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• SOD: Wijzigen maximumleeftijd bij aanstelling in FPS fase 1

• Reservisten: Problemen bij toezegging en/of verlenging IIR 

• Meer aandacht nodig voor moral injury bij (na)zorg militairen



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 medewerkers van 
vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support 
kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten. 

Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van 
twaalf maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit 
lidmaatschapsjaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van 
een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd 
voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk 
(dus niet per e-mail) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te 
zijn ontvangen.
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U W  VO O R Z I T T E R
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ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

Jan Kropf

De tijd vliegt voorbij, en inmiddels is het alweer 
wintertijd. Toch gebeurt er als altijd veel, ook in de 
afgelopen maand heeft er weer het nodige gespeeld 
en is Defensie op meerdere momenten en manieren 
in het nieuws gekomen. 

Een, naar mijn mening onwerkbaar, niet haalbaar en 
ongewenst voorstel om mensen van buiten de EU 
(of Europa) te werven als militair bijvoorbeeld. 
Uiteraard zeg ik dat niet zomaar. Naar mijn 
overtuiging ligt daar de oplossing niet. Het is 
wettelijk gezien niet toegestaan. In de Militaire 
Ambtenarenwet 1931 is vastgelegd dat alleen 
“Nederlanders” kunnen worden aangesteld als 
militair ambtenaar. En let wel dat zijn ook mensen 
uit de voormalige Nederlandse Antillen. Die zijn, wat 
mij betreft, meer dan welkom en ik zou graag zien 
dat er meer mensen uit die landen in actieve dienst 
treden. 

Er wordt echter ook geopperd om (bijvoorbeeld) 
Zuid-Afrikanen te werven, en dan wordt het toch 
echt lastiger. Die hebben doorgaans geen Neder-
lands paspoort en spreken geen Nederlands. 
Wellicht lijkt het Afrikaans erop, maar het is toch 
echt iets anders. Een groter praktisch probleem lijkt 
mij echter het verkrijgen van een “Verklaring geen 
bezwaar”. Deze mensen hebben immers de laatste 5 
jaar niet in Nederland gewoond en dat geeft echt 
grote problemen met het verkrijgen van een VGB. 

Overigens heeft dit soort oproepen ook een 
positieve kant, en dat is de discussie die het 
oplevert. Want dat gezien de grote hoeveelheid 
vacatures onder militairen er echt iets moet 
gebeuren is duidelijk. Maar wat ons betreft dient dat 
vooral gericht te zijn op het werven en behouden 
van personeel uit Nederland. Er is met het laatste 
Arbeidsvoorwaardenakkoord een eerste stap gezet 
om de arbeidsvoorwaarden voor het zittende en 
toekomstige personeel van Defensie te verbeteren, 
maar we zijn er nog lang niet. Veel van de hierin 
gemaakte afspraken dienen nog uitgewerkt te 
worden en er zijn nog de nodige dossiers die 
moeten worden opgepakt en/of uitgewerkt. Met 
name het vervangen van het loongebouw voor 
militairen en het personeelssysteem zouden wat 
ons betreft moeten gaan zorgen voor een verbeterd 
perspectief, - en dan in alle opzichten.

Ook kwam Defensie wederom negatief in het 
nieuws door een drugsincident. Op 24 september jl. 
werd een 24-jarige matroos uit Haarlem gearres-
teerd omdat hij aan boord van de Zr. Ms. Johan de 
Witt wilde gaan met 11 kilo harddrugs in zijn rugzak. 
Op het moment dat de Zr. Ms. Johan de Witt in Den 
Helder aankwam werd zowel de bemanning als het 
schip uitvoerig gecontroleerd en daarbij is wederom 
11 kilo harddrugs aangetroffen. Een klap in het 
gezicht van het Defensiepersoneel in het algemeen 
en van de betrokken bemanningsleden in het 
bijzonder. 

Defensie is dagelijks (zeker in het Caribisch gebied) 
bezig met ‘the war on drugs’ en daar horen dit soort 
incidenten niet bij. Daarnaast wordt door dit incident 
ook het vele goede werk dat deze bemanning heeft 
verricht bij de noodhulp in de Bahamas, overscha-
duwd. En laten we eerlijk zijn, daar hebben onze 
collegae voor veel mensen het verschil kunnen en 
mogen maken, en daarvoor verdienen ze ons aller 
respect en waardering. Wel wil ik op voorhand 
wegblijven van het woord “verleiding” als motivatie 
voor de verdachte van dit drugsincident. Het is 
immers niet op voorhand uit te sluiten dat betrok-
kene niet in de verleiding is gekomen om zich met 
deze drugssmokkel in te laten maar dat er sprake 
was van een “bedreiging”.  

Maar laten we vooral ook beseffen dat dit soort 
incidenten nooit helemaal te voorkomen zijn. Ook in 
dat opzicht dienen we de 
‘war on drugs’ te blijven 
voeren. Extern en intern 
en als er dan een incident 
is zoals dit dienen we 
keihard in te grijpen en 
transparant te zijn. Dat is 
nu ook gebeurd en ook 
daar maak ik graag een 
compliment voor. 
Ook dát is Defensie.

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Dutchbat-veteranen 
leveren ‘VN-viertonner’ 
af voor Srebrenica 
Memorial Center-
Potočari. Jaren van 
trekken en sjorren en 
bureaucratische 
hordenloop beloond.
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Duitse minister van 
Defensie Annegret 
Kramp-Karrenbauer wil 
een internationale veilig-
heidszone in Noord-Syrië.  
Maar ze stuit daarbij op 
kritiek in eigen land en 
daarbuiten.  
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Ter gelegenheid van 
vijf jaar dagelijkse 
Waalcrossing ‘de 
Oversteek’ in Nijme-
gen: Boek Sunset 
March een eerbetoon 
aan gesneuvelde 
bevrijders; een brug 
tussen nu en toen.
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Medezeggenschap: 
Wie helpt wie? De 
Medezeggenschaps-
commissie (MC) het 
werkoverleg of het 
werkoverleg de MC?
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N I E U W S

Defensiepsychiater Vermetten had naar eigen 
zeggen nog nooit mdma gebruikt. Maar na 
een cursus over de psychotherapeutische 
toepassing van medicinale mdma was hij om. 
Hij ervoer bij dit “heel krachtig middel” het 
effect dat wenselijk is voor oorlogsveteranen 
die behandeld worden voor ptss-klachten.  
“Je keert naar binnen en komt bij wezenlijke 
gevoelens over belangrijke thema’s en 
gebeurtenissen in je leven. Het gaat bijvoor-
beeld om de geboorte van een kind, of het 
overlijden van een dierbare.”2

Katalysatorwerking
Het ‘terughalen’ en herbeleven van dit soort 
“belangrijke thema’s en gebeurtenissen” in 
het leven, is van vitaal belang bij de behande-
ling van ptss bij oorlogsveteranen. “Denk aan 
een militair die in Srebrenica diende en blijft 
steken in frustraties, schuldgevoelens of 
boosheid over de genocide die hij niet kon 
voorkomen. Hij zit erin opgesloten, maar 
spreekt er niet over. Onder invloed van mdma 
kan hij er wel bij, en erover spreken”, is de 
overtuiging van de Defensiepsychiater.
De drug mdma heeft in dit verband de 
werking van een katalysator. In combinatie 
met de ondersteunende therapie worden “de 
dingen op hun plaats (gezet)”. Een heftig 
oorlogstrauma wordt mogelijk door de 
werking van de drug op een veel minder 
heftige manier herbeleeft. Vermetten noemt 
dit het “herschrijven door de hersenen van 
het trauma in een minder angstige, minder 
pijnlijke versie.”

‘Extreem effectief’ middel
Vermetten is zeer positief over de effecten 
van de mdma-therapie. “Extreem effectief”, 
gezien de resultaten van eerdere studies. Van 
de ptss-patiënten herstelt 83% volledig van 
de klachten. Cijfers, volgens de bijzonder 
hoogleraar “waar bijna geen enkele psycholo-
gische of psychiatrische behandeling aan kan 
tippen. Daarom willen we ook zo graag dat dit 
een reguliere behandeling wordt. Er loopt een 
traject bij het EMA (Europees Geneesmidde-
lenagentschap) om mdma als geneesmiddel 
te registeren. Over drie jaar kan dat zijn 
afgerond. Dan kan mdma-therapie in Neder-
land worden ingevoerd. Het zou een uitkomst 
zijn voor veel patiënten.”

De kosten van zo’n mdma-behandeling 
belopen vijf tot tienduizend euro. Het middel 
zelf kost een paar honderd euro. De meeste 
kosten zitten in de behandeluren. 
Vermetten waarschuwt voor ‘zelfhelp-thera-
pie’. Het gebruik van de drug kan ook nega-
tieve effecten hebben en dan is deskundige 
begeleiding noodzakelijk. “Niet onbelangrijk is 
dat wij de risico’s monitoren. Voor aanvang 
doen we bijvoorbeeld een hartonderzoek. 
Ook weten we zeker dat de mdma goed en 
zuiver is.”

(Zie ook het interview met de theoloog-ethicus 
prof. dr. Pieter Vos over moral injury op  
pagina 17.)

1 Kolonel-arts, psychiater Henricus Godefridus Johannes Maria (Eric) Vermetten is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Leids 

Universitair Medisch Centrum. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma’s. Vermetten heeft onderzoek gedaan naar 

medisch-biologische en neurowetenschappelijke aspecten van posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Bij Defensie is hij onder 

meer actief bij de behandeling van getraumatiseerde militairen. Sinds kort leidt Vermetten voor de Arq Psychotrauma Expert Groep 

het eerste Nederlandse onderzoek naar de behandeling van PTSS met de 'partydrug' MDMA.
2 In de jaren ’60-’70 experimenteerde de hoogleraar psychiatrie professor dr. Jan Bastiaans ook met drugs. De ‘methode Bastiaans’, 

het behandelen van getraumatiseerde volwassenen met een kampsyndroom met lsd of penthotal moest patiënten hun (oorlogs)

verleden laten herbeleven. Bastiaans beweerde zo de zwaarste gevallen te kunnen genezen. (Bron: Wikipedia).

‘ E e n  ex t r e e m  k r a ch t i g  e n  e ff e c t i e f  m i d d e l ’

Defensiepsychiater Vermetten zet 
mdma in bij de behandeling van ptss

Met partydrug mdma lijkt het wondermiddel te zijn gevonden voor een effectieve  
behandeling van ptss. Kolonel-arts, psychiater prof. dr. Eric Vermetten1 is er laaiend  

enthousiast over. In de Amsterdamse krant Het Parool (28-10-19) liet hij weten dat we  
met de drug goud in handen hebben om mensen van hun ptss-aandoening af te helpen.
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Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
November 22 november  21 november 21 november
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 20 december 23 december 23 december

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Stoorzender
Het zal wel een afwijking bij me zijn, maar 
als er in een krantenkop het woord defensie 
voorkomt ben ik er als de kippen bij om mij te 
laten 'informeren'. 

En jawel… In een periode, waarin het wel lijkt 
of het vaderland Nederland een eiland is in de 
boze wereld, en er alleen hier stikstof of PFAS 
bestaat, komt een “Coalitie voor Veiligheid” 
met een superoplossing voor een probleem, 
dat ook speelt in defensieorganisaties in 
landen om ons heen namelijk een tekort aan 
(gekwalificeerd) personeel. 

De oplossing, die werd aangedragen bestond 
uit het 'inhuren' van personeel uit niet-EU-
landen... En als voorbeelden werden aange-
dragen; vulling uit Fiji, Zuid-Afrika, of naar Brits 
model met Gurkha's. 

Het verhaal lezend kwam bij mij het gevoel op, 
dat je wel getroffen moet zijn door de molen-
wieken om zoiets te bedenken... Nog afgezien 
van het feit of er buiten of binnen de Neder-
landse serieuze defensie-omgeving draagvlak 
zou zijn voor de gedachte, en welke wetgeving 
er allemaal gewijzigd zou moeten worden, is 
het voor mij de vraag of de coalitie wel verder 
gedacht heeft over een praktische realisatie. 

