
Jouw belang, 
ons werk

Reservisten

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL



De ACOM
Wij zijn er ook voor de reservist
+ Verbeteren rechtspositie
+ Verbeteren sociale positie
+ Verbeteren financiële positie

Wat biedt de ACOM jou?
+ Reservisten beleidsmedewerker
+ Juridische ondersteuning
+ Fonds Maatschappelijke Bijstand
+ Begeleiding bij Medezeggenschap
+ Belastingservice
+ Voordelig Samenlevingscontract
+ Maatwerkverzekeringen
+ Korting op autoverzekering
+ Personeelsvoordeelwinkel
+Team geestelijke verzorging
+ Uitzendcertificaat 

Actief op alle fronten
Overal waar onze leden ons nodig 
hebben staan wij klaar met advies, 
ondersteuning en nazorg.

Nationaal
De ACOM is aangesloten bij de CCOOP 
en heeft hierdoor politieke invloed. 

Internationaal 
Aangesloten bij Eurofedop, de 
Europeesche Federatie van 
Overheidspersoneel.

Landmacht



Vinger aan de pols!
Jouw belang
Het werk van een reservist zit vol 
uitdagingen en risico's, tegelijkertijd 
veel prachtige momenten. Hoe 
behandelt Defensie de  veiligheid van 
reservisten? Wat gebeurt er allemaal 
als je gewond raakt? Hoe gaat 
Defensie om met opvang en nazorg? 
Hoe gaat Defensie om  met de inzet 
van reservisten?
De ACOM houdt ook hier de vinger aan 
de pols. 

Ons werk
Wij praten met de defensietop over 
jouw arbeidsvoorwaarden en 
rechtspositie. Met operationele  
commandanten ter plaatse en 
ondersteunen de medezeggenschap 
(MC) over werksituaties. 

Jouw belang, ons werk
Wij wijzen de werkgever op zijn 
verantwoordelijkheden.    Als de beloofde 
functie niet aan jou wordt toegewezen, je 
door ziekte of blessure(s) niet verder
kan. Indien ontslag dreigt. Als je vragen 
hebt over al die"defensieregeltjes." 
Juist dán staan wij er voor jou!

Luchtmacht



Meer vakbond
Blut? En kan je nergens heen?
Als je buiten jouw schuld om (bijv. bij 
ziekte of bijzondere omstandigheden) 
in de financiële moeilijkheden bent 
gekomen en kan je nergens meer 
terecht, dan kan de ACOM jou steunen 
via het Fonds Maatschappelijke 
Bijstand. Dit gebeurt op vele manieren. 

Je moet er niet aan denken 
Je bent toevallig toch diegene die 
(psychische) klachten heeft 
overgehouden aan de inzet. Ook dan 
staat de ACOM voor je klaar. Zelfs 
nadat je Defensie hebt verlaten. Wij 
helpen je. Op dit moment begeleiden 
we veel veteranen en actief dienenden. 
Ook in het uiterste geval van overlijden 
geven wij hulp aan de nabestaanden.

Marine



Alle voordelen op een rij
+ Juridische ondersteuning
+ Eigen beleidsmedewerker reservisten
+ Personeelvoordeelwinkel.nl
+ Fonds Maatschappelijke Bijstand
+ Korting op autoverzekering
+ Voordelig samenlevingscontract
+ Belastingservice
+ Maatwerkverzekeringen
+ Uitzendcertificaat
+ Begeleiding bij medezeggenschap
+ Team Geestelijke Verzorging
+ Verbeteren rechtspositie
+ Verbeteren sociale positie
+ Verbeteren financiële positie

Marechaussee



Bezoekadres:
Larikslaan 1

3833 AM Leusden

Postadres:
Postbus 290

3830 AG Leusden

Telefoon:
033-4953020

Fax:
033-4953005

E-mail:
info@acom.nl

Website:
www.acom.nl

Scan de code, kies je kado en je bent lid van de ACOM
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