SM),
R.C. Roelen (AOO),
F.J.L.M. Rombouts (SM),
H. Warrink (ELT).

40 jaar lid

Het ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap is ontvangen door onderstaande
leden:
Mw. M.E.A.G. Egter van
Wissekerke-Bijman,
G.J. Plaggenmarsch (AOObd).

50 jaar lid

Onlangs kregen de volgende leden het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld:
J.A. Ceelen (KAPbd),
B.J.H. Gielen (MAJbd),
M. Groenestein (ELTbd),
C.H.M. v.d. Hoeven (ELTbd),
P.A. van Hoof (AOObd),
C.N.P.A. Rommes (AOObd),
Mw. M.L.M. Sannen-Gatzen,
D. Schipper (AOObd),
H.R.O. Schlüter (LKOLbd).

60 jaar lid

Recent werd aan onderstaand lid het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
uitgereikt:
Mw. D.H. Maliepaard-Blommers.

Oentsjerk

Martinus Helbig, 91 jaar, op 10 maart.
Correspondentieadres:
Van Haersmasingel 48,
9062 GC Oentsjerk.

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

Uden

Martien (Martinus Marinus) van Doorn,
83 jaar, op 21 maart.
Correspondentieadres:
Lentemorgen 35, 5406 AL Uden.

Naam:		
Geboortedatum:

F.T.C. Voogt
A.S. Talmaplein 14, 8802 RW Franeker
Privé: 0517-394568

Oost

C.J. Dekker
Meester Leppinkstraat 10,
7151 EP Eibergen

Midden

S.T. van Weerden
Lantaarnstede 84, 3431 KD Nieuwegein
Privé: 06-15951282

West

M. Bal
H.P. de Biestraat 17,
4205 CV Gorinchem
Privé : 06-14208540
Dienst: 06-51262613

AANMELDBON NIEUW LID

Noord

m/v

-

Adres:
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Postcode:

Regiovoorzitters

voorletter(s): 		

-

Woonplaats:

Tel. nr.:		

Tel.nr.mob.: (06)		

E-mailadres:		

@

Registratienummer:		

werknemer-ID:

Onderdeel:
Krijgsmachtdeel:

 KL

 KLu

 KM

 KMar

Dienstverband:

 Militair

 Reservist

 Burger

 Postactief

		

Rang:

Salarisschaal:

 Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
 Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.
 Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Datum:

-

-

Handtekening:

Zuid

J. van Koningsbrugge
Landstrekenlaan 106
5235 LD ’s-Hertogenbosch
Privé: 073-6415375
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S E R V I C E PA G I N A
AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING
Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 033-4962706.
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u
van toepassing is.

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK
Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door
uw uitzendcertificaat aan te vragen!
Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig
percentage van € 5.000,-.
DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•G
 a voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar
url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
• Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw persoonsen postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending.
Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
ACE European Group Limited (ACE) treedt op als risicodrager van deze verzekering.
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van
dekking toesturen. Bewaar dit goed!
Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

COLOFON
ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM
de Bond van Defensiepersoneel en wordt
uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur. De redactie
behoudt zich het recht voor bijdragen te
weigeren of te redigeren. Overname van
artikelen of delen daarvan is uitsluitend
toegestaan na toestemming van het
Bondsbestuur.
Hoofdredacteur:
J.A. Kropf
Redactie:
H. Biervliet, G. Dijkers,
S. Hop, J. Mussche
Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 033 4962722
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Foto’s:
Mediacentrum Defensie,
ACOM Audiovisueel Archief
Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl
Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 06 51 21 82 60
De Algemeen Christelijke Organisatie van
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de
Christelijke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese
Federatie van het Overheidspersoneel
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemersen vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid
(SWVV).

Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de
DFD-uitzendcheck aanvragen

Algemeen Secretariaat,
Ledenadministratie:
Algemeen Secretaris: S.A. Hop

DIENSTVERLENING ACOM
Bezoekadres: Larikslaan 1, Leusden
Postadres: Postbus 290,
3830 AG Leusden
Voor alle onderstaande diensten is het
ACOM Secretariaat te bereiken onder
T: 033 4962722
F: 033 4953005
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Buiten kantooruren kunt u een
boodschap inspreken. U wordt de
eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel
Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 08.45 uur - 12.30 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:
elke dinsdag en donderdag van
10.30 uur - 12.30 uur.

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. dr. A.H.M. van Iersel
Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant (bd): H.G. Fonteyn
Rabbijn D.M. Sebbag
Pandit D. Djwalapersad
Imam G. Yalcin
Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg
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SAMEN STERK!
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.
En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl
of met de bon op pagina 29.

Maak de ACOM een nog stérkere bond
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG:
ONS WERK! JUIST NU!
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Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen
uit een van deze welkomstcadeaus.

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar
partners in verzekeringen.
ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met
tal van bijzondere voordelen. Zoals het aantrekkelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe
premies en voordelige voorwaarden maar toch
een complete dekking voor:
> aansprakelijkheid
> inboedel legeringskamer
> doorlopende reisverzekering
> persoonlijke ongevallen
> molestdekking
> uitvaartkosten
Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid
bij ons aan het voordeligste loket met
onder meer aanlokkelijke voorwaarden
en uitgekiende regelingen voor lenen,
sparen. Of een hypotheek.
Vraag een offerte aan en u weet
direct hoe hoog uw voordeel kan
oplopen.

Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen
(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

