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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
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! 

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 medewer-
kers 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.
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U W  VO O R Z I T T E R

INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal
#06-19: 20 mei
#07-08: 17 juni 

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

Jan Kropf

In het vorige nummer van het ACOM Journaal 
begon ik mijn voorwoord met de opmerking dat 
het op het moment van schrijven een herfstach-
tige dag was. Niet alleen qua weer, maar ook 
qua gevoel. Het was koel en somber en bij tijd 
en wijle zelfs guur.

Op de vroege morgen dat ik dit (mei-)voor-
woord zit te schrijven, tjilpen de vogeltjes en 
komt de zon langzaam op. Maar het weer is 
deze week wisselend: Redelijk warme dagen 
met veel zon, maar er zijn ook dagen voorspeld 
met een temperatuur van net boven het 
vriespunt en bovendien kans op onweer, hagel 
en zelfs natte sneeuw.

Dat komt dan wel weer overeen met het 
overheersende gevoel. In het Sector Overleg 
Defensie op 23 april hebben wij, samen met 
alle zusterorganisaties, wederom het overleg 
moeten opschorten. Sterker nog, ditmaal is ook 
het vertrouwen opgezegd in de minister in haar 
rol als werkgever. 

Dat gebeurt niet zomaar en daar zijn dan ook 
goede redenen voor. Allereerst bleek dat 
Defensie meende een fantastisch pakket aan 
verbeteringen voor ogen te hebben aangaande 
de arbeidsvoorwaarden, - een pakket waar wij 
ons volstrekt niet in herkenden.

Een groter onverteerbaar element voor ons was 
het gegeven dat de minister (gegeven de 
portefeuilleverdeling in de praktijk: de staatsse-
cretaris) in de vergadering alle door ons, maar 
ook door de vertegenwoordigers van de andere 
bonden, aangedragen punten wegwuifde en/of 
bagatelliseerde.

Ook was er weer een kwestie over de commu-
nicatie. De bonden hebben op 16 april jl. het 
moment en de inhoud van de communicatie 
met Defensie afgestemd. Maar in de ochtend 
van de 17e april meende Defensie toch weer, 
zonder enige afstemming met of instemming 
van de bonden, eenzijdig te moeten gaan 
communiceren. Sterker nog, wij hadden 
aangegeven niet in te kunnen stemmen met 
deze communicatie.

De laatste vergadering van de Werkgroep 
Arbeidsvoorwaarden was vastgesteld op 16 
april. Dat was dan ook het moment waarop 
alles op tafel had moeten liggen zodat de 
onderhandelaars konden bezien of dat zou 
kunnen leiden tot een onderhandelingsresul-
taat. Voor ons dus een moment om de “knopen 
te tellen”. Dat tellen was snel klaar. 

Er waren te weinig knopen en de knopen die er 
waren bleken te klein voor de bijbehorende 
knoopsgaten of hingen aan een enkel draadje. 
Dan is er echt geen basis voor verder overleg.
Defensie vond van wel, maar een en ander 
openbaar maken durfde men kennelijk toch niet 
aan.

Toen de minister vervolgens stelselmatig bleef 
weigeren in te stemmen met ons verzoek om 
wat er op tafel lag openbaar te maken was het 
voor alle bonden gedaan. Het is immers hoog 
tijd om het Defensiepersoneel daadwerkelijk op 
1 te zetten. Dat doe je niet in een Defensienota 
maar met een arbeidsvoorwaardenpakket waar 
respect en waardering uit blijkt. Elke dag dat dit 
er niet ligt is een verloren dag voor Defensie. 
Want elke dag weer Vertrekken ervaren 
collegae en worden de tekorten groter. 

Of het helpt zal de tijd moeten leren, maar voor 
mij was dit in ieder geval een goede reden om 
zelf wel transparant te zijn en de inzet van de 
ACOM bekend te maken. Dan weet u waar wij 
voor gaan. Wat Defensie 
daar tegenover stelt zal 
men vast niet openbaar 
maken, maar dan kent u 
in ieder geval onze kant 
van het verhaal. 

Ik wens u dan ook, zowel 
qua weer als qua gevoel, 
op zeer korte termijn een 
zeer warme zomer toe.

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Minister van 
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Bijleveld: 
“Onvoldoende 
duidelijkheid 
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N I E U W S

1 De ‘Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie’ (Commissie Giebels) werd in december 2017 ingesteld door staatssecreta-

ris Visser. Haar opdracht: Onderzoeken of de sociale veiligheid bij Defensie op orde is.

Deetman is sinds 16 april jl. voorzitter van de 
commissie ‘Langlopende zaken Defensie’. Die 
commissie is een van de aanbevelingen van 
de Commissie Giebels1 die onderzoek deed 
naar “een sociaal veilige werkomgeving bij 
Defensie”. Aanleiding waren incidenten van 
ongewenst gedrag en sociale veiligheid bij de 
krijgsmacht. 

‘Onafhankelijke en frisse blik’
Samen met oud-Kamerlid Magda Berndsen 
van D66 als vast commissielid, gaat de 
voormalige parlementsvoorzitter geschillen 
van (oud)-werknemers en Defensie, met een 
“onafhankelijke en frisse blik” beoordelen. 
Hiervoor is vooralsnog een jaar uitgetrokken 
maar een langere looptijd is mogelijk. 
Indien nodig kan aan de commissie nog een 
“onafhankelijk lid” worden toegevoegd, met 
“specifieke kennis van de Defensie-
organisatie”.

De commissie Deetman kan zich buigen over:
•  Kwesties waarbij partijen juridisch de 

hakken in het zand hebben gezet, 
•  Zaken die onbevredigend zijn afgedaan en 

vervolgens zijn voorgelegd aan de Vetera-
nenombudsman c.q. Nationale ombuds-
man, 

•  Zaken die nooit of niet op de juiste wijze in 
behandeling zijn genomen.

Voor wie de commissie met een “frisse en 
onbevangen blik” aan het werk wil zetten of 
meer informatie wil, is bij het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
(CAOP) een contactpunt ingesteld: www.
langlopendezakendefensie.nl . 

E e n  v a n  d e  a a n b e v e l i n g e n  v a n  d e  C o m m i s s i e  G i e b e l s

‘Frisse kijk’ Deetman moet slepende 
zaken bij Defensie oplossen

Wim Deetman, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, gaat “langlopende of 
heikele zaken op het gebied van sociale veiligheid” bij Defensie (opnieuw) 

onder de loep nemen. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft 
dit de Tweede Kamer laten weten. 

Na weigering minister openheid van zaken te geven naar achterban bonden

Bonden Defensiepersoneel zeggen 
vertrouwen in minister van Defensie op

De bonden van Defensiepersoneel zijn het vertrouwen kwijt in de minister en staatssecretaris 
van Defensie als onderhandelingspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Aanleiding is de 

weigering van de werkgever Defensie om (de hoogte van) zijn inzet openbaar te maken. 
Ook werd het verzoek van de bonden afgewezen om open kaart te spelen voor wat betreft “de 

extra ruimte” die de werkgever heeft om verder te onderhandelen. 

Tijdens het SOD van 23 april 
probeerden de bonden vruchteloos 
de staatssecretaris te bewegen 
meer openheid te betrachten ten 
behoeve van het Defensieperso-
neel. Ze zagen daarop geen andere 
mogelijkheid dan de werkgever 
kenbaar te maken dat er geen 
vertrouwensbasis meer is. 

Weer geen duidelijkheid
Defensie wenste zonder enige 
indicatie te geven over “de 

financiële en beleidsmatige ruimte” 
waarover zij beschikt, het overleg 
voort te zetten. De vakorganisaties 
benadrukten nogmaals dat de inzet 
waarmee de werkgever op 16 april 
jl. aan de overlegtafel verscheen 
“volstrekt onvoldoende is om tot 
een goed resultaat te kunnen 
komen”.

Door deze onbevredigende gang 
van zaken wensten de bonden niet 
langer in de sfeer van “vertrouwe-

lijkheid van de onderhandelingen”, 
te praten over voorstellen van de 
werkgever. Men wenste vooraf 
duidelijkheid en garanties van de 
staatssecretaris die daar niet aan 
wilde voldoen. Reden voor de 
bonden van Defensiepersoneel om 
het vertrouwen op te zeggen en 
het overleg, met uitzondering van 
de reorganisaties, voor onbepaalde 
tijd op te schorten.

(Zie verder p. 12 e.v. )
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Stoorzender
Je zult maar “minister van Defensie” op je kaartje 
hebben staan... En nog wel van een welvarend 
koninkrijk in noordwest Europa, en eigenlijk geen 
enkel tastbare taak in je portefeuille hebben. 
Immers voor materieel is de staatssecretaris 
verantwoordelijk en diezelfde staatssecretaris 
heeft het voor het zeggen, waar het personele 
zaken betreft. 

Dan zit er eigenlijk niets anders op dan je bezig 
houden, en 'in het belang van je partij' geen 
gekke dingen doen, die je in opspraak zouden 
kunnen brengen. Anders gezegd: zorgen voor 
veiligheid. Maar aan de veiligheid waar je minis-
terie echt voor bedoeld is, daar draag je niets 
merkbaars bij. 

Dus.... je twittert wat over 'Heel Holland bakt', 
laat je je gaan als je clubje kampioen wordt van 
de Keukenkampioendivisie, en keuvelt er lekker 
op los op symposia, en andere ons-kent-ons-
bijeenkomsten over gender-, en diversiteitson-
derwerpen. En ondertussen staat je ministerie in 
brand....

Jazeker ik weet, dat er klauwen met geld aan 
Defensie wordt toegezegd, tot in de komende 
Voorjaarsnota toe. Wat voor mooie dingen je daar 
al niet voor kunt aanschaffen... De operationele 
commandanten staan te dansen voor de spie-
gel... Welk een ommekeer na de recente periode 
van bezuinigingen...

Helaas, die oogklep dragende massa kijkt alleen 
naar de eigen positie, er is een welvarend ko-
ninkrijk in noordwest Europa, maar die welvaart 
is er zeker niet voor tenminste een deel van de 
bevolking van dat koninkrijk.... 

Juist ja: de militairen. Nee niet de opperofficieren, 
maar de man/vrouw, die het echte werk doet. 
Na jaren op de nullijn en daarna minimale stapjes 
vooruit. Dan blijkt dat het gras bij de buren echt 
groener is geworden... Dus... die militair gaat toch 
echt naar de buren, en dus kunnen we dadelijk 
wel mooie schepen, vliegende tuigen en al dan 
niet gepantserde voertuigen op de defensieter-
reinen hebben, maar geen vrouwen/mannen, die 
met het onderhoud en de inzet daadwerkelijk 
voor de veiligheid zorg dragen. 

En maar die ‘tandeloze' minister napraten, dat 
“personeel op een" zou staan. Gelul (excusez le 
mot). Waar is het college van opperofficieren, dat 
de bewindsvrouw “uut Twente” eens uitdaagt 
om te leveren, door die staatssecretaris de perso-
neelspoot af te nemen? 

Het is voor hen met die prachtige 'incompatibilité 
d’humeur'-regeling zonder enig 
risico, zo bij te dragen aan 
een kampioenentaart aan 
“HET PERSONEEL OP 
EEN”, want geld is er 
genoeg om naast het 
materieel ook het 
personeel een bij de 
tijd passend niveau 
2019 te geven.

N I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Mei 24 mei 23 mei 23 mei
  (incl. vakantiegeld)  (incl. vakantiegeld)
Juni 24 juni  24 juni 24 juni

*   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.

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 

Meet & Greet met de voorzitter en/
of de secretaris-onderhandelaar

Reünie 1(NL)
VN Support Command

Met een grootse reünie wordt op zaterdag 18 mei 
2019 op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe 

aandacht besteed aan 1 (NL) VN Support Command 
dat 25 jaar geleden operationeel was in het voorma-

lige Joegoslavië. 

1 (NL) VN Support Command – maakte deel uit van de DUTCHBAT/
UNPROFOR-missie en had als taak het Infanteriebataljon in Srebrenica 
in Noord-Bosnië te bevoorraden. 
Deze reünie is bestemd voor alle mensen die werkzaam zijn geweest 
voor of bij het Support Command in Lukavac 1994/1995 tijdens hun 
uitzending. Vanaf de verkenningsparty in november/december 1993 tot 
de verhuizing naar Šantici/ Busovaca en de overgang naar 1 (NL/BE) VN 
LogTbat in april 1995. 

