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• SOD: Bonden en Defensie hervatten overleg arbeidsvoorwaarden
• Voortzetting Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid gewenst
• Pensioenfonds ABP: Op 01-01-22 invoering nieuw bestuursmodel

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

1.	De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele
belangenbehartiging en rechtshulp.
2.	Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
- pensioenen,
- sociale zekerheid en
- ziektekosten.
3.	Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies
of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.
4.	Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het
verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid
van het pensioenfonds.
5.	Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de
fiscus.
6.	Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis.
7.	De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.
Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt,
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke
Bijstand.
Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!
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ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies.
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel.
070-3115411, www.delissenmartens.nl
DFD is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar.
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.
Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzegging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons
altijd een ontvangstbevestiging.

UW VOORZITTER
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf sta ik op
het punt om te vertrekken naar Den Haag. Nederland
is in rep en roer door de aanslag op Peter R. de Vries
de avond ervoor.
Wederom een aanslag op de rechtstaat en waar,
terecht, heel Nederland door onthutst is. Ik hoop
oprecht dat Peter deze aanslag overleeft en dat de
daders, maar met name de opdrachtgever(s), gepakt
en zwaar gestraft worden. Uiteraard wensen we
daarbij niet alleen Peter maar ook zijn familie en
naasten alle kracht toe om hier doorheen te komen.
Niet alleen door deze aanslag zien we dat ‘de wereld’
om ons heen verandert, - dit gaat uiteraard veel verder.
We hebben allemaal in de media kunnen zien wat er
speelde rond de Zr.Ms. Evertsen in de Zwarte Zee.
Ook in dat opzicht zien we zaken veranderen.
Los van de daadwerkelijke ‘acties’ vlak bij de Evertsen
zagen we daarvoor al vele zaken op (met name) sociale
media gebeuren. Van het manipuleren van AIS
(Automatic Identification System) informatie tot
onjuiste media informatie. Daar zijn we in Nederland,
naar mijn mening, nog onvoldoende op voorbereid en
ook dat is iets waarbij we de komende jaren een slag
zullen moeten maken. Informatie en desinformatie
integreren in informatiegestuurd optreden.
De rit naar Den Haag gaat over iets wat veel minder
belangrijk is namelijk een hoorzitting over de WOBprocedure aangaande de stafadjudanten. Recentelijk
heeft Defensie al een aanzienlijk aantal stukken
openbaar gemaakt inzake een door de VBM ingezette
WOB-procedure. Maar een aantal cruciale vragen bleef
nog onbeantwoord. Daar zullen we straks om vragen.
In een volgend nummer van ACOM Journaal zullen we
uitgebreid terugkoppelen wat die WOB-procedures
hebben opgeleverd.
Overigens is het ook erg opvallend dat de staatssecretaris van Defensie onlangs in een Kamerbrief
onomwonden aangaf dat er sprake was van onbevoegd gesloten overeenkomsten. Dat is de slotconclusie na een nader onderzoek naar de inhoud, de
bedoeling, de begrenzing en de grondslag van de
afspraken. Voor ons was al vanaf het begin duidelijk
dat een en ander niet volgens de regels was afgehandeld.
Ook wordt in deze brief aangegeven dat de “eindverantwoordelijke functionaris” hierop dan ook door de
secretaris-generaal is aangesproken. Daarop is de
commandanten van de defensieonderdelen duidelijk
gemaakt dat dit instrument op deze manier in de
toekomst niet opnieuw mag worden gebruikt.
Dat is toch wel apart. Er zijn 8 vaststellingsovereenkomsten gesloten en er wordt, let wel, één persoon,
die eindverantwoordelijk is, hierop aangesproken. Als
deze besluiten onbevoegd genomen zijn zou het toch
voor de hand liggen om dat te laten onderzoeken door
een onafhankelijk ‘instituut’ of door de KMar. Maar,
zoals beloofd, in een volgend nummer meer hierover.

INHOUD
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Bondsraad ACOM
unaniem akkoord met
zowel het Secretarieel
als het Financieel
Jaarverslag 2020.

Wat ik u wel kan vertellen is dat wij een eventueel
onderhandelingsresultaat aan de leden zullen
voorleggen. Als dit een resultaat is waar wij achter
staan zal dit begeleid worden met een neutraal of
positief advies. Mocht het een resultaat zijn waar wij
niet achter staan dan zullen wij het vanzelfsprekend
ook aan u voorleggen, maar dan uiteraard met een
negatief (of neutraal) advies. Ook als dit in de
verlofperiode valt. Houd in die zin de website van de
ACOM in de gaten en/of
abonneer u op de nieuwsbrief.
Via beide kanalen zullen we u
informeren zodra dat kan.
Voor nu een fijn verlof voor
diegenen die verlof gaan
genieten en blijf vooral gezond
en veilig.

Jan Kropf
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Laatst heeft u kunnen lezen dat we het “koffiedrinken”
hebben omgezet in het hervatten van de onderhandelingen arbeidsvoorwaarden voor de sector Defensie.
Uiteraard respecteren wij als altijd wél de vertrouwelijkheid van die gesprekken en kunnen wij u niets
vertellen over de inhoud of voortgang van die
onderhandelingen.

Militair-Ambtenaar en
Rechtspositie: Pesten op
de werkvloer, hoe
daartegen op te komen
binnen Defensie.

Sobere viering
Veteranendag in
coronatijd. ‘Vrede is een
wankele muur, die moet
worden ondersteund.’
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Medezeggenschap:
Werk- en rusttijdenregels
bij Defensie strenger
dan de Arbeidstijdenwet
aangeeft.

14
@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond

Inleveren kopij ACOM Journaal
#09-21: 23 augustus
#10-21: 20 september

ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond
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De tweede keer

Dank, respect en waardering voor Nederla
“Vrede is een wankele muur, die
moet worden ondersteund”, zei
ooit Paul Moerman, de oudste
Nederlandse veteraan uit de
Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar
december overleed Moerman op
de gezegende, krasse leeftijd van
104 jaar.
Oorlogsveteraan Moerman was er altijd bij op
Veteranendag, - getooid met de grijsgroene
onderofficierskepi (M28) van de grenadiers. En
bij zich droeg hij steevast een lijst met de
namen van de twaalf gesneuvelde kameraden
van zijn compagnie. Omdat zij en het offer dat
ze brachten nooit vergeten mogen worden.

Diepere betekenis van Veteranendag

4

Premier Rutte stond in zijn toespraak op
Nationale Veteranendag 2021 onder meer stil
bij het leven van Paul Moerman dat in het teken
stond van ‘overleven’. De demissionaire
regeringsleider ging ook in op de “indrukwekkende getuigenis” van Afghanistanveteraan
Luuk Elshout die blijvend letsel opliep bij een
bermbomaanslag. Misschien wel de belangrijkste stut voor Elshout die zwaar gewond raakte
aan been en voet, was in die periode ‘kameraadschap’, - samen met elkaar, buddy’s,
militairen onderling, die genoeg hebben aan
één blik, één woord van elkaar. “Gelukkig
bestaat ons bedrijf uit kameraadschap”, hield
Elshout in een videoboodschap de aanwezigen
voor. “Kernachtiger kan het niet worden
verwoord”, stelde Rutte vast. “En dat - ik zeg
het hem na - maakt Defensie inderdaad zo
‘ontiegelijk mooi’.”
Als “vaste bezoeker” van Veteranendag kon
Rutte zich goed inleven in het ongemak en de
gevoelens van teleurstelling en onmacht die
overheersen bij de veteranen. De tweede
Veteranendag onder COVID 19 omstandigheden. “Voor de tweede keer op fysieke afstand
van elkaar. Als vaste bezoeker van Veteranendag realiseer ik me heel goed hoe ongelooflijk
lastig dat is. Want het zijn niet de officiële
speeches of de formele ceremonies die het
hart vormen van deze dag. Natuurlijk, ook die
zijn belangrijk, als moment om onze erkenning
en grote dankbaarheid uit te spreken in uw
richting. Maar de diepere betekenis van
Veteranendag zit ergens anders in. Die zit in de
ontmoeting en de vriendschap tussen kameraden van vroeger. In dat gevoel van herkenning
tussen oude en jonge generaties veteranen,
omdat leeftijdsverschillen wegvallen door
gedeelde ervaringen.”

Malieveld het echte hart
van Veteranendag

Vooral het gemis van de “echte ontmoeting” op
het Malieveld haalt in feite het hart uit de

viering van Veteranendag. Want op het
Malieveld “daar klopt het echte hart van
Veteranendag”, is de stellige overtuiging van de
demissionaire premier.
De jaarlijkse viering van Nationale Veteranendag
was ook dit jaar sober en klein gehouden. De
ingetogenheid viel des te meer op nu ook,
vanwege de restauratie en verbouwing, de
ceremonie in de Ridderzaal wegviel. Als
uitwijklocatie was gekozen voor de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag. Een mooi decor, dat
wel, maar het mankeerde de plechtstatige
ceremoniële sfeer van de grandeur ademende
Ridderzaal.
Maar ook nu weer waren de op video vastgelegde persoonlijke verhalen van veteranen (dit
keer vier ‘vertegenwoordigers’), indrukwekkend
en ontroerend. Verhalen over ervaringen
opgedaan in missie- en oorlogsgebieden als
Irak, Mali, Afghanistan en (voormalig) Nederlands-Indië.
Verhalen over de dilemma’s van (ethische)
keuzes maar meer nog verhalen over de
onverwoestbare kameraadschap van brothers
in arms die, constateerde Rutte, “zit ingebakken bij alle militairen”.

‘Bloed, zweet en tranen’

Minister van Defensie Ank Bijleveld ging in haar
toespraak onder meer in op ‘Afghanistan’, - met
name op de offers die Nederlandse militairen de
afgelopen twintig jaar brachten in het ZuidAziatische land. ‘Afghanistan’, kostte ons “bloed,
zweet en tranen. (-) Onze ruim 29.000 Afghanistanveteranen waren betrokken bij gevechtsacties, opbouwwerkzaamheden, trainingen en
adviestaken. (-) We verloren vijfentwintig
collega’s en nog veel meer raakten gewond;
fysiek, mentaal of beide. Dat vergeten wij nooit.
En wij vergeten hen ook nooit. Hun inzet, en de
inzet van de meer dan 675.000 militairen tijdens
3 oorlogen en meer dan 100 missies, heeft ons
diepste respect”, verzekerde de demissionaire
minister.
Die terechte waardering en respect betoonden
ook artiesten als cabaretière-zangeres Claudia

NIEUWS
i n c o r o n a t i j d : s o b e r e v i e r i n g Ve t e r a n e n d a g

andse veteranen op ‘hun dag’
de Breij, rapper Snelle (Lars Bos) en zanger Stef Bos. Laatstgenoemde,
singer-songwriter, die in 1991 furore maakte met ‘Papa’ (een ode aan zijn
vader), schreef speciaal voor deze Veteranendag ‘Dit is voor jou’: “Dit is
voor jou dit lied, Voor als geen mens jou ziet, Want een veteraan herken je
niet.”

‘Dit is uw dag’

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”, tamboereerde de premier nog eens.
Voor de instandhouding of het herstel van vrede en vrijheid “ergens op de
wereld en ergens in onze geschiedenis of in het hier en nu”, hebben de
afgelopen jaren onze militairen (veteranen) zich ingezet. “En daar kunnen
wij u niet genoeg voor bedanken. Dat doen we op Veteranendag. Daarom
draag ik de witte anjer. Daarom is er vandaag deze bijeenkomst. En
daarom willen we allemaal zo graag volgend jaar weer een normale
Veteranendag. Want dit is uw dag”, besloot minister-president Mark Rutte.

Zomervakantie voor de jeugd in
het Nationaal Militair Museum
Sta je ook te trappelen om op missie te gaan?
Okay dan, het ‘missiegebied’ van het Nationaal Militair Museum (NMM) is gereed om je te ontvangen
in de zomervakantie! Van 10 juli t/m 5 september
organiseert het NMM speciaal voor jou verschillende
stoere activiteiten. In deze periode is het museum
ook op maandag geopend!
Als échte soldaat test je je skills op het buitenterrein van
het museum waar je stoere soldatenactiviteiten uitvoert.
Leer salueren, een tentje opzetten, code kraken, knopen leggen, een
schuttersputje bouwen en test je conditie bij de mini-bootcamp. Kruip
achter het stuur van de mini-jeep en rijd zelf over het uitdagende
buitenparcours. Kom maar op, - kom de buitenomgeving verkennen.

Crossen door tankarena

Waar ‘normale’ pretparken een achtbaan hebben waar ze pochend trots
op zijn, heeft het NMM echte rupsvoertuigen! Bijvoorbeeld het M688
amfibisch rupsvoertuig of de M3A1 half-rups uit de Tweede Wereldoorlog. Durf je daarmee te gaan crossen door de tankarena?