En toen... de woordvoerder van de coalitie 
blijkt een bekende in belangenland te zijn… 
De eerder door mij genoemde molenwiek 
werd door mijn gedachten gewijzigd in 
'scheepsschroef', omdat dat m.i. beter past 
bij zijn meer bekende functie. Het is mij on-
duidelijk wat meerdere organisaties, toegela-
ten tot het georganiseerd overleg bij Defensie, 
en te vinden op de website van de coalitie, 
beweegt om dit soort onzinnige gedachten 
te poneren, en zo de toch al niet zo populaire 
Nederlandse defensiepositie nog verder te 
ondermijnen. 

Zo langzamerhand komen de eerste prakti-
sche resultaten uit het Arbeidsvoorwaardenak-
koord ter (onderhandelings)tafel. Concepten 
zijn het… Dus hoelang er nog met een als niet 
te flexibel bekendstaande werkgever onder-
handeld moet worden, zal afgewacht moeten 
worden. En het zijn flinke happen die verteerd 
moeten worden: Pensioenreglement overeen-
komen en dan ook nog door ABP op onze ter-
men laten uitvoeren, een Levensfasebewust 
Personeelsbeleid overeenkomen, terwijl er bij 
de centrales geen gelijke inzichten bestaan. 

Onderhandelaars van de Coalitie van de Seri-
euzen: SUCCES en WIJSHEID....

Waar was het commentaar 
van de defensietoppers 
op de gedachte van de 
coalitie voor veiligheid 
en waar is de sturing 
van de leiding bij 
het arbeidsvoor-
waardelijke overleg? 
OORVERDOVENDE 
STILTE!! 

N I E U W S

Ledenraadvergadering  
Regio Noord

Regio Noord belegt een ledenraadvergadering op
woensdag 13 november 2019.

Locatie: Vliegbasis Leeuwarden MFR
Aanvang: 15.30 uur
Opgave: bij de regiosecretaris.

De agenda: bij de ingang van de MFR. 

Betaaldata 2020
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
 
Januari 24 januari 23 januari 23 januari
Februari 24 februari  24 februari 24 februari
Maart 24 maart 23 maart 23 maart
April 24 april 23 april 23 april 
Mei 22 mei 20 mei 20 mei 
 (incl. vakantiegeld)  (incl. vakantiegeld)

Juni 24 juni 23 juni 23 juni
Juli 24 juli 23 juli 23 juli
Augustus 24 augustus 24 augustus 24 augustus
September 24 september 23 september 23 september
Oktober 23 oktober 22 oktober 22 oktober
November 24 november 23 november 23 november
 (incl. eindejaarsuitkering)

December 22 december 23 december 23 december

*  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.

De verloting van de door Marco Kroon geschreven boeken (AJ#10-19,  p. 17) 
heeft de volgende winnaars opgeleverd: 

• Willem Baatje (Leiderschap onder vuur) 
• Fred Velzen ( Danger Close)
• P.N.J. de Jong (Kroongetuige)

Proficiat!  

Winnaars verloting boeken 
Marco Kroon
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N AT R E S

Momenteel worden wij geconfronteerd met reservisten 
vanuit de Koninklijke Landmacht (CLAS) die werken op 

IIR- (Individuele Inzet Reservisten) basis. Reservisten die 
ineens te horen krijgen dat het geld op is. 

In nummer 10 najaar 2019 van ‘November 
Romeo’1, wordt echter aangegeven dat uit het 
oogpunt van goed werkgeverschap, besloten 
is om de bestaande afspraken en ontwikkelin-
gen in het kader van de adaptieve krijgsmacht 
niet te stoppen. 

In het blad staat het zo opgeschreven: “Het 
inrichten van een flexibele component in het 
kader van een adaptieve krijgsmacht verloopt 
bij de landmacht voorspoediger dan voorzien. 
Vooruitlopend op structurele invulling maakt 
de landmacht nu vooral gebruik van reservis-
ten. Meer dan 300 reservisten werken nu, 
naast hun reguliere reservistenfunctie, tijdelijk 
aan projecten in het kader van de doorontwik-
keling, aan veiligheid of vervullen vacatures. 
Daarnaast werkt de landmacht hard aan het 
vasthouden als reservist van uitstromend 
personeel en is het Korps Nationale Reserve 
volop in ontwikkeling naar basiscapaciteit 
voor Nationale Inzet. De Landmacht heeft zich 
tot doel gesteld om reservisten volledig te 
integreren in de staande organisatie, en 
daarmee een belangrijk onderdeel te laten zijn 
van adaptiviteit in de landmacht.” 

Op dit moment is er een duidelijke behoefte 
aan deze flexibele capaciteit binnen de 
krijgsmacht. Inherent aan die behoefte is de 
stijging van het aantal aanvragen voor 
Individuele Inzet van Reservisten (IIR). Wel 
stellen we vast dat deze IIR inzet een groot 
succes is. Maar dat succes heeft ook een 
keerzijde, wat concreet inhoudt dat het 
voorziene CLAS reservistenbudget hierdoor is 
overschreden. Toch gaat de KL niet ‘besparen’ 
op deze inzetvorm. Vanuit het oogpunt van 
goed werkgeverschap is er besloten om 

bestaande afspraken en ontwikkelingen in het 
kader van de Adaptieve Krijgsmacht niet te 
stoppen. 

Wel zal er door de ontstane situatie kritischer 
gekeken gaan worden naar inzeturen en duur 
van nieuwe IIR aanvragen of verlengingen. De 
reguliere eenheden van de landmacht zullen 
in de toekomst voor één derde bestaan uit 
flexibele capaciteit. Voormalig beroepsmilitai-
ren op deze manier aan hun eenheden te 
verbinden om daarmee kennis en extra 
capaciteit in huis te houden. Kortom, reservis-
ten worden meer en meer een integraal 
onderdeel van de landmacht. Werk aan de 
winkel dus!”2 

Tegenstrijdig
Hier is sprake van een tegenstrijdige medede-
ling. Want “door de ontstane situatie (zal) 
kritischer gekeken worden naar inzeturen en 
duur van nieuwe IIR aanvragen of verlengin-
gen”. Wat bedoelt men nu te zeggen? Het is 
de Landmacht wederom gelukt om twijfel te 
zaaien. Uiteraard zijn de getroffenen, van wie 
de IIR niet wordt verlengd c.q. aangegaan, in 
paniek en is er onbegrip zo niet woede. 
Wij krijgen te horen: ‘Wat doen ze nu?’; ‘Dat 
kan toch niet’;  ‘Waarom? Afspraak is 
afspraak’ etc. De getroffenen hebben gelijk: 
Dit is zeker niet normaal. Fatsoensnormen 
worden overschreden. En als bestuursorgaan 
(Defensie is een bestuursorgaan) heeft men 
verantwoordelijkheden en plichten. 

Geen controlefuncties
In dit geval noemt men dit ‘vertrouwen’. 
Gewekt vertrouwen dient gehonoreerd te 
worden zeker als dit schriftelijk is bevestigd. 
Wat ons nog het meest verbaast is dat er 
nergens controlefuncties bij de Landmacht 
zijn waar gecontroleerd wordt of de uitgaven 
voor IIR werkzaamheden nu en met vooruit-
ziende blik voor later nog in de pas lopen met 
het afgesproken budget. Wat ons betreft 
onmogelijk. In het bedrijfsleven zijn controle-
functies om vast te stellen of het afgesproken 
budget nog in de pas loopt met de werkelijke 
uitgaven net zo natuurlijk als ademen, drinken 
en eten. Het is bij de Landmacht altijd hollen 
of stilstaan, er zijn helaas geen tussenvarian-
ten. 

1 Reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht.
2  Voorwoord ‘Volop beweging’ van kolonel Fulco H. Stallmann, Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel Koninklijke 

Landmacht, bij de najaarseditie van November Romeo.

Pro b l e m e n  b i j  t o e ze g g i n g  e n / o f  ve r l e n g i n g  I n d i v i d u e l e  I n ze t  R e s e r v i s t e n

Beloften worden niet nagekomen door staf CLAS afdeling reservisten
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N AT R E S

Ook is het verwonderlijk dat Staf CLAS uit 
een eigen geldpot de reservisten betaalt voor 
hun IIR-werkzaamheden. In onze ogen zou de 
behoeftesteller het geld voor deze IIR-werk-
zaamheden beschikbaar moeten stellen. 
Kosten horen daar zichtbaar te zijn waar ze 
gemaakt worden. Op deze wijze krijg je een 
onjuist beeld waar eventueel de verborgen 
kosten zitten. 

Actie toegezegd
Ook de behoeftesteller is nu de dupe. Zij/hij 
heeft gebrek aan personeel, heeft meestal 
ook het geld voorradig voor deze inzet, en 
moet nu machteloos toezien en geconfron-
teerd worden met het feit dat men niet naar 
behoren de taken kan uitvoeren. 

Hoe nu het tekort daadwerkelijk is ontstaan is 
voor ons niet het belangrijkste. Wel dat het 
wordt opgelost. Wij hebben daarom contact 
gezocht met Staf CLAS en het probleem, zijn 
uitdaging, aangekaart. Ons is toegezegd dat 
hier actie op wordt ondernomen. Mocht u 
toch nog problemen ondervinden met uw 

toegezegde IIR ofwel IIR-verlenging laat het 
ons weten. Wij zullen u ook de hoogte 
houden van eventuele nieuwe ontwikkelin-
gen. 

Pro b l e m e n  b i j  t o e ze g g i n g  e n / o f  ve r l e n g i n g  I n d i v i d u e l e  I n ze t  R e s e r v i s t e n

Beloften worden niet nagekomen door staf CLAS afdeling reservisten
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Een veiligheidszone. En liefst ab sofort, per direct, moeten de NAVO-lan-
den die gaan instellen in het noorden van Syrië langs de grens met Turkije.  
Dit in eendrachtige samenwerking met Rusland en Turkije. Dit wil althans 

de Duitse minister van Defensie Frau Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). 
Ze zei dat op 21 oktober jl. in een interview met de Deutsche Welle, de 

Duitse wereldomroep. 

Overigens, toen wij laatst nog even op de 
NAVO-site keken, bleek Turkije (nog gewoon) 
lid te zijn van het (eens zo geduchte) Noord-
Atlantische bondgenootschap. Maar het zijn, 
om het omfloerst te zeggen, bijzondere tijden. 
De kaarten worden kennelijk in de ‘back-
rooms’ anders geschud dan ze voor het 
gewone volk waarneembaar liggen. 

Stabiliteit en veiligheid
“We moeten” lichtte de Defensieminister, 
tevens voorzitter van de CDU, haar plan toe, 
“structuren scheppen die een terugkeer van 
de vluchtelingen mogelijk maken. Ook 
moeten we een oplossing mogelijk maken die 
zorgt voor stabiliteit en veiligheid in de regio.” 
Passiviteit van Europa is volgens Kramp-Kar-
renbauer een slechte optie. “Als we willen dat 
terrorisme verder bestreden wordt, en als we 
willen dat mensen vrijwillig in deze regio 
kunnen terugkeren, dan moeten we een 
politieke oplossing vinden. En daarvoor 
hebben we internationale controle en 
samenwerking nodig.”
Het plan zou zijn afgestemd met de bonds-
kanselier. Bovendien waren ook de Ameri-
kaanse, Britse en Franse collega’s door 
Kramp-Karrenbauer op de hoogte gesteld van 
haar lumineuze idee.

In Duitsland zelf werd overigens politiek met 
verbazing en kritiek gereageerd op de wens 
van de Defensieminister. Of ze een kabinets-
standpunt naar buiten bracht dat ook nog 
voldoende steun vindt in de Bondsdag, het 
parlement, is (nog) onduidelijk. Haar sociaal-
democratische collega Heiko Maas van 
Buitenlandse Zaken, had ze met een sms-
bericht geïnformeerd over haar plan. Waarop 
Maas nicht amüsiert liet weten weinig op te 
hebben met “sms-diplomatie”. In het wilde 
weg naar buiten treden met dit soort plannen 
is volgens Maas ook schadelijk voor Duits-
lands imago als betrouwbare partner. 

Ook in de reactie vanuit Parijs klonk irritatie 
door dat de Duitse minister van Defensie niet 
eerst een bondgenootschappelijk afstemrond-
je had gemaakt alvorens haar plannen kenbaar 
te maken. Plannen die bovendien niet passen 
bij de “dynamieken” in Syrië en andere 

landen laten opdraaien voor het moeilijke en 
vuile werk, aldus de Fransen.