Voorzitter Jan Kropf en (of) secretaris-
onderhandelaar Stefan Hop komen (komt) 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!
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AC T U E E L

L o o n u i t b e t a l i n g  v o o r  r e s e r v i s t e n  l a a t  t e  w e n s e n  o v e r

Klachtenregen over te late  
en incorrecte uitbetalingen 

Al sinds jaar en dag dienen reservisten hun aanwezigheid kenbaar  
te maken via een formulier, de zogenaamde appellijst met als formulier-

nummer DFE 313 voor een individuele oproep of via een DFE 314 voor 
groepsbijeenkomsten. Op dit formulier staat bijvoorbeeld beschreven voor 

welke activiteit en welke tijdstippen je wordt ingezet.

Dit formulier dien je te voorzien van je 
handtekening als teken van je aanwezigheid. 
Na controle door een militair die hiervoor 
bevoegd is (meestal een leidinggevende 
reservist), zal deze tekenen voor akkoord voor 
wat betreft de inzet en inzeturen van de 
desbetreffende reservist. 

Uitbetaling gewerkte uren
Hierna worden deze appellijsten in het 
verdere (logistieke) circuit verwerkt wat 
uiteindelijk moet leiden tot uitbetaling van de 
gewerkte uren. Dat er een betaling moet 
plaatsvinden van de feitelijk gewerkte uren 
staat beschreven in het Inkomstenbesluit 
militairen en de Inkomstenregeling militairen.  

Voor het beroepspersoneel is de regel dat aan 
het eind van de maand de loonbetaling 
plaatsvindt van de maand waarin gewerkt is. 

Voor reservisten is de gewoonte dat het loon 
wordt uitbetaald in de maand volgend op de 
inzetmaand. Als we kijken naar de relevante 
wet- en regelgeving op het gebied van datum 
uiterste loonbetaling(en) merken we op dat in 
de MP bundels hierover niets wordt vermeld. 

Helaas blijkt in de praktijk ook te vaak dat de 
loonuitbetaling te laat plaatsvindt. De redenen 
hiervoor zijn divers en terug te voeren op de 
appellijsten: 
• niet aangeleverd, 
• te laat ingeleverd, 
• de appellijst is zoek, 
•  de verwerking verderop in de Defensieorga-

nisatie heeft niet plaatsgevonden,
• en zo zijn er nog vele redenen.

Regen aan klachten
Voor de huidige situatie waarin het reservis-
tenbeleid c.q. de adaptieve krijgsmacht een 

hoog goed is voor Defensie zou je verwach-
ten dat Defensie er zeker voor zorgt dat 
loonuitbetalingen binnen de gestelde termijn 
en ook correct qua hoogte van het geldbedrag 
worden uitgevoerd.

Met correct bedoelen wij ook dat uw loon-
strook wel het juiste aantal uren vermeld, 
maar niet uw eventuele toelages of uw 
(hogere) rangswijziging. Ook hierdoor loopt u 
namelijk weer inkomsten mis. 

Helaas is niets minder waar. Het regent 
klachten bij en binnen de OPCO’s over niet 
tijdige en niet correcte uitbetaling van loon. 
Dit heeft uiteraard gevolgen voor het welzijn 
van de reservist maar zeker ook voor zijn/haar 
gevoel bij Defensie. Een en ander heeft er 
zelfs al toe geleid dat reservisten ontslag 
hebben genomen. Om het in andere bewoor-
dingen te stellen men is er klaar mee.

Oproep
Onze oproep is: controleer uw loonstrook 
elke maand en trek aan de bel als deze niet 
correct is. De wijze van aan de bel trekken 
kan bijvoorbeeld zijn het indienen van een 
rekest waarin u aangeeft dat de loonbetaling 
qua uren niet (volledig) is geschied of niet 
correct is uitgevoerd.  U heeft recht op een 
correcte loonstrook. 

Defensie denk om en na over uw reservisten 
en zorg om te beginnen dat hun loon op tijd 
en correct wordt uitbetaald.

Hierna gaan we weer wel eens over de 
verdere problematiek van reservisten, zeker 
qua rechtspositie onder de loep nemen. 

Meer weten?
Mail naar info@acom.nl. Wij staan voor u 
klaar, ook voor meer info voor reservisten.
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Aanpassing van de Defensiegebouwen in de 
Cariben (Curaçao en Aruba) aan de nieuwe 
brandveiligheidseisen laat nog even op zich 
wachten. Uiterlijk eind 2018 had al het 
vastgoed van Defensie moeten voldoen aan 
de nu geldende eisen betreffende de brand-
veiligheid. 

Sein ‘brandveilig’ in 2021
Vorig jaar was de Tweede Kamer toegezegd 
dat “voor 31 december 2018 de legeringsge-
bouwen moesten zijn aangepast aan de 
nieuwe brandveiligheidseisen”. Dat die 
toezegging niet kon worden waargemaakt 
wordt met name toegeschreven aan de 
omvang van het ernstig achterstallige 
onderhoud. In de nieuwe planning wordt het 
sein ‘brandveilig’ voor de Caribische Defensie-
panden nu eind 2021 gegeven. 

Risico’s op aanvaardbaar niveau
Volgens staatssecretaris Visser is er echter 
weinig reden tot ongerustheid over de 
brandveiligheid van onder meer de nog niet 
op brandveilig-niveau gebrachte kazerneop-
stallen te Parera, Curaçao en Savaneta op 
Aruba. Ze meldt de Tweede Kamer dat “de 
risico’s beperkt (zijn) tot een aanvaardbaar 
niveau door de aanwezigheid van een 
brandmeldinstallatie met volledige detectie en 
het aanstellen van extra bedrijfshulpverleners, 
ook buiten kantooruren. Daarmee kan bij 
brand snel worden ontruimd en wordt de 
vluchtveiligheid vergroot.”

Brandveiligheid 
Defensiegebouwen Cariben
pas in 2021 op gewenst niveau
 

Geen van de 29 legeringsgebouwen van Defensie in de Cariben voldoet 
aan de (nieuwe) brandveiligheidseisen. Dit blijkt uit een brief van staatsse-

cretaris van Defensie Visser aan de Tweede Kamer over de voortgang bij 
het project ‘Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid’

‘ R i s i c o ’s  b e p e r k t  t o t  a a nv a a r d b a a r  n i v e a u ’
A L G E M E E N
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AC T U E E L

1 0.3% van het totale bestand uitgezonden Nederlandse militairen.

Het meldpunt bij het Centrum voor Arbeids-
verhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) 
werd ingesteld na berichten over toenemende 
onrust onder Defensiemedewerkers die in 
missiegebieden blootgesteld waren aan 
rook(gassen) van afvalverbrandingsputten. 

Van alle melders, schrijft minister van Defen-
sie Bijleveld aan de Tweede Kamer, gaat 29% 
ervanuit dat hun gezondheidsklachten te 
wijten zijn aan de burn pits. 

Begrip voor voorzorg
De collega’s die zich hebben laten registreren 
zijn gemiddeld 126 dagen uitgezonden, 
hoofdzakelijk naar Afghanistan, Irak of 
toenmalig Joegoslavië. Het leeuwendeel van 
de melders, 69%, werkt nog bij Defensie. 
Minister Bijleveld heeft er alle begrip voor dat 
mensen uit voorzorg bij het meldpunt 
aankloppen.
Zij zullen dan ook via het CAOP op de hoogte 
worden gehouden “over de vorderingen van 
de te nemen vervolgstappen.”

Een domper lijkt vooralsnog de uitkomst van 
‘burn pit-onderzoeken’ en de analyse van “het 
relatief kleine aantal binnengekomen meldin-
gen1” door het Coördinatiecentrum Expertise 
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid 
(CEAG). Die geven, informeert Bijleveld de 
Kamer verder, “tot mijn spijt nog onvoldoende 
duidelijkheid over de mogelijke relatie tussen 
gezondheidsklachten en de uitstoot van burn 
pits.” Evenmin biedt de literatuur eenduidig-
heid over “de relatie tussen gezondheids-
klachten en luchtkwaliteit in uitzendgebieden”.

Extern aanvullend onderzoek nodig
Defensie streeft ernaar, voor zover weten-
schappelijk mogelijk, alle betrokkenen 
duidelijkheid te verschaffen. Ze heeft dan ook 
een extern onderzoeksinstituut in de arm 
genomen om de uitgevoerde analyses nog 
eens tegen het licht te houden en aanvullend 
onderzoek doen. Dit zal enige tijd vergen 
gezien de veelheid van de literatuur en de 

noodzakelijke zorgvuldigheid. Hoeveel tijd is 
(nog) niet bekend.

Intussen verwijst men actief dienende 
militairen die kampen met gezondheidsklach-
ten die wellicht toe te schrijven zijn aan giftige 
burn pit-dampen, naar de “reguliere militaire 
(gezondheids-)zorg”. Postactieve veteranen 
kunnen zich met eventuele klachten melden 
bij de eigen huisarts. Voor nog actief dienende 
veteranen en hun postactieve collega’s die uit 
voorzorg bij het meldpunt hebben aangeklopt 
wordt “een individueel begeleidingstraject 
aangeboden door het Bedrijfsmaatschappelijk 
Werk van Defensie”. 

‘Structureel en generiek monitoren’
Defensie is met de onzekerheden, de 
omvattende onrust als gevolg van de bericht-
geving over de gezondheidsrisico’s van de 
burn pits, hard met de neus op de feiten 
gedrukt. Verzameling van gegevens over “de 
mogelijke effecten van uitzendingen op de 
gezondheid van militairen” is bittere nood-
zaak. Gegevens die de basis moeten bieden 
om in de toekomst ‘(gezondheids)risico’s af te 
wegen tegen operationele overwegingen en 
waar nodig beheersmaatregelen te nemen.” 
Het departement gaat de gezondheid van zijn 
werknemers dan ook “structureel en generiek 
(-) monitoren. (-) Momenteel wordt de opzet 
van deze monitoring nader uitgewerkt. Een 
dergelijke gezondheidsmonitor zal op de 
langere duur zijn vruchten gaan afwerpen. Los 
hiervan ontwikkelt de Inspectie Veiligheid 
Defensie een meerjarige aanpak van het 
toezicht in missiegebieden. Daarbij besteedt 
ook zij nadrukkelijk aandacht aan de gezond-
heid van militairen. 

(-) Mocht er in de toekomst meer duidelijkheid 
ontstaan over de relatie van gezondheids-
klachten van veteranen en missies, dan zal 
Defensie haar verantwoordelijkheid als 
werkgever dragen”, drukte minister van 
Defensie Bijleveld de Tweede Kamer op het 
hart. 

R u i m  2 0 0  m e l d i n g e n  ( p o s t - ) a c t i eve  ve t e r a n e n  b i j  D e f e n s i e m e l d p u n t

Bijleveld: ‘Onvoldoende duidelijkheid 
over relatie klachten en rook burn pits’ 

Bij het burn pits meldpunt van Defensie zijn sinds de opening  
begin februari jl., 278 meldingen binnengekomen. Behalve militairen  

(actief en postactief) die al kampen met gezondheidsklachten melden zich ook 
collega’s uit voorzorg, - zo’n 70%. De klachten betreffen met name problemen en 

aandoeningen aan de luchtwegen. 
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M E R K S T E N E NM E R K S T E N E N

Dat ding met vleugels…
Ik ben driftig aan het ontspullen. Het zal de leeftijd zijn. Er gaat van alles door mijn 

handen momenteel. Van alles dat lang was weggeborgen achter de onvolprezen schot-
ten op zolder. Een enorme stapel DVD’s en CD’s. Medailles en vaantjes, overgehouden 

aan allerlei sportieve evenementen. Kledingstukken … Waarom zou ik meer T-shirts 
moeten bewaren dan er dagen in een week gaan? 

Al doende stuitte ik op een 
stapel plakboeken, vol foto’s en 
knipsels over mijn uitzendingen. 
Ik kon het niet laten, ze vanaf de 
eerste bladzijde helemaal weer 
door te lezen. En al lezend reisde 
ik terug in de tijd en over grote 
afstanden. Terug naar Camp 
Marmal, bij Mazar-e-Sharif. Het is 
september 2011. En dit gebeurde 
er …

Donderdag 28 september, 
18.00 l.t.