‘Zwaargewichten’ van Defensie

Deze zomer pakken we uit! Op 4 & 5 september staat er een
spectaculair weekend op het programma. Neem een kijkje achter
normaal gesproken dichte deuren. Kom de ‘zwaargewichten’ van
Defensie inspecteren en krijg de unieke kans om mee te scheuren door
de NMM Arena.
Voor meer informatie: Nationaal Militair Museum
https://cutt.ly/9mhWqwi
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‘Slet’, ‘matras’, ‘prooi’! “Kent u die uitdrukkingen dames en heren”,
zou dominee Eppe Gremdaat* vragen. Slet, matras, prooi. Het
is kennelijk dagelijkse kost op het menu en in het zorgwekkend
verschraalde vocabulaire van de spijkerbroekstudenten op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in de voormalige garnizoensstad
en vesting Breda.
“Machocultuur, grensoverschrijdend gedrag en sociaal onveilige situaties” veroorzaken een “giftige sfeer” op het Kasteel, blijkens een
scriptie (De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan)
van een adspirant officier. De auteur sprak voor haar thesis met een
aantal van haar mannelijke en vrouwelijke collega-officieren in spé.
In ACOM Journaal zijn in de loop der tijd tal van interviews verschenen met evenzovele ‘gouverneurs’ van de KMA, - later commandanten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Allen gaven
ze in fiere, zelfbewuste woorden, hoog op over de opleiding van
“mannen en vrouwen tot professionele en gemotiveerde officieren
die leiding gaan geven in de dynamische Defensieorganisatie”. Daar
is toch geen woord koeterwaals bij, - naar wij dachten!
Het NLDA motto ‘Kennis is macht, karakter is meer’, werd er bij
de interviewer telkens staccato-gewijs ingehamerd. “Persoonsvorming: bijbrengen van de waarden en normen van Defensie en de
leiderschapscultuur die Defensie omarmt”, werd de ACOM telkenmale indringend diets gemaakt. “Dienend leiderschap, leidinggeven
vanuit een grote betrokkenheid bij de organisatie en het personeel.”
Toch vroeg één van die geïnterviewde NLDA-commandanten zich
indertijd al bekommerd af hoe dit alles “tussen de oren te krijgen bij
alle militairen, jong en oud”.
Welnu, ACOM Journaal heeft zich enige tijd niet meer aangemeld
bij de poortwachter van het Kasteel. En sindsdien lijkt de verloedering er met windhooskracht doorheen te zijn geraasd. Al wat
overbleef: een droef en moedeloos stemmend spoor van uitholling,
ondermijning en verwoesting van waarden en normen. Opeenvolgende gevallen van ‘ernstig grensoverschrijdend gedrag, intimidatie,
racisme’ en nog meer intermenselijk ongerief, haalden de kolommen en uitzendingen van de gretige media.
Het doordesemen van de aankomende “dienende leiders” met de
waarden en normen, de gedragscode van Defensie, blijkt een weerbarstige exercitie. Het vernislaagje is niet meer dan flinterdun en
vertoont bij de eerste, de beste aanraking, craquelé en schilfering.
Lopen de leraren-instructeurs, van professie toch dé
cultuuruitdragers, daar nu, het schaamrood op de vierkante kaken, te somberen en mokken dat hun onderricht in dit opzicht nog geen deuk in een slap pakje boter aanbracht?
Of is men er heimelijk toch verguld mee straks weer een lichting
‘macho-leiders’ af te leveren, ready, willing and able to kick ass?!
En intussen raast het virus van on(aan)gepast gedrag over de NLDAcampus, door de gangen, zalen, vertrekken en (bij)gebouwen aan
het Kasteelplein in de Bredase wijk Valkenberg.
Bijna tegelijkertijd als de scriptiepublicatie voerde NRC Handelsblad
twee vrouwelijke luitenant-kolonels op die Defensie “gedesillusioneerd hebben verlaten”. Moe- en leeg gestreden tegen “aanhoudend seksisme, racisme en uitsluiting”. Grimmig-ironisch genoeg
werd een van de betrokken vrouwen indertijd door Defensie bijna
zelfvoldaan op het schild geheven als boegbeeld van het succesvolle ‘gender- en inclusiviteitsbeleid’ van de krijgsmacht.
Bij CDS Onno Eichelsheim kwamen de scriptie en de over het
kazernehek gewerkte vrouwen “hard binnen”. Hij ging daar dan ook
“keihard” werk van maken. Maar verandering kost tijd”, dekte de
primus inter pares van de actieve opper- en vlagofficieren in den
lande, zich alvast in.
Dat deed overigens ook staatssecretaris Barbara Visser die onder
meer repte over “aanpassing van het vormingsconcept op officiersopleidingen” en “onderzoek naar de positie van vrouwen op
de KMA”.
Haar conclusie: “cultuurverandering kost tijd.” Natuurlijk, cultuurverandering kost uiteraard tijd maar het proces kan worden versneld
door de schragen te verwijderen waarop zo’n (organisatiegebonden)
cultuur steunt. In de begrippen van Marx (vloeken in de kerk, ik
besef dat terdege!) de “onderbouw” grondig ‘op de schop nemen’,
zoals dat vandaag de dag heet.
Ja, alles goed en wel, maar wat te doen met de generaties die
gepokt en gemazeld zijn in de ‘oude cultuur’? Want ondanks haar
eigen momentum zijn het tenslotte de
mensen, de ‘dragers’, die een bepaalde
cultuur bestendigen.

Betaaldata
Maand

MexicaanseHond

22 juli
23 augustus

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

Het is, Godzijdank, niet aan deze
broodschrijver om hier een antwoord op te geven!
* Voor wie deze fictieve ‘doom’
een onbekende grootheid is:
https://cutt.ly/nmySJQK
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Weinig tot geen kennis bij Defensie
ACOM de Bond van Defensiepersoneel is op dit moment nog steeds de
enige bond met een beleidsmedewerker voor reservisten. Meer dan 10 jaar
terug was voor de ACOM al duidelijk dat reservisten een steeds belangrijker rol zouden gaan spelen in de (nieuwe) krijgsmacht en in het bijzonder
binnen het nieuwe HR model.
missie van de ACOM. Hoe de ACOM hen kan
ondersteunen bij alle mogelijke vraagstukken
waarmee een reservist wordt geconfronteerd.
Hierbij een beschrijving van de presentatie die
bij de werving wordt gegeven aan de nieuwe
reservisten:

Dit alles is een grote stap voorwaarts voor de
reservisten of eigenlijk, beter aangeduid als
‘deeltijd- militair’. In al die jaren dat onze
beleidsmedewerker, zelf een actief reservist,
werkzaam is bij de ACOM is het aantal leden
met een reservistenachtergrond gegroeid.
6

Doelgerichte voorlichting

Het werkterrein is zeer divers. Reservisten,
deeltijd-militairen, staan immers met één
been in de burgermaatschappij en met één
been in de krijgsmacht. Ze hebben van
lieverlede een grote diversiteit aan banen in
het bedrijfsleven. Ze zijn student of zelfstandige, ZZP’er of huisvrouw/huisman of tijdelijk
werkloos.
Maar hun problematiek/hulpvragen gaan gelijk
op met hun burgeractiviteiten in combinatie
met hun reservist zijn. Steeds weer wordt
geconstateerd dat de kennis over reservisten
en hun rechtspositie veelal gering tot nonexistent is in de krijgsmacht. En dat geldt voor
alle geledingen van de krijgsmacht, - van hoog
tot laag.
De ACOM probeert dit gebrek aan kennis/
rechtspositie over reservisten te ondervangen
en weg te werken door structureel voorlichting te geven op dit gebied aan haar leden.
Denk hierbij aan het informeren van (nieuwe)
reservisten en bijwonen van MC-vergaderingen bij de OPCO’s, in het bijzonder de CMC
Werkgroep Reservisten.1

Presentatie aan nieuwe reservisten

De voorlichting aan en uiteraard werving van
nieuwe leden van/voor de ACOM is dankbaar
werk. Met name als het gaat om de nieuwe
deeltijd-militairen voor te lichten over de

1

Algemeen:
•	Onze kennis van de rechtspositie van de
reservist.
•	Hoe het huidige reservistenbeleid wordt
weergegeven.
•	Hoe wij als ACOM het nieuwe reservistenbeleid zien.
•	Waakzaamheid voor wat betreft de werktijden zowel civiel als militair en de combinatie hiervan.
•	De problematiek met voorzieningen
(materiaal, huisvesting) voor reservisten
versus beroepspersoneel.
•	Alle pensioenrechten/voorzieningen die een
reservist heeft als hem iets overkomt in en
door de dienst.
Uitgesplitst per onderdeel
•	De nadelen van de rechtspositie voor
reservisten die is afgestemd op het
beroepspersoneel.
•	De vergelijking in de rechtspositie van
reservisten met dienstplichtigen van
vroeger dagen.
•	De ondersteuning aan burgerwerkgevers,
verzekeraars en alle instituten waar
onderwijs wordt gegeven en waar reservisten bij betrokken zijn in welke hoedanigheid
dan ook.
•	De ondersteuning vanuit de ACOM wanneer Defensie en burgerwerkgevers naar
elkaar wijzen bij ongevallen waar reservisten bij betrokken zijn, in dit geval zelfs met
en zonder dienstverband.
•	De helaas nog steeds niet op peil zijnde
deskundigheid/kennis rechtspositie van de
P&O afdelingen en commandanten.
•	De ziekmelding en ziekte met dienstverband binnen Defensie.
•	Het niet kunnen deelnemen aan de
zorgverzekering SZVK binnen Defensie
welke een hogere dekkingsgraad kent en
ook nog eens tegen een lagere premie.
•	Arbeidsongeschiktheid (met dienstverband)
onder de 35% waar het beroepspersoneel
wel wordt ondersteund maar de reservist

Onze beleidsmedewerker is als reservist actief binnen de MC Groep Luchtmacht Reserve (GLR)

en is de technisch voorzitter van de CMC Werkgroep Reservisten.
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over rechtspositie reservisten
niet en zelfs ontslagen kan worden.
•	De lage uitkering waarmee huisvrouwen,
huismannen, studenten en zelfstandigen en
ZZP’ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden geconfronteerd bij een
blijvend ongeval met dienstverband.
•	De benoeming van slechts enkele realisaties van de ACOM voor de reservisten zoals
de (eventuele) toekenning Bovenwettelijke
WW na langdurige inzet, de zwangerschapsuitkering voor reservisten en de digitale
loonstrook die gewoon op het privémailadres verstuurd kan worden.
•	Het platform waarop reservisten kunnen
beraadslagen met elkaar over de problematiek van reservisten.
•	De ondersteuning vanuit de ACOM van MC
activiteiten.
•	Het Fonds Maatschappelijk Bijstand voor
eventuele financiële ondersteuning voor
reservisten met geldproblematiek.
•	Juridische hulp/ondersteuning bij alle dienst
gerelateerde problematiek.
•	Ondersteuning van zieken met dienstverband.

•	Opkomen voor de belangen van de reservist individueel.
•	Opkomen voor de belangen van de reservist in het algemeen.
•	De behandeling van de problematiek inzake
rechtspositie en overige zaken in het Sector
Overleg Defensie.

Grondiger kennis vinden van de rechtspositie
en uiteraard de beweegreden en denkwereld
van de reservist zal in ons land (de sector
Defensie) lastig zijn.
Allemaal, stuk voor stuk redenen om lid te
worden van de ACOM. De bond die als geen
ander de rechtspositie en de problematiek
van de reservist aan de orde stelt waar het er
toe doet en verbetering c.q. optimalisering te
bewerkstelligen valt.
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Uit de Bondsraad
De Bondsraad van de ACOM gaf tijdens haar recente vergadering unaniem groen
licht voor het Secretarieel Jaarverslag alsmede het Financieel Jaarverslag 2020.
Het was een Bondsraadsvergadering die
andermaal mede werd gekenmerkt door de
nog niet geheel bedwongen pandemie en de
maatregelen die ermee gepaard gaan.
‘Coronaproof’ dus in het congrescentrum van
de Amersfoortse Van der Valk vestiging met
een beperkt aantal leden maar wel van alle
regio’s. Helaas (nog) niet, gegeven de ruimte,
in ons nagelnieuwe kantoorpand in het
bosrijke Zeist.

Adieu en welkom

Op eigen wijze marcheerde onze voorzitter
Jan Kropf door de agendapunten en -onderwerpen.
Uiteraard kwam ook onze nieuwbouw
huisvesting uitvoerig aan de orde. Op het dak
van het pand is een aanzienlijk aantal zonnepanelen aangebracht. Dit met het oog op
onder meer een substantiële verlaging van de
energie- en daarmee de exploitatiekosten,

vergeleken met het oude kantoorgebouw in
Leusden.
Deze Bondsraadsbijeenkomst werd ook
gekenmerkt door het afscheid van het lid
G.A.M.C. (Gerard) Dijkers. Een bestuurlijke
oudgediende (regionaal en landelijk) van de
ACOM, die altijd constructief doch (soms
uiterst) kritisch zijn bijdrage leverde op diverse
terreinen. Dijkers deed dat als algemeen
voorzitter (opvolger van Pim Gooijers), lid van
de Bondsraad en, last but not least, als
gewaardeerd (schrijvend) redactielid van
ACOM Journaal.
Daarnaast ging de Bondsraad akkoord met de
herbenoeming van bondsbestuurslid F.T.C.
(Frank) Voogt (kwaliteitszetel Regio Noord).
Voor de door het uittreden van Gerard Dijkers
vrijgekomen plek in het bestuur van de bond,
koos de raad J.C.A. (John) van der Hulst, lid
Regioraad Regio West.

Dringend advies Veteranenombudsman aan de minister van Defensie:
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‘Realiseer zelfstandig broodnodige
indexatie Militair invaliditeitspensioen’
Weer heeft de Veteranenombudsman mr. Reinier van Zutphen zijn tamboer
uitgezonden. Andermaal met een brief (14-06-2021) gericht aan de minister van Defensie “mevrouw drs. A.T.B. Bijleveld-Schouten”. Voor de tweede
keer in een jaar tijd over het achterblijven van de indexatie van het “Militair invaliditeitspensioen”(MIP).
De Veteranenombudsman deelde in juni 2020
zijn ernstige zorgen met de minister over het
niet meestijgen van het MIP met de prijsontwikkeling. Met name veteranen “voor wie het
MIP hun enige of voornaamste bron van
inkomsten is”, komen hierdoor steeds meer in
financiële problemen.

Bijzondere zorgplicht voor veteranen

De Veteranenombudsman die geen gelegenheid voorbij laat gaan om de minister te
wijzen op haar “bijzondere zorgplicht voor
veteranen”, adviseerde haar toen op korte
termijn te zorgen voor een oplossing van het
‘MIP-probleem’.
In haar reactie op 16 juli 2020, schoof Bijleveld
het op de (lange) baan van het Sectoroverleg
Defensie (SOD). De Centrales zouden immers
de kwestie aan de orde hebben gesteld c.q.
op de agenda hebben laten plaatsen van de
Werkgroep postactieven. Medewerkers van
de Veteranenombudsman hebben intussen
van Defensie te horen gekregen dat er één
keer over het MIP-probleem is gesproken in
de werkgroep maar dat het SOD-overleg al
een poos stilligt.

Dringend advies zelfstandig
indexeren

Dit nu is voor de ombudsman een bron van
nieuwe zorg en bekommernis. Van Zutphen
vindt immers “het onderwerp MIP-indexatie
te belangrijk om het onderdeel te laten
uitmaken van de CAO-gesprekken. Op die
manier lijkt het erop dat over de inkomenssituatie van vaak kwetsbare veteranen nog
onderhandeld kan worden.”
Voor de ombudsman is het de hoogste tijd dat
de indexatie van het invalidenpensioen voor
veteranen wordt geregeld en niet ‘geïncorporeerd’ in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Van
Zutphen adviseert de (demissionaire) minister
van Defensie dringend om de indexatie van
het MIP “zelfstandig” door te voeren en
“het niet langer onderwerp te laten zijn van
het SOD”.
(N.B.: Het gaat hier om de opvattingen van de
Veteranenombudsman die niet noodzakelijkerwijs gedeeld worden door de ACOM de Bond
van Defensiepersoneel.)