 ‘Zeer veel belovend plan’
Maar Annegret Kramp-Karrenbauer, ook wel 
aangeduid als AKK, weet zich, voor wat 
betreft haar militaire voornemen in Noord-
Syrië, ten volle geruggesteund door bonds-
kanselier Angela ‘Wir schaffen das’ Merkel. 
“Zeer veel belovend, ook als er nog veel 
vragen open zijn”, was, volgens persbureau 
DPA, Merkels reactie. Maar het instellen van 
veiligheidszones vereist wel een mandaat van 
de Verenigde Naties, benadrukte de bonds-
kanselier. Ze zou dan ook zo spoedig mogelijk 
met de Franse president Macron, de Britse 
premier Johnson en de Turkse president 
Erdogan gaan overleggen over het plan van 
AKK.

De tussenkomst van de toch al wat afgeblad-
derde bondskanselier vermocht evenwel de 
kritiek niet te dempen. De critici, met name in 
de gelederen van coalitiepartner SPD, zijn in 
de eerste plaats van mening dat zo’n belang-
rijk plan op een serieuze, officiële manier 
gepresenteerd moet worden, als een 
weldoordacht voorstel van de Bondsregering. 
Men wijst er met nadruk op dat het namelijk 
de eerste keer zou zijn sinds het bestaan van 
Bondsrepubliek, dat Duitsland (weer) het 
initiatief zou nemen tot militaire actie.
Dat Duitsland internationaal meer verantwoor-
delijkheid neemt, is een goede ontwikkeling 
maar, aldus de critici, zo een ingrijpende 
koerswijziging zou door de bondskanselier 
zelf aangekondigd moeten worden. 

A L G E M E E N

Kritiek en scepsis in eigen land en bi j  belangri jke bondgenoot Frankri jk

Duitse minister van Defensie wil  
internationale veiligheidszone in Noord-Syrië

Bondskanselier Merkel en Defensieminister Kramp-Karrenbauer 

(rechts).
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Achtzaamheid
Swipen (swipete, heeft geswipet). Dat is; “een aanraakscherm bedienen door de 

vinger(s) er met een vegende beweging overheen te laten gaan”. Ik moest het even 
opzoeken in de Van Dale. Waar ik ook om mij heen kijk, zie ik mensen gefocust met de 

blik zo’n 40 centimeter voor zich uitgericht, turend op een beeldschermpje van een 
smartphone van enig hip merk, swipend. 

Dat bij deze kijk op het leven, het 
hier en nu, maar vooral het 
omgevingsbewustzijn worden 
veronachtzaamd is voor mij 
evident. Deze onachtzaamheid 
voor de omgeving wordt aange-
wezen als boosdoener voor de 
sterke stijging van het aantal 
verkeersslachtoffers van de 
laatste jaren. 

Wanneer ik met het openbaar 
vervoer reis, heerst er een diepe 
aandachtige stilte in bus en trein. 
Mijn medereizigers hebben geen 
oog voor de wereld om hen heen, 
maar houden zich bezig met 
informatie die hen van elders 
bereikt en die blijkbaar onmiddel-
lijke aandacht vereist. En natuur-
lijk, ik wil mij tijdens een reis 
eveneens graag verliezen in een 
boek of tijdschrift of mijn gedach-
tewereld en ideeën gewaar 
worden voor Merkstenen in het 
AJ. Dan sla ook ík geen acht op 
mijn omgeving.

Natuurlijk, het is minder gezellig 
geworden in de openbare ruimte. 
En onveiliger. Achtzaamheid is 
immers geen deugd voor swi-
pende en selfies makende 
moderne mensen. Maar toch, 
goed beschouwd is het beeld-
scherm van de smartphone een 
venster op een wereld waarmee 
gecommuniceerd word. Informa-
tie, boodschappen en ideeën 
worden zo uitgewisseld met een 
snelheid en op een wijze die geen 
vergelijk heeft in de menselijke 
geschiedenis. Deze nieuwe 
manieren om informatie uit te 
wisselen hebben ook gevolgen 
voor geloofscommunicatie. Hoe 
bereiken we mensen die de 
wereld in 140 tekens willen 
uitgelegd krijgen? En hoe doe je 
dat met uitleg van het geloofsle-
ven?

Met deze vraag worstelt ook het 
militaire lekenapostolaat van AMI. 
Daartoe wordt tijdens de Militaire 
Bedevaart in Lourdes 2020 een 
AMI-app gelanceerd om met de 
individuele militair te communice-
ren. Deze app zal, naar eigen 

zeggen, dagelijkse aanmoedigin-
gen bevatten, alsook inzichten 
over de uitdagingen van de 
hedendaagse wereld, waarmee 
onze militaire leden en hun 
families worden geconfronteerd. 
De informatie zal in korte bites 
worden gepresenteerd. Deze 
zullen koppelingen hebben naar 
de AMI-website én naar een 
digitaal tijdschrift met een 
diepgaandere uitleg van de 
betrokken christelijke principes. 
De AMI-app wil levensbeschou-
welijke vragen beantwoorden die 
het militaire leven raken: ‘Tweets’. 
Samen met de beknopte antwoor-
den helpt dit degenen die niet 
gewend zijn om langere teksten 
te lezen. Bovendien daagt het uit 
tot een geloofsgesprek met een 
geestelijk verzorger.

Het aanbod van achtzaamheid is 
een miljoenenindustrie, leerde ik 
onlangs. De Amerikaanse 
hoogleraar management Ronald 
Purser gaf zich een paar jaar 
geleden op voor zo’n cursus 
Achtzaamheid, in goed Engels: 
Mindfulness. Hij stond ervoor 
open. Purser, docent aan de San 
Francisco State University, is 
geïnteresseerd in oosterse 
filosofieën. Volgens hem gaat er 
inmiddels zo’n 1,2 miljard dollar in 
om, in het aanbod van Mindful-
ness. Grote bedrijven hebben 
zowel interne programma’s 
ontwikkeld als cursussen die ze 
kunnen verkopen. Het is in alle 
opzichten big business, aldus 
Purser in De Volkskrant van 20 
september in een interview met 
Esma Linnemann.

Hij schreef een boek: McMindful-
ness, how mindfulness became 
the new capitalist spirituality.

Zijn stelling komt erop neer dat 
werkstress simpelweg het gevolg 
is van een systeem dat werk- en 
opdrachtnemers opjaagt en 
uitknijpt. Vlagvoerders misbruiken 
volgens hem Mindfulness door de 
verantwoordelijkheid voor deze 
stress af te schuiven op het 
individu en dit gaat erin als het 

Woord Gods in een ouderling. 
Ter bestrijding van de stress 
die onzekerheid, overbelasting 
en gereorganiseerde reorganisa-
ties veroorzaken, biedt Defensie 
eveneens een cursus Mindful-
ness aan, verstrekt van Rijkswe-
ge.

Ik schreef op deze plaats vorig 
jaar nog over de levensbeschou-
welijke kant van de gevolgen van 
stress. Natuurlijk is het verminde-
ren van stress op het werk 
aantrekkelijk. Mensen die 
aanliggen bij Mindfulness zijn 
over het algemeen moe, terneer-
geslagen, wanhopig. Onzekerheid 
over de toekomst, tekorten op het 
werk, hoge werkdruk; ze hebben 
hun sporen achtergelaten. In mijn 
rol als geestelijk verzorger kom ik 
mensen als deze maar al te vaak 
tegen. Gelukkig spreek ik ook 
leidinggevenden die zich maar al 
te bewust zijn van de kwalijke 
gevolgen van onderbezetting, 
hooggespannen verwachtingen 
en onhaalbare ambitieniveaus.

Wanneer mensen weinig controle 
over hun leven hebben, kunnen 
ze hun heil zoeken in Mindful-
ness. Daar krijgen ze te horen dat 
alle stress in henzelf zit. Ze 
krijgen ingeprent dat niet de 
werkomstandigheden ziekma-
kend zijn, maar de manier waarop 
ze omgaan met en reageren op 
die werkomstandigheden. In 
plaats van de symptomen te 
bestrijden door stil op de grond te 
gaan zitten mediteren, wil ik 
oproepen om samen op te komen 
voor gezonde arbeidsomstandig-
heden, het bieden van toekomst-
perspectief en uitdagende 
werkzaamheden. Kortom een 
sociaal beleid gestalte geven met 
voldoende middelen, is mijns 
inziens de beste stressreductie 
voor de mens op de werkvloer. 
Hiervoor zouden we als christe-
lijke militairen van de AMI-app 
gebruik kunnen maken.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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Artikel 32.  
Overige bevoegdheden
1 De medezeggenschapscommis-
sie bevordert zo veel mogelijk 
het werkoverleg bij de diensteen-
heid.

Ook in de Wet op de Onderne-
mingsraden (WOR) staat dat de OR 
(de ondernemingsraad) zo veel 
mogelijk het werkoverleg bevor-
dert. Zo komt naar voren dat 
werkoverleg als belangrijk wordt 
ervaren door de wetgever. 
Aangezien de WOR en het BMD 
tot stand zijn gekomen uit overleg 
en overeenstemming tussen 
werknemers- en werkgeversverte-
genwoordigers, kunnen wij 
concluderen dat ook werkgevers 
en bonden werkoverleg belangrijk 
vinden. Zo belangrijk dat het 
ontbreken van werkoverleg als 
probleem wordt gezien.

Wat is werkoverleg
Werkoverleg is een regelmatig 
overleg van leidinggevende met 
medewerkers over het werk en de 
arbeidsomstandigheden. Het gaat 

om afstemming tussen medewer-
kers en organisatie. Het werkover-
leg is tweerichtingsverkeer, 
leidinggevende en medewerkers 
hebben invloed. Tenminste dat is 
de bedoeling.

Het werkoverleg is nuttig voor de 
leidinggevende omdat deze in het 
werkoverleg de medewerkers 
tegelijkertijd kan informeren over 
het werk, de organisatie en de 
ontwikkelingen. Dezelfde informa-
tie komt tegelijk bij de medewer-
kers. Dat voorkomt ruis binnen de 
eenheid. Werkoverleg is dan ook 
een belangrijk communicatiekanaal.
Verder is er inbreng van de 
medewerkers mogelijk en ge-
wenst. Zoals geschreven is het de 
bedoeling dat het werkoverleg 
tweerichtingsverkeer is.
In het werkoverleg kan teruggeke-
ken worden op taken, uitvoering, 
resultaten en de ervaring/beleving 
van zowel leidinggevende als 
medewerkers daarmee. Ervarin-
gen, ideeën en wensen van de 
medewerkers kunnen goede 
aanknopingspunten leveren voor 
het verbeteren van de uitvoering en 
de resultaten en vervolgens ook 
verbeteringen voor de uitvoerders/
medewerkers zelf.
Van de leidinggevende wordt 
verwacht dat deze de opmerkin-
gen, suggesties, voorstellen en 
eventuele klachten van de mede-
werkers serieus neemt en samen 
met de medewerkers zoekt naar 
verbetering al is dat maar een 
verduidelijking waarom zaken niet 
anders kunnen. 

De redenatie is dat door de inbreng 
die de medewerkers kunnen 
leveren de eenheid (taken, 
werkwijze, resultaten) beter kan 
functioneren, en dat door de 
inbreng die de medewerkers 
mogen leveren de betrokkenheid 
van de medewerkers bij het werk 
wat ze doen en de eenheid 
waarbinnen het werk wordt 
verricht, wordt vergroot. Kortom er 
is sprake van een win-win situatie. 

Natuurlijk blijft er voor de betrokke-
nen altijd wat te wensen over, maar 
toch minder.

Werkbespreking/werkinstruc-
tie is geen werkoverleg

Een werkbespreking of -instructie 
is geen werkoverleg. Het verschil is 
dat de werkbespreking en/of 
-instructie in de kern eenrichtings-
verkeer is. Het is een instructie 
vanuit de leiding aan de 
medewerker(s).
Op papier is dat duidelijk maar in de 
praktijk lopen werkoverleg en 
werkbespreking wel door elkaar 
heen. Als je toch al bij elkaar zit … 
Toch is het belangrijk onderscheid 
te blijven maken tussen de twee. 
De verleiding is groot om tijdens 
werkinstructie ook andere zaken te 
bespreken. Echter de onderwerpen 
voor het werkoverleg vergen echt 
voorbereiding. De onderwerpen en 
achtergronden moeten zoveel 
mogelijk voorafgaand aan het 
overleg met elkaar (leidinggevende 
en medewerkers) gedeeld worden. 
Zo kan iedereen zich goed voorbe-
reiden voor het werkoverleg, blijft 
het tweerichtingsverkeer en houdt 
het de waan van de dag buiten 
beeld.