Het loopt tegen de avond en 
zoals gebruikelijk schuiven we 
aan bij de lange rij wachtenden 
voor de eettent. Amerikanen, 
Indiërs, Duitsers, Noren, 
Kroaten, Hollanders. Militairen 
en civilians, meest mannen, in 
de kracht van ons leven. Sterke 
lijven, stoere koppen. Tatoeages 
op alle mogelijke zichtbare 
plekken, kauwgom kauwende 
kaken, zware stemmen, 
zonnebrillen. Velen met een lang 
wapen omhangen. 

En dan ...ineens … fladdert 
ergens vandaan, niemand weet 
vanwaar, een klein geel/oranje 
gekleurd vogeltje ter grootte van 
een kanarie op de rij af en zet 
zich op de schouder van een 
stevige Amerikaan met een 
brede nek. Verbluft verstart de 
man in zijn beweging. Het 
vogeltje blijft zitten, houdt het 
kopje schuin en blikt parmantig 
van links naar rechts. Overal 
rondom de man wordt verrast en 
opgetogen gereageerd. Lachend 
wijst men elkaar op het tafereel-
tje en er komen cameraatjes en 
mobiele telefoons te voorschijn.

 Het is alsof het vogeltje zich 
bewust is van het bijzondere 
effect dat het teweeg brengt, 
want het laat de fotosessie 
rustig over zich komen en 

verplaatst zich vervolgens naar 
een volgende schouder, zo'n vijf 
meter daarachter. En dan weer 
naar een volgende ... En nog een 
... Daarbij discrimineert het niet. 
Aziaat, Amerikaan en Europeaan 
worden bezocht, het landt op 
blank en zwart, op westerling en 
oosterling. Tenslotte zet het zich 
neer bij de ingang van de 
eettent, op de grond, slechts 
een halve meter verwijderd van 
de enorme soldatenkisten van 
de wachtende manschappen. 

Door de lange rij gaat een golf 
van vrolijkheid, maar daaronder 
stroomt nog een andere emotie. 
Ik registreer het bij mezelf en 
lees het in de ogen van de 
anderen: het is ontroering. 
Ontroering om de onbevangen-
heid van dit piepkleine kwets-
bare schepseltje, dit ontwape-
nende wezentje, te midden van 
al het krachtsvertoon. Dit kleine 
gevleugelde wezentje appelleert 
aan ons grote heimwee, ons 
verlangen naar het paradijs, waar 
mensen en dieren in Gods tuin 
in vrede leven, met elkaar en 
met onszelf. Mij schiet in een 
flits een regel van Emily Dickin-
son door het hoofd: ´hope is the 
thing with feathers that perches 
in the soul...´

De moraal van het verhaal?
Hoop, “dat ding met vleugels”, 
kenmerkt ons reilen en zeilen. 
Wij mensen kunnen het niet 
laten om telkens weer te 
proberen, er het beste van te 
maken. We pakken de draad 
weer op, we investeren in 
relaties, stoppen bloembollen in 
een bak aarde en schilderen de 
schutting. En dit allemaal omdat 
we, bewust of onbewust, 
mogelijk omdat het in onze 
menselijke ziel is ingeschapen, 
geneigd zijn om onze blik vooruit 

te richten. “Morgen wordt het 
beter.” Hoop, niet te verwarren 
met oppervlakkig optimisme, dat 
een positieve kijk op het leven 
ontleent aan het feit dat er nog 
bier in de glazen zit. Het zijn de 
minsten in onze geschiedenis 
niet, die de hoop hebben weten 
levend te houden onder omstan-
digheden die je de moed in de 
schoenen zou doen zinken. Aan 
de eerste democratisch gekozen 
president van Tsjechië, Václav 
Havel, die in een eerdere fase 
van zijn leven van vervolging en 
gevangenschap wist, worden de 
volgende regels toegeschreven: 

Hoop is niet (te) voorspellen
of vooruit (te) zien.
Het is een gerichtheid van de 
geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige 
betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen 
heeft.

Hoop is niet hetzelfde als 
optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol 
is afgezien van de afloop,
het resultaat.

Wat een klein vogeltje allemaal 
niet kan wakker roepen!

Henk Fonteyn
Krijgsmachtpredikant b.d.

Emily Dickinson
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De bestaansreden van Defensie is 
het uitvoeren van de haar toegewe-
zen taken met de middelen die er 
zijn. De middelen worden gefinan-
cierd uit de begroting van de 
overheid. Defensie bepaalt niet 
hoeveel geld zij krijgt. 

De taken van Defensie zijn gefor-
muleerd in algemene zin. In 
feitelijke zin wijzigen de taken van 
Defensie met de wijziging van de 
veiligheidssituatie in de wereld en 
de slagkracht (op allerlei vlakken) 
van de mogelijke vijand(en) en 
bondgenoten. Deze beide genoem-
de items, de financiën en de taken, 
heeft Defensie dus niet geheel zelf 
in de hand. Het enige waar 
Defensie dan wel geheel zelf mee 
aan de gang kan is de organisatie.

Defensie kreeg minder geld 
dan nodig was

Dat zie je ook in de vele reorganisa-
ties die hebben plaatsgevonden de 
afgelopen tientallen jaren. Onder 
invloed van bezuinigingen op 
financiën en wijziging in taken (het 
opkomen van een ander soort 
vijand met andere wijze van 
oorlogsvoering) moest binnen 
Defensie veranderd worden om die 
taken te kunnen uitvoeren.

Uiteindelijk blijkt dat de keuze om 
te bezuinigen op Defensie, zeker de 
mate waarin, niet goed is geweest. 
De juiste vraag aan Defensie is: 
hoeveel financiën heb je nodig voor 
de uitvoering van de taak/taken op 
de korte en lange termijn? Die 

vraag is wel gesteld, maar het 
antwoord van Defensie voor wat 
betreft de financiën is binnen het 
kabinet vele jaren niet gehonoreerd 
met een passend budget. Defensie 
heeft minder geld te besteden 
gekregen dan nodig was.

Eerste stap: meer geld en 
niet verder hoeven krimpen

Het is een open deur en afhankelijk 
van anderen dan Defensie zelf: De 
eerste verbetering voor reorganisa-
tietrajecten is dat er meer geld te 
besteden is. Een verhoging van het 
budget (in vergelijking met er eerst 
was) zorgt ervoor dat niet gekeken 
moet worden hoe de taken met 
nog minder personeel en materieel 
uitgevoerd moeten worden. Let wel 
het kan zijn dat in de tussentijd de 
taken feitelijk gewijzigd zijn (de 
vijand zit niet stil) en daarop de 
organisatie en eventueel mensen 
en middelen zouden moeten 
worden aangepast. Goed is het om 
dan eerst te kijken naar de mogelijk-
heden van de (nagenoeg) geheel 
gevulde eenheid.

Tweede stap: vullen van de 
eenheden

Is er geen sprake van (nagenoeg) 
gevulde eenheden dan is stap twee 
het vullen van de eenheden. Als de 
eenheid gevuld is, kan beoordeeld 
worden of de eenheid op sterkte 
inderdaad haar werk kan leveren in 
de organisatievorm die ze heeft of 
dat een wijziging nodig is. 

Als het vullen een knelpunt 
is: oorzaak zoeken, oplossen, 
functie splitsen

De intentie de eenheid te vullen is 
goed. Maar wat te doen als de 
geschikte (geschikt te maken) 
medewerkers zich niet (bij Defen-
sie) melden? Hoe komt het dat er 
geen animo is voor de functies? 
Spreekt de functie niet aan door het 
werk zelf of ligt het aan de beloning 
en eventueel beperkte doorgroei-
mogelijkheden? 

Blijven de functies leeg ondanks 
verbeteringen op doorgroei en 
beloning, of kunnen deze punten 
niet worden verbeterd, dan zal een 
volgende vraag gesteld moeten 
worden. Kan Defensie de werk-
zaamheden zo organiseren dat de 
expertise (bijna) niet meer nodig is 
of anders verkregen wordt?

Misschien kunnen de taken in de 
functie geknipt en verdeeld worden 
over verschillende functies. 

Derde stap: (onderlinge) 
afhankelijkheid in kaart 
brengen en afstemmen

Zijn de eenheden (nagenoeg) 
gevuld en het materieel op orde, 
dan kan gekeken worden naar de 
interactie tussen de eenheden. 
Waar een defensieonderdeel langer 
geleden zonder hulp van anderen 
kon acteren en zelf alle middelen en 
materieel had om zijn taken uit te 
voeren, zijn de defensieonderdelen 
meer op elkaar aangewezen. 
Hetzelfde geldt (eerder ook) voor 
eenheden binnen een defensieon-
derdeel onderling. De benodigde 
interactie moet goed in kaart 
worden gebracht met de benodigde 
planning (communicatie-, bestel- en 
aanvraagtermijnen ook als er sprake 
is van tijdsdruk) en worden 
afgestemd op de behoeften die er 
zijn.

De verbeterde  
uitgangssituatie

De situatie dat er niet gekrompen 
hoeft te worden, de eenheden 
gevuld zijn en de onderlinge 

Wat kan reorganisatietrajecten bij Defensie makkelijker maken? 
Laten we kijken naar de redenen waarom er gereorganiseerd is c.q. wordt 

bij Defensie, misschien valt daar een eerste verbetering door te voeren.

Defens ie  verbeter  de  u i tgangss i tuat ie  voor  reorgan isat ie t ra jecten

Tot die tijd: Extra steun en mensuren voor HDE en MC 

10



 

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven voor

onderdeel   

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 Gesloten

CLSK Vliegbasis Eindhoven 7 juni Gesloten

DOSCO DBBO 3 - 16 juni Gesloten

DOSCO Facilitair Bedrijf Defensie 10 - 14 juni 10 mei

CLAS C2OCstCo 18 juni Gesloten

CLAS USAG Benelux Schinnen 10 juli 29 mei

CLAS CIS Bn 1GNC 31 juli - 2 aug 21 juni

CZSK Seabased Support Group 27 aug 9 juli

DMO Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf 25 sept 14 aug

M E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A P

Defens ie  verbeter  de  u i tgangss i tuat ie  voor  reorgan isat ie t ra jecten

afhankelijkheid goed is afgestemd, 
niet alleen op papier maar ook in de 
praktijk, zorgt voor een eerlijk, 
helder beeld of de middelen bij 
Defensie op de taken zijn afge-
stemd. Met dat beeld kan bekeken 
worden of de organisatie gewijzigd 
moet worden. Is een wijziging 
nodig dan is het knelpunt ‘met 
minder middelen hetzelfde werk 
doen’ in ieder geval niet aanwezig. 
Dat maakt het reorganisatietraject 
dat dan volgt makkelijker.

Het verbeteren van de uitgangs-
situatie bij Defensie zal reorgani-
satietrajecten makkelijker maken.

Extra begeleiding op weg 
naar verbetering

De weg naar verbetering is 
ingeslagen met de verhoging van 
het defensiebudget. Dat budget 
gaat voor een deel op aan de 
verbetering van mens en materieel, 
maar ook aan de begeleiding van 
het traject naar die verbetering. 
Extra functionarissen/mensuren zijn 
nodig om de reorganisaties die tot 
een verbetering moeten leiden voor 
te bereiden en begeleiden. Die 
mensuren worden ingezet op het 
traject. 

Extra uren/begeleiding voor 
de spelers: HDE en MC

Het zou goed zijn de mensuren ook 
in te zetten voor de spelers in 
reorganisatietrajecten. 
Welke spelers zijn er? Het hoofd 
diensteenheid (HDE) en de 
medezeggenschapscommissie 
(MC) zijn altijd betrokken. Als 
wijzigingen in minder dan 5 functies 
plaats zullen vinden, zonder 
rechtspositionele gevolgen, mogen 
het HDE en de MC de reorganisatie 
zelf regelen. Als de wijzigingen in 
de eenheid 5 of meer functies 
betreffen, dan moeten daar ook de 
centrales en de medezeggenschap 
mee instemmen. 