MERKSTENEN

Een dvd die ik bewaard heb!
Onlangs heb ik een achterbak vol dozen met cd’s en dvd’s
naar een kringloopwinkel in Utrecht gebracht. Ik geef
meteen de adresgegevens maar even door: Books for Life,
Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht.

Zie hun website: https://books4lifeutrecht.nl/,
waar we vernemen dat deze winkel, waarin
boeken, platen, cd’s en dvd’s worden aangeboden, gerund wordt door een enthousiast
vrijwilligersteam en dat 90% van de opbrengst naar goede doelen gaat, waaronder
Amnesty International en Oxfam Novib. Er is,
tussen haakjes, ook een filiaal in Nijmegen.
Omdat ik voor mijn verjaardag van de kinderen een mooie draagbare geluidsbox heb
gekregen, die je via bluetooth kunt activeren,
waarna je met dank aan Spotify je favoriete
muziek naar hartenlust kunt afspelen, was ik
heel bij dat ik mijn enorme hoeveelheid cd’s in
deze winkel een zinvolle herbestemming kon
geven.
Ook mijn dvd-voorraad is voor negentig
procent die kant op gegaan. Het ruimt

geweldig op, al doet het ook een beetje zeer
om er afscheid van te nemen. Eén plankje
dvd’s heb ik bewaard, met films die diepe
indruk op me gemaakt hebben en die ik in het
kader van vorming en toerusting graag nog
wel eens pleeg te vertonen. Een van die films
is ‘Forgiveness’, niet via Netflix te bezichtigen,
reden waarom ik hem in deze aflevering van
‘Merkstenen’ graag eens onder de aandacht
van de lezers breng.
‘Forgiveness’ is een film uit 2004 van de
Zuid-Afrikaanse regisseur Ian Gabriel, die nog
helemaal de sfeer ademt van een land dat
langzaam ontwaakt uit een boze droom. Het
verhaal speelt in het Zuid-Afrika van kort na de
apartheid. Als de scherven geruimd moeten
worden, als bevolkingsgroepen en individuele
mensen schoon schip moeten zien te maken
met hun verleden.
Grote woorden, zware begrippen als schuld
en boete, vergeving en verzoening, komen
indringend aan bod in het verhaal van de
blanke oud-politieman Tertius Coetzee, die
kampt met heftige schuldgevoelens over
geweldsmisdrijven uit zijn dienstverleden.
Vrijgesproken door de Waarheidscommissie,
maar innerlijk verscheurd, gaat Coetzee op
zoek naar vergeving voor de moord op de
zwarte activist Daniel Grootboom.
Hij reist af naar het vissersdorpje Paternoster
en zoekt toenadering tot de familie van zijn
slachtoffer. En dan wordt het spannend;
vergeving vragen is moeilijk, vergeving
schenken blijkt dat evenzeer. De film neemt je
mee naar een beklemmende ontknoping.
Extra bonus is het feit dat de film tweetalig is:
Engels (en dan Nederlands ondertiteld), en
Zuid-Afrikaans, een taal die we als Nederlanders uitstekend blijken te verstaan, waardoor
sommige dialogen ineens veel dichter op
onze eigen huid komen. Een aanrader!
Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de KL.
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Werk- en rusttijdenregels bij Defensie
De werk- en rusttijdenregels bij Defensie zijn strenger dan de Arbeidstijdenwet. Defensie moet zich aan de eigen regels houden die in het Algemeen
Militair Ambtenaren Reglement (AMAR) en in het Burgerlijk Ambtenaren
Reglement Defensie (BARD) zijn vastgelegd.
over arbeidsduur tijdens nachtdiensten enz.
Belangrijk is ook dat er altijd overleg tussen
hoofddiensteenheid (HDE) en medezeggenschapscommissie (MC) moet zijn over de
arbeidstijden en roosters bij een eenheid.
Sterker nog, een rooster wordt alleen
effectief als HDE en MC daarover overeenstemming hebben bereikt.

Per dag/nacht: werk en rust

De standaardregeling is dat er maximaal 9 uur
per dag gewerkt mag worden. Als er in
verband met de werkzaamheden noodzaak
toe is om langer te werken dan 9 uur, kan dit
verlengd worden naar 10 uur. Maar die 10 uur
mag alleen nadat met de medezeggenschapscommissie overeenstemming is bereikt.
Bij onvoorziene zaken mag er 12 uur gewerkt
worden. Dat mag echt alleen als het onvoorzien is en niet structureel.
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Dat betekent dat bij het maken van roosters
altijd van AMAR en BARD uitgegaan moet
worden. Blijft een rooster binnen de Defensieregels dan blijft het ook binnen de Arbeidstijdenwet (ATW).
Soms komen wij teksten tegen binnen
Defensie waarin staat dat bij het maken van
roosters met de ATW zou moeten worden
gewerkt en/of dat de roosters die gemaakt
zijn, moeten voldoen aan de ATW. Dat wekt
de indruk dat die roosters dan altijd goed zijn.
Dat is niet altijd het geval.
Sommige van die roosters voldoen niet aan
de werk- en rusttijden hoofdstukken in AMAR
(hoofdstuk 7) en BARD (hoofdstuk 4).
Bij trainingen of cursussen over arbeidstijden
en/of roosters bij Defensie moeten AMAR en
BARD besproken worden en niet de ATW.
Het bespreken van de ATW werkt verwarrend. Het kan voor iemand persoonlijk
interessant zijn te weten wat de regels
buiten Defensie zijn, maar voor het werken
bij Defensie zijn ze niet relevant.

Regels/grenzen AMAR en BARD
voor werk- en rusttijden

In AMAR en BARD staan regels voor de
maximale arbeidsduur, minimale rust, en dat
per dag, per week en voor een langere
periode. Er zijn regels over de duur van de
pauze(s) en wanneer die moeten plaatsvinden, over het aantal nachtdiensten op een rij,

Per 24 uur heeft een werknemer van Defensie
recht op 11 uur aaneengesloten rust. Eenmaal
per week mag die rust korter zijn: namelijk
8 uur.

Per week: werk en rust

Per week mag maximaal 60 uur gewerkt
worden. Maximaal gemiddeld 45 uur per
4 weken en gemiddeld 40 uur per 13 weken.
Na overeenstemming met de medezeggenschapscommissie is maximaal gemiddeld
50 uur per 4 weken en maximaal 45 uur
gemiddeld per 13 weken mogelijk.
De aaneengesloten weekendrust (kan ook op
andere dagen zijn dan zaterdag en zondag)
moet minimaal 36 uur bedragen.
De Defensiemedewerker heeft verder
minimaal 26 zondagen per jaar geen dienst.
Ook geen consignatiedienst. De medewerker
hoeft dan ook niet bereikbaar te zijn om in
geval van een oproep, werk te verrichten. Voor
vragen over consignatiedienst kunt u contact
met ons opnemen (zie onderaan dit artikel!).

Pauze(s)

Een arbeidsduur van meer dan 5,5 uur moet
onderbroken worden door een pauze. Die
pauze moet worden ‘genomen’ minimaal
2 uur na aanvang van de werktijd en uiterlijk
2 uur voor einde werktijd. Is de arbeidsduur
8 uur of minder dan is de pauze minimaal
30 minuten. Ligt de arbeidsduur tussen de
8 en 10 uur dan is de pauze minimaal
45 minuten. Deze pauze kan opgesplitst

MEDEZEGGENSCHAP
Defensie: Blijf bij AMAR 7 en BARD inzake werk- en rusttijden

strenger dan de Arbeidstijdenwet aangeeft
uitgebreid kan worden naar 40 uur per week.
Is er sprake van 40 uur per week, de zogenaamde verlengde arbeidsduur, dan wordt de
medewerker 41 uur uitbetaald. Dit kost
Defensie dus meer. Deze verlengde arbeidsduur is geen recht van de medewerker. De
verlengde arbeidsduur wordt afgewezen
wanneer de extra uren geen effect hebben op
de formatie (in ieder geval wanneer het werk
ook in 38 uur gedaan kan worden).

Ruimte tussen afspraken arbeidsvoorwaardelijke uren en regels
grenzen werk- en rusttijden

Die arbeidsvoorwaardelijke maximale
arbeidsduur per week is lager dan de maximale uren die de werk- en rusttijdenregeling
aangeeft. Dat betekent dat de planning
flexibeler kan zijn. De ene week meer dan
38 uur en een andere minder. Het rooster
moet wel geschreven worden op de arbeidsvoorwaardelijke uren. Het rooster moet dus
geschreven zijn op de uren van de aanstelling
van de medewerker. Is het aantal van de
daadwerkelijk gewerkte uren hoger (bijvoorbeeld door onvoorziene zaken, invallen voor
een zieke collega, plotseling een piek in de
werkzaamheden) dan moeten die uren in
principe (zo veel mogelijk dus) binnen de
roosterperiode worden verroosterd.

Bijzonderheden ploegen- en
nachtdienst

Bij Defensie werken ook medewerkers in
ploegendiensten, aanwezigheidsdiensten en
ook medewerkers die consignatie thuis
opgedragen krijgen.
Het werken in ploegendiensten wordt
veroorzaakt door de noodzaak activiteiten ook
in weekenden en tussen 18.00 en 07.00 uur
te laten doorgaan/plaatsvinden. Voor een
medewerker is het over het algemeen
zwaarder om op verschillende tijden en zeker
ook ’s nachts te werken in plaats van op vaste
regelmatige tijden overdag. Dat is uit onderzoek gebleken. Dat is dan ook de reden
waarom voor het werken ’s nachts en op de
zaterdagen en zondagen andere werk- en
rusttijden gelden.
Zo mag tijdens een nachtdienst maar 8 uur
gewerkt worden en na akkoord van de MC
9 uur. Een dienst is een nachtdienst als in ieder geval een deel
valt binnen 00.00 en 06.00 uur.
Op een nachtdienst die eindigt
na 02.00 uur moet een aaneengesloten rust van 14 uur volgen.
DefensieBij een dagdienst is dat 11 uur.
onderdeel
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Pas als verroosteren niet lukt, worden de uren
uitbetaald. Maar overeind blijft dat het aantal
gewerkte uren per week niet meer mag zijn
dan 60, per 4 weken gemiddeld niet hoger
dan 50 (of 45 bij nachtdiensten) en niet hoger
dan 45 (of 40 bij nachtdiensten) per
13 weken. Dat is inclusief de uitbetaalde
overuren.
Heeft u vragen over uw rooster, u kunt ze aan
ons stellen. E-mail info@acom.nl of telefoon:
030-2020320.

Overzicht MC-verkiezingen

Arbeidsvoorwaardelijk

In AMAR en BARD zijn ook
arbeidsvoorwaardelijke afspraken vastgelegd over arbeidstijden. Zo is afgesproken dat
iemand regulier tot 38 uur max
per week aanstelling heeft, die
alleen op verzoek van de
individuele medewerker

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

CLAS

Staf OTCo

1 september

16 juli

CZSK

Zr Ms Tromp

6 september

Gesloten

DMO

JIVC / EC

6 september

19 juli

CZSK

Afdeling Maritieme Instandhouding (AMI)

20 september

16 augustus

DOSCO

EGB

13-24 september 30 juli

DOSCO

DBBO Regio Zuid

13-27 september 2 augustus

BS

Directoraat Generaal Beleid

1 oktober

Gesloten

DOSCO

Defensie Vastgoed Management

1 oktober

20 augustus

KMar

LTC

1 november

20 september

MC

worden in een pauze van minimaal
30 minuten aaneengesloten en een ‘vervolgpauze’ van bij elkaar 45 minuten. Werkt men
langer dan 10 uur per dag dan moet de pauze
60 minuten bedragen waarvan weer minimaal
30 minuten aaneengesloten.
Na overeenstemming met de MC mag de
pauze van 30 minuten aaneengesloten
opgesplitst worden in 2 x 15 minuten.
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Hervatting onderhandelingen
De Centrales van overheidspersoneel sector Defensie (de bonden) en de werkgever Defensie hebben het overleg over een
eventueel Arbeidsvoorwaardenakkoord hervat. Het overleg lag
enige tijd stil. De bonden waren namelijk unaniem van oordeel
dat het bod van Defensie niet getuigde van respect en waardering voor het Defensiepersoneel.

Het ‘oliekannetje’ dat leidde tot hervatting
van het overleg was een ludieke ‘koffieactie’
van de bonden op 18 mei jl. bij de Tweede
Kamer. Daar troffen vertegenwoordigers van
het ministerie van Defensie, de vakbonden
en leden van de Tweede Kamer elkaar op het
Hofplein. Dit onder het genot van een
(speciale) mok sterke (zuivere) koffie
geserveerd door de gezamenlijke Defensievakbonden.
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Daarna hebben Defensie en de vakbonden
een aantal keren informeel van gedachten
gewisseld om te bezien of er voldoende
aanknopingspunten waren om de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te
hervatten. Tijdens deze gesprekken zijn
wensen en mogelijkheden uitgewisseld.
Daardoor zijn Defensie en bonden iets
dichter bij elkaar gekomen maar voor veel
onderwerpen bleek dat er nog bruggen
geslagen dienen te worden. De basis om
met elkaar aan tafel te gaan zitten en de
onderhandelingen formeel te hervatten bleek
wel aanwezig.

Het eerste formele overleg heeft inmiddels
op maandag 5 juli jl. plaatsgevonden. Het is
nu zaak zo snel mogelijk helder te krijgen of
de gesprekken mogelijk uitmonden in een

onderhandelingsresultaat en eventueel
Arbeidsvoorwaardenakkoord. Er is derhalve
afgesproken om voor 17 juli klip-en-klaar te
hebben wat de onderhandelingen hebben
opgeleverd. Gelet op de recesperiode en het
gegeven dat de volgende editie van ACOM
Journaal in september verschijnt, zullen wij u
de aankomende periode informeren via de
ACOM-website en de ACOM-nieuwsbrieven.
U kunt zich op de website van de ACOM
eenvoudig aanmelden voor de nieuwsbrieven.
De hervatting van de onderhandelingen
arbeidsvoorwaarden heeft vooralsnog geen
effect op de overige overleggen met Defensie. Deze blijven opgeschort, met uitzondering van de overleggen met de Defensieonderdelen over reorganisaties.