Tips en regels voor het 
werkoverleg

Voor een geslaagd werkoverleg is 
het belangrijk dat het regelmatig en 
gestructureerd plaatsvindt. Denk 
aan elke twee maanden of kwar-
taal. Vaker als er vaak/vaker 
wijzigingen in taken, bemensing en 
organisatie plaats (zullen) vinden.
Verder is het belangrijk dat zoveel 
mogelijk (liefst alle) medewerkers 
en leidinggevende(n) deelnemen 
aan het werkoverleg. Dat betekent 
in de praktijk dat data lang van te 
voren worden vastgelegd en 
medewerkers gestimuleerd worden 
en in de gelegenheid worden 
gesteld om deel te nemen aan het 
werkoverleg.
Verder is het van groot belang dat 
de sfeer in het werkoverleg goed is 
en de medewerkers (en leidingge-

In het Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 (BMD 2008) wordt  
aangegeven dat de medezeggenschapscommissie (MC) zich naast haar 

andere bevoegdheden en taken bezig moet houden met werkoverleg. Dat 
is terug te vinden in artikel 32 lid 1  

MC het werkoverleg of het werkoverleg de MC? 
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MC het werkoverleg of het werkoverleg de MC? 

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven voor

onderdeel   

CLSK Staf Commando 11 nov Gesloten  

 Luchtstrijdkrachten

CLSK Vliegbasis Leeuwarden  11-13 nov Gesloten 

 (tussentijds) 

DMO Directie Projecten 17 nov Gesloten

CZSK Zr.Ms. De Ruyter  

 (tussentijds) 20 nov 13 nov

CZSK Marine Training Group 27 nov Gesloten

CZSK 1e Marine Combat Group 27 nov Gesloten

CZSK 2e Marine Combat Group  27 nov Gesloten

DOSCO CMH 2-6 dec Gesloten

DOSCO IDR 25 nov – 9 dec Gesloten

CLAS KCT 19 dec 19 nov

CLAS EODD 19 dec 21 nov

Bestuursstaf Defensie Cyber Commando 14 jan 2020 6 jan 2020

CLAS 13 Hrstcie 21 jan 9 dec

CLAS Matlogco afdeling Techniek 23 jan 11 nov

vende) zich vrij voelen en hun 
ervaringen en ideeën over het werk 
durven vertellen.

Vergaderregels helpen bij het 
creëren van een goede sfeer. Denk 
aan de volgende regels:
- behandel elkaar met respect
- laat elkaar uitpraten
- geef opbouwende feedback
- van een werkoverleg wordt een 
verslag gemaakt, een verslag met 
afspraken en actiepuntenlijst.
Van cruciaal belang is de invloed die 
de deelnemers hebben in het 
werkoverleg. Niet alleen leidingge-
venden kunnen agendapunten 
aandragen, ook de medewerkers. 
Als de medewerkers niet of 
nauwelijks met onderwerpen 
komen is het raadzaam uit te 
zoeken waar dat aan ligt.
En zo zijn er nog meer tips en regels 
te vinden voor het organiseren en 
houden van een succesvol werk-
overleg. Op internet kunt u er 
meerdere vinden.

MC bevordert
Zoals geschreven in het BMD bevor-
dert de MC het werkoverleg. 
Tenslotte heeft goed werkoverleg 
goede gevolgen. In en door het 
werkoverleg worden de medewer-
kers geïnformeerd, hebben ze de 
mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen op de werksituatie en 
worden ze betrokken bij de 
bedrijfsvoering ter motivering en 
verbetering zowel van het 
werk(resultaat) als het welzijn op 
het werk. 
 
De MC vraagt bij het HDE (hoofd 
diensteenheid) of er sprake is van 
regelmatig en goed werkoverleg bij 
de sub-eenheden/afdelingen. Is de 
deelname aan de werkoverleggen 
hoog, is de inbreng vanuit de 
medewerkers goed, is er sprake van 
tweerichtingsverkeer enz. Als het 
niet goed gaat met de werkoverleg-
gen, overlegt de MC met het HDE 
wat de oorzaken zijn van de slechte 
werkoverleggen en hoe deze zo 
snel mogelijk verbeterd kunnen 
worden.

Werkoverleg helpt de MC
Een goed lopend werkoverleg is 
nuttig voor de MC. Een MC-lid kan 
aanschuiven bij het werkoverleg om 
zo op de hoogte te komen, zijn en 

blijven van wat er bij de sub-een-
heid/afdeling leeft. De MC krijgt 
daar dezelfde informatie als de 
medewerkers en kan die plaatsen 
bij de informatie verkregen in 
werkoverleggen bij andere sub-
eenheden/afdelingen. Met die 
informatie zal het overleg van de 
MC en het HDE voor beiden breder 
zijn, goed/beter onderbouwd dan 
wanneer er geen werkoverleggen 

zijn. Ook kan de MC in een 
werkoverleg vertellen waar de MC 
mee bezig is en kijken hoe groot het 
draagvlak daarvoor is (of daarvoor 
verkregen kan worden).

Conclusie is dan ook dat MC en 
werkoverleg, werkoverleg en MC 
elkaar versterken. Maak daar 
gebruik van medewerkers en MC’s.

W i e  h e l p t  w i e ?

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de eenheid
• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?
•  Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en anders zou moeten 

zijn?
•  Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw collega’s over 

veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk wordt gedaan?
• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?

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

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

Wordt u MC-lid, dan ondersteunt de ACOM u met informatie uit het georgani-
seerd overleg, en informatie over wetten en regelingen. Wij geven voorlichting 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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Pensioenen en al wat ermee 
samenhangt nader geduid

Ben Groen, ‘onze man’ in het verantwoordingsorgaan van ABP,  
bekijkt en bespreekt in deze en komende edities van ACOM Journaal  

een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen. 

Vakantie
Vakantie is ook een tijd om te reflecteren. Geeft de mogelijkheid om te lezen  
en afstand te nemen. In Nederland stond de tijd niet stil. In de pensioenstrubbelingen 
ging de strijd om het gelijk bij het in de toekomst kijken verder. 

De brief van de onafhankelijke 
deskundigen (een groep weten-
schappers op financieel gebied die 
niet commercieel gebonden zijn) 
kreeg steeds meer aanhangers. 
Hun epistel bevat een sterk betoog 
dat duidelijk aantoont wat er mis is 
met de opvattingen van de presi-
dent van de Nederlandsche Bank 
(DNB) en de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

Reactie op deze boodschap: 
Oorverdovende stilte van officiële 
zijde. Niet alleen in de politiek een 
goed gebruik in afwachting van het 
overwaaien. Dat gebeurde echter 
niet.

Basis voor ‘basisframes’
Gezocht werd naar de basis voor 
enkele van de ‘basisframes’1. Denk 
hierbij aan ‘risicovrije marktrente’ en 
‘de jongeren moeten betalen voor 
de ouderen ‘. Waar komen deze 
beweringen vandaan en op welke 
wijze zijn ze onderbouwd? Welk 
doel zou er achter kunnen zitten?

Ik ben omgegaan!

Voordeel van de vakantie: Je kunt 
dingen in perspectief plaatsen. Ik 
heb geen voorkeur voor complot 
denken, maar er zijn gebeurtenis-
sen die niet toevallig plaatsvinden.

Eerst moet er een probleem 
‘ontstaan’: De president van DNB 
meldt dat de pensioenfondsen NIET 
zijn hersteld van de inzinking van 
2008. Een aantoonbaar onjuiste 
bewering als je alleen al kijkt naar 
de behaalde rendementen en de 

toename van het vermogen sinds 
die tijd. 

Toch werd van officiële zijde deze 
visie bepaald niet gecorrigeerd. Zou 
het dan toch kunnen zijn dat de 
VVD/D66/CDA-combinatie de 
verdere afbraak van goede collec-
tieve op solidariteit gebaseerde 
oplossingen ten faveure van de 
bewierookte ‘marktwerking’2 wil 
inruilen? De pensioenen kunnen 
dan natuurlijk veel efficiënter en dus 
goedkoper beheerd worden door 
commerciële verzekeringsmaat-
schappijen. Hun valt dan een mooi 
bedrag van 1500 miljard in de 
schoot. 

Aantasting solidariteit
Alleen hoe dat te regelen?
Nog een probleem melden helpt 
daarbij natuurlijk altijd, dus: 'De 
jongeren moeten betalen voor de 
ouderen'. Deze bewering wordt 
vooral ingebracht door de ‘onafhan-
kelijke‘ denktank NETSPAR. Goed 
gedaan! Er wordt een tegenstelling 
gecreëerd die de solidariteit aantast. 
Klopt deze bewering? En nu komt 
het: Deze bewering houdt alleen 
stand als je de uitgangspunten bij 
het kijken naar de toekomstige 
verplichtingen zo draait dat het 
klopt. Dus de rendementen 
reduceren tot NUL en de werkelijke 
rendementen helemaal niet 
meerekenen. 

De werkelijkheid moet hierbij wel 
genegeerd worden, dat is immers 
aan cijfers: 33 miljard aan pensioen-
uitgaven, 34 miljard aan premie-
inkomsten en met een vermogen 

van 1500 miljard een rendement 
van gemiddeld 2x de pensioenuitga-
ven, zowel voor als na de crisis van 
2008.

Even nog naar de vorige alinea, zou 
het dan toch… Er is voor deze 
bewering die de tegenstelling 
creëert dus geen wetenschappelijke 
onderbouwing!

Geen echt probleem
Overigens is het ook opvallend dat 
de medezeggenschap bij al deze 
pensioenonderwerpen zo geregeld 
is dat er geen inspraak van de groep 
gepensioneerden mogelijk is. 
Positief is wel dat zowel deelne-
mers en gepensioneerden zich 
hebben kunnen verdiepen in de 
materie door de ontstane ophef en 
de vele publicaties. 
Ook is het besef groeiende dat de 
toekomstige pensioenen beduidend 
minder worden door de aangekon-
digde maatregelen. Dus de 
werkelijkheid is dat de toepassing 
van de ‘risicovrije marktrente’ 
iedereen raakt.
Er is dus geen echt probleem bij de 
pensioenfondsen. Negeer niet 
langer de verplichte Europese 
rekenregels en maak er beleid van 
om het collectieve pensioenstelsel 
in stand te houden.

Volgende keer verder in deze 
spannende pensioentijden.

Ben Groen, lid verantwoordings 
orgaan ABP, CCOOP  
(namens de ACOM)

1 Framing of denkraam is een Engelse term die begin 21e eeuw in het Nederlands terechtgekomen is en verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie. De 

techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten 

helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van 

framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt. Wie een frame gebruikt, probeert via woorden, en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop 

anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet.
2 Verbeteringen als: Het massaal verkopen van sociale woningen zonder gezonde vervanging voor de minder draagkrachtigen en de invoering van de marktwerking in 

de gezondheidszorg zijn de makkelijkste voorbeelden. Er heeft ook op ander essentiële voorzieningen een enorme kapitaalsoverdracht plaatsgevonden naar het 

bedrijfsleven denk daarbij aan de elektriciteitsvoorziening etc.
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Zorg is onze missie en daarom heeft Zorgzaam net als  
andere jaren een aantrekkelijke zorgverzekering. Zorgzaam 

is er voor iedereen die een relatie met Defensie heeft  
of heeft gehad (inclusief partner) tot en met de derde graad 
naar beneden. Dit betekent dat het achterkleinkind van opa 
of oma (die bij Defensie heeft gewerkt) zich kan verzekeren 

bij Zorgzaam. Wilt u iets weten over Zorgzaam?  
Kijk dan op zorgzaam.nl

Zorgzaam biedt een aantrekkelijke zorgverze-
kering. De belangrijkste voordelen van 
verzekeren bij Zorgzaam zijn:
•  In het bestuur van Zorgzaam participeren 

vertegenwoordigers van de vakbonden voor 
defensiepersoneel, die de belangen voor de 
verzekerden behartigen

•  Jaarlijks wordt onderhandeld over een 
scherpe premie en de verzekeringsvoor-
waarden

•  200% dekking bij plaatsing met uw partner 
in het buitenland met instemming van 
Defensie

•  Automatische premiebetaling via het NSK 
voor gezinsleden van de defensie mede-
werker

•  Alle LZV (Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen) instellingen zijn gecontracteerd 
door Zorgzaam

•  Preferente geneesmiddelen komen niet ten 
laste van uw wettelijk verplicht eigen risico

Basisverzekering
De inhoud van de basisverzekering is wettelijk 
vastgelegd en zorgt ervoor dat u bent 
verzekerd voor medische noodzakelijke zorg 
zoals geneeskundige, verpleegkundige en 
farmaceutische zorg.
De aanvullende verzekeringen van Zorgzaam

Zorgzaam biedt naast vijf uitgebreide aanvul-
lende verzekeringen (ster 1 t/m 5) de Zorg-
zaam Comfortverzekering aan. Kijk op 
zorgzaam.nl/zorgverzekering en kies het 
pakket dat het beste bij u past.