Defensie helpt de reorganisatietra-
jecten door niet alleen extra 
mensuren in te zetten op het 
begeleiden van de trajecten maar 
ook mensuren toe te wijzen aan de 
spelers in die trajecten. Zowel de 
HDE-en als de MC-en zouden 
ondersteuning moeten krijgen die 
specifiek voor HDE en ook 
specifiek voor de kant van de MC 

is. Die ondersteuning zou alleen 
verantwoording aan respectievelijk 
HDE of MC hoeven afleggen. Zeker 
MC’s kunnen die ondersteuning 
gebruiken. 

Extra ‘handen’ voor MC
Al jaren zien wij dat het merendeel 
van de MC’s wordt ingesteld 
zonder verkiezingen gehouden 
hoeven worden, met andere 
woorden er zijn hoogstens 
voldoende kandidaten voor het 
maximum aantal zetels van een MC 
maar niet meer. Een deel van de 
MC’s haalt ook niet het maximaal 

aantal zetels maar net het mini-
mum. Dat betekent dat de MC-
werkzaamheden minimaal verdeeld 
kunnen worden. Met de huidige 
werkdruk op de werkplek leidt dat 
ertoe dat MC’s op dit moment 
behoorlijk onder druk staan voor 
wat betreft tijd voor MC-zaken. 
Kortom hierbij het advies aan 
MC-en om extra ‘handen’ aan 
Defensie te vragen voor het 
doorlopen van de reorganisatietra-
jecten. En een oproep aan Defensie 
om die verzoeken van MC’s snel te 
honoreren.

Tot die tijd: Extra steun en mensuren voor HDE en MC 

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 leefkli-
maat 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 georgani-
seerd overleg, en informatie over wetten en regelingen. Wij geven voorlich-
ting en organiseren themabijeenkomsten. Ook geven wij adviezen op maat. 

MC-werkzaamheden zijn werk
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.
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De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Sector Defensie (SCO) hebben het ver-
trouwen opgezegd in de minister van Defensie als werkgever. In het sectoroverleg Defensie 

(SOD) van 23 april is, als gevolg, al het overleg met uitzondering van de informele Werkgroepen 
reorganisaties (IO REO’s) en de daaruit voortvloeiende personele Begeleidingscommissies 

(BCO’s) opgeschort. 

S O D

Arbe idsvoor waardenonderhande l ingen  opgeschor t

Vertrouwen opgezegd in minister
van Defensie

Het besluit van de SCO om het 
vertrouwen op te zeggen in de 
minister is een uitzonderlijk en 
zwaar middel. Met het opzeggen 
van het vertrouwen in de werkge-
ver geven de SCO een duidelijk 
signaal af dat ondanks alle toezeg-
gingen en beloftes er geen 
vertrouwen is in de werkgever 
Defensie om tot een totaalpakket 
aan arbeidsvoorwaarden te komen. 
Dit besluit is niet lichtzinnig 

genomen maar is de enig mogelijke 
stap die de SCO overbleef na een 
periode van twee en een halve 
maand van arbeidsvoorwaardenon-
derhandelingen.

Afspraken verschillend 
uitgelegd

In het vorige nummer van ACOM 
Journaal hebben wij uitgebreid de 
stand van zaken van het arbeids-
voorwaardenoverleg van dat 
moment belicht. Dat betrof ook het 
besluit van de CCOOP, waarvan de 
ACOM in het sectoroverleg 
Defensie deel uitmaakt, om niet 
meer fysiek deel te nemen aan de 
vergaderingen van de Werkgroep 
arbeidsvoorwaarden.

In een goed gesprek tussen 
vertegenwoordigers van de CCOOP 
en Defensie zijn de afspraken 
aangaande communicatie tijdens 
een onderhandelingstraject 
arbeidsvoorwaarden, uitgebreid 
besproken. Vast staat dat beide 
partijen nog steeds achter de 
gemaakte afspraken staan doch dat 
deze afspraken op een aantal 
punten verschillend werden 
uitgelegd. Partijen hebben afge-
sproken elkaar in de toekomst niet 
(meer) te verrassen met communi-
catie-uitingen.

Hiermee waren we er uiteraard nog 
niet, maar dit gaf de CCOOP wel 
voldoende comfort om weer fysiek 
deel te gaan nemen aan het 
overleg van de werkgroep Arbeids-
voorwaarden.

Tijdens het arbeidsvoorwaarden-
overleg van 5 april was de CCOOP 
dan ook weer aanwezig bij de 
onderhandelingen in de werkgroep 

Arbeidsvoorwaarden. Vanaf dat 
moment hebben de ontwikkelingen 
elkaar snel opgevolgd. Zoals al 
eerder gecommuniceerd via de 
overlegagenda stonden er buiten 
de vergadering van 5 april nog maar 
twee vergaderingen (9 en 16 april) 
gepland van de werkgroep.

Na de vergadering van dinsdag 9 
april 2019 is de volgende gezamen-
lijke communicatietekst met u 
gedeeld. 

In de vergadering van dins-
dag 9 april 2019, hebben de 
onderhandelaars van de 
vakbonden en Defensie 
verder gepraat in de Werk-
groep arbeidsvoorwaarden. 
De afgelopen weken is 
gesproken over diverse 
onderwerpen, zoals: toela-
gen, het loongebouw, het 
personeelssysteem, de 
arbeidsmarktpositie, de 
pensioenregeling en de 
daaraan verbonden compen-
satieregeling.

Er is een open discussie 
gevoerd en van beide kanten 
zijn diverse voorstellen 
gedaan als het gaat om de 
eerder genoemde onderwer-
pen. Deze voorstellen hebben 
betrekking op zowel het 
militaire personeel als het 
burgerpersoneel, maar 
kunnen ook specifiek zijn 
voor een van deze groepen. 
Tijdens de verdiepingssessies 
zijn berekeningen en beelden 
uitgewisseld. Op sommige 
onderwerpen liggen partijen 
nog ver uit elkaar, maar er 
zijn ook onderwerpen waar 
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de standpunten dichter bij elkaar 
liggen.

Op 16 april spreken de onderhandelaars 
van de vakbonden en Defensie elkaar 
weer. Dan moet er een gezamenlijk 
beeld op tafel liggen welke onderwer-
pen in ieder geval een plek moeten 
krijgen in een arbeidsvoorwaardenre-
sultaat. Hier horen ook de (financiële) 
randvoorwaarden en mogelijkheden bij.

Afhankelijk van de uitkomst van dit 
gesprek wordt met elkaar gekeken of 
verdere besprekingen kunnen leiden 
tot een resultaat. Ook wordt dan 
eventueel een afspraak gemaakt over 
het vervolg.

Knopen tellen
Het was iedereen al vanaf het begin duidelijk 
dat 16 april 2019 voor de onderhandelingen een 
zeer belangrijke datum was. Op deze datum 
diende er namelijk, zoals door de partijen 
gecommuniceerd, een gezamenlijk beeld op 
tafel te liggen welke onderwerpen in ieder geval 
een plek moeten krijgen in een arbeidsvoor-
waarderesultaat waaronder ook de (financiële) 
randvoorwaarden en mogelijkheden. 

Door de CCOOP is meermaals aangegeven dat 
we deze dag onze knopen zouden tellen.
Tijdens het overleg van 16 april 2019 werd het 
de SCO al snel duidelijk dat de inzet van 
Defensie volstrekt onvoldoende was. De SCO 
hebben teleurgesteld moeten vaststellen dat op 
de vier grote onderwerpen:
• loonontwikkeling 
• loongebouw 
• pensioen en toelages
nauwelijks bewogen is ten opzichte van het 
afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-
2020. De inzet en ruimte die de minister bood 
waren volstrekt onvoldoende en kwam op geen 
enkele wijze tegemoet aan de wensen van het 
personeel.

Loze kreet
Omdat we op deze grote onderwerpen zo ver 
uit elkaar liggen had het ook geen enkele 
meerwaarde om over de andere onderwerpen 
die op tafel lagen nog door te praten. De 

toezegging van de minister tijdens het SOD van 
31 januari dat er significant meer financiële en 
beleidsmatige ruimte zou zijn bleek dus een 
loze kreet.

Het gewenste onderhandelaarsresultaat 
waaronder een totaalpakket aan arbeidsvoor-
waarden, waar zo vaak door ons is benadrukt 
dat hieruit respect en waardering voor het 
personeel zou moeten blijken, bleek verder weg 
dan ooit. Omdat er geen enkel zicht was om tot 
een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden te 
komen gaven de SCO de minister tot dinsdag 
23 april (het eerstvolgende SOD) de gelegen-
heid om invulling te geven aan de door haar 
veelvuldig gedane toezeggingen zodat er op 
korte termijn alsnog een onderhandelaarsresul-
taat zou kunnen worden bereikt.

De SCO gaven de minister dus extra tijd om na 
te denken en de periode tussen 16 april en 23 
april leende zich daar bij uitstek voor. Het betrof 
namelijk een week met Goede Vrijdag en Pasen 
en met uitzondering van een werkgroep 
Algemene Financiële Rechtspositie (AFR) op 23 
april stond er deze periode geen ander overleg 
op de agenda. De partijen spraken af om in het 
belang van een goede voorbereiding op het 
SOD van 23 april de vergadering van de 
werkgroep AFR, die ook op deze dag op de 
agenda stond, te annuleren.

SOD 23 april
Tijdens het SOD is door de vertegenwoordigers 
van de SCO op verschillende wijzen aangege-
ven dat de door minister gedane toezeggingen 
en beloftes met betrekking tot meer financiële 
en beleidsmatige ruimte maar ook afspraken 
omtrent communicatie niet zijn nagekomen. 

Ook was volgens de SCO duidelijk afgesproken 
dat op 16 april alles op tafel zou liggen. Met 
name ook de financiële ruimte zodat tijdens 
deze vergadering een resultaat zou kunnen 
worden bereikt. In ieder geval zou dan kunnen 
worden beoordeeld of binnen afzienbare tijd 
een resultaat mogelijk zou kunnen zijn.

De SCO moest echter concluderen dat er geen 
zicht was op een resultaat in welke vorm dan 
ook en dat de standpunten van de partijen ver 
uit elkaar liggen. 
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De staatssecretaris gaf hierop aan dat zij naar 
aanleiding van het afgewezen resultaat, in het 
land informatie heeft vergaard. Op basis 
daarvan is de werkgever gekomen op de ‘4 P’s’: 
• perspectief, 
• poen, 
• privé (balans werk en privé)
• en pensioen. 

Nadere invulling 4 P’s
De staatssecretaris constateerde ook dat de 
gevoerde strategie veel kritiek krijgt van de 
centrales en dat zij dat betreurde. Het was de 
intentie van werkgeverszijde om op 16 april in 
de werkgroep AV de eerste inzet te bespreken 
en te bezien of er ruimte is om met elkaar te 
komen tot open en reëel overleg in het kader 
van nadere invulling van genoemde 4 P’s. 
Omdat er die dag verschillende fiches aan de 
orde waren is daar te kort tijd aan besteed en 
wat haar betreft blijven partijen zoeken naar 
oplossingsmogelijkheden op basis van het 
overleg dat tot nog toe is gevoerd. 

Bezien moet worden op welke wijze de 
verwachtingen kunnen passen in de eerste 
aanzet en welke ruimte voor verbetering er nog 
is. De staatssecretaris doet hiermee het aanbod 
om over de nadere invulling van de 4 P’s verder 
te spreken in de werkgroep AV. Zij betreurt het 
verloop van het proces omdat het personeel 
maar op één ding zit te wachten en dat is 
duidelijkheid, met name over hetgeen men 
onderaan de streep op het loonstrookje 
overhoudt. Zij heeft eveneens uit gevoerde 
gesprekken begrepen dat mensen juist willen 
dat partijen met elkaar in gesprek blijven om zo 
snel mogelijk die duidelijkheid te kunnen 
verschaffen.