Impasse DOSCO-overleg raakt reorganisatieplannen.

De afgelopen periode zijn de vakbonden in
het overleg met Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) meerdere malen
geconfronteerd met het niet nakomen van
afspraken en processen. Er was zelfs sprake
van schoffering van de vakbonden. Dit heeft
in het verleden al geleid tot een ‘mea culpa’
van de voorzitter van de Werkgroep Reorganisaties (WG REO) en de toezegging dat in
de toekomst dit soort praktijken niet meer
zouden voorkomen.
Niets bleek echter minder waar. Dat Defensie en DOSCO de vakbonden niet als
gelijkwaardige gesprekpartners zien en
behandelen bleek immers andermaal bij het
tot stand komen van het Definitief Reorganisatieplan (DRP) van het Facilitairbedrijf
Defensie (FBD). Maar ook tijdens en voorafgaand aan Bijzondere Commissies Personele
Implementatie (BCO PI), waar de rechtspositie van de medewerkers die direct betrokken
zijn bij de reorganisatie worden besproken.
Dit heeft tot gevolg dat het overleg met
DOSCO door de centrales AC, ACOP en
CCOOP is opgeschort en dat over deze
situatie wederom overleg nodig is met de
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Impasse overleg DOSCO wegens schoffering bonden raakt reorganisatieplannen

Arbeidsvoorwaardenakkoord
voorzitter van de WG REO.
Opschorting van het overleg met
DOSCO raakt lopende en
aankomende reorganisatieplannen direct.
Vanuit de Staf van het FBD doet
men momenteel voorkomen dat
het opschorten gevolgen heeft
voor de BCO PI en voor de
medewerkers. Dit is echter een
onzuivere weergave van de
werkelijkheid. De ACOM en de
VBM hebben de voorzitter van de
WG REO in maart al laten weten
niet in te stemmen met het
voorliggende DRP FBD en de
wijze waarop dit DRP tot stand is
gekomen. Tijdens voorlichtingssessies van de staf aan het
personeel van FBD, bijgewoond
door de ACOM, bleek een nadere
behandeling van het reorganisatieplan FBD in de WG REO
noodzakelijk. Er hebben zich
immers in het reorganisatietraject van FBD processen afgespeeld die hierom vragen. In
gang zetten van een DRP is dan
ook nog niet aan de orde. De staf
FBD doet het nu voorkomen

alsof door het opschorten van het
overleg door de bonden het FBD
personeel lange tijd in onzekerheid blijft verkeren.
Wij zien dit anders. Het is
DOSCO dat ondanks de brieven
die zijn gestuurd aan de WG REO
met betrekking tot het DRP FBD,
blijft vasthouden aan de status
DRP voor het FBD reorganisatieplan. Hierdoor bevriest DOSCO
de huidige organisatie en
ontstaan er op de werkvloer voor
wat betreft personele vulling de

nodige uitdagingen. Wij
betreuren dit en hopen
dat er in het belang van
het personeel spoedig
duidelijkheid komt vanuit
of de WG REO of
DOSCO zodat de huidige
status quo in het belang
van het personeel tot
een einde komt.

Reorganisatie Luchtverkeersleiding integratie 1 ATM

In de laatste vergadering
van het informele overleg
reorganisaties CLSK (ioREOCLSK) is het sub-beleidsvoornemen reorganisatie Luchtverkeersleiding en integratie binnen 1
ATM (Air Traffic Management)
besproken. De militaire luchtverkeerleiding is de afgelopen jaren
veelvuldig onderwerp van
gesprek geweest binnen het
overleg met Defensie. Al geruime
tijd hing de integratie van de
militaire luchtverkeersleiding met
de civiele Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) boven de
overlegtafel. In de tussentijd zijn
er verschillende onderzoeken
door Defensie gedaan over de
mogelijkheden tot samenwerking
of integratie. In deze onderzoeken is onder andere de beloningspositie van de militaire
luchtverkeersleiders ten opzichte
van de luchtverkeersleiders bij
LVNL tegen het licht gehouden.
Hieruit is uiteindelijk in overleg
tussen de vakbonden en Defensie een tijdelijke toelage luchtverkeersleiders tot stand gekomen.

Met het aanbieden van het
beleidsvoornemen ontstaat er
meer duidelijk welke richting de
reorganisatie van de militaire
luchtverkeersleiding binnen een
geïntegreerde 1 ATM mogelijk
opgaat.
Dat integratie van de civiele en
militaire luchtverkeersleiding
binnen 1 ATM grote gevolgen
heeft voor de Defensieorganisatie en met name voor de CLSK is
inmiddels duidelijk. Wat de
uiteindelijk personele gevolgen
voor de militaire luchtverkeersleiders zullen zijn en ook wijze
waarop in de toekomst omgegaan gaat worden met het
militaire deel van de luchtverkeersleiding is op dit moment
minder helder. Dit gaat de
aankomende periode, de
integratie binnen 1 ATM is
vooralsnog voorzien in 2023, tot
veelvuldig overleg tussen de
bonden en Defensie leiden. Wij
zullen u van de ontwikkelingen
op de hoogte blijven houden.
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Hoe daartegen op te komen
Pesten op de werkvloer komt niet alleen in het bedrijfsleven voor, maar
ook binnen Defensie. Pesten is een integriteitsschending en een vorm van
ongewenst gedrag die vaak wordt onderschat.

Uit recent onderzoek is gebleken
dat pestgedrag – na (seksuele)
intimidatie – binnen Defensie de
meest voorkomende vorm van
integriteitsschending is die zorgt
voor een sociaal onveilige
werkomgeving. Dit artikel gaat in
op het fenomeen pesten en hoe
je als defensiemedewerker
daartegen kunt opkomen.

Pesten in de arbeids
echtelijke context
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Onder pesten of treiteren vallen
alle vormen van kwetsend gedrag
met een structureel karakter, van
één of meerdere functionarissen
gericht tegen een (groep van)
functionaris(sen) die zich niet kan
verdedigen tegen dit gedrag.
Deze definitie komt uit de
Klachtenregeling Defensie en is
de meest gangbare definitie. Het
gaat dus om kwetsend gedrag dat
bewust en stelselmatig gebeurt.
Pestgedrag kan tot gevolg hebben
dat de betrokken defensiemedewerker minder gemotiveerd is,
onzeker raakt en door spanningsklachten ziek uitvalt. Dit gaat ten
koste van de inzetbaarheid en
productiviteit. Daardoor is
pestgedrag ook de verantwoordelijkheid van Defensie om – als
goed werkgever - pestgedrag te
voorkomen en aan te pakken.
Inmiddels is dit door Defensie
onderkend.

Pesten en plagen

De vraag is nu: wanneer gaat
plagen over in pesten met
schadelijke gevolgen voor de
betrokkene? Plagen gebeurt vaak
tussen gelijkwaardige individuen,

waarbij binnen de groep doorgaans telkens een ander ‘aan de
beurt is’. Het is humoristisch
bedoeld. Een grap om de stress
te verminderen. Het ‘slachtoffer’
kan voor zichzelf opkomen en het
plagen komt af en toe voor.
Pesten is echter van een ander
kaliber: het machtsverschil van
personen binnen de groep laat
zich gelden, vaak gaat het om
hetzelfde slachtoffer, het pesten
is kwetsend, de betrokkene kan
niet voor zichzelf opkomen en het
pestgedrag heeft een voortdurend
karakter. Onder dergelijke
omstandigheden is sprake van
laakbaar gedrag dat dient te
worden aangepakt.
Pesten is een zogeheten ‘groepsproces’ binnen de eenheid of het
defensieonderdeel. Hierdoor is
het een complex probleem en
moeilijk te doorbreken. Dit
betekent dat de commandant bij
een binnengekomen melding over
pestgedrag alles in het werk moet
stellen om het pestgedrag en de
pestcultuur te stoppen.

Gevolgen van pesten

Het is van belang dat u tijdig bij
uw commandant of direct
leidinggevende aan de bel trekt
als u wordt gepest, wie zich
daaraan schuldig maakt en dat het
moet stoppen. Uit onderzoek is
gebleken dat er leidinggevenden
zijn die het probleem direct
serieus oppakken, maar er zijn
ook leidinggevenden die de
neiging hebben om het pestgedrag te bagatelliseren. De melder
of klager wordt bestempeld als
aanstichter: ‘hij vroeg erom’, ‘het
moest een keer gebeuren’, ‘eigen
schuld’ en ‘hij heeft het over
zichzelf afgeroepen’, waarbij het
slachtoffer de situatie wordt
aangerekend door de kwalificatie
‘minder geschikt’, ‘lager op de
informele hiërarchie’ en ‘geen
geboren leider’.

Het is zaak dat u – als slachtoffer
– voor uzelf opkomt, vasthoudt
aan uw eigen mening en nadrukkelijk bij de leiding vraagt om een
adequaat onderzoek in te stellen
naar uw vervelende ervaringen.
Pesten is immers een grove
integriteitsschending en kan
langdurige psychische schade
veroorzaken, zoals angststoornissen, slaapstoornissen en depressie.

Arbeidsomstandighedenwet

Om pestgedrag als integriteitsschending in een wettelijk kader
te plaatsen, kan allereerst gedacht
worden aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
De Arbeidsomstandighedenwet
bevat regels voor zowel werkgevers als werknemers om de
gezondheid, de veiligheid en het
welzijn van werknemers te
waarborgen en te bevorderen.
Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te
voorkomen.
In artikel 3 lid 2 van de Arbowet
verplicht de werkgever om,
binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid te
voeren dat gericht is op het
voorkomen - en indien dat niet
mogelijk is – het beperken van de
psychosociale arbeidsbelasting.
Hieronder wordt verstaan:
seksuele intimidatie, agressie en
geweld, pesten en werkdruk, een
arbeidssituatie die stress teweeg
brengt. Het voornoemde betekent
dat ook Defensie een vergaande
verantwoordelijkheid heeft om
– door het voeren van een gericht
beleid gericht op individuele
bescherming - pestgedrag bij haar
medewerkers te voorkomen en te
laten ophouden.

Gedragsregels Defensie

De Gedragsregels Defensie
beschrijft op welke wijze defensiemedewerkers met elkaar behoren
om te gaan. Het richt zich op
professioneel gedrag, fatsoenlijke
omgangsvormen en goede
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binnen Defensie?
samenwerking die voor elke
medewerker geldt. De Gedragsregels Defensie is onderverdeeld in
verschillende thema’s. Onder he
thema ‘verbondenheid’ worden
gedragsregels genoemd met
betrekking tot omgaan met
anderen en pestgedrag. Er staat
beschreven: ‘Een geintje hoort
erbij!’ (…) ik stop direct als en
plagerij niet juist is of als de ander
dit aangeeft. Indien u slachtoffer
bent van pestgedrag, dan kunt u
ook nadrukkelijk een beroep doen
op de Gedragsregels Defensie.

Integriteitsbeleid
van Defensie

Daarnaast kunt u een beroep
doen op het integriteitsbeleid van
Defensie zoals dit is vastgelegd in
Aanwijzing SG A/984 – Uitvoering
van het integriteitsbeleid Defensie. Dit beleid is gericht op het
creëren en bevorderen van een
werkklimaat waarbij medewerkers
respectvol met elkaar en anderen
omgaan, waarbij rekening wordt
gehouden met de rechten,
belangen en wensen van alle
betrokkenen.
Hoofstuk 3 van de Aanwijzing
bevat basisregels integriteit. Er
wordt uiteengezet wat onder
‘gewenst gedrag’ binnen de
defensieorganisatie wordt
verstaan: ‘Defensie is verantwoordelijk voor het creëren en borgen
van een sociaal veilige werkomgeving voor haar medewerkers.’
Kortom, u hebt voldoende
juridische mogelijkheden om niet
alleen de pester te wijzen op zijn
of haar wangedrag, maar ook
Defensie te verzoeken haar
verantwoordelijkheid te nemen
om het pestgedrag een halt toe te
roepen.

Meldpunt Integriteit
Defensie

Indien u het slachtoffer bent van
pestgedrag door één of meerdere
personen, dan kunt u er rechtstreeks melding van doen bij het

Meldpunt Integriteit Defensie. Dit
neemt niet weg dat u ook
melding kunt doen bij uw commandant of direct leidinggevende
met het verzoek de melding of
klacht te onderzoeken.
Integriteitsmeldingen worden
doorgezet aan een integriteitsadviseur van de Centrale Organisatie
Integriteit Defensie (COID). Deze
adviseur bespreekt met u – gelet
op de aard van het incident of de
gebeurtenissen - op welk niveau
de melding binnen de defensieorganisatie het beste kan worden
opgepakt. In dit kader is het van
belang dat u vertrouwen hebt en
behoudt in de wijze waarop met
de melding of klacht wordt
omgegaan. Verschillende belangen spelen immers een rol van
betekenis. Ook uw commandant
of direct leidinggevende laat zich
hierover door de integriteitsadviseur voorlichten en adviseren
Het melden van misstanden staat
– voor burgerambtenaren - beschreven in het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD),
hoofdstuk 7c, artikel 98a - 98r en
voor militairen in het Algemeen
militair ambtenarenreglement
(AMAR), hoofdstuk 11c, artikel
153b - 153s.

Hoe verloopt de
procedure verder?

De integriteitsadviseur of de
commandant c.q. leidinggevende
bespreekt samen met u wat de
beste methode of niveau is om
het pestgedrag te onderzoeken
en te bespreken. U kunt ervoor
kiezen om de melding of klacht
om bepaalde redenen niet door te
zetten, maar eerst vertrouwelijk
overleg te voeren met een
vertrouwenspersoon (VP).
Ook kunt u denken aan de inzet
van een mediator door het
Expertisecentrum Leiderschap
Defensie (ECLD).
Ook kan – in samenspraak met de
commandant of leidinggevende

– een collega met gezag, die het
vertrouwen geniet van alle
betrokkenen, worden gevraagd te
bemiddelen met als doel dat het
pesten middels team-coaching
stopt.