Dankzij de combinatie van de Zorgzaam 
basisverzekering, de uitgebreide aanvullende 
verzekeringen en de Zorgzaam Comfortverze-
kering, is er altijd een verzekeringspakket dat 
op uw specifieke zorgbehoeften aansluit.

(advertorial)

Zorg is onze missie

SOLDATEN KERK

Soldatenkerk zoekt vrijwilliger voor 

PR & Communicatie

Soldatenkerk heeft dringend behoefte aan een vrijwilliger om haar PR & Communicatie te 
verzorgen. Acht per jaar ca. een halve dag voor het ‘adverteren’ van de diensten in het 
land en updaten van het bestand kerkadressen.

Van kandidaten voor deze vrijwilligersfunctie vragen wij het volgende:
•  Intrinsiek betrokken met - en enthousiast over - de visie van dit project.
•  Breed georiënteerd op het gebied van christendom en kerk in Nederland.
•  Betrokken met (het geestelijk welzijn van) militairen, veteranen en hun families.
•  Schrijfvaardig en affiniteit met PR en Communicatiewerk.
•  Ervaren in de interactie met lokale en regionale media.
•  In staat om betrokken partijen (kerken, media, sleutelpersonen) te overtuigen en te 

enthousiasmeren.
•  In staat om initiatief te nemen, binnen de kaders van samenwerking in teamverband.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas 
Henk Ubels. E-mail: KH.Ubels@mindef.nl of mobiel: 06-20617663. 
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Defensie gaf hierbij aan dat de maatschappe-
lijke trend bij jongeren is om langer te studeren. 
Daarnaast, merkte Defensie op, neemt de 
bevolkingsgroei al vele jaren af waardoor er 
sprake is van een geringer aandeel jongeren op 
de arbeidsmarkt. 

Bedenkingen ACOM
Om de organisatie gevuld te krijgen en te 
behouden is het belangrijk om zoveel mogelijk 
een beroep te kunnen doen op het volledige 
arbeidspotentieel. 
Het voorstel van Defensie was derhalve om de 
aanstellingsleeftijd in fase 1 als volgt op te 
hogen:

 

De ACOM heeft met betrekking tot het 
ophogen van de maximum aanstellingsleeftijd 
bij soldaten, korporaals en vergelijkbare rangen, 
de nodige bedenkingen omdat voor deze 
groepen nog niet de garantie van een vaste 
aanstelling bestaat. Daardoor kunnen deze 
militairen die op een latere leeftijd instromen en 
dan eventueel ook nog in combinatie met een 
langere looptijd in rang, op een veel te hoge 

leeftijd in de situatie belanden dat ze Defensie 
gedwongen moeten verlaten. Dit is voor de 
ACOM zonder harde afspraken en garanties 
niet bespreekbaar. Dit geldt zowel voor de 
ophoging van de maximale leeftijd bij aanstel-
ling als voor het voorstel om voor deze groepen 
militairen de maximale looptijd in rang te 
verhogen. 

Actualiteiten Sector Overleg Defensie (SOD)

Wijzigen maximumleeftijd bij aanstelling in FPS fase 1

Op initiatief van Defensie is tijdens de 
Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid een 

voorstel besproken om de maximum leef-
tijd bij aanstelling in fase 1 voor diverse 

groepen militairen aan te passen.

Categorie Maximum leeftijd bij Maximum leeftijd bij
  aanstelling in fase 1 (oud) aanstelling in fase 1 (nieuw)

Soldaat (CLAS/CLSK) 27 30
Marechaussee 24 27
Korporaal  (CLAS/CLSK) 28 30
Matroos/ marinier 26 26
Onderofficier 28 30
Onderofficier KMar 27 28
Officier 28 30
Officier meerjarige opleiding 25 27
Officier vlieger 26 26
Officier specialist in opleiding 32 37
Officier algemeen militair arts 34 37
Officier huisarts, tandarts en apotheker 37 37
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Actualiteiten Sector Overleg Defensie (SOD)

Wijzigen maximumleeftijd bij aanstelling in FPS fase 1

In de huidige arbeidsmarkt is er veel vraag naar 
personeel maar er bestaat geen garantie dat dit 
in toekomst ook het geval zal zijn. In de 
vergadering is het besluit genomen om met
uitzondering van de eerste vier groepen in te 
stemmen met de voorgestelde ophogingen van 
de maximale leeftijd bij aanstelling. Uiteraard is 
de ACOM altijd bereid om te bezien of er 
aanpassingen in de aanstellingsvormen of 
leeftijdsgrenzen noodzakelijk of wenselijk zijn. 
  
Als we blijven doen wat we deden houden we 
immers wat we hadden, en dan weten we 
zeker dat we de (vullings)problemen bij 
Defensie nooit zullen oplossen.

We brengen graag nogmaals onder uw 
aandacht dat u alle verslagen van de diverse 
werkgroepen kunt vinden op de internetsite 
van de ACOM.

Hondengeleiders
Een Amerikaanse legerhond speelde een 
belangrijke rol bij een militaire actie van het 
Amerikaanse leger tegen IS-terreurleider 
Al-Baghdadi. Een bijzonder verhaal. Maar zo 
bijzonder als het op het eerste gezicht lijkt is 
dat niet. 

Honden zijn al lange tijd ook in de Nederlandse 
krijgsmacht trouwe “werknemers”. En ze zullen 
de komende jaren steeds meer worden 
ingezet. Het gaat daarbij niet alleen om inzet 
tijdens militaire acties maar ook om inzet bij 
bijvoorbeeld controle op illegale migratie. 

Eenduidige regeling gewenst
Deze migratiecontrolehonden worden onder 
andere ingezet bij controleposten van de 
KMar in de havens in Nederland. Dat deze 
controle zeer wenselijk en nuttig is bleek 
afgelopen maand wel toen in Groot-Brittannië 
39 migranten dood werden aangetroffen 
achter in een koelwagen die vanuit Belgie de 
oversteek had gemaakt. 

De combinatie van hondengeleider en hond 
gaat verder dan alleen tijdens de reguliere 
werktijden. In veel situaties gaat de hond met 
de hondengeleider mee naar huis en is er dus 
ook na de reguliere werktijd sprake van 
verzorging voor de hond. Het is daarom van 
belang dat er snel een eenduidige regeling 
komt voor alle medewerkers bij Defensie die 
werken als hondengeleider. 
Deze regeling wordt momenteel met Defen-
sie besproken en de verwachting is dat er 
binnen afzienbare tijd overeenstemming over 
een definitieve regeling wordt bereikt.
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Het Arbeidsvoorwaardenakkoord  
2018-2020 en de uitwerkingen daarvan

Welke pensioenpremie de militai-
ren (en UGM-ers) daadwerkelijk in 
2019 hadden moeten betalen dan 
wel dienen te betalen is op dit 
moment nog niet duidelijk. Hoewel 
de pensioenregeling specifiek voor 
militairen is gewijzigd door middel 
van voornoemd Arbeidsvoorwaar-
denakkoord dienen het reglement 
en de pensioenregeling nog te 
worden gewijzigd. 

Berekening premie
Deze wijzigingen moeten worden 
overeengekomen in het Sector 
Overleg Defensie (SOD) of in de 
werkgroep Post Actieven (WG PA). 
Dat laatste kan overigens alleen als 
alle partijen (dus de vier centrales 
waar de bonden bij zijn aangesloten 
plus Defensie) in de WG PA het 
eens zijn over de uitkomst. Als dat 
niet het geval is dient er een besluit 
genomen te worden in het SOD.1

Overigens heeft het ABP de 
pensioenpremie voor 2019 nog niet 
vastgesteld en is er bij alle militai-
ren vanaf januari 2019 gewerkt met 
een relatief hoge fictieve premie. 
Het is dan ook te hopen dat er 
binnenkort een premie wordt 
vastgesteld. Dan kan ook worden 
berekend hoeveel de betrokken 
militairen hebben betaald en in feite 
hadden moeten betalen zodat een 
en ander in december verrekend 
kan worden. Wellicht wordt dat 
voor een (groot) aantal mensen nog 
wel een leuke verrassing zo vlak 
voor de feestdagen.

Er is eindelijk ook meer duidelijk-
heid voor wat betreft het perspec-
tief op een vaste aanstelling voor 
onderofficieren en officieren die 
een FPS2 aanstelling hebben of 
behalen. Op 15 oktober jl. is in het 
SOD de volgende tekst overeenge-
komen: 

  

“Personele vulling en daarmee het 
behoud van militairen is een 
topprioriteit voor Defensie en de 
vakbonden. In het AV-akkoord 
2018-2020 is afgesproken dat 
Defensie alle onderofficieren en 
officieren die FPS fase 2 zijn of 
worden, bij voldoende functione-
ren, een vaste aanstelling garan-
deert. Daarbij is benadrukt dat dit 
ook kan betekenen dat men zich 
dient om te scholen, bij te scholen 
of in voorkomend geval op een 
andere locatie wordt geplaatst. In 
geval van omscholing, zal de 
organisatie tijd en geld beschikbaar 
stellen. De afspraak betekent dat 
onderofficieren en officieren die 
een FPS fase 2 aanstelling 
hebben, of overgaan van FPS fase 
1 naar fase 2, bij voldoende 
functioneren, een aanstelling voor 
onbepaalde tijd krijgen. Dit zal, 
voor 1 januari 2020, in Peoplesoft 
zichtbaar worden gemaakt door de 
ontslagleeftijd op de AOW-leeftijd 
min vijf jaar te stellen. Bovenstaan-
de maatregel geldt tot de invoering 
van een nieuw personeelssy-
steem.”

Dan zou men toch denken dat het 
dienaangaande allemaal klip en 
klaar is, maar ook nu krijgen wij 
nog steeds vragen vanuit de 
betrokken groep. Zo zijn er 
P&O-ers die echt denken dat dit 
niet zou gelden voor mensen die al 
een negatief doorstroombesluit 
gehad hebben of commandanten 
die van mening zijn dat ze alsnog 
mensen kunnen uitsluiten terwijl 
die toch voldoende functioneren. 
Voor ons niet alleen onbegrijpelijk 
maar ook onbestaanbaar. 
Loopt u hier tegenaan, of is op  
1 januari 2020 de gewijzigde (fictie-
ve) ontslagleeftijd nog niet 
zichtbaar in Peoplesoft neem dan 
direct contact op met de ACOM.

 

Buitenland plaatsing
Het laatste onderwerp in dit artikel 
in ACOM Journaal waar we 
aandacht aan willen besteden 
betreft de regelingen rondom 
medewerkers geplaatst in het 
buitenland. Ook daarover horen we 
allerlei tegenstrijdige geluiden. Zo 
zou er sprake zijn van tal van 
beperkingen aangaande het 
financiële plafond bij regelingen. 
Zouden er nadere beperkende 
voorwaarden worden toegevoegd 
aan (bijvoorbeeld) de definitie van 
“kinderen” voor de uitwisselbaar-
heid van tickets binnen het gezin 
of zou men alleen een tegemoet-
koming/vergoeding krijgen voor 
het vervoeren van een huisdier als 
dit huisdier vervoerd wordt in 
hetzelfde vliegtuig als waarmee de 
militair reist. 
Laten we daar helder in zijn, daar 
zijn (nog) geen afspraken over 
gemaakt en dit is ook zeker niet 
hoe wij in de wedstrijd staan. Als u 
hiermee te maken heeft of krijgt 
neem dan direct contact op met 
de ACOM zodat wij u kunnen 
adviseren en/of bijstaan.