Eenzijdige communicatie Defensie 
populistisch

Door onze voorzitter is aangegeven dat hij de 
werkgever heeft gemaand om met iets 
beters te komen. Hij kwalificeerde de eenzijdige 
communicatie van Defensie als populistisch, 
temeer omdat gesproken wordt over ‘poen’ 
terwijl het gaat over mensen met een serieus 
salaris. Het is onbestaanbaar dat de urgentie nu 
nog niet is doorgedrongen en de werkgever 
niets anders doet dan de centrales vragen om 
door te praten. Dat is nu twee en een halve 
maand geprobeerd en er is een proces en een 
tijdpad afgesproken. Op dit moment zou een 
arbeidsvoorwaardenresultaat voor iedereen de 
hoogste prioriteit moeten hebben. Wanneer 
partijen nu elke keer weer met elkaar in gesprek 

gaan zonder kans op verbetering dan gaat het 
alleen over praten. Het personeel van Defensie 
verdient meer dan een ‘praatclub’.

De staatssecretaris reageerde met de opmer-
king dat het haar intentie was om in hoofdlijnen 
te reageren op de verschillende door de 
centrales ingebrachte punten, - die gaan over 
zowel proces als inhoud. Zij constateert dat de 
beelden en verwachtingen ten aanzien van de 
werkgroep AV van 16 april blijkbaar uiteen 
hebben gelopen. 

Tevens gaf de staatssecretaris aan dat het bod 
van 16 april niet het eindbod is en dat dit ook 
precies de reden is waarom de werkgever het 
noodzakelijk vindt om verder te praten. Er is 
meer ruimte, alleen zullen sociale partners het 
daar wel inhoudelijk met elkaar over moeten 
hebben. De staatssecretaris geeft aan de 
conclusies van de centrales ten aanzien van het 
late tijdstip waarop de werkgever die dag met 
een bod kwam, te respecteren. De vraag ligt 
voor of de centrales bereid zijn om door te 
praten, nu zij heeft gemeld dat Defensie geen 
eindbod heeft gedaan, maar meer ruimte heeft 
om op de 4 verschillende perspectieven (poen, 
perspectief privé, pensioen) tot een resultaat te 
komen.

Bod werkgever Defensie niet 
openbaar

De SCO hebben hierop aangegeven dat zij de 
staatssecretaris regelmatig hebben horen 
zeggen dat er op 16 april een eerste bod lag en 
dat zij verder wil praten. De SCO hebben een 
dergelijke oproep vaker gehoord en moeten 
constateren dat de afgelopen periode onvol-
doende stappen vooruit zijn gezet en er op som-
mige dossiers zelfs sprake was van stappen 
achteruit. 

De SCO zijn dan ook van mening dat er nu 
onvoldoende ligt om de werkgever op zijn 
woord te geloven. De SCO verzoeken de 
werkgever in te gaan op de roep van het 
personeel om openheid van zaken. Maak de 
eerste inzet, gepresenteerd in de werkgroep AV 
van 16 april openbaar. Voor het personeel wordt 
dan duidelijk wat de werkgever Defensie als 
eerste inzet ziet. Maar ook wordt dan duidelijk 
vanuit welke situatie de werkgever bereid is 
verder te praten. De staatssecretaris gaf hierop 
aan dat zij niet bereid is om het werkgeversbod 
openbaar te maken. Zij is voorstander van 
transparantie en openheid, maar dan wel op 
basis van het complete verhaal. Dat houdt ook 
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in dat partijen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen om 
met elkaar in gesprek te gaan om 
te bezien hoe de extra ruimte kan 
worden ingevuld. Zij meent dat het 
niet kan gaan om een eenzijdig 
verhaal, maar dat er in gezamenlijk-
heid verder moet worden onder-
handeld dan alleen de verkenning 
van de eerste inzet. Zij roept de 
SCO op om toch te bezien wat 
partijen met elkaar kunnen 
verkennen, ook als zij op dit 
moment zouden menen dat het 
overleg moet worden opgeschort. 
Zij wijst hierbij op het belang voor 
het Defensiepersoneel - ook in het 
kader van de werkgroepen - en 
roept de SCO op om het gesprek 
te vervolgen.

 Reikwijdte ‘beweegruimte’ 
onbekend

De SCO merkten op in ieder geval 
nu een duidelijk antwoord te 
hebben en geven aan dat zij de 
afspraak respecteren dat er niets 
wordt gecommuniceerd dat niet in 
gezamenlijkheid is afgesproken. 
Derhalve zullen de SCO het bod 
ook niet delen, hoewel zij dat wel 
betreuren. De SCO zijn het niet 
eens met de uitspraak van de 
voorzitter dat partijen breder 
moeten kijken. Er lag immers een 
uitgebreid pakket dat twee en een 
halve maand lang intensief is 
besproken, waarbij er ook vergelij-
kingen en berekeningen zijn 
gemaakt. De staatssecretaris heeft 
meerdere malen aangegeven over 
meer ruimte te beschikken en op 
bepaalde dossiers nog kan 
bewegen, maar zij is niet bereid om 
aan te geven hoeveel ‘beweeg-
ruimte’ er is. 

Bod uitermate mager 
Volgens de SCO is er verschil van 
inzicht over de vraag of de eerste 
inzet van de werkgever aanleiding 

biedt om de onderhandelingen 
voort te zetten. De werkgever wil 
op basis van die eerste inzet verder 
praten, maar de SCO kwalificeren 
het bod als dermate mager dat zij 
geen perspectief zien om er uit te 
komen. De SCO waren bereid om 
op basis van het openbaar maken 
van de inzet te bezien of het 
personeel het eens is met de 
opvatting van de werkgever dat dit 
een prima start is, of dat men zich 
achter de centrales schaart in de 
visie dat dit geen perspectief biedt 
op een goed resultaat. Die kans 
hebben partijen nu niet door de 
weigering van de staatssecretaris 
om het bod te communiceren. 

Geen perspectief verbeterd 
resultaat

Alleen de herhaalde oproepen om 
te praten zijn voor de SCO onvol-
doende om de onderhandelingen 
voort te zetten. Eerder hebben de 
SCO daar al een aantal keren 
gehoor aan gegeven en zij zien op 
dit moment geen perspectief meer 
om tot een verbeterd resultaat te 
komen. Als de staatssecretaris 
geen concrete invulling kan geven 
aan de extra ruimte, kunnen de 
SCO niet anders concluderen dan 
dat partijen er vandaag niet uit 
zullen komen. De SCO schorten 
hierop het overleg op met uitzonde-
ring van de IO REO’s en de BCO’s 
en zeggen tevens het vertrouwen 
in de minister op. 

Er zou significant meer ruimte 
komen en er is toegezegd dat 
Defensie zich, ook op een aantal 
dossiers die nu op de agenda 
staan, aan wet- en regelgeving gaat 
houden. De SCO menen dat 
toezeggingen van werkgeverszijde 
meerdere malen en op meerdere 
dossiers niet zijn nagekomen. De 
SCO moeten hun geloofwaardig-
heid richting de achterban behou-

den en dat wordt erg lastig als zij 
ondanks het herhaaldelijk geschon-
den vertrouwen wederom bij de 
werkgever aan tafel schuiven, 
terwijl er wat hen betreft geen 
perspectief voor het personeel 
wordt geboden.

Vervolgstappen in beraad
Wij benadrukken nog maar eens 
dat elke dag zonder arbeidsvoor-
waardenakkoord er één teveel is. 
Wij willen zo snel als mogelijk tot 
een sterk verbeterd onderhande-
laarsresultaat komen. Het moge 
duidelijk zijn dat het nooit in het 
belang is van het Defensieperso-
neel in het algemeen en onze leden 
in het bijzonder als het overleg 
wordt opgeschort. Maar verder 
praten zonder perspectief en 
vertrouwen is in niemands belang 
en gaat niet leiden tot het zo 
gewenste arbeidsvoorwaardenre-
sultaat.

Momenteel beraden wij ons 
op vervolgstappen. Houd 
voor actuele ontwikkelingen 
en vervolgstappen de 
website van de ACOM, 
www.acom.nl scherp in de 
gaten.
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Wie a zegt moet daar ook b aan toevoegen. 
Wie (hoog) van de toren blaast moet (al of niet 
uitgedaagd) de daad bij het woord (durven) 
voegen. 

Als wij dus transparantie en openheid eisen 
van de werkgever Defensie moeten wij dat als 
vakorganisatie, uw belangenbehartiger, ook 
jegens ‘de werkvloer’, onze leden in het 
bijzonder, betrachten. Daarom informeren wij 
u graag over ónze inzet. Om te beginnen met 
de looptijd van een te bereiken arbeidsvoor-
waardenakkoord en de salarissen (‘poen’ heet 
dat tegenwoordig in het eigentijdse (?) 
Defensiejargon). 

Nog niet in fase ‘eindspel’
Let wel: Het gaat om een inzet! We zitten nog 
niet in de fase van het ‘eindspel’. Over elk punt 
en onderdeel van inzet valt natuurlijk een hele 
discussie op te zetten. Maar er moeten nu 
eenmaal keuzes worden gemaakt. Het is dan 
ook van het grootste belang dat er zo snel als 
maar enigszins mogelijk is een onderhande-
lingsresultaat wordt bereikt. Een resultaat 
waar een overgrote meerderheid van de 
centrales (die deelnemen aan het overleg) 
achter kan (gaan) staan. Dan alleen kunnen wij 
overeenstemming bereiken over een arbeids-
voorwaardenakkoord waarvan de afspraken 
geïmplementeerd zullen worden. 

Dan is er ook de kwestie van het verloren 
vertrouwen in de minister (in haar rol als 
werkgever). Er zal snel actie ondernomen 
moeten worden om, naast voldoende 
beleidsmatige en financiële ruimte, een begin 
te maken met het herstel van vertrouwen. 

Looptijd en inkomenseffecten
Het personeel van Defensie heeft een 
belangrijke taak en de salarissen zijn daarmee 

niet in overeenstemming. De uitstroom is 
enorm waardoor de organisatie kampt met 
een structurele, en steeds groter wordende, 
ondervulling. 

Het personeel van Defensie heeft recht op 
een salaris waaruit respect en waardering 
blijkt en daar hoort een salarisverhoging bij die 
daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van 
de koopkracht. Ook dient er, na wederom een 
periode zonder arbeidsvoorwaardenakkoord, 
rust te komen op dit vlak.

De ACOM zet dan ook in op een looptijd van 
1 oktober 2018 tot en met 31 december 2021. 
Binnen deze looptijd is onze inzet:
• Per 1 oktober 2018 een salarisverhoging 
van 2%;
• Per 1 januari 2019 een salarisverhoging 
van 3.25%;
• Per 1 januari 2020 een salarisverhoging 
van 3.25%;
• Per 1 januari 2021 een salarisverhoging 
van 3.25%;
Daarnaast dient in november 2019, november 
2020 en november 2021 de eindejaarsuitke-
ring aangevuld te worden tot een volledig 
maandsalaris.

Deze salarisverhogingen dienen uiteraard door 
te werken in de wachtgeld-, UKW- en FLO-
uitkeringen van het gewezen defensieperso-
neel. 

Het (flexibel) personeelssysteem
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 
zijn er al afspraken gemaakt over het optuigen 
van nieuw personeelssysteem. We hebben 
namelijk geconcludeerd dat het huidige FPS 
niet meer kon zorgen voor een evenwichtige 
personeelsopbouw noch een kwaliteitsinves-
tering in het personeel. Deze structurele en 

De ACOM en de andere bonden willen openheid, transparantie en openbaarmaking van de inzet 
en de daarbij horende speelruimte waarmee de werkgever het arbeidsvoorwaardenoverleg 

ingaat. Terecht omdat de achterbannen van de bonden daar recht op hebben en de gelegenheid 
krijgen zich een mening te vormen over de uiteindelijke kansen op een arbeidsvoorwaardenre-
sultaat. Een resultaat en wellicht een akkoord waaruit respect en waardering spreekt voor het 

personeel en waaruit ook echt blijkt dat het, zoals de (politieke) Defensieleiding strijk en zet 
roeptoetert, op de eerste plek staat.   

W i e  n i e t s  t e  v e r b e r g e n  h e e f t … 

Inzet ACOM in het arbeidsvoorwaarden-
overleg met de werkgever Defensie
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omvangrijke wijziging zou uiterlijk 
binnen drie jaar gerealiseerd 
moeten zijn. Deze termijn loopt af 
binnen de door ons voorgestelde 
looptijd. De ACOM is dan ook van 
oordeel dat er nu al een serieuze 
verandering moet worden gereali-
seerd.