Commissie
Ongewenst Gedrag

Als u enige vorm van conflictbemiddeling van de hand wijst (en
dit recht hebt u), dan kunt u aan
uw commandant of leidinggevende vragen om de klacht te
laten onderzoeken door de
Commissie Ongewenst Gedrag
(COG). De COG is een interne
klachtadviescommissie die de
klacht formeel onderzoekt en
toetst aan de begrippen en
normen die zijn vastgelegd in de
Klachtenregeling Defensie (KD).
De aangeklaagde (vermeende
pester) wordt verzocht in te gaan
op de klacht. De COG adviseert
de commandant c.q. leidinggevende of de klacht gegrond of
ongegrond is, waarna de kwestie
wordt afgedaan met een afdoeningsbrief.
Indien u vragen heeft over dit
onderwerp of een andere
juridische kwestie, kunt u
gedurende onze kantooruren
(08:30 – 16:30 uur) telefonisch
contact met onze juridische dienst
opnemen via 030-2020320 of een
e-mail zenden (info@acom.nl).

Jaarv
er
Defen slag Integ
riteit
sie | 2
020
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

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

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

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.
16

Gaat u binnenkort met pensioen?

Baby op komst? Een woning kopen of
verhuizen? Gaat u samenwonen of trouwen?
Gaat u binnenkort op uitzending of uit dienst?

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

Veranderingen?
Contact DFD

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

T

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

VEILIGHEID
Eindrappor t Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid: Hoe nu verder?

‘Vreemde ogen dwingen’: Voortzetting
werk Visitatiecommissie noodzakelijk
De ACOM vindt het zeer jammer dat de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid is
gestopt na haar derde en laatste rapport. Dat is zoals was afgesproken, - al was over
het ‘einde’ nooit echt iets vastgelegd. De commissie is immers via een motie1 van de
Tweede Kamer, ingediend door de leden Bruins Slot (CDA), Voordewind (CU) en Diks
(GL), ingesteld door de minister.

De termijn was weliswaar
vastgelegd, maar de weg naar het
einde zat vol hobbels en kronkels.
Zowel de Tweede Kamer, de
commissie, als het ministerie zelf,
moeten zich nu buigen over ‘hoe
nu verder?’ Vreemde ogen
dwingen en helaas hebben we
vaker moeten constateren dat dit
bij Defensie noodzakelijk is.

Commissie hield Defensie
spiegel voor

Nu gaan de taken en werkzaamheden met betrekking tot toezicht
over naar de Inspectie Veiligheid
Defensie (IVD). De ACOM is zeer
blij met een eigen toezichthouder,
maar constateert tegelijkertijd dat
zij nog niet de positie heeft van de
zwaargewichten van de visitatiecommissie. Bovendien is de IVD
nog enorm druk met het implementeren van haar eigen evaluatie
na haar oprichting. Gezien de vele
onderzoeken die lopen bij de IVD
is dit weer een extra portie werk.
Er moeten, ook bij de IVD, keuzes
gemaakt worden, want tijd, geld
en capaciteit zijn nu eenmaal
schaarse goederen. De ACOM
had graag gezien dat de commissie nog een tweetal jaren was
doorgegaan. Niet als boeman, hoewel sommigen dat misschien
zo ervaren op het ministerie -,
maar op de constructieve wijze
waarvoor de minister de commissie ook waardeert en bedankt in
de laatste beleidsreactie. “Wij zijn
de commissie zeer erkentelijk
voor haar werk. Zij hebben ons
daadwerkelijk een spiegel
voorgehouden.”

1

De ACOM constateert ook dat de
Directie Veiligheid bij de Bestuursstaf nog niet is geëvalueerd. De
veiligheidsorganisaties in den
lande (krijgsmachtdelen, staven
van Defensie Materieel Organisatie (DMO), Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO),
Bestuursstaf/Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst (BS/MIVD))
zijn nog in volle ontwikkeling om
zich te equiperen (capaciteit,
kennis en kunde). Dit geldt
onverkort ook voor kenniscentra
en bijvoorbeeld het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
(CEAG) en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID)
alsook de Defensiestaf (‘Den
Haag’).

Uiteindelijk brengt de visitatiecommissie een advies uit en is
het aan de bestuurders bij
Defensie om daar wel of niet iets
mee te doen. Maar juist de
(toekomstige) adviezen van deze
‘vreemde ogen’ zouden ook de
komende periode van enorme
waarde kunnen zijn om Defensie
te begeleiden bij de verdere
verankering en verbreding van
veiligheid in de organisatie.

Aanbevelingen commissie
omarmd

In 2021 komt ook de Auditdienst
Rijk (ADR)2 met een rapport over
de 40-maatregelen in
‘Een veilige defensieorganisatiePlan van aanpak ter verbetering
van de veiligheid binnen Defensie’, opgesteld in reactie op het
‘Eindrapport van de commissie
Van der Veer-Het moet en kan
veiliger’ uit januari 2018.
Dit was het ‘Plan van aanpak’
waarvoor de visitatiecommissie in
het leven is geroepen. Op vele
punten zal Defensie goede
stappen voorwaarts hebben
gemaakt en dat constateren wij
zelf ook, maar er staat nog veel te
gebeuren en ook dit rapport zal
vast enkele conclusies bevatten
waar ‘iets’ mee gedaan moet
worden.
We hadden graag gezien dat de
extra capaciteit voor begeleiding,
kennis, inzicht en kunde door de
Visitatiecommissie dan ook was
voortgezet. Niet in de laatste
plaats om haar visie bij de eigen
aanbevelingen te kunnen blijven
inbrengen. De minister schrijft
immers in haar Kamerbrief
‘Aanbieding jaarrapport 2021
Visitatiecommissie Defensie &
Veiligheid (21 juni 2021):
“Daarbij onderstrepen we dat wij
de aanbevelingen van de commissie omarmen. Wij constateren net
als de commissie dat veiligheid
een belangrijkere plek heeft
gekregen op de agenda van
Defensie, maar ook wij zijn nog
niet tevreden.”
Om dan meteen twee van de

De minister van Defensie Bijleveld-Schouten liet het, bij de behandeling van de motie in het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 25/04)
van 16-05-2018, aan de Tweede Kamer om te oordelen over de motie.

2

De Auditdienst Rijk (ADR) is de onafhankelijke interne auditor van de rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie. De
ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de
ministeries. (Bron: Rijksoverheid)
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diverse kritische punten uit te lichten die de
Visitatiecommissie dan ook benoemt en als
aanbeveling meegeeft:
“De Visitatiecommissie neemt waar dat er
mooie initiatieven plaatsvinden op het gebied
van veiligheid bij Defensie, maar ook dat er
onvoldoende structuur is in de aanpak om
geborgd verder te komen. Ook ziet de
Visitatiecommissie onvoldoende realisatievermogen om het beleid in praktijk te brengen.
Veiligheid is niet geholpen met nieuwe
plannen nog voordat oude plannen goed en
wel zijn ingevoerd en geëvalueerd.
De Visitatiecommissie ziet dat de defensieorganisatie heel goed is in maken van plannen,
veel plannen. Er wordt veel inzet gestopt in
planvorming, ook wanneer er een relatief
klein risico wordt gelopen. De geproduceerde
plannen hangen onderling niet altijd samen en
zijn soms zo omvangrijk dat de vraag gerechtvaardigd is hoe zich het beleid tot de praktijk
verhoudt. Volgens de Visitatiecommissie
kunnen veiligheidsplannen enerzijds beperkter wat betreft omvang, anderzijds completer
met mensen, middelen en tijd. Oftewel:
plannen maken die je waar kunt maken.”

Kleine Aankopen/Aanschaf (ZKA) regeling, een regeling die veel genoemd is en beroemd
is geworden en door de minister en staatssecretaris zelf bedacht is notabene (zo bleek uit
AO Personeel van 23 juni 2021). ‘Centraal’
geld is er niet voor, het koekje moet zelf
‘opgebracht’ worden door eenheden en
afdelingen binnen het eigen (defensie)
onderdeel.
Het is een instrument dat veel goeds bracht.
Natuurlijk is aanvankelijk de inkoopafdeling er
wel bij betrokken (denk aan raamcontracten).
Zo kunnen ook bijzondere items niet zomaar
worden aangeschaft (wapens, munitie,
beveiligingsgevoelige apparatuur en items
gerelateerd aan veiligheid: gevaarlijke stoffen).
De ZKA bracht snelheid en wendbaarheid,
maar het valt of staat met (voldoende) geld.
Wie de berichten over bijvoorbeeld de Koninklijke Marine kent en het eerder tegen de kant

Agenda voor Veiligheid

“Voor het realiseren van deze prioriteiten
vroeg de CDS de defensieonderdelen vóór
oktober 2020 plannen in te dienen waarin zij
aangeven hoe zij de doelen gaan bereiken en
waarvoor eventueel extra middelen nodig zijn.
De plannen die de Visitatiecommissie heeft
gezien zagen er bemoedigend uit en de
meerbehoefte was financieel onderbouwd.
Het blijkt echter dat voor de ingediende
plannen geen geld wordt vrijgemaakt en dat
ook de “structurele reeks”, een bedrag tussen
10 en 20 miljoen euro, voor de Agenda voor
Veiligheid, die was voorzien voor de eerste
suppletoire begroting van 2021, niet is
toegekend. De Visitatiecommissie vindt dit
teleurstellend. De Visitatiecommissie betwijfelt of de CDS hiermee zijn ambitie om
verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid
kan waarmaken. De CDS stelde de defensieonderdelen een serieuze aanpak van knelpunten en de daarvoor benodigde financiën in het
vooruitzicht, maar alleen het minimale wat
vanuit wettelijk oogpunt niet kon wachten is
financieel gehonoreerd.”
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Wat de ACOM hieruit concludeert is, overigens herkenbaar op andere beleidsterreinen,
dat er veel poeha is bij Defensie, maar
vervolgens de ‘waan van de dag’ of andere
beleidsprioriteiten (hobby’s) meer voorrang
krijgen. Veel beleidsambtenaren, veel ideeën,
veel innovatie (want dat is leuk geld uitgeven)
veel praten en overleggen, maar wat gebeurt
er in de uitvoering en wat merkt de defensiemedewerker er nu echt van? Wat komt tot
realisatie? Neem bijvoorbeeld de Zelfstandige
3

leggen van schepen als gevolg van personele
en financiële knelpunten, komt zelf tot de
conclusie dat ‘vrij geld’ ook voor een geroemde ZKA regeling niet vanzelfsprekend is.

Continuering Visitatiecommissie

Defensie is een reactieve organisatie en dat is
onwenselijk bij veiligheid. Pas bij het uitkomen van de beleidsreactie van de minister
waarin ze de aanbeveling omarmt komt ze
met geld over de brug. Geld dat al eerder
gevraagd was door de Commandant der
Strijdkrachten. De IVD is de onafhankelijke
toezichthouder voor veiligheid bij Defensie,
wij hebben daar vertrouwen in. Nogmaals: de
ACOM had graag gezien dat de Visitatiecommissie onder oud-voorzitter van de Tweede
Kamer Gerdi Verbeet nog even was doorgegaan. Zeker gezien de reputatie en de
stroperige implementatie van veel plannen en
de interne schikking van veiligheidsafdelingen
bij Defensie, en de IVD zelf. Voeg daarbij het
aanstaande rapport van de ADR over de
40-maatregelen, diverse opvolgingen van
onderzoeken door de IVD, én niet in de laatste
plaats dat de Agenda voor Veiligheid óók over
vastgoed, sociale veiligheid en bevoegdheden

De thema’s uit de Agenda voor Veiligheid zijn: 1. Deskundigheid op de werkplek gegarandeerd, 2. Zeggenschap commandanten op
niveau, 3. Balans tussen uitvoering en ondersteuning hersteld, 4. Werk- en leefomgeving op norm, 5. Risicomanagement
ingevoerd.

VEILIGHEID
gaat, en de wenselijkheid van continuering
van de Visitatiecommissie is, volgens ons,
afdoend aangetoond.
Na dit alles is de vraag die wellicht rijst of het
(ook in dit opzicht) niet goed gaat bij Defensie? Nee! “Het gaat steeds beter”, zo concludeert ook de Visitatiecommissie:
“De eerste observatie van de Visitatiecommissie is dat veiligheid fors meer aandacht
heeft gekregen bij Defensie (-) En in de vele
gesprekken die de Visitatiecommissie op alle
niveaus binnen Defensie voerde hoorde zij dat
veiligheid meer dan vroeger onderwerp van
gesprek is en hoger op de agenda is gekomen. De Visitatiecommissie ziet al met al een
positieve trend dat Defensie in toenemende
mate waarde hecht aan veiligheid.”
Wij kunnen in dit bestek helaas niet alle
veiligheidsitems bij Defensie meenemen. Wij
hebben geprobeerd aan te geven dat veiligheid binnen de organisatie nog erg broos is.
Ook dat veiligheid bij Defensie nog volop in
ontwikkeling is. Dat biedt ook kansen
overigens. De ACOM probeert uiteraard ook
op dit terrein haar invloed aan te wenden.
Ook ú kunt als medewerker of via uw
medezeggenschapscommissie (MC, GMC,
DMC, CMC) invloed uitoefenen.

Inzetbaarheid en
voortzettingsvermogen

Uiteindelijk draait veiligheid bij Defensie om
twee heel belangrijke elementen. De allerbelangrijkste voor u zijn de Arbeidsomstandigheden en alle wetten en regels die hiermee
verband houden waardoor u veilig kunt
werken en na het werk in goede gezondheid
weer naar huis kunt gaan. Uzelf bent daar ook
een belangrijke factor in, want u zorgt
grotendeels voor die veiligheid. Als het niet
veilig is, moet u de werkzaamheden níet
uitvoeren en escaleren in uw lijn. U staat ten
volste in uw recht.
Voor onze organisatie is belangrijk dat door
veilig werken er geen (of minder) schade
aangericht wordt aan mens, materieel en
milieu. Veilig werken vergroot onze inzetbaarheid en voortzettingsvermogen.
Heeft u goede ideeën, vragen of andere
feedback over dit artikel, het rapport van de
Visitatiecommissie, de beleidsreactie of
veiligheid in het algemeen bij Defensie, neemt
u dan vooral contact op met info@acom.nl en
wij gaan graag het gesprek met u aan.
Lees via onderstaande link: ‘Ruimte voor
veiligheid: Eindrapport 2021 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid: https://bit.
ly/3qB6kzV
Het rapport komt, de afgelopen drie jaren in
beschouwing nemend, met vijf aanbevelingen:

1. D
 eskundigheid in de organisatie en aan de
top
2. Veiligheidsbeleid: niet meer, maar beter en
in verhouding tot het risico
3. O
 pleiden en leren
4. O
 pen en eerlijk communiceren over
risico’s, intern en naar buiten toe
5. G
 een verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid.