Tot slot willen wij er nogmaals op 
wijzen dat ook in dit AV-akkoord is 
afgesproken dat mensen die van 
mening zijn dat ze individueel 
onevenredig benadeeld zijn door in 
dit akkoord gemaakte keuzes, hun 
situatie kunnen voorleggen aan de 
BCO-AV-akkoord (Begeleidings-
commissie Arbeidsvoorwaarden-
akkoord). Die commissie, waar 
vertegenwoordigers van zowel de 
werkgever Defensie als de 
vakbonden (centrales) in zitten, 
geeft dan een zwaarwegend 
advies aan het bevoegd gezag over 
uw situatie alvorens er een besluit 
genomen mag worden. Indien u 
hier meer over wilt weten kunt u 
uiteraard contact opnemen met de 
ACOM!

Over de financiële kant van de uitwerkingen van het  
Arbeidsvoorwaardenakkoord is al veel geschreven en veel zaken zijn 
inmiddels al verwerkt en uitbetaald. Uiteraard zijn er financiële zaken die 
pas later zullen ingaan, maar er is nog genoeg dat uitgewerkt of  
geïmplementeerd dient te worden.

1 Indien drie of vier Centrales voor of tegen een voorstel stemmen is de uitslag bekend. Bij twee stemmen voor en twee tegen is het aan de staatssecreta-

ris van Defensie om die patstelling te doorbreken en een besluit te nemen. Daarna moet een en ander nog beoordeeld (goedgekeurd) worden door de 

Pensioenkamer. Met een publicatie in de Staatscourant wordt het besluit definitief.
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“De schuld- en schaamtegevoelens van Nederlandse militairen betreffen 
vooral het gevoel tekort te zijn geschoten in het voorkomen van geweld 

tegen en leed onder kwetsbare burgers en vluchtelingen in het conflictge-
bied. Het gaat dus voor een groot deel om situaties waarin niets kón 

worden gedaan om het leed te voorkomen. Toch voelen deze veteranen 
zich er schuldig over en schamen ze zich ervoor.” Professor dr. Pieter Vos1 

in zijn oratie waarmee hij op 8 oktober jl. het ambt aanvaardde van bijzon-
der hoogleraar ‘Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht’ 

aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

De (ook) prettig leesbare rede, is in feite een 
doorwrocht paper met als thema “het 
gedeelde verhaal van een beschadigde 
moraal” . 
Moral injury, morele kwetsuur, verwonding 
van je diepste waarden en normen doordat je 
(in opdracht, afgedwongen acties hebt 
ondernomen, handelingen hebt verricht of 
nagelaten, die frontaal botsen tegen wat je 
als moreel goed en kwaad ervaart. Een 
gemoedsconditie die ptss ‘overlapt’ c.q. 
daarmee hand in hand gaat, maar die tot nog 
toe (veel) minder aandacht krijgt.

Schuld, schaamte en boosheid
De kersverse bijzonder hoogleraar licht toe 
dat de vaststelling ‘ptss’ onvoldoende recht 
kan doen aan bepaalde klachten die (som-
mige) militairen kunnen overhouden aan 
ingrijpende ervaringen ‘op missie’. “Moral 
injury, morele kwetsuur, vraagt aandacht voor 
andere aspecten van de beschadiging die 
plaatsgevonden heeft, en die moreel van aard 
zijn. Die te maken hebben met diepe mense-
lijke waarden. Heb je daar dingen moeten 
doen die eigenlijk tegen je geweten ingaan. 
Heb je niet kunnen doen wat je had willen 
doen en voel je je daar schuldig over. Het leed 
dat je daar hebt gezien. Die gevoelens van 
schuld en schaamte en ook van boosheid, die 
duiden op worstelingen die moreel van aard 
zijn en niet alleen maar psychisch. Moral 
injury duidt aan dat een belangrijk element 
ondergesneeuwd dreigt te raken als we het 
alleen maar over ptss hebben.”

Bij ptss wordt het accent gelegd op het 
aspect: ‘patiënt’ c.q. hulpbehoevend ‘slachtof-
fer’. Daartegenover veronderstelt het begrip 
moral injury meer aandacht voor de ethische 
vragen waarmee men worstelt. Er zijn 
grenzen, gebaseerd op diepgewortelde 
waarden en normen, overschreden waardoor 
morele wonden zijn geslagen. 
Volgens Vos mag dit niet afgedaan worden als 
een geïsoleerd probleem van een militair. Die 

militair is namelijk op pad gestuurd, uitgezon-
den naar een missiegebied, door de overheid, 
door ons als samenleving. Dat is het “gedeel-
de verhaal van moral injury”. 

“Moral injury”, verduidelijkt Pieter Vos in zijn 
oratie, “is daarom meer dan een individueel 
probleem van individuele militairen. Het hangt 
samen met wat van hogerhand van je 
gevergd wordt. (-) ‘Wettelijke autoriteit’ moet 
niet beperkt worden tot militaire leiding, maar 
omvat ook de politieke gemeenschap die de 
militairen op missie stuurt, of deze nu 
nationaal of internationaal van aard is. Moral 
injury hangt dus samen met verantwoordelijk-
heid op minstens drie niveaus: van de 
individuele militair, van de militaire leiding, en 
van de politieke gemeenschap.”

Continue morele worsteling
Dat moral injury niet direct als zodanig wordt 
herkend en vastgesteld, is toe te schrijven 
aan de relatief recente ‘ontstaansgeschiede-
nis’ van het begrip. Rijst als gevolg daarvan de 
vraag of de zorg en nazorg voor militairen die 
in dat opzicht verwond zijn, niet of onvoldoen-
de voorziet in de (speciale) behandeling die de 

1 Vos studeerde theologie aan onder meer de Theologische Universiteit Kampen. In 2002 promoveerde hij cum laude op een proefschrift getiteld ´De troost van het 

ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden´.
2 Oratie ‘Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal - Moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht’. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van 

het ambt van bijzonder hoogleraar Protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen. Online te 

vinden: https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/p.h.vos/inaugurele-oratie-8-oktober-2019/

Morele verwonding probleem van individuele 
militair én van de samenleving

‘Veel mogelijkheden voor geestelijke verzorging en zorg bij ‘behandeling’ moral injury’
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mensen nodig hebben. 
Vos is onder de indruk van de hulpverlening 
die nu beschikbaar is voor militairen. De 
hulpverleners hebben vaak wel in de gaten 
dat het bij ptss ook om meer gaat dan alleen 
heftige angst- en stressreacties op (situaties 
van vermeende) dreiging. Maar omdat niet 
iedereen even bekend is met het begrip 
moral injury krijgen die ‘andere signalen’ niet 
dat specifieke etiket opgeplakt.
Soms ontdekt de militair bij wie ptss is 
vastgesteld zelf dat er meer aan de hand is 
dan alleen ‘psychische problemen’. Maar dat 
er (ook) sprake is van een continue worsteling 
met diepe morele vragen. “Dan stuit je toch 
op oorzaken die verder reiken dan in de 
psychologie behandeld kunnen worden. Dan 
gaat het om levensvragen, - over vragen van 
goed en kwaad. Daar moet meer en gericht 
aandacht aan gegeven worden.”

En daar ligt de taak voor de gv’er, de geeste-
lijk verzorger?

“Ja, onder anderen. Ik zeg niet dat die dat 
uitsluitend kan maar een gv’er kan het wel bij 
uitstek! Omdat de gv’er zich vooral op dat 
soort vragen richt en ze ook op andere 
manieren aan de orde kan stellen dan 
bijvoorbeeld in de vorm van een therapie 
gebeurt. Ik zie daar dan ook veel mogelijkhe-
den juist voor de geestelijke verzorging.”

Levens- of zingevingsvragen
De theoloog, ethicus en filosoof Pieter 
Hendrik Vos (49 jaar) gaat zich als bijzonder 
hoogleraar vooral bezighouden met “onder-
zoek naar het belang van de protestantse 
geestelijke verzorging voor de krijgsmacht”. 
Met als stuwende vraag hoe de geestelijke 
verzorging een wezenlijke bijdrage kan 
leveren als het gaat om “levensvragen, 
identiteitsvragen of zingevingsvragen die 
leven bij militairen”. Het perspectief van moral 
injury is in dat verband een voorbeeld van hoe 
Vos in zijn onderzoek te werk wil gaan. 
Waarbij uiteraard geput zal worden uit wat 
“de rijke theologische traditie” ook op dit vlak 
te bieden heeft.

Vanwaar uw belangstelling voor defensie?

“Hoewel ik niet uit een defensiemilieu kom 
heb ik thuis defensie wel meegekregen 
vanwege mijn vader die pelotonscomman-
dant bij de Natres was. Daar ben ik mee 
opgegroeid en daar krijg je op jonge leeftijd 
dan het nodige van mee. Ik hoefde, als 
student theologie, niet in dienst. Ik ben toen 
buitengewoon dienstplichtig geworden. 
Daarna ben ik niet zo heel veel met defensie 
bezig geweest totdat ik in mijn rol als ethicus, 
zo rond 2011, door de Dienst Geestelijke 
Verzorging gevraagd werd om mee te denken 
over de moreel vormende taak van de 
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Dat 
vond ik heel interessant. En ik ging mij met 
name verdiepen in wat er allemaal speelt voor 
militairen die op uitzending gaan. Welke rol 
kan de geestelijke verzorging in dat verband 
op zich nemen.” 

Afstemmen theorie en praktijk
Die hernieuwde band met defensie en de 
Defensieorganisatie en het zich verdiepen in 
de geestelijke verzorging voor militairen, is nu 
uitgemond in de bijzondere leerstoel gericht 
op de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
vanuit protestants perspectief. 

Het is het tweede bijzondere professoraat 
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. 
Vijfentwintig jaar geleden werd aan de 
Theologische Faculteit van de Universiteit van 
Tilburg (Tilburg University) de bijzondere 
leerstoel Vraagstukken van Geestelijke 
Verzorging bij de Krijgsmacht ingesteld. Een 
gezamenlijk initiatief van de toenmalige 
bisschop van Rotterdam en Legerbisschop 
Monseigneur Philippe Bär en de Dienst 
Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging 
(RKGV). En daarnaast is nu, na een kwart 
eeuw, de protestantse ‘variant’ aangetreden. 
Maar ‘wee degene die daar kwaad van 
denkt!’ Het is niet een vanuit rivaliserend 
denken gevoede drijfveer die na al die tijd 
geleid heeft tot de instelling van het profes-
soraat Protestantse Geestelijke Verzorging bij 
de Krijgsmacht. 

Nee, hier eisen andere aspecten de rol van 
aanjager op. Volgens Pieter Vos is van groot 
belang “de behoefte bij de geestelijke 
verzorging om haar vakgebied blijvend te 
laten voeden vanuit de academie. Het gaat 
dus om de academische doordenking van de 
geestelijke verzorging. Omgekeerd bestaat 
vanuit de academie de behoefte om heel 
goed feeling te hebben met de verschillende 
werkvelden waarvoor ze opleidt. Theorie en 
praxis komen dus bij elkaar, er is een mooie 
verbinding tussen universiteit en de praktijk. 
Mijn betrokkenheid bij het project morele 
vorming was daar al een voorbeeld van.”

Samenwerking PGV en PThU
Sinds 2016 is er een convenant tussen de 
PGV en de PThU over onder meer de 
opleiding van geestelijk verzorgers, bijscho-
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ling voor krijgsmachtpredikanten en stagefaci-
liteiten voor studenten bij de dienst. Daar-
naast geven PGV’ers met enige regelmaat 
colleges over hun specifieke werkveld aan 
PThU-studenten. Maar ook voor eventueel 
(promotie)onderzoek en promotie melden 
krijgsmachtpredikanten zich bij de PThU. Deze 
samenwerking die zich in de loop der tijd 
heeft verbreed en verdiept, is nu dus uitge-
mond in de instelling van de leerstoel. 

Betekent dit ook dat u, de PThU, nu regulier 
krijgsmachtpredikanten gaat opleiden?

“Ja, en dat deden we al. Wij leiden geestelijk 
verzorgers in de breedte op maar studenten 
die zo’n route kiezen kunnen zich ook speciali-
seren in het krijgsmachtpastoraat. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat ze hun stage doen 
in het veld van de geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht. Daarnaast worden ze vanuit de 
PThU begeleid, bij de stage en bijvoorbeeld bij 
het schrijven van papers of een masterthesis 
op dat gebied. 

Zo geef ik vanaf de maand november een 
collegeserie krijgsmachtethiek en geestelijke 
verzorging om studenten ook theoretisch te 
bepalen bij vraagstukken van oorlog en vrede, 
van morele vorming. Dat betreft dus met 
name de ethische kant van het domein.” 