Onze inzet is dan ook:
• Om alle onderofficieren en 
officieren die thans een FPS 1 of 
FPS 2 aanstelling hebben per 
direct een vaste aanstelling te 
geven;
• Om alle toekomstige aspirant 
onderofficieren en officieren die 
tijdens de looptijd van dit resultaat 
in dienst treden een vaste 
aanstelling te geven;
• Soldaten en korporaals  maxi-
maal de mogelijkheid te bieden om 
zich te kwalificeren voor onderof-
ficiers- en officiersopleidingen.
Dit zou dan een eerste concrete 
stap zijn in de bouw van een nieuw 
personeelssysteem waarbij ruimte 
is voor allerlei uiteenlopende 
contractvormen voor zowel 
burger- als militair personeel. 

Pensioenstelsel specifiek 
voor militairen

De ACOM is bereid mee te gaan in 
de pensioenparagraaf zoals die 
stond verwoord in het laatste, 
afgewezen, onderhandelaarsresul-
taat. Maar ze zal zich wel in blijven 
zetten voor de volgende aanpassin-
gen:
• Voor 2019 blijft de pensioenrege-
ling een regeling met een eind-
loonkarakter. De nieuwe regeling 
gaat derhalve pas in per 2 januari 
2020;
• Er dient een sociaal en maat-
schappelijk aanvaardbare, verzach-
tende dan wel compenserende 
maatregel te komen voor mede-
werkers die voor wat betreft hun 
huidig dan wel toekomstig 
inkomen, worden benadeeld door 
deze regeling.

Verzachtende en compense-
rende maatregelen

De ACOM blijft van mening dat 
deze pensioenregeling specifiek 
voor militairen uitlegbaar is en op 
meerdere punten een verbetering 
is t.o.v. de huidige pensioenrege-
ling waar deze voor in de plaats 
komt. 

Dat neemt echter niet weg dat er 
ook (ex-)militairen zullen zijn die 
een nadelig effect kunnen ervaren 
doordat zij meer premie (in euro’s) 

moeten gaan betalen in de nieuwe 
regeling dan in de oude regeling 
het geval zou zijn geweest. Als dat 
voorkomt is het voor de ACOM 
een harde eis dat dit extra 
premiebeslag (gebaseerd op 
dezelfde inkomenselementen) 
volledig voor rekening komt van de 
werkgever.

Ook kan het voorkomen dat 
militairen, met name bij een 
toekomstige individuele salarisver-
hoging, in de nieuwe pensioenre-
geling minder pensioen op gaan 
bouwen dan binnen de oude 
pensioenregeling het geval zou zijn 
geweest. 
Het spreekt voor zich dat de 
ACOM voor deze situatie maatre-
gelen wil afspreken.

Voor deze maatregelen zet de 
ACOM in op:
• Voor militairen die na de 
invoering van het nieuwe pensi-
oenstelsel daadwerkelijk achteruit-
gaan in pensioen(perspectief) zal 
een acceptabele verzachtende 
maatregel worden gerealiseerd; 
• Voor militairen die in de (nabije) 
toekomst een individuele promotie 
(salarisstap of bevordering) maken 
wordt bezien of er in de oude 
pensioenregeling meer pensioen-
opbouw zou zijn geweest. Indien 
dit het geval is dient deze achteruit-
gang te worden verzacht. Het 
heeft de voorkeur om deze 
verzachting in het pensioen te 
laten landen maar als dat niet 
haalbaar is zal het gedurende een 
bepaalde periode in het huidige 
loon moeten worden uitbetaald; 
• Voornoemde situaties dienen 
duidelijk en concreet beschreven 
te worden. Vage beschrijvingen of 
open eindjes zijn geen optie.

Loongebouw voor militairen
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018 is expliciet gekozen voor 
een directe koppeling tussen het 
aanpassen van de pensioenrege-

ling specifiek voor militairen en het 
loongebouw voor militairen. Het 
huidige loongebouw is niet meer 
van deze tijd. Het verloop van de 
salarissen van militairen past niet 
bij het beoogde middelloonstelsel, 
er zitten grote verschillen tussen 
rangen die behoren bij een gelijke 
somscore en het systeem is niet 
aangepast bij de laatste ophogin-
gen van de UGM/FLO-leeftijd.

De ACOM houdt dan ook vast aan 
het aanpassen van het loonge-
bouw voor militairen op hetzelfde 
moment als het aanpassen van de 
pensioenregeling specifiek voor 
militairen.

Het volledig aanpassen van het 
loongebouw voor militairen lijkt te 
optimistisch, maar de eerste 
stappen dienen duidelijk en 
herkenbaar te zijn. 

De ACOM is van mening dat de 
volgende elementen bij deze 
eerste (significante) aanpassing 
meegenomen dienen te worden:
• Bij het aanpassen van het 
loongebouw mag niemand 
benadeeld worden;
• Er dient één loongebouw te 
komen voor alle militairen, dus 
geen onderscheid meer tussen 
salaristabellen voor specifieke 
OPCO’s;
• Er moet rekening worden 
gehouden met het gegeven dat de 
UGM/FLO-leeftijd voor eenieder in 
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de n-DER gelijk is. Hier komen immers geen 
OPCO-specifieke verschillen meer voor;
• Elke militair dient minimaal het wettelijk 
vastgestelde minimumloon te ontvangen;
• Het huidige systeem van stappen die 
gemaakt kunnen worden in het loongebouw 
zal worden aangepast;
• Er zal rekening worden gehouden met het 
vroegtijdig verlaten van de organisatie;
• Er zal rekening worden gehouden met het 
langer doorwerken.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste 
punten uit de inzet aangaande arbeidsvoor-
waarden van de ACOM. Er zijn echter meer 
punten en derhalve verwijzen wij u naar onze 
website https://bit.ly/2ZMTAbC en de Nieuws-
brief ‘ACOM-transparantie AVW defensieperso-
neel’ voor de volledige tekst van de inzet van 
de ACOM de Bond van Defensiepersoneel in 
het arbeidsvoorwaardenoverleg met de 
werkgever Defensie.

S O D
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Zorgeloos onderweg
Het hele jaar door

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

VOORBEELD Tijdens een uitzending wilt u terugkeren 
naar Nederland omdat een goede vriend ernstig ziek is. 
Defensie is akkoord maar vergoedt de kosten niet. 
Onze door lopende reisverzekering wel. Standaard 
mag u 365 dagen aaneen gesloten op reis en bent u 
verzekerd voor annulering.

Als militair maakt u vaak ‘zakenreizen’. 
Bijvoorbeeld buitenlandse oefeningen of een 
missie. Deze ‘zakenreizen’ vallen niet onder de 
dekking van een gemiddelde reisverzekering. 
Bij DFD wel! Natuurlijk zijn ook uw privéreizen 
verzekerd met onze reisverzekering. 
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‘ N i e u w  H R - m o d e l  b i e d t  L u ch t m a ch t e r  m e e r  o p t i e s  e n  ke u zev r i j h e i d ’

‘5e Generatie Luchtmacht:
Nu en in de toekomst relevant zijn’

De (vaak onvoorspelbare) veran-
deringen in de mondiale veilig-
heidssituatie dwingen de krijgs-
macht tot continue waakzaamheid 
en gereedheid om die nieuwe 
uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden. Het antwoord van de 
Koninklijke Luchtmacht hierop is 
haar verpopping tot de 5e 
Generatie Luchtmacht. 

Dat wil zeggen de (om)vorming 
van de (een) nieuwe Luchtmach-
ter naast de aanschaf van ultramo-
dern state of the art materieel 
(o.a. de F-35; MQ-9 Reaper). Met 
als doel de relevantie van de 
Luchtmacht ook voor de toekomst 
veilig te stellen en daarmee haar 
vitale rol binnen de krijgsmacht. 

Hoe de geleidelijk op stoom 
komende transitie naar de nieuwe 
Luchtmacht uitpakt verneemt 
ACOM Journaal van commodore 
M.J. C. M. (Max) Droste, direc-
teur Personeel & Bedrijfsvoering 
(D P&B). Een bevlogen opperof-
ficier die met nauwelijks beteu-
gelde gedrevenheid praat over 
“de mensen centraal stellen”. Een 
‘personeelschef’ die liever 
‘HR-manager’ genoemd wil 
worden omdat ‘personeel’, 

‘personeelsbeleid’ zo “afstandelijk 
en weinig betrokken” klinkt. 

Flexibele invulling sociaal 
contract

Bij het CLSK wordt niet alleen de 
transitie gemaakt naar de nieuwe 
Luchtmacht en de omgevormde 
c.q. om te vormen generaties 
Luchtmachters die daarbij horen, 
maar ook in de benadering van de 
arbeidsmarkt. Een veelal uitda-
gende arbeidsmarkt die onder 
meer een verse, nieuwe genera-
tie Luchtmachters in de aanbie-
ding heeft. 

Volgens commodore Droste zal 
de 5e Generatie Luchtmacht niet 
één maar meer ‘generaties’ 
Luchtmachters tellen die, in 
onderscheiden loopbaan- en 
levensfasen, “andere dingen 
willen. Op je achttiende wil je echt 
iets anders dan als je achtentwin-
tig of achtendertig bent. Ik denk 
dat we als goed werkgever in 
staat moeten zijn om de mensen 
ook hierin beter te bedienen. Dat 
betekent het sociaal contract 
tussen werkgever en werknemer 
op een flexibele manier invullen. 
Om de mensen te boeien en te 
binden moeten we ze een menu 
met meer keuzeopties bieden. 
We zullen ze de ruimte moeten 
geven om die dingen te kiezen die 

bij hun levensfase passen. Maar 
daar zit wel een ongemak bij met 
wat de vakbonden willen.”
 
Die nieuwe generatie die fris en 
onbevangen van de arbeidsmarkt 
afkomt, kijkt namelijk anders aan 
tegen het (traditionele) reilen en 
zeilen in en van een organisatie 
als de Luchtmacht. Om ze 
enthousiast te maken moet de 
Luchtmacht haar beste beentje 
voorzetten. 

“Dit betekent dat we als organisa-
tie veel wendbaarder moeten zijn 
en veel sneller moeten kunnen 
inspelen op veranderingen. 
Informatie is in dit verband een 
centraal en vitaal gegeven terwijl 
wapensystemen iets minder 
centraal staan”, 

‘Zingeving en beleving’
De Luchtmacht gelooft, met name 
als het om de jonge(re) generatie 
Luchtmachters gaat in “zinge-
ving” en in “beleving”. Zingeving 
in de vorm van vrede en veiligheid 
en beleving omdat een baan bij 
de Luchtmacht niet zomaar een 
negen-tot-vijf baan is maar meer 
nog een belevenis. Met de 
Luchtmacht kom je namelijk nog 
eens ergens op deze aardbol en 
“maak je gewoon heel veel mee”. 
Van Noord-Afrika tot Noord-Ameri-

I N T E R V I E W

Bij de Luchtmacht moet de mens, de Luchtmachter centraal staan. Dit vanuit het 
perspectief van de in gang gezette ontwikkeling van het Commando Luchtstrijdkrach-
ten (CLSK) naar de 5th Generation Airforce, - de nieuwe generatie Luchtmacht van nu 

en van de toekomst. En (mede) vormgegeven door nieuwe HRM (Human Resources 
Management) inzichten die het personeelsbeleid meer en meer gaan bepalen.

Commodore Max Droste, directeur
Personeel & Bedrijfsvoering CLSK
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ka, - en, om het boeiend en avontuurlijk te 
maken en te houden, niet altijd onder ideale 
omstandigheden. 

Maar de Koninklijke Luchtmacht die ooit eens 
omschreven werd als ‘het meest sexy’ 
krijgsmachtdeel, heeft nóg een sterke troef in 
handen. Al drie jaar op rij gaat CLSK namelijk 
strijken met het door het Top Employers 
Institute afgegeven certificaat 
‘Top Employer’1. Een certificaat dat de 
Luchtmacht uit het vuur wist te slepen door 
haar visie op eigentijds HR-beleid als een van 
de vitale pijlers waarop de 5e Generatie 
Luchtmacht wordt opgetrokken. “Mensge-
richtheid staat hierbij hoog in het vaandel” 
licht Droste toe. “Als je zegt dat je de ‘mens 
centraal’ stelt, dan wil dat zeggen dat je meer 
en steeds beter luistert naar wat de werkne-
mer wil. Op die manier kun je ook een steeds 
betere match voor elkaar krijgen tussen wat 
de werknemer wil en wat de organisatie wil 
en soms moet doen.”