Ruimte v
oor
veiligheid

Eindrapp
ort 2021
Visitatiecom

Defensiemissie
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Vijf prioriteiten die samen de ‘Agenda voor
Veiligheid’ vormen:
1. H
 et realiseren van een veiligheidsmanagementsysteem;
2. D
 eskundigheid op de werkplek;
3. Z
 elfbeschikkingsmacht commandanten;
4. B
 alans tussen gevechtskracht en ondersteuning;
5. Werk- en leefomgeving voldoen aan de
geldende normen.
Aanbevelingen Commissie Van der Veer:
1.	Verbeter de ‘tone at the top’. Voor de
organisatie moet onomstotelijk vaststaan
dat veiligheid een prioriteit is van de militaire
en ambtelijk leiding. Het is hierom dat in
hoog risico sectoren in het bedrijfsleven
vaak elke vergadering begint met een
agendapunt ‘veiligheid’ en er jaarlijks
veiligheidsdagen worden georganiseerd.
Alleen met dit soort verregaande maatregelen zal Defensie een veiligheidscultuur
kunnen bewerkstelligen waarin men niet
alleen de regels naleeft, maar ook proactief
ingrijpt bij elke potentieel onveilige situatie.
2.	Ondersteun de ‘tone at the top’ door een
centraal aangestuurde ‘planning en control’cyclus op het gebied van veiligheid. Het
doorlopen van de stappen ‘beleid, planning,
uitvoering, evaluatie en bijstelling’ zorgt voor
een continu geborgd proces van veiligheidsverbetering. Kern van deze P&C-cyclus
vormen managementafspraken, kritische
prestatie-indicatoren (KPI’s) en een defensiebreed dashboard om inzicht te krijgen in
de prestaties van de organisatie op het
gebied van veiligheid en handvatten te
bieden voor (bij)sturing. Door het
voorvallenmanagement onderdeel te
	maken van deze cyclus is beter gewaarborgd dat Defensie leert van eerdere
voorvallen.
3.	Creëer binnen de organisatie een centrale
afdeling of directie verantwoordelijk voor
veiligheid (Safety Board), ter ondersteuning
van de militaire en ambtelijke top en naar
voorbeeld van het bedrijfsleven. Deze Safety
Board is verantwoordelijk voor de werking
van het veiligheidsmanagementsysteem en
de bijbehorende P&C-cyclus. Belangrijk
hierbij is dat deze afdeling of directie ter
ondersteuning van sturing inzicht kan
verschaffen in het veiligheidsniveau van de
organisatie (d.m.v. KPI’s en een dashboard)
en de trends op dit gebied. De Safety
Board is tevens verantwoordelijk voor het
voorvallenmanagement, het (laten)
uitvoeren van de voorvallenonderzoeken en heeft de taak om defensieon-
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derdelen aan te sporen om van elkaar te
leren. Ook coördineert deze directie de
externe en interne audits op het gebied van
veiligheid. Voor deze taken is een dedicated
team noodzakelijk.
4.	Wijs een onafhankelijk coördinerend
toezichthouder aan op het gebied van
veiligheid en vergroot de personele capaciteit voor de toezichthoudende taak. Deze
toezichthouder, bijvoorbeeld de Inspecteurgeneraal der Krijgsmacht (IGK) of een
andere onafhankelijke functionaris, zou
gevraagd en ongevraagd moeten kunnen
controleren of een veilige taakuitvoering in
voldoende mate is geborgd en of de
organisatie voldoende doet om lering te
trekken uit eerdere voorvallen. Daarbij zal
het huidige specialistische toezicht, onder
leiding van deze nieuwe toezichthouder,
sterker gecoördineerd moeten worden.
5.	Stel commandanten en leidinggevenden in
staat hun verantwoordelijkheden op het
gebied van veiligheid in te vullen en verbeter

hiervoor de randvoorwaarden, onder meer
met behulp van een uitgebreidere veiligheidsorganisatie, permanente educatie op
het gebied van veiligheid en een duidelijke
belegging van verantwoordelijkheden in de
bedrijfsvoering van Defensie. Voornamelijk
de balans tussen de omvang van de
veiligheidsorganisatie en diens taken
verdient aandacht.
6.	Implementeer het veiligheidsmanagementsysteem en de three lines of defence voor
het plannen, voorbereiden, uitvoeren en
ondersteunen van inzet en zorg hiermee
voor de structurele borging van veiligheid in
de activiteiten die voor of namens de CDS
(DOPS) worden uitgevoerd in missiegebieden. Faciliteer daarnaast het externe
toezicht in inzetgebieden (third/fourth line of
defence).
7.	Zorg voor een cultuur die past bij de
doelstellingen die er op veiligheidsgebied
worden nagestreefd met niet alleen een
nadruk op het naleven van de regels (compliance), maar ook op het proactief optreden
en handelen (intervene). Behoud daarbij de
goede aspecten van ‘Can do’, maar wees
kritisch. Het mag geen excuus zijn voor
onnodig onveilig handelen. Defensiebrede
kaders voor operationeel risico management
kunnen hierbij helpen. Stimuleer tevens het
idee van een ‘Just culture’ waarbij de nadruk
ligt op het leren van fouten. Veranker dit
tevens in het voorvallenmanagement en het
meldingssysteem.

Z e s o n d e ro ff i c i e r e n Ko r p s M a r i n i e r s g e s ch o r s t

Mariniers in de fout met racistische
afbeeldingen in WhatsApp-groep
Defensie heeft zes onderofficieren van het Korps Mariniers geschorst.
Ze zouden zich racistisch en discriminerend hebben uitgelaten in een
WhatsApp groep. Justitie gaat onderzoeken of er mogelijk strafbare
feiten zijn gepleegd.

Het zou gaan om racistisch en nazistisch
beeldmateriaal dat werd aangetroffen in een
dienstgerelateerde WhatsApp-groep. De
betrokken mariniers volgden een gevechtsopleiding in het buitenland maar werden na de
‘vondst’ zonder omhaal gerepatrieerd.

‘Denemarkenincident’
niet eerste ‘app-rel’

De geschorste mariniers zijn naar verluidt
“zeer ervaren militairen”. Het delen van de
beelden in de social media-groep zou als grap

zijn bedoeld. Maar sommige groepsleden
namen daar aanstoot aan en meldden het
incident aan waarna Defensie snel tot actie
overging.
Het ‘Denemarkenincident’ is niet de eerste
racistische app-rel binnen de krijgsmacht. In
2018 wist de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst te melden dat een aankomend militair in opleiding racistische en
nazistische teksten en plaatjes deelde via
WhatsApp.

PENSIOEN

Per 01-01-2022 invoering nieuw
bestuursmodel (OGM) bij pensioenfonds ABP
Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds
ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van
belang zijn voor uw pensioen.

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan
(VO) ABP en andere actualiteiten
Over ongeveer 9 maanden zijn er weer verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. In mijn maandelijkse bijdrage probeer ik een indruk te
geven van de zaken die spelen in het roerige Pensioendossier.
Het ABP-bestuur is voornemens
om per 1 januari 2022 een nieuw
bestuursmodel in te voeren. Ook
wel geduid als het Omgekeerd
Model (OGM).
Binnen dat model verdwijnt de
Raad van Toezicht (RvT) als
onafhankelijk toezichtsorgaan. De
leden de RvT werden tot nu toe
voorgedragen door het VO en er
was ook regelmatig overleg tussen
het VO en de RvT.
In het nieuwe bestuursmodel
schuilt het gevaar dat het VO en
dus de medezeggenschap meer op
afstand komt te staan nu het
“toezicht” binnen het bestuur
georganiseerd gaat worden. In de
komende maanden zal worden
uitgewerkt op welke wijze de
relatie(s) tussen deze nieuwe vorm
van toezicht en het VO vorm
gegeven wordt.

Uitwerking
NPC binnenskamers

Dit is slechts een aspect van het
nieuwe model. Het laatste half jaar
was het voorstel tot wijziging van
het bestuursmodel meer dan
nadrukkelijk aanwezig in de
communicatie tussen Bestuur en

Verantwoordingsorgaan ABP

VO. Voor veel leden van het VO was
dit een prioriteitstelling van het
Bestuur die, naar hun mening, ten
koste ging van andere belangrijke
bestuurszaken zoals het Nieuwe
Pensioen Contract (NPC) en de
aandacht voor de reguliere bestuurszaken.
Daarbij is het ABP dit jaar bepaald
niet positief opgevallen in de
binnen- en buitenlandse media en
die punten waren dan ook regelmatig onderwerp van gesprek tussen
VO en Bestuur.
Het NPC is ondertussen een
onderwerp waaraan in alle stilte
wordt gewerkt. Dit is een voorschot
nemen - door de Pensioenkamer en
het ABP- op de toekomst omdat
wet- en regelgeving nog lang op
zich laten wachten. Zie het jaar
uitstel van minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid Wouter
Koolmees.
De uitwerking vindt binnenskamers
plaats buiten het zicht van belanghebbenden en zonder communicatie of inspraak. Kortom een
parlementaire enquête inzake het
pensioendossier is in de toekomst
niet uit te sluiten.

Netspar goed in
framing

Blijft interessant om
te zien hoe de
eigenaren van het
uitgestelde loon - in
ons geval dus de deelnemers van
het ABP - dit bijna allemaal blijven
accepteren. Om de oppositie te
blijven volgen kan ik jullie aanraden
om de mededelingen van ‘Redhetpensioenstelsel.nl’ op Facebook te
lezen. Of het helpt kan ik helaas
niet garanderen. In de kabinetsformatie speelt de pensioendiscussie
geen rol van betekenis en de
vakbond CNV heb ik ook niet
kunnen betrappen op enige zorgen
of ideeën over de uitwerking.
Sterker nog: ook politieke partijen
waarvan je had moeten verwachten dat ze zich druk zouden maken
om het goede in stand te houden
met termen als rentmeesterschap,
doen niets aan het tegengaan van
deze neoliberale droom die er van
uitgaat dat privatisering de redding
van ons model betekent.
Zoals wel vaker wordt de uitwerking aan “specialisten” overgelaten
en die praten dan de uitwerking in
elkaar onder leiding van ‘onafhankelijke’ adviseurs zoals van Netflix.
Ach wat zeg ik nou! Netspar
natuurlijk. De eerste maakt onze
dromen waar op beeldscherm en
de tweede is erg goed in ‘framing’
van hun sombere voorspellingen
met matige rekenkundige onderbouwing op grond van onzekere
uitgangspunten. Die ‘oplossingen’
worden vervolgens tot het “ware”
geloof en oplossing verheven: privatiseren met die handel. Zwartgalligheid past deze club waarschijnlijk
als een handschoen en onderwijl
wordt hun doemdenken steeds
weer ingehaald door andere
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(positievere) feiten. Immers de
dekkingsgraad is ruim boven de
100%. Er wordt dus met het NPC
geen oplossingen geboden voor de
echte problemen - zo die er al
zouden zijn.
Dit gaat in Nederland ten koste van
de solidariteit tussen de generaties
en kan een opmaat zijn voor het
verder persoonlijker maken van het
pensioen en de verantwoordelijkheid en het risico volledig neerleggen bij de deelnemers.

Waarschuwing AFM

Ook de Autoriteit Financiële
Markten is niet onverdeeld positief
over deze overgang.
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“Het blijkt dat een premie als vast
percentage van de pensioengrondslag, in plaats van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel, vaak leidt
tot een relatief laag opgebouwd
pensioenvermogen”

Ook deze waarschuwing van de
AFM haalt nauwelijks het nieuws.
Net zoals Tweede Kamerleden zijn
er ook heel weinig vertegenwoordigers van de pers die voldoende
inzicht en belangstelling hebben in
en voor dit belangrijke onderdeel
van iedereen zijn of haar inkomen.
Voldoende hierover, u kunt zich
weer laten informeren.
Dan het vervolg op het Verantwoordingsorgaan (VO)
Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor dit orgaan van het
ABP. Een collega fractie zoekt
(ook) nieuwe kandidaten. In hun
oproep tot kandidaten beschrijven
ze de vaardigheden waaraan die
kandidaten zouden moeten
voldoen. Ik citeer:
•	Goede digitale vaardigheden
zijn gewenst;
•	Kennis van pensioenen en
beleggingen zowel vanuit
technisch als politiek perspectief, zijn een pré;
•	Een flexibele instelling en een
goede sociale antenne zijn een
vereiste;
•	De beslaglegging is minimaal
1 dag per week en soms
meer, bijvoorbeeld rond het
beoordelen van het ABP
jaarverslag. Dit nog afgezien
van de voorbereidingstijd.

Ik vul daar nog op aan dat na de
installatie meerdere opleidingstrajecten moeten worden gevolgd.
Voor het bijwonen van de
vergaderingen ontvangt men een
vacatievergoeding.
Als vertegenwoordiger van de
ACOM komt daar nog bij de
maandelijks column over deze
materie in het ACOM Journaal,
regelmatig overleg binnen de
CCOOP en het bijwonen van de
ARA(CNV).
De gemiddelde belasting wordt
hierdoor niet onbelangrijk hoger
dan boven beschreven. Het
meeste aan de werkzaamheden
is te beschouwen als onbezoldigd
vrijwilligerswerk.
Waarom de bovenstaande
oproep? Ik wil na deze termijn
vervangen worden. Ik heb het dan
met veel plezier en voldoening
gedaan en u daarover zo goed
mogelijk geïnformeerd.
Ik ga ervanuit dat er voldoende
leden zijn die de uitdaging aan
willen gaan. Die leden wens ik
heel veel succes.
Uw vertegenwoordiger in het VO
Ben Groen.

‘Is alles dan voor niets geweest?’