Uw collega Fred van Iersel houdt zich met 
dezelfde discipline bezig. Is er sprake van 
samenwerking?

“Ja, absoluut! Onze samenwerking gaat terug 
tot 2011 rond het project morele vorming en 
daarna hebben we meerdere keren met elkaar 
samengewerkt in boekpublicaties. Onder 
meer drie boeken over morele vorming bij de 
geestelijke verzorging, cursussen en trainin-
gen over de moreel vormende taak van de 
geestelijke verzorging, aan gv’ers van de 
verschillende denominaties bij de krijgsmacht. 
Bij de viering van het ambtsjubileum van Fred 
op 30 oktober jl. heb ik ook een lezing mogen 
houden. Dat toont en bekrachtigt de goede 
samenwerking van de afgelopen jaren. En 
daar gaan we gewoon mee door. Zo heb ik 
laatst nog geopponeerd bij een promotie die 
onder zijn leiding plaatsvond. Allemaal goede 
voorbeelden van onze samenwerking.”

U bent benoemd voor 5 jaar. En daarna?

“Daarna? Dan zou het mooi zijn als dit werk 
weer verder kan worden voortgezet. Ik doe 
het in deeltijd, naast mijn aanstelling als 
universitair hoofdocent ethiek aan de PThU. 
We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt.”

Niet in dienst bij Defensie
Voor de financiering van de protestantse 
bijzondere leerstoel is een andere constructie 
gevonden dan indertijd voor de Tilburgse 
‘tegenhanger’. Voor het (structureel) financieel 
onderhouden van het professoraat in Tilburg 
wordt onder meer gebruik gemaakt van de 
formatieruimte waarover de dienst Rooms-
Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) 
beschikt bij Defensie. Naast deeltijdhoogleraar 
aan de Theologische Faculteit van Tilburg 
University is Fred van Iersel voor de rest van 
zijn werktijd theologisch adviseur van de 
RKGV. Van dit alles is bij het professoraat van 
Pieter Vos geen sprake.
“Nee. Er is een stichting, de Stichting 
Christelijke Hulpverlening Militairen, die de 
leerstoel bekostigt”, zegt Vos met nadruk. “Ik 
ben niet in dienst van Defensie, het is goed 
om dat scherp te hebben.” 

Die afstand moet bewaard blijven?

“Nou niet persé afstand. Wel is het helder 
waar bij mijn leerstoel de verantwoordelijkhe-
den liggen. Niet in de lijn van Defensie of bij 
de Defensieorganisatie maar bij een stichting 
die zich richt op het versterken en ondersteu-
nen van het werk van de geestelijke verzor-
ging en academisch gezien bij de PThU.” 

Ziet u misschien in de toekomst een leerstoel 
ingesteld worden die alle denominaties bij de 
DGV omvat?

“Het zou kunnen maar dan roept dat direct de 
vraag op: ‘Waar vestig je die leerstoel?’ Wordt 
dat de Tilburg School of Catholic Theology van 
Tilburg University, de Protestantse Theologi-
sche Universiteit, de Universiteit voor 
Humanistiek om drie logische partners te 
noemen. Ja, waar vestig je dan die algemene 
leerstoel? 
Kijk, de beweging is sterk naar een algemene 
geestelijke verzorging. Dan vind ik het juist 
wel mooi dat vanuit de protestantse en 
katholieke bijzondere leerstoelen ook de 
‘eigenheid’ ingebracht wordt zonder dat het 
uitsluitend wordt of iets dergelijks, - dat is 
absoluut niet de bedoeling. Maar toch wel de 
waarde van die eigen traditie in blijven 
brengen. En daar zie ik wel veel in. Maar ja, 
het kan op zich ook op een andere manier, 
natuurlijk.”  
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Download nu GRATIS de 
DFD Wegwijzer bij Opkomst

En ontdek...

Als militair ben je niet zomaar een werknemer. Er worden bijzondere eisen aan je gesteld.  
Ook zijn er in jouw arbeidsvoorwaarden speciale toelagen en tegemoetkomingen opgenomen. 
En er zijn speciale uitkeringen voor het geval jou als militair iets overkomt.

De arbeidsvoorwaarden van Defensie zijn flink in beweging. Het is dus tijd voor een nieuwe 
uitgave van de DFD Wegwijzer bij Opkomst. Samen met Paul Brok van SZP Training & Advies, 
specialist in het arbeids- en ambtenarenrecht, is deze nieuwe ‘digitale’ DFD Wegwijzer bij 
Opkomst samengesteld. Met onze nieuwe ‘digitale’ Wegwijzer heb je jouw arbeidsvoorwaarden 
altijd onder handbereik en door het eenvoudig taalgebruik: Makkelijk leesbaar!

Ga naar www.dfd.nl/wegwijzer en download onze nieuwe en 
gratis DFD Wegwijzer bij Opkomst. 

Als je vragen hebt, mag je altijd bellen met jouw vakbond of DFD. 
Wij wensen je veel succes en vooral veel plezier met jouw diensttijd 
bij Defensie.

✔	 Hoe de regelgeving bij Defensie is

✔	 Welke eisen aan je worden gesteld

✔		Wat jouw arbeidsvoorwaarden zijn

✔		Welke speciale uitkeringen, toelagen 
of tegemoetkomingen voor jou gelden
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Het vijftal Dutchbat-veteranen, onder wie ACOM-lid Wim Sanders, 
heeft zo niet hemel en aarde, - het scheelde weinig -, dan wel 

heel veel bewogen, om het voor elkaar te krijgen. Een paar jaar 
na de ‘brainwave’, is het dan toch gelukt. En nu staat de DAF-

viertonner YAD 4442 in het Srebrenica Memorial Center-Potočari, 
in de Servische Republiek (Republika Srpska)1.  

Nadat Defensie de truck onder handen had 
genomen zodat het voertuig er precies zo 
uitzag als destijds in Srebrenica, liet de 
bureaucratie in het Balkanland zich van haar 
stroperigste kant zien. Ook het museum, op 
initiatief van Nederland opgezet, was in eerste 
instantie niet te porren om mee te werken 
aan het project van Sanders c.s. 

‘Paarse krokodillen’
Maar op 11 oktober jl. kon de wit en met 
zwarte UN-letters gespoten viertonner dan 
eindelijk de dieplader op voor de reis naar 
Potočari.2“Maandag (14 oktober) gaat het 
voertuig (en wij) op pad naar de voormalige 
thuisbasis in Bosnië en Herzegovina. We 
hopen dat we hiermee een grote bijdrage 
kunnen leveren aan deze voor ons zo belang-
rijke plaats”, liet een optimistische Wim 
Sanders zijn vrienden op Facebook weten. 

De vijf Dutchbat-veteranen hadden buiten de 
vele ‘paarse krokodillen’ gerekend die hun pad 
naar het museum zouden kruisen. Het duurt 

dagen voordat de noodzakelijke doorlaat 
documenten van de benodigde handtekenin-
gen zijn voorzien. “Papieren en nog eens 
papieren zijn er benodigd om (de vrachtwa-

gen) in het land te krijgen. (-) Morgen weer 
verder pionieren. Blijven lachen en hopen”, 
verzuchtte Sanders op 15 oktober. 

Maar drie dagen later kon de operatie 
succesvol worden voltooid. En het veteranen-
vijftal mocht, via Wim Sanders, opgelucht 
melden: “Met steun van stichting PAX en een 
stel goede chauffeurs van Defensie staat de 
DAF YAD 4442 terug op zijn plek in Srebrenica-
Potočari.”

Cruciale viertonners
“Die plek” is de grote oude autofabriekshal, 
de ‘verzamelruimte’ op de compound in 
Potočari waar duizenden vluchtelingen met 
kunst- en vliegwerk werden opgevangen, 

1 Republika Srpska vormt samen met de Federatie van Bosnië en Herzegovina (Bosniakken en Kroaten), de federale staat Bosnië en Herzegovina. 

2  Tijdens de Bosnische Oorlog lag het dorp in de enclave en safe area van Srebrenica. Op de site van een oude autofabriek bevond zich het Nederlandse VN-bataljon 

Dutchbat, onderdeel van UNPROFOR. Het had de opdracht om toe te zien op het 'bestand' tussen de moslims en Serviërs, het beschikte hiervoor over 7600 licht 

bewapende militairen. (Bron: Wikipedia)

J a r e n  va n  t r e k ke n  e n  s j o r r e n  e n  b u r e a u c r a t i s ch e  h o r d e n l o o p  b e l o o n d

Dutchbat-veteranen leveren ‘VN-viertonner’ 
af voor Memorial Center-Potočari
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gevoed en beschermd tijdens de Bosnische 
oorlog. In die periode bepaalden de opval-
lende viertons trucks mede het gezicht van 
het bevoorradingspeloton van Dutchbat het 
Nederlandse bataljon onder VN-vlag. De 
vrachtwagens, zo’n 80 in totaal, werden onder 
meer ingezet voor het vervoer van voorraden 
voor de VN-militairen en humanitaire hulp aan 
de mensen in de safe haven Srebrenica. Maar 
ze dienden op een zeker moment met name 
ook als het centrale informatie- en distributie-
punt van voedsel voor de duizenden vluchte-
lingen die opeengepakt in de fabriekshal 
verbleven. 

Hardnekkige herinnering
Adjudant-onderofficier Sanders was toen opc 
(opvolgend pelotonscommandant) van het 
bevoorradingsdienstenpeloton. 
In een interview met ACOM Journaal 
(AJ#02-19) beschreef hij de situatie in de 
fabriekshal die naar eigen zeggen onuitwis-
baar in zijn geheugen geëtst is. Om de 
Bosniakse vluchtelingen te eten te kunnen 
geven werden op een gegeven moment ook 
de gevechtsrantsoenen aangesproken. Een 
groeiende massa mensen die door afwezig-
heid van sanitaire voorzieningen, een volstrekt 
ontoereikend aantal dixi’s, overal in de 
opvanghal hun behoefte deden. “Er hing een 
doordringende, misselijkmakende stank die je 
nooit meer vergeet en steeds weer ruikt. Ook 
het zwaar zoemende geluid van duizenden 
opeengepakte mensen dat je buiten de hal tot 
in onze afgeschermde slaapplaatsen bleef 

horen. Dat blijft je achtervolgen, om het zo te 
zeggen.” Het is een levendige hardnekkige 
herinnering die Sanders, bij wie na terugkeer 
uit Srebrenica ptss werd vastgesteld, steeds 
parten blijft spelen. 

Drie jaar geleden maakte de Dutchbat-vete-
raan met een aantal kameraden van het 
bataljon, begeleid door vredesorganisatie 
PAX, de reis terug naar Srebrenica. 
‘Den Haag’ had PAX in 2014 gevraagd een 
expositie in te richten over de val van de 
enclave Srebrenica, de rol van Dutchbat en de 
VN tijdens het Bosnische etnische conflict. De 
expositie werd geïntegreerd in het Srebrenica 
Memorial Center-Potočari ter nagedachtenis 
van de genocide slachtoffers.

Balkan bureaucratie
Tijdens het bezoek van de Dutchbat-vetera-
nen ontstond het idee om in het museum een 
van die destijds zo cruciale en gezichtsbepa-
lende viertonners te plaatsen. De vitale 
medewerking van Defensie was relatief snel 
verkregen waarna vervolgens de hordenloop 
van Balkan bureaucratie en het gevecht met 
paarse krokodillen kon beginnen.

Bij de overdracht, door de Nederlandse 
ambassadeur in Sarajevo, overheerste bij alle 
betrokkenen dan ook blijdschap en tevreden-
heid dat het niet aflatende trekken en sjorren 
uiteindelijk beloond werd. Een delegatie van 
‘vrouwen van Srebrenica’, ook aanwezig bij de 
drukbezochte overdracht, nam de gelegenheid 
te baat om er aandacht voor te vragen dat ze 
zich in de steek gelaten voelen door Neder-
land.  

A L G E M E E N
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De dagelijkse oversteek is precies op de plek 
waar de Amerikaanse geallieerden dat 75 jaar 
geleden ook deden tijdens Operatie Market 
Garden. Waren het destijds “gammele canvas 
bootjes” waarin de Waal werd overgestoken, 
de Sunset March-lopers beschikken over een 
moderne stadsbrug uit 2013 die De Oversteek 
is gedoopt.