Individualisering en maatwerk
Het nieuwe model dat nu het HR(M)-beleid bij 
de Luchtmacht bepaalt en vormgeeft, zou 
onder meer moeten voorzien in instrumenten 
om “individualisering en maatwerk” voor zo’n 
8.000 werknemers te realiseren. De mensen 
willen namelijk voor zichzelf meer opties en 
keuzevrijheid hebben. Ze vinden maatwerk 
verkieslijker dan de eenheidsworst die ze van 
oudsher voorgezet krijgen. 

Maar daar doemt, is Droste bang, een 
spanningsveld op met de vakbonden. Zeker 
voor wat betreft de nieuwe aanstellingsvor-
men waar in het kader van het nieuwe 
HR-model nadrukkelijk naar wordt gekeken. 
“Je hebt dan niet alleen het FPS-systeem 
maar misschien wel meer of minder. Of geld 
uitwisselen tegen tijd. Een 'menukaart 
Arbeidsvoorwaarden' aan de hand waarvan 
de mensen zelf voor een deel persoonlijke 
keuzes kunnen maken. De werkgever zegt 
niet langer wat iemand per se moet maar 
faciliteert met name al die opties en keuzes. 
Goed werkgeverschap, waar ik echt voor sta, 
betekent dat je in de relatie tot de werknemer 
heel andere dingen moet doen en al die 
moderne ideeën waar de nieuwe generatie 
Luchtmachters om vraagt een plek geeft. Dat 
is even wennen. Voor de vakbonden ook, 
maar daar geloof ik wel heilig in.”

Nu nog heeft tweederde van de medewerkers 
een ‘fase 3 contract’ als verbintenis met de 
KLu. De basis hiervoor is het ‘tafeltje dek je’ 
model dat, volgens een kritische Droste, 
weinig tot niets aan eigen initiatief aan de 
mensen zelf overlaat. Nog is het aan de 
werkgever om te bezien wat er voor het 

personeel, al of niet noodzakelijkerwijs, moet 
worden gedaan. Ook om die reden moet de 
‘gereedschapskist’ waarover de werkgever 
beschikt zodanig worden aangevuld dat de 
mensen uit een menu aan opties zelf een 
selectie kunnen maken, tamboert de D P&B. 
“De mensen moeten de regie in eigen hand 
nemen. Waar wil je als Luchtmachter over 
pakweg 5 jaar staan en wat kan de werkgever 
qua employability-adviezen in dat ontwikke-
lingsproces betekenen.”

Duurzaam inzetbaarheidsprogramma 
Commodore Droste is van oordeel dat 
mensen die blijven ‘haken’ in een functie 
eerst eens goed in de spiegel moeten kijken 
en zich de vraag stellen wat ze gedaan 
hebben om zich “employable” te houden. “Als 
werkgever zullen we steeds blijven stimule-
ren dat de mensen zich verder ontwikkelen. 
We zijn als Luchtmacht ook bezig met een 
duurzaam inzetbaarheidsprogramma waarbij 
we o.a. aan het kijken zijn hoe we vitaliteits-
functies creëren. Dat wil zeggen: Luchtmach-
ters een tweede loopbaan gunnen voor die 
functies die fysiek of mentaal een forse 
belasting vormen. Kijk naar bijvoorbeeld de 
brandweerman die op zijn 50ste echt niet meer 
met zuurstoftanks op zijn rug een trap op kan 
rennen. Daar moeten we vroegtijdig kijken of 
we misschien een andere functie, een ander 
vakgebied of een doorontwikkeling in een 
ander domein kunnen creëren. Ook daar ligt 
er een rol voor de leidinggevende, voor het 
individu, voor de employability-begeleider. We 
kijken ook hoe we de talenten van de 
medewerkers meer en beter kunnen aanspre-
ken en ontplooien door talentmanagement. 
Bijvoorbeeld voor jonge officieren en onderof-
ficieren. Leidmotief moet zijn waar de 
mensen goed in zijn. Faciliteren dat leider-
schap meer tot ontwikkeling komt waardoor 
je ook diversiteit in opleiding en ontwikkeling 
binnen het topmanagement krijgt.”

De KLu heeft een rotsvast geloof in HR(M), 
HR Development. Gaat het over HR dan raakt 
Droste pas goed in vuur en vlam. En niet 
alleen omdat HR in zijn beleving meer is en 
beter de filosofie en de bedoelingen uitdrukt 
die steken achter de traditionele term P&O. 
“Wij geloven dat we als goed werkgever 

1 “Uit ons grondige, onafhankelijke onderzoek is gebleken dat Koninklijke Luchtmacht uitstekende 
arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie en op 
Human Resources-gebied naar voren komt als een leider die zijn personeelsbeleid voortdurend blijft 
ontwikkelen en optimaliseren.” (Bron: https://bit.ly/2IUWG8q)
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dichter bij de mensen staan. We stellen de 
mensen centraal en adopteren daarmee ook 
de term HR. De ‘O’ van organisatie in het 
oude begrip ‘P&O’ vinden we steeds minder 
belangrijk. Het gaat om de mens, het individu: 
dat is belangrijker. We willen dan ook de term 
P&O vergeten en meer sturen op HR. Van 
harte hoop ik dat de vakbonden daarin ook 
meegaan.” 

Transparantie en openheid
De commodore licht met nadruk toe dat de 
Luchtmacht zich in een veranderingstraject 
bevindt waarin het krijgsmachtdeel op een 
andere manier met zijn mensen wil omgaan 
c.q. omgaat. Als directeur Personeel & 
Bedrijfsvoering heeft hij er, naar eigen zeggen 
“alleen maar baat bij om ervoor te zorgen dat 
mensen het sociaal contract met hun 
werkgever aangaan en dat ze energie krijgen 
van hun werk.” 

Transparantie en openheid gaan daarbij hand 
in hand, gaat de directeur verder. Die transpa-
rantie moet met name ook in het functiebe-
stand doorwerken. Neem bijvoorbeeld 
‘Onderhoud en Logistiek’ waar de Luchtmacht 
4.700 bijna individuele functiebeschrijvingen 
hanteerde. “Dat is archaïsch, totaal geen 
inzicht, totaal geen transparantie. We hopen in 
de 5e Generatie Luchtmacht en in Defensie 
van de toekomst een meer open systeem te 
hebben. Een systeem waarbij we op basis 
van profielen en competenties veel meer 
inzicht, overzicht en dus transparantie naar de 
mensen toe kunnen bieden om hun loopbaan 
vorm te geven.

Meer algemene profielen in plaats van 

individuele functiebeschrijvingen waar we 
helaas nog aan gehouden worden. Ook door 
de vakbonden, - maar dat is echt niet meer 
van deze tijd.”

‘Steun en meedenken van bonden’
De directeur Personeel & Bedrijfsvoering bij 
het Commando Luchtstrijdkrachten doet een 
beroep op de ACOM en andere bonden om 
“steun en meedenken om ook deze verande-
ringen een plek te kunnen geven. Net als het 
HR model, net als de begeleiding bij employa-
bility en de duurzame inzetbaarheid. Al die 
zaken die we met het oog op de mensen een 
plek geven in de 5e Generatie Luchtmacht.” 

U bent ook echt de werkvloer opgegaan om 
te vragen wat de wensen van de mensen 
zijn?

“Absoluut”, is de stellige reactie van Droste. 
“Ik zit iedere week, liefst zo informeel 
mogelijk, op allerlei werkplekken bij de 
mensen. Ik praat over alle thema’s, er zijn 
geen taboes, om dit soort zaken door te 
spreken, uit te leggen, toe te lichten, de 
samenhang te duiden maar ook om te vragen 
wat mensen echt willen. Mensen willen 
zekerheid, een vaste aanstelling omdat dat 
een vorm van rust geeft. We proberen dan 
ook die meer diepgaande vragen te stellen 
waardoor we ons HR-beleid beter kunnen 
invullen.”

Droste bespeurt het ‘aangroeien’ van “veel 
meer draagvlak als je de dingen goed uitlegt 
en de samenhang duidt dan wanneer je ze 
vanuit deze kantoortoren oplegt. De mensen 
moeten mij op elk moment dat ze me 
tegenkomen kunnen aanschieten om uitleg 
en een toelichting waarom wij dingen doen 
zoals wij die doen. En ik moet daar altijd een 
antwoord op kunnen geven.”

Nieuwe HR-model
De no-nonsense cultuur die, meent Droste, 
mede de identiteit van de Luchmacht 
bepaalt, draagt sterk bij aan een verande-
ringsproces zonder noemenswaardige hikken 
en hobbels. Praktische knowhow die de 
Luchtmacht zonder meer en met plezier 

USAF-foto: senior airman
Larry E. Reid Jr.
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deelt met de andere krijgsmacht-
delen. Dat gebeurt in een amicale 
sfeer van collegialiteit temeer 
daar “de verhoudingen met de 
collega-directeuren, andere 
opco’s en dienstonderdelen goed 
zijn”, stelt de commodore met 
tevredenheid vast. “Dat is prettig 
omdat je veel opener het gesprek 
kunt voeren. We zijn het niet 
altijd met elkaar eens maar er is 
wel begrip voor wat we aan het 
doen zijn.”

Eenzelfde openheid neemt 
Droste ook in acht in het verkeer 
met de vakbonden. Hij ziet 
namelijk buitengewoon graag dat 
de vakbonden “met ons meeden-
ken in oplossingen. Zeker als wij 
evenals de vakorganisaties 
mensen centraal stellen moet je 
elkaar kunnen vinden en verbin-
den in plaats van tegenover 
elkaar staan. Ik hoop dat we 
meer voor de inhoud gaan, de 
open dialoog bij wat we allemaal 
met mensen voor hebben. Laten 
we ons niet verliezen in proces-
sen of in de soms wat ouder-
wetse overlegvormen die we op 
dit moment hanteren. 
Ik vind overigens dat we over het 
algemeen goed met de vakbon-
den kunnen praten. Prettig vind ik 
ook de informele, transparante 
wijze van werken, ook als we het 
weleens oneens zijn. Laten we 
proberen dat vast te houden.” 

Het nieuwe HR-model dat de 5e 
Generatie Luchtmacht mede 
vorm moet geven voorziet erin 
dat Luchtmachters gaandeweg 
hun loopbaan de kans krijgen om 
te kiezen voor een aanstellings-
vorm die bijvoorbeeld beter past 
bij hun (nieuw ontstane) gezins-

situatie. CLSK is hierover in 
gesprek met de vakbonden en 
met de Hoofddirectie Personeel, 
geeft de directeur D P& B bij 
CLSK, ACOM Journaal mee. 

Een belangrijk thema in het kader 
van ‘duurzaam inzetbaarheid’ is 
ervoor zorgdragen dat de 
Luchtmachter “goed in zijn vel zit, 
happy is en een energie verschaf-
fende baan heeft”. Kortom: Happy 
people, happy business! Manpo-
wer is Airpower!

‘Geloof in uitstekend werk-
geverschap’

Bij (het gereactiveerde) 306 
Squadron op Vliegbasis Leeuwar-
den2 moet in dit opzicht nog het 
een ander in de verbouwsteigers 
worden gezet. Daar is namelijk 
sprake van een eenheid die 
goeddeels continu wordt ingezet. 
“We hebben met elkaar, met de 
vakbonden, nog niet echt een 
manier gevonden om deze 
uitzonderlijke situatie een plek te 
geven voor wat betreft arbeidstij-
denwet, inzet, waardering etc. 
Het gaat uiteindelijk om zo’n 130 
man en vrouw die continu 
ingezet (gaan) worden en waarop 
de huidige regelingen niet 
toepasbaar zijn. Dat vraagt om 
een andere manier van denken 
en doen. Ik roep de ACOM maar 
ook de andere vakbonden dan 
ook op om ook in dit geval met 
ons mee te denken om hiervoor 
een werkbare modus te vinden”

Droste benadrukt nogmaals “een 
heel goede werkgever te willen 
zijn”. En hij hoopt dat de vakbon-
den dat beseffen. “We vragen 
veel, we zijn soms lastig maar we 
hebben echt het beste voor met 

mensen. Als dat ook voor de 
ACOM geldt dan moeten we 
elkaar kunnen vinden om mensen 
goede arbeidsvoorwaarden te 
bieden, mooie aanstellingen te 
geven, te behouden en duurzaam 
inzetbaar te houden. Ik vraag dan 
ook om vooral mee te denken in 
de vernieuwing, ik vraag om 
steun, in alle transparantie en 
openheid, om al die mooie en 
nieuwe dingen die we willen voor 
onze mensen, door te kunnen 
voeren. We geloven in uitstekend 
werkgeverschap. Denk met ons 
mee in plaats van tegen.” Aldus 
het slotpleidooi van commodore 
Max Droste, directeur Personeel 
& Bedrijfsvoering bij het Com-
mando Luchtstrijdkrachten.