Na 20 jaar missies in Afghanistan
dreigt de Taliban de macht te heroveren
De Taliban herovert stormenderhand Afghanistan.
Manschappen van de Afghan National Army (ANA)
zouden in paniek op de vlucht slaan bij nadering van
Talibanstrijders of zelfs overlopen naar de ‘vijand’.
Vanuit de bestuurlijke centra klinkt
sussend dat de ANA, “zoals
gebruikelijk”, Taliban-gebieden
weer onder controle zal krijgen.
Maar het leger kampt nu wel met
een wezenlijke handicap: het
ontbreken aan luchtsteun en
bijstand van jagers c.q. gevechtshelikopters dat doorgaans een
bepalende factor is. Men hoopt
nu op steun van de NAVO of van
de Amerikanen.

‘Onvoltooid werk

Nederlandse Afghanistan-veteranen volgen intussen met afgrijzen
de ontwikkelingen in hun ‘oude’
missiegebied. Met de Taliban

weer aan de macht is Afghanistan
terug bij af en zijn alle offers voor
niets geweest. “Nu dondert de
boel in elkaar”, is de overwegende
mening bij de veteranen die onder
meer betrokken waren bij de slag
om Chora, in Uruzgan hebben
gezeten maar ook manschappen
van ANA hebben getraind.
De training van de krijgsmacht is
evenwel niet optimaal geweest en
het is ook niet gelukt om “de
stammen”, de krijgsheren, op één
lijn te krijgen tegen de Taliban.
“Onvoltooid werk”, is dan ook het
oordeel van sommigen van de
betrokken veteranen.

Risico dat vooruitgang
verloren gaat

Bij de vlaggenceremonie die op
24 juni jl. het officiële einde van
de Nederlandse missiebijdragen
aan Afghanistan markeerde, liet
de demissionair minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag,
zich optimistisch uit. “Er zijn
fragiele maar belangrijke resultaten geboekt.”
Haar collega van Defensie Ank
Bijleveld was een stuk realistischer. “De resultaten zijn niet
onomkeerbaar. De veiligheidssituatie is zorgelijk en het risico
bestaat dat een deel van de
vooruitgang verloren gaat.”

VERLOTING
‘ F i r s t R e s p o n d e r. D e m e n s a ch t e r h e t u n i fo r m ’

De Koninginnedag-aanslag
en de psychische gevolgen
voor marechaussee-biker Ishaak
Renaldo Ishaak, dienstdoende als marechaussee-biker op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn, voelde het aan zijn water toen het zwarte autootje tegen het monument
‘De Naald’ crashte: ‘Dit is een aanslag!’ Als ‘first responder’ ter plekke zag hij het
‘doden- en gewondenspoor’ dat de aanslagpleger getrokken had door de bijeen gedromde toeschouwers, gekomen om de jarige majesteit en haar familie toe te juichen.

De aanslag die Nederland
schokte, eiste acht mensenlevens. Ook de dader, Karst T. uit
Huissen, overleefde zijn euvele
daad niet. Over de traumatische
impact die de aanslag (de doden
en gewonden) nog dagelijks op
hem heeft, schreef marechaussee
Renaldo Ishaak het boek ‘First
Responder. De mens achter het
uniform’.

‘De Naald’ was de derde keiharde
mentale klap die Ishaak kreeg te
verstouwen na de brand in het
cellencomplex op Schiphol-Oost
(2005, elf doden) en de crash van
Turkish Airlines-vlucht 1951 (2009,
negen doden). De inmiddels 18
jaar bij de KMar werkzame
teamleider was er telkens bij als
(een van de) first responder(s).
Schokkende gebeurtenissen met
doden en gewonden die diepe
sporen achterlieten.

van die rampspoedige Koninginnedag. De ptss-symptomen:
paniek- en depressieaanvallen e.d.
melden zich 12 jaar na dato nog
altijd als metgezellen die van geen
wijken willen weten.
“Die moordmachine raast steeds
weer opnieuw voorbij. In mijn
hoofd vallen en liggen de slachtoffers op straat, houd ik het
bebloede hoofd van de dader in
mijn handen. Die film, die flitsen,
elke dag. In mijn hoofd is het elke
dag Koninginnedag 2009, ik
beleef die aanslag steeds weer
opnieuw. Die dodelijke daad is
een tijdbom in mijn hoofd. Alleen
als ik bezig ben en mijn geest
gefocust is, als ik in uniform ben,
denk ik er niet aan’’, luchtte hij zijn
gemoed in een kranteninterview.
“Mijn uniform beschermt en geeft
kracht, zorgt voor discipline. Als
handhaver van de wet, heb je de
controle. Maar wij hulpverleners
zijn ook papa of echtgenoot. We
zijn kwetsbaar zodra het pak
uitgaat.”

lotgenoten de helpende hand te
bieden. Daarnaast heeft de
KMar-teamleider met kameraden
van Defensie en politie een
supportgroep opgezet als
ondersteuning en begeleiding van
lotgenoten die kampen met de
slepende (na)weeën van ptss.
“Mijn motto is om mentale
gezondheid bespreekbaarder te
maken. Je bent niet alleen!
Samen sterker.”

Verloting
Kompas Uitgeverij stelt drie exemplaren van
‘First Responder. De mens achter het uniform’,
beschikbaar voor verloting onder de leden van
de ACOM.
Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl.
Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot en
met 27 augustus.

No go area

Nog altijd is de obelisk aan de
Zwolseweg bij Paleis Het Loo als
het ware een no go area voor de
huidige 2e teamleider bij de
Brigade Politie & Beveiliging van
de KMar. En elk jaar bij het
naderen van de datum van 30 april
wordt Ishaak genadeloos geconfronteerd met de onuitwisbaar op
zijn ‘harde schijf’ opgeslagen film

Op 26 april jl. keerde Renaldo
Ishaak terug naar de onheilsplek
van 30 april 2009 bij De Naald om
het eerste exemplaar van zijn
boek te schenken aan minister
van Defensie Ank Bijleveld.
Hij hoopt met zijn boek “de
mentale gezondheid bespreekbaar te maken” en daarmee

‘First Responder. De mens achter het uniform’,
Renaldo Ishaak Kompas Uitgeverij 176 p.
Paperback € 20,95
Zie ook p. 28 en p. 29
voor winnaars verloting boeken uit AJ#06-21.

23

ALGEMEEN

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

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

Datum

Tijd
Activiteit/locatie
augustus		
19

10.00

Thuisfrontinformatiedag FC MINUSMA

Genm Kootkazerne, Garderen

CLAS

Genm Kootkazerne, Garderen
Oranjekazerne, Schaarsbergen
Oranjekazerne, Schaarsbergen
Oranjekazerne, Schaarsbergen
KMar/Pol

CLAS
DOT
DOT
DOT

september		
8
10
11
12
18

10.00
18.00
7.00
7.00
9.00

Thuisfrontinformatiedag overige missies
Jeugdbivak		
Jeugdbivak		
Jeugdbivak		
Thuisfrontcontactdag Volgt

oktober			
5
10.00
Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-21 Genm Kootkazerne, Garderen
		GEANNULEERD
16
10.00
Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e)
Burgers' Zoo, Arnhem
17
10.00
Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e)
Burgers' Zoo, Arnhem
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CLAS
CLAS
CLAS

GRATIS bloedgroep patch
Vraag hem aan via: www.dfd.nl
✔ ALLE bloedgroep varianten
✔ Niet alleen voor DFD-relaties,
maar voor IEDERE militair
✔ Ook GRATIS verzending
✔ Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl
Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw uitrusting.
Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al 25 jaar voor maatwerk en het
ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te ondersteunen.
Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen!
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn beschikbaar
in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in de juiste kleur.
Ga naar www.dfd.nl en bestel via de speciale actiebutton BLOEDGROEP-PATCH
We sturen hem gratis naar je toe.

T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl

%

WOORDZOEKER W315

WOORDZOEKER

C
N
E
D
I
C
T
CCE
N H
EEA
D D
IJ S
C V
TBA
C R
EOR
J R
C
E
L
B
O
N H
O
E R
A
O
L
E
D D
O
E
IRS
R N

E
H
A
D
S
V
A
KRR
I A
AR S
A N
NR P
M I
U
OT
E D
ER I
E R
K
K
E
EI A
K
H
E
A S
E
P
R
A N
E D
N
NP
P A

K R E U G N
I A N D E R
A S E R IJ W
A N E T A T
N P T L E W
M I S A M I
WOORDZOEKER
U T H W315
O B K
EE U D
G N G
I T E
A LV
S O EL
N D E R K E D I T I E
EE R IJ
I W LE G OI E NR D YE
E T A T E H K R A A G
T
E WO
E OK
H PU
R IT
H
EL K
S A M I R G S E E B O
H
B K E
V E L
V SE
D ID
O
EO K
G E V E R O P N N D F
WOORDZOEKER W315
H
L O E
N Y A
L O L
N E EI E A
D
O
K G
U N
T N
T V
E U
I A
T A
L K
S M
O E
L
P
R
A
E
K
R
E
L
E
D
M
S
B
E
S
W
N D E R K E D I T I EI
A
L IJ
E W
A E
E G
A AI E
L D
U E
S
E R
R D
E
D
R
E
R
T
A
E
K
R
S
N
E
I
O
A
S
E T A T E H K R A A G
R
R
T E
E O
D H
A G
A R
U
TP E
L A
E W
PA
R
I FH
R
A
R A A F E T T I H P E

I
K
E
E
E
R
V
R
L
N
M
E
S
E
E

T
E
G
H
O
G
E
O
O
A
S
A
N
D
T

A
D
I
K
H
S
V
P
N
T
B
A
E
A
T

L
I
E
R
P
E
S
N
E
V
E
L
I
G
I

S
T
R
A
R
E
D
N
I
K
S
D
O
A
H

O
I
D
A
I
B
I
D
E
M
W
U
A
R
P

L
E
E
G
H
O
O
F
D
E
I
S
S
U
E

C V M I S A M I R G S E E B O
E V S D I O
C R E D G E V E R O P N N D F
R woordzoeker
E I L O staan
N Y woorden
L O Nverborgen.
E I E Sommige
D
InEdeze
letters worden vaker
gebruikt.
De
overgebleven
letters
vormen
een
woord.
J R E K O K U T N A T V K M E Hoe luidt dit woord?
B O -EANDER
K E - ARREST
L E D -M
S B- BOEKEL
E S W- CAMPER
I
ALDUS
BASTA
- CHANTABEL - DIKKERD - EDICT - EDITIE
ERUIT
FREAK
- HEIBEL - HINDE - HITTE - HOEWEL
O R-H
E A- GETIJDE
L E A- GEVER
E A -AGOUDEN
L D U- GRIMAS
S
IBIDEM - ISSUE - KEEPER - KEPER - KINDERARTS - KOKER - KRAAG - KROKET - KWALSTER
L E P R A E K R S N E I O A S
LAREN - LEEGHOOFD - LEPRA - LESIE - LOSLATING - MAKER - NAMAKER - NEVELIG - NOVIET
O
E -EOBJECT
D R -EOMWEG
R T E- PARAAF
D A G- PRAUW
A R U
NYLON
- RAGADE - REKEL - REVOLTE - RIJWEG - SLEDE
SPAAN
STEEN
R N -PSPADE
A R - SPONDE
A A F -E
T T I H P E

© Persbelangen W315
©
W315
T Persbelangen
A U T H O B
K V

© Persbelangen W315

Oplossingen kunt u inzenden tot

30 augustus
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #06-21 luidt: ‘Vrijetijdsbestedingen’.
De winnaars: P.J.M. Knops en Y.W. Reuterink.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

PUZZELPAGINA
PUZZEL
PAGINA

%

PUZZEL
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ALGEMEEN
Ve t e r a n e n o m b u d s m a n w i l d u i d e l i j k h e i d e n b e g i n t e i g e n o n d e r z o e k

‘Veteranenloket moeilijk tot niet
bereikbaar voor noodopvang veteranen’
De (nood)opvang van veteranen is nog altijd niet op
orde. Veteranen “in acute nood” melden zich regelmatig
met (ernstige) klachten over geen of gebrekkige
opvangfaciliteit bij de Veteranenombudsman. Zo geeft
bijvoorbeeld het Veteranenloket dat “een 24/7 functie”
heeft, vaak niet thuis.
Dit alles is reden voor Veteranenombudsman Reinier van Zutphen
om “uit eigen beweging” een
onderzoek in te stellen. In een
toelichtende brief aan de minister
van Defensie schrijft de klachtenbemiddelaar onder meer dat de
overheid een “bijzondere zorgplicht” heeft voor veteranen,
neergelegd in de Veteranenwet.

26

Veteranen die, om wat voor reden
dan ook, “niet in hun eigen
woning kunnen blijven en
dringend andere woonruimte
nodig hebben”, moeten een
beroep kunnen doen op Defensie
en/of het Nederlands Veteraneninstituut. Dit past bij de bijzondere
zorgplicht die de overheid voor
veteranen heeft.”

Behoefte aan
langdurige opvang

De hulpzoekende veteranen die
wel doordrongen tot het ‘noodloket’ werden vervolgens doorverwezen naar “andere instanties en

particuliere initiatieven”. In het
verlengde hiervan hebben ze ook
klachten “over het ontbreken van
langdurige opvang (meer specifiek: het beschikbaar stellen van
woonruimte)”. Men ervaart het als
“een gemis dat de noodopvang (-)
beperkt is tot tien dagen, terwijl
er juist behoefte bestaat aan meer
langdurige opvang.” Bovendien
ontbreekt het soms aan de
noodzakelijke deskundigheid bij
opvanglocaties.
Met dit onderzoek wil de Veteranenombudsman “duidelijkheid
scheppen over hoe de bijzondere
zorgplicht voor veteranen (-) zich
verhoudt tot de noodopvang.” Is
het voorhanden en daadwerkelijk
beschikbaar zijn van noodopvang
“geborgd in het handelen van het
Nederlands Veteraneninstituut en
het Ministerie van Defensie.”

noodopvang, heeft de ombudsman zijn licht opgestoken bij een
aantal belanghebbenden (stakeholders). Daaronder het Nederlandse Veteraneninstituut, het
Leger des Heils, Landelijk
Coördinator Nuldelijns-Ondersteuning, Bedrijfsmaatschappelijk
werk Defensie en inloophuizen
(het voormalige Veteranen Inloop
Arnhem, het Geüniformeerden
Ontmoetingscentrum Parkstad en
het Veteranen ontmoetingscentrum Ouwestomp.)
De ingewonnen informatie zal,
gevoegd bij de reactie van
Defensie, besproken worden op
een eind oktober te beleggen
rondetafelconferentie.