Een begrip
De Sunset March is intussen uitgegroeid tot 
een begrip in Nijmegen en ommeland. En die 
bekendheid neemt alleen maar toe in het 
kader van de vieringen ter gelegenheid van 75 
jaar Vrijheid. Veteranen uit de Tweede Wereld-
oorlog, familieleden van militairen die 
betrokken waren bij de Waalcrossing en vele 
anderen liepen de afgelopen tijd mee in de 
dagelijkse Sunset March die nu vijf jaar 
bestaat. 

Ter ere van de lustrumviering van de unieke 
Nijmeegse brugwandeling werd op 19 
oktober jl. het boek ‘Sunset March -  

Brug tussen heden en oorlogsverleden’ 
gepresenteerd. Burgemeester Hubert Bruls 
van de Waalstad mocht het eerste exemplaar 
in ontvangst nemen. 

Een brug
Het boek is niet alleen een respectvol 
eerbetoon aan de gesneuvelde geallieerde 
bevrijders van Nijmegen maar het wil ook een 
verbinding leggen. Een brug slaan “naar alle 
militairen en veteranen die in missies waar 
ook ter wereld bijdragen of bijdroegen aan 
vrede en vrijheid. In het boek is dan ook 
aandacht voor hoe het oorlogsverleden zijn 
plek krijgt en hoe met herdenken en geden-
ken wordt omgegaan.”

Hiervoor viel de keuze op interviews met “de 
mensen die de Sunset March mogelijk 
maken, een interview met Waalcrosser 
Francis Keefe en uit foto’s van de 75 groepen 
die dit jaar meeliepen met een Sunset March, 
ter ere van 75 jaar vrijheid in Nijmegen.”

De ACOM mag van de Quo Vadis Uitgeverij drie exemplaren van Sunset March -  
Brug tussen heden en oorlogsverleden, verloten onder de leden.

Stuur ons een briefkaart of mail naar info@acom.nl en vermeld daarbij naam, registratienum-
mer en 'Sunset March'. Reageren kan tot en met 18 november. 

Sunset March - Brug tussen heden en oorlogsverleden, Joris Jan Voermans,  
126 pagina’s, Hardcover, € 21,95, ISBN 9789492435132

Ter gelegenheid van vijf jaar dagelijkse Waalcrossing ‘de Oversteek’ in Nijmegen 

Boek Sunset March eerbetoon aan gesneuvelde 
bevrijders en brug tussen nu en toen

In Nijmegen loopt sinds 19 oktober 2014 
iedere dag, bij het vallen van de avond,  

een veteraan over stadsbrug De Oversteek. 
Het tempo van de ‘mars’ wordt aangegeven 
door het aanknippen van de 48 lantaarnpa-

len die de brug telt. Ze symboliseren de  
48 Amerikaanse militairen die sneuvelden 

bij de Waalcrossing in september 1944, 
cruciaal voor de bevrijding van Nijmegen.
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige financiële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔	 Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔	 Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔	 Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔	 Een vlotte schadeafwikkeling;
✔	 Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.

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

november    
7 14.00 Medaille-uitreiking J&V Nieuwe Kerk, Den Haag KMar/Pol
8 8.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
9 10.00 Missie MAX Hart van Holland, Nijkerk DOT
29 8.30 Thuisfrontinformatiedag EFP 20/1 Oranjekazerne, Schaarsbergen CLAS
30 10.00 Thuisfrontcontactdag EFP (2e) Van der Valk Hotel, Eindhoven CLAS
30 9.00 Thuisfrontcontactdag CBMI 15 Beeld en geluid, Hilversum CLAS
30 9.00 Thuisfrontcontactdag 't Maoske/ Efteling, De Moer KMar/Pol

december    
5 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI 16 JWF Kazerne, Assen CLAS
12 volgt Medaille-uitreiking RS, Minusma en overige missies volgt CLAS

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie
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In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?

ABCES - ALARM - AMANT - BACHELOR - BEIGE - BLIKSEM - BROED - CACAO - CASCADE  
CITAAT - CONTO - DEKLAAG - DOZIJN - DRAGEE - EGAAL - EGARD - ELDERS - ELPEE - EMAIL 
GRIET - HERSENS - HOEDE - HOEST - INTERIM - INVAL - KASSA - KOSOVO - KROOT - LAFBEK 
LAGER - LANDSTITEL - LEEST - MAATS - MIDDEL - NACHT - NAZORG - OEHOE - PEDIS  PLAQUE 
PROFIEL - RABAT - RAKEL - RAKKER - RIGIDE - RINGDIJK - SCHUIER - SLOTSOM - TALON 
TEELT - TITEL - VEDEL - VENKEL - VIJAND - WELDAAD              W309
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DOORLOPER

Oplossingen kunt u inzenden tot 

18 november
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #10-19 luidt: Graafmachines. 
De winnaars: A. de Zwart, Huizen; R. Klosinski, Numandsdorp.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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sen 70 jaar ACOM-lid
In Nieuwleusen was het op 30 september jl. feest thuis bij me-
vrouw D.H. van der Haak. Zij vierde toen met vrienden haar 
70-jarig lidmaatschap van de ACOM. Op de foto ziet u, met de 
bloemenruiker in de hand, de jubilaresse met drie van haar 
vrienden.
 

60 jaar ACOM-lid
Op 2 november was de heer L.J.M. van der Horst op de kop af  
60 jaar lid van de ACOM. In zijn woonplaats Nuenen kreeg de 
jubilaris feestbezoek van de ACOM. De heer Van der Horst maakte 
carrière bij de Koninklijke Luchtmacht als electrotechnicus en 
bedrijfsveiligheidsofficier. Hij was onder meer werkzaam op de 
vliegbases Volkel en Eindhoven en in de Cannenberg bij Maastricht. 
Op de foto de jubilaris en mevrouw Van der Horst.

 

Arnhem
De seniorenbijeenkomst die Regio Midden op 8 oktober jl.  
in Arnhem (Zuid) had georganiseerd voor leden uit Arnhem en 
Nijmegen e.o., telde drie jubilarissen. Van links naar rechts op  
de foto zijn het: De heer W.A. Derks (50 jaar lid) met echtgenote,  
de heer A.A.A. van Hamond (50 jaar lid), mevrouw C.H.J.M. Welting-
Greven (60 jaar lid). Uiterst links de heer A.W. van de Kamp, regiose-
niorenvertegenwoordiger en secretaris Regio Midden. 

Assen
In Assen zijn tijdens de seniorenbijeenkomst die Regio Noord  
op 17 oktober jl. had aangericht, twee leden gehuldigd die de 
ACOM decennia zijn trouw geweest als lid.
Van links naar rechts op de foto: De heer G. Schultinga (60 jaar 
lid) met echtgenote, de heer E.A.G. van der Haar, seniorenverte-
genwoordiger Regio Noord, de heer L.C. Rozenberg (50 jaar lid) 
met partner en de heer F.T.C. Voogt, voorzitter Regio Noord.

Born
In het Limburgse Born zijn op 3 oktober jl. drie ACOM-leden 
gehuldigd vanwege langjarig trouw lidmaatschap. Een en 
ander voltrok zich tijdens de seniorenbijeenkomst belegd 
door Regio Zuid. Op de foto van links naar rechts: De heer 
J.M.C. Nijsten (60 jaar lid) met partner, de heer  
M.T.J.W. Jeurissen (40 jaar lid) met dochter, de heer  
J. M. Schrijen (60 jaar lid) met echtgenote en de heer  
H. Boven, regioseniorenvertegenwoordiger Regio Zuid.

 

Eibergen
Eibergen, om precies te zijn de seniorenbijeenkomst van 
Regio Oost, leverde op 1 oktober jl. het decor voor de 
feestelijke huldiging van vier jubilerende ACOM-leden.
U ziet op de foto van links naar rechts: Mevrouw en de 
heer W. van de Kraan (40 jaar lid), de heer B.B. Dam  
(40 jaar lid) met echtgenote, de heer A.J. Kok (60 jaar lid) 
met echtgenote en de heer C.J. Dekker (50 jaar lid), 
voorzitter regio Oost.
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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 7 nov Rijen  Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken, 
   Oosterhoutseweg 55  5121 RE Rijen            
vr 15 nov Soesterberg, Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik),  Let op!:
   Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide Datum gewijzigd
do 21 nov  Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM 

De data en tijden van onze seniorenbijeenkomsten vindt u ook op onze website www.acom.nl.

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 64+ dag plaats op de Lkol Tonnetkazerne in t Harde. 
Onze leden van jaargang 1955 ontvangen hiervoor een uitnodiging.

De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.

Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden.  
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Uw regio wil ú als rsv’er
27
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DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

Dit is het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

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.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

Onderdeel: 

Krijgsmachtdeel:  KL                

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

Naam: 
E-mailadres: 
Registratienummer:

Als welkomstgeschenk ontvangen wij:

Rugzak Recon 25 liter 
Crusader Survivalset/multitool 
Zippo aansteker
VVV-bon € 10,00

Rugzak Recon 25 liter 
Crusader Survivalset/multitool 
Zippo aansteker

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

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

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

Midden
J.B. Kemper
Ronhaarstraat 37
3815 MA Amersfoort
Privé: 033-4779767

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

Zuid
J. van Koningsbrugge
Landstrekenlaan 106
5235 LD  ’s-Hertogenbosch
Privé: 073-6415375

Regiovoorzitters

Mw. C. van der Hoeven-Brinkman,
M.T.J.W. Jeurissen (SGT-1bd),  
A. Landzaat (AOObd),  
A.R. de Lizer (MAJbd), J. Miedema (KAPbd),  
M.S. Slager (KAPbd), J.M.Q. Smits (AOObd), 
G. Straatsma (AOObd),  
L.A.M. Vervoort (KAPbd), 
H. Vos (AOObd).

50 jaar lid
De volgende kregen het ACOM-insigne voor 
50-jarig lidmaatschap opgespeld: 
F.B.M. van der Biesen (SMbd),  
E.J. Boonstra (AOObd),
J. Flikweert (ELTbd),  
H.D. Omlo (AOObd),
Mw. M.H.H. Receveur-Brasseur,  
P.M. de Rooij (MAJbd),
L.C. Rozenberg (AOObd),  
C.G.H. Voncken (ELTbd), 
R. van de Voorde (KAPbd).

60 jaar lid 
De hierna genoemde leden ontvingen 
onlangs het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap:  
J.M.C. Nijsten (AOObd),  
Mw. B.K. Polkerman-van Dalen,
J.C.R. Renaud (AOObd),  
J.N.N. Schrijen (AOObd),  
G. Schultinga (KAPbd),  
Mw. J. Sozef-van Beersum,  
H.G. Verburg (AOObd),  
J.E.H. van Zeijl (AOObd).

70 jaar lid
Onlangs heeft het volgende lid het ACOM-
insigne voor 70-jarig lidmaatschap opgespeld 
gekregen: 
Mw. D.H. van der Haak.

Lidmaatschap

Overledenen
Coevorden

Niek Steenhuis, 26 jaar, op 19 septem-
ber. Correspondentieadres: Marconiweg 
5, 7741 KM Coevorden.

Apeldoorn
Jacobus Johannus (Koos) Singelenberg, 
83 jaar, op 27 september. 
Correspondentieadres: Gildenlaan 345, 
7329 EC Apeldoorn.

Stadskanaal
Nick Letteboer, 36 jaar, op 30 september.
Correspondentieadres: Beukenhage 26 
9501 WP Stadskanaal.

Enschede
Bert Langman, 80 jaar, op 4 october.
Correspondentieadres: Bleekhofstraat 4, 
7543 EA Enschede.

Kruiningen
Corrie Smallegange, 87 jaar,  
op 4 oktober. Correspondentieadres:  
Langeviele 55, 4416 CE Kruiningen.

25 jaar lid
Hieronder staande leden ontvingen recent 
het ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaat-
schap:  
Mw. A.C. Barnhoorn (LKOL), 
J.C. Stam (SGT-1).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
werd kortgeleden uitgereikt aan:
L.H.A. Bodelier (AOObd),  
Mw. P. Bruins-Stein, M.G.H. van Dissel (ELT), 
Mw. S.E.A.H. Ebert-Kos,
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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
Chubb European Group SE (Chubb)  
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 - 11.45 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, J. de Bel-Mussche,  
G. Dijkers, S. Hop

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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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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.