2 In november 2013 werd bekendge-
maakt dat het ministerie van 
Defensie vanaf eind 2017 ook gebruik 
wilde gaan maken van de MQ-9 
Reaper. Deze zijn in 2017 besteld en 
in september 2018 werd op de 
Vliegbasis Leeuwarden het in 2010 
opgeheven 306 (verkennings) 
squadron gereactiveerd. Het 
personeel wordt momenteel op 
Holloman airbase in de Verenigde 
Staten opgeleid op het vluchtleidings-
systeem. Het 306 Squadron wordt 
vanaf 2020 uitgerust met 4 MQ-9 
Reaper UAV’s. De Vliegbasis 
Leeuwarden beschikt ook over een 
trainingssimulator voor betreffend 
systeem, MALE RPAS (medium 
altitude long endurance, remotely 
piloted aircraft system). (Bron: 
Wikipedia).

Kanttekening ACOM
De opvattingen en uitspraken in dit interview geven niet (zonder meer) de opvattingen, overtuiging en houding 
van de ACOM de Bond van Defensiepersoneel weer over de onderwerpen en thema’s die besproken worden. 
Wij vinden het echter van belang dat ‘de werkvloer’ (het Defensiepersoneel, ACOM-leden in het bijzonder), 
kennis neemt van het denken en doen van leidinggevenden, beleidsmakers en -bepalers bij de krijgsmacht. 
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. 
U wilt verhuizen of droomt van een eigen 
huis. Wordt het kopen of past huren beter bij 
u? Wat zijn uw moge lijkheden? Of u nu voor 
het eerst een woning koopt, verbouwt, of u 
verhuist naar een nieuwe woning. DFD biedt 
u het beste advies en de hypotheek die bij u 
past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS fase-1 
en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

A L G E M E E NA L G E M E E N

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 Activiteit Locatie

mei    
10 10.00 Thuisfrontinformatiedag RS GNTT Prinses Margrietkazerne, Wezep CLAS
16 8.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
16 9.30 Het verhaal van de 'missie' 16 mei 2019 Veteraneninstituut, Doorn Kmar/Pol
18 10.00 Thuisfrontcontactdag We@home Hart van Holland, Nijkerk DOT
23 10.00 Thuisfrontinformatiedag RS Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
29 10.00 Thuisfrontinformatiedag EFP Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS

juni    
8 10.00 Thuisfrontcontactdag EFP (2e) Van der Valk Hotel, Eindhoven CLAS
15 9.30 Thuisfrontcontactdag Minusma (RDE)  Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  en overige missies 
22 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (2e) Van der Valk Hotel, Eindhoven CLAS
22 9.00 Thuisfrontcontactdag Apenheul, Apeldoorn KMar
28 8.30 Thuisfrontinformatiedag Minusma en overige missies Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
29 8.15 Medaille-uitreiking Nationale Veteranendag Binnenhof, Den Haag CLAS

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



Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. 
U wilt verhuizen of droomt van een eigen 
huis. Wordt het kopen of past huren beter bij 
u? Wat zijn uw moge lijkheden? Of u nu voor 
het eerst een woning koopt, verbouwt, of u 
verhuist naar een nieuwe woning. DFD biedt 
u het beste advies en de hypotheek die bij u 
past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS fase-1 
en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

P U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E L
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Oplossingen kunt u inzenden tot

27 mei 2019 

ACOM Journaal, 
Postbus 290, 3830 AG Leusden, 
of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #04-19 luidt: 
Schijn bedriegt. 

De winnaars: M. Spies, Oudenbosch; H.F. Story, Nieuwegein. 
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.

Proficiat!

ZWEEDS RAADSEL
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S E N I O R E N

J
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sen Vught I
De seniorenbijeenkomst van 18 april jl. kende 
een riant aantal jubilarissen. We hebben ze 
voor u in twee foto's 'gevangen'.

Van links naar rechts op de foto:
De heer W.J.R. de Bie (50 jaar lid) met partner, 
de heer M.H. Zwiers (50 jaar lid), ernaast zijn 
echtgenote, de heer M.C. Sutherland (40 jaar 
lid) en echtgenote, de heer J.H.J. Morlog  
(60 jaar lid) met echtgenote, de heer A.B.J.  
van Koningsbrugge, voorzitter Regio Zuid en 
de heer W.J.R. van Mol, regioseniorenvertegen-
woordiger Regio Zuid.

Vught II
Van links naar rechts op de foto:
Mevrouw en de heer J.H.L. Hooft (40 jaar lid), 
de heer J.G.C. van der Heijden (40 jaar lid) met 
echtgenote, de heer H.G.M. van den Heuvel  
(60 jaar lid) en echtgenote, de heer L.F.G. van 
Geene (60 jaar lid), de heer A.B.J. van  
Koningsbrugge, voorzitter Regio Zuid, en de 
heer W.J.R. van Mol, regioseniorenvertegen-
woordiger Regio Zuid.

Ter nagedachtenis aan
Ab Huizinga

A. Th. Huizinga, in Regio Zuid beter bekend als Ab, is toch 
nog onverwacht van ons heengegaan. Ab was al in de 
vorige eeuw bestuurder bij het toenmalige Sint Martinus; 
een van de voorlopers van de ACOM. 

Het opkomen voor anderen en meedenken, maar 
vooral mee(be)sturen, zat hem in het bloed. Bij diverse 
verenigingen en zangkoren mocht Ab, tot aan de dag 
dat hij ziek werd, zijn kwaliteiten als bestuurder, onder 
meer als penningmeester, ten volle inzetten. 

Ook binnen de ACOM bekleedde hij diverse functies en 
dat deed hij op zijn eigen humoristische wijze. Hoewel 
zijn lichaam het hem steeds lastiger maakte, bleef hij 
toch actief als regioseniorenvertegenwoordiger. Ab 
organiseerde enthousiast de seniorenmiddagen en de 
vele huldigingen van ACOM-jubilarissen. Ook ging hij 
regelmatig bij langdurig zieken op bezoek of verleende 

hij steun aan nabestaanden vaak vergezeld door zijn 
echtgenote Ciny. 
Ab raakte een aantal jaren geleden gehandicapt en kon 
alleen nog met behulp van een rollator lopen. Maar het 
staken van zijn activiteiten als regioseniorenvertegen-
woordiger was toen geen optie. “Ik sterf liever in het 
harnas dan dat ik stop. Als ik stop dan ben ik dood!”, 
was zijn devies.

De ACOM, Regio Zuid in het bijzonder, is dankbaar en 
trots zo’n fijne collega in haar midden gehad te hebben. 
Ab, wij zullen je missen! Bedankt voor alles.
Rust in vrede! 
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Senioren(mid)dagen

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

Dag Datum Plaats Locatie Bijzonderheden 
do 16 mei Boekel (Volkel en Uden) Vergadercentrum NIA DOMO St Agathaplein 6, 5427 AB  Boekel            
di 21 mei **Regio West, Den Haag Den Haag, Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Hele dag
do 23 mei  ***Woensdrecht  Vliegbasis, KEK gebouw,  
  (ook voor leden uit Vlissingen eo) Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide Hele dag
 juli - aug  zomerreces 
di 24 sept Huizen Muziekvereniging Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5-A, 1271 AA Huizen 
do 26 sept Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo 
di 1 okt **Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek,  
   Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen Hele dag
do 3 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born 
di 8 okt Arnhem-Zuid De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem-Elderveld 
do 17 okt **Assen JWF Kazerne, Balkenweg 3, 9405 CC  Hele dag
wo 30 okt ****Apeldoorn/Ede, Ermelo/Wezep Willem III kazerne, Frankenlaan 70, 7312 TG Apeldoorn Hele dag
di 5 nov  Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen 
   Lieuwenburg 2, 8925 CK 
do 7 nov Rijen  Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken, 
   Oosterhoutseweg 55  5121 RE Rijen            
do 21 nov  Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM 
wo 27 nov Soesterberg Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), 
   Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide 

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 www.acom.nl.

*   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.
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Naam:  voorletter(s):   m/v

Geboortedatum:         -          -

Adres: 

Postcode: 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:

25 jaar lid
Onderstaande leden kregen onlangs het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
J.P.M. Barthen (SM),  
M.B.J. Rigterink (Burger), 
A.J. Schrijer (LKOL),  
J.A.G.M. Veldkamp (SM).

40 jaar lid 
Voor deze leden was er het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap:
W.H.G. Crijnen (KAPbd),  
W.A. Kuijpers (AOObd),
K.A. Rehorst (LKOLbd),  
R.M.J. Soesbergen (AOObd).

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig  
lidmaatschap kregen de volgende leden 
opgespeld: 
A.H. Boeren (AOObd), 
Mw. M. van Keulen-Lefebre,
A.J. Voskamp (AOObd), 
C.W. van der Walle (KAPbd).

60 jaar lid 
Recent heeft het volgende lid het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
A.C. Wouters (AOObd).

70 jaar lid
Onlangs kregen deze leden het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap: 
Mw. W.A. Kokkeler-Kwak,  
G. van der Wart (KPL-1bd).

Lidmaatschap

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL
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Overledenen
Enschede

Jaap (Jacob Bouke) Waal, 86 jaar, op 18 
maart. Correspondentieadres: De Posten 
755,7544 LL Enschede.

Etten
Joop Willemsen, 91 jaar, op 19 maart.
Correspondentieadres: Vicarisweg 2,  
7076 AC Varsselder.

Nijverdal
Jan (Pijk) van Pijkeren, 88 jaar,  
op 24 maart. Correspondentieadres:  
Bonteweg 43-11, 7441 GM Nijverdal.

Gouda
Bernardus Antonius (Ben) de Wolf, 72 jaar, 
op 26 maart. Correspondentieadres:  
R.A, de Wolf, Schaffelaarhout 26, 3845 EG 
Harderwijk.

Lelystad
Josina van Dalen-Schravemade, 93 jaar, op 
27 maart. Correspondentieadres:  
Claerbeek 31, 8242 KG Lelystad. 

Ede
Pieter Postma, 77 jaar, op 28 maart.
Correspondentieadres: I. Merison-Postma, 
Achterste Kempjes 1, 6741 SP Lunteren.

Rosmalen
Ab (Albertus Theodorus) Huizinga, 85 jaar, 
op 12 april. Correspondentieadres: 
Baarzenstraat 23, 5262 GD Vught. 

Meppel
Willem Wouter Verwoerd, 92 jaar,  
op 15 april. Correspondentieadres: 
Heegdehoek 10, 7943 JS Meppel. 

 Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32, 8926 MH Leeuwarden
Privé: 058-2669403

Oost
C.R. Evers
Esweg 12, 7441 GD Nijverdal
Privé: 0548-611420

Midden
A.W. v.d. Kamp
Tuinlaan 1, 6681 EW Bemmel
Privé: 0481-459857

West
F. Pleijsier,  
Orion 14, 1785 AR Den Helder
Privé: 0223-753518, Mobiel: 06-31905592

Zuid
C.N.P.A. Rommes
Molièrelaan 112, 5924 AN Venlo
Privé: 077-3871962

Suriname
H.E. Rack (correspondent)  
Nieuwe Weg 119, Accaribo-Suriname
Privé: 00-597-323235,  
Mobiel: 00-597-8627294 

P.H. Woerdings (2e correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637

Regiosecretarissen

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga 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 persoons- 
en 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.

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

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.

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.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid 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 Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

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 voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke 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.