Rondetafelconferentie met
stakeholders

Om inzicht te krijgen in de huidige
stand van zaken in de veteranen

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

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

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

SENIOREN

Data seniorenbijeenkomsten (onder voorbehoud):
Geachte seniorenleden,

Op deze pagina vindt u de data en locaties van seniorenbijeenkomsten die onder voorbehoud van corona maatregelen
gepland zijn. Het kan zijn dat de maatregelen ons noodzaken
reeds geplande bijeenkomsten te annuleren. Wij zullen u
daarvan op onze website www.acom.nl en in ACOM Journaal
op de hoogte houden.
Echter voorafgaand aan de bijeenkomsten die in september
gepland staan (Vught, Oirschot en Boekel), komt geen ACOM
Journaal meer uit.
De leden die gewoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de
bijeenkomst in Vught, Oirschot of Boekel maar 4 weken voor
de datum van de bijeenkomst nog geen uitnodiging hebben
ontvangen, raden wij aan op onze website te kijken of de
bijeenkomst doorgaat. U kunt ook mailen naar info@acom.nl of
bellen 030-2020320.
Gaat de bijeenkomst door dan volgt:
Een uitnodiging per mail voor degenen die een mailadres
aan ons hebben doorgegeven.
De uitnodiging is voor de bijeenkomst in de regio waarin u
bent ingedeeld. Indien u vermoedt dat wij uw e-mailadres niet
hebben (of als uw e-mailadres gewijzigd is) verzoeken wij u
het juiste e-mailadres door te geven via info@acom.nl.
Degenen van wie wij geen emailadres hebben, ontvangen de
uitnodiging op hun postadres.

Dag
do
do
do
wo
do
do
do
di
do
wo
do
di
wo
do
di

Datum Plaats
9 sept Vught
16 sept Oirschot
23 sept Boekel (Volkel en Uden)
6 okt
Venlo
7 okt
Woensdrecht
14 okt Assen
21 okt Born (Meerssen en Weert)
Let op gewijzigde datum
2 nov
Leeuwarden
4 nov
Nieuwdorp (Vlissingen e.o.)
10 nov Ede
11 nov *** Gilze Rijen
16 nov *** Arnhem en Nijmegen
17 nov ***Regio Oost Eibergen
18 nov Steenwijk
23 nov Ermelo

Wij houden er rekening mee dat voor bijeenkomsten in het
land een aanmeldplicht geldt, ongeacht of dit op een Defensielocatie is of niet. Dat betekent dat u bij de uitnodiging een
opgaveformulier meekrijgt met de vraag dit in te vullen en aan
ons te retourneren. Dit formulier dient 10 dagen voor de
bijeenkomst bij ons binnen te zijn. De gegevens moeten
namelijk 8 dagen voor de samenkomst worden ingediend bij
de betreffende defensielocatie.
Mocht u te zijner tijd geen uitnodiging hebben ontvangen, of u
wilt naar een andere bijeenkomst dan die waarvoor u de
uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u zich altijd nog via onze
website aanmelden. U zoekt op de website de seniorenbijeenkomst van uw keuze en vindt daar ook een opgaveformulier.
Dit formulier kan zowel digitaal ingevuld worden als worden
uitgeprint.
Aanmelden via de website kan vanaf ongeveer 6 weken voor
de bijeenkomst. Als deze termijn wijzigt, laten wij u dat in
ACOM Journaal en op de website weten.
Heeft u geen internet/of wilt u dit niet gebruiken, dan u kunt
ons bellen voor opgave.
Wij hopen dat het goed met u gaat en hopen u dit najaar op
één van de bijeenkomsten te kunnen begroeten.

Locatie
Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
Vergadercentrum NIA DOMO, St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW
Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

Voor de volgende bijeenkomsten worden nog
data/locaties gezocht:
Melle, Duitsland; Soesterberg e.o.;
en voor de leden van Regio West.
64+ dag.

Leeftijdsontslagdag:
zelf aangeven wens deelname

Aanmeldplicht

Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor
degenen die binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de
zogenaamde leeftijdsontslagdag.
Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag
gaat, kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft u interesse,
laat dat ons weten via de mail senioren@acom.nl onder

vermelding van: voorlichting leeftijdsontslag, datum
leeftijdsontslag en graag uw contactgegevens, zodat wij
contact met u op kunnen nemen. Wij zullen na ontvangst
van uw mail kijken of wij een individuele voorlichting voor u
zullen verzorgen of een bijeenkomst voor meerdere
deelnemers zullen organiseren. Wij nemen daarover contact
met u op.

Aanvangstijden bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten zijn middagbijeenkomsten die om
13.30 uur beginnen. Zaal open om 13.00 uur. Behalve de
bijeenkomsten met ***, dit zijn dagbijeenkomsten.
*** deze bijeenkomsten zijnde hele dag. Opgave is hier
noodzakelijk. U vindt een opgaveformulier bij de uitnodiging
die u t.z.t. zult ontvangen per e-mail, of per post.

VERLOTING
B o e k ‘ Ve t e r a n e n ’ b e z o r g d e a u t e u r b e t e r b e g r i p v o o r
WO II-oorlogstrauma vader

Authentieke missieverhalen van veteranen
als uitlaat voor weggestopte gevoelens
Zeker honderd veteranen (oud en jong) kregen in ‘Veteranen’ een ‘missiegezicht’ van
fotograaf Paul de Graaff. (Oud-)militairen die uitgezonden werden naar conflictgebieden die inmiddels aan de keukentafel een begrip zijn geworden: Afghanistan, Libanon, (voormalig) Joegoslavië (Bosnië, Kosovo), Cambodja e.a. missiegebieden.
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“Het leek mij gewoon leuk
veteranen te fotograferen voor een
eventuele expositie”, verwoordt De
Graaff zijn “enige drijfveer” om het
indrukwekkende foto- en verhalenboek dat ‘Veteranen’ uiteindelijk is
geworden, te maken. Een boek dat
een inkijkje oplevert achter de
stoere, de ‘bikkel-buitenkant’ van
missieveteranen van “alle rangen
en standen” en alle krijgsmachtdelen.

‘Missionair’ karakter

Gaandeweg kreeg, geconfronteerd
met de vaak schrijnende, inkervende verhalen van de veteranen,
de oorspronkelijk ‘neutrale’
drijfveer van de ondernemende
fotograaf, een meer ‘missionair’
karakter.
De Graaff wilde absoluut niet het
zoveelste dertien-in-een-dozijn
fotoboek over veteranen maken.
Maar met zijn foto’s wilde hij de
lezer-kijker als het ware in retrospectief een blik gunnen op de
missie-krassen en -groeven op de
harde schijf van de veteraan. “Ze
kijken allemaal zo somber”, kreeg
de portrettist dan ook voor de
voeten geworpen. “Ja, dat klopt”,
beaamt de maker van ‘Veteranen’,
“maar ik heb dat helemaal niet
beïnvloed of geregisseerd. Mijn
enige vraag aan de mensen was of
ze terug wilden gaan in hun
herinnering naar een gebeurtenis,
een ervaring tijdens hun uitzending. En dat zie je terug in de
uitdrukking op de gezichten.”

Authentieke verhalen

Daarnaast schreven de geportretteerden ook een verhaal over die

speciale missiebelevenis. “Hun
openhartige verhalen gaan soms
over nare herinneringen aan
mitrailleurvuur en bermbommen.
Kapotgeschoten huizen, doden en
gewonden, angst en paniek.”
Authentieke verhalen van ca. 600
woorden, opgestuwd en ‘vormgegeven’ door de tijdens de missie
opgelopen krassen en groeven.
Rauw en in de stijl en verteltrant
van de veteraan zelf zonder
eindredactionele ‘opsmuk‘, - afgezien dan van de gecorrigeerde
taalfouten. Dat was de “absolute
voorwaarde” die De Graaff had
neergelegd bij de uitgeverij. “Ja,
de één heeft een wat vlottere
schrijfstijl dan de ander, maar ik
wilde hoe dan ook die eigenheid
van de verhalen bewaren”, verduidelijkt de auteur.
En toch, die zelf opgeschreven
relazen getuigen ook over de vaak
warme contacten die de missieveteranen hadden opgebouwd
(winning the hearts & minds) met
de lokale bevolking en uiteraard
ook over de onvoorwaardelijke
vriendschap en camaraderie
tussen militairen onderling.
“Wat ik met het boek heb
geprobeerd te bereiken is dat de
mensen door terug te gaan in hun
herinnering en het schrijven van
het verhaal daarover, een uitlaat
vonden voor hun weggeborgen
gevoelens. Ik hoop dat het een
inspiratiebron is voor de veteranen
en hun familie om het stilzwijgen
te doorbreken. De familie kan
daarbij helpen door verder te
vragen en dieper te graven naar
het ‘echte’ verhaal. Het zou fijn zijn

als die verhalen meer in beeld
komen”, is de wens en hoop van
Paul de Graaff.
Op 19 juni jl. kregen de geportretteerde veteranen het boek
aangeboden. Het eerste exemplaar
bij die gelegenheid was voor de
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht/Inspecteur der Veteranen
luitenant-generaal der mariniers
Frank van Sprang.

Verloting
‘Veteranen’ van Paul de Graaff is
uitgegeven door 20/10 Uitgevers
te Rotterdam. De uitgever stelt
drie exemplaren van het foto- en
verhalenboek beschikbaar voor
verloting onder de leden van de
ACOM.
Stuur een briefkaart of mail naar
info@acom.nl. Vermeld daarbij uw
naam, registratienummer en de
titel van het boek. Reageren kan
tot en met 27 augustus.

‘Veteranen’ Paul de Graaff
20/10 Uitgevers 228 p.
hardcover € 49,50.
Zie voor winnaars verloting boeken
AJ#06-21 p. 29

Overledenen

Lidmaatschap

Schiedam

25 jaar lid

Cornelis (Cees) van Wezel, 90 jaar,
op 12 april.
Correspondentieadres: C. van Wezel,
Filosofentuin 91, 2908 XA Capelle aan
den IJssel.

Enschede

Paul Muntenaar, 90 jaar, op 23 april.
Correspondentieadres:
Stationsplein 30, 7511 JD Enschede.

Ermelo

Krik de Waart, 85 jaar, op 4 juni.
Correspondentieadres:
Meerkoet 15, 3853 AL Ermelo.

Regiosecretarissen
Noord

C.R. Evers
Esweg 12, 7441 GD Nijverdal
Privé: 06-10831708

Midden

T. Boersma
De Cotelaer 6, 3772 BN Barneveld
Email: 9maarttjitze@gmail.com

West

Ö. Köse
Lisdoddekreek 7, 2353 JP Leiderdorp
Mobiel: 06-24242889

Zuid

Waarnemend: W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55, 5741 BW Beek en Donk
Mobiel: 06-46154093

Suriname

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

De navolgende leden kregen het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap:
E. Dijkstra (AOObd),
Mw. N.F. van Schaik-Hakkesteegt,

Dienstverlating

Onlangs hebben de dienst verlaten:
J.H.W.M. Coolen (AOO),
B.P.B. Mulder (KPL-1).

40 jaar lid

Het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap is uitgereikt
aan onderstaande leden:
P. Kappers (AOObd), S. Postma (ELTbd),
H.F. van der Putten (AOObd),
H.J.M. Schoones (AOObd),
G.L. Smit (SGT-1bd),

Bevordering

Y. Fink en D.W.M. van de Pol zijn
recent bevorderd tot Korporaal.

50 jaar lid

Voor 50-jarig lidmaatschap is onderstaand
lid het bijbehorende ACOM-insigne
opgespeld: F.F. Rosema (KAPbd).

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

Oost

60 jaar lid

Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen:
R.C. van Slochteren (SM),
H.J. Timmerman (Burger),
M.J. Ulmann (SGT-1).

het nieuwe lid van de ACOM
het nieuwe lid van de ACOM

Naam:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:

-

Geboortedatum:

-

-

-

Voorletters:
Voorletters:
m/v
m/v

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
het nieuwe lid van de Mobiel:
ACOM
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Voorletters:
Naam:
E-mailadres:
Registratienummer:
Geboortedatum:
m/vWerknemer- ID:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
Adres: :
:
Postcode:
Woonplaats:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
Telefoon:
KMar
Mobiel:
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
E-mailadres:
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Rang: Militair
Salarisschaal:
Registratienummer:
WerknemerID:
Rang:
Salarisschaal:
:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
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.
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscerti
Rang:
Salarisschaal:
Ik heb kennis genomen van
de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.

Datum:
Datum:

-

Handtekening:
Handtekening:

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.

Winnaars
verlotingen
‘Gemmeker, commandant van Kamp
Westerbork’, Ad van Liempt, uitgegeven
door Uitgeverij Balans, gaat naar:
• J.M.H. Verberk
• F.H.V. Geerligs
‘Complot in Venezuela’, Ronald van
Leeuwen, uitgegeven door White
Elephant Publishing, is gewonnen door:
• J.A.M.A. Gubbels
• W.J.P. Schep
• H. Bunyadi
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Datum:

-

Nieuw lid:
Nieuw lid:

-

Handtekening:

en wij:
en wij:

Bestaand lid:
Bestaand lid:

en wij:

Nieuw lid:

Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:

:
:

:

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

S E R V I C E PA G I N A
AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
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: 030-2020320.
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u
van toepassing is.

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig
percentage van € 5.000,-.

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
• 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.

ACOM Journaal is een uitgave van de
ACOM de Bond van Defensiepersoneel en
wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur. De redactie
behoudt zich het recht voor bijdragen te
weigeren of te redigeren. Overname van
artikelen of delen daarvan is uitsluitend
toegestaan na toestemming van het
Bondsbestuur.
Hoofdredacteur:
J.Kropf
Redactie:
H. Biervliet
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
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 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de
Christelijke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese
Federatie van het Overheidspersoneel
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemersen vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid
(SWVV).

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

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

DIENSTVERLENING ACOM

Bezoekadres: Johannes Postlaan 2a, Zeist.
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist
Voor alle onderstaande diensten is het
ACOM Secretariaat te bereiken onder
T: 030-2020320
F: 030-2020080
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.

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

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!
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Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen
uit een van deze welkomstcadeaus.

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

