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• Bonden eensgezind tegen ‘maximaal haalbare AVW-pakket’ Defensie
• Bondsraad ACOM akkoord met Beleid bestuur en Begroting 2022
• HDP: ‘Toewerken naar totaalpakket van waardering voor onze mensen’

Bestuur en medewerkers van de ACOM wensen u:
Gezegende Kerst. Vredig en vooral gezond 2022
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 Zeist.
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
In mijn vorige voorwoord heb ik u gevraagd om vooral te laten
weten wat u vond van “het maximaal haalbare pakket binnen de
AVW-ruimte van Defensie” en velen van u hebben dat ook
gedaan.
Zoals u elders in dit ACOM-Journaal kunt lezen was voor de
CCOOP, waar de ACOM deel van uitmaakt, de overgrote
meerderheid “tegen” dit voorgelegde pakket. Aangezien ook bij
de andere centrales de meerderheid tegen was, is het niet tot
een akkoord gekomen. Voor velen van u was de geboden
structurele loonruimte veel te beperkt aangezien hiermee niet
eens koopkrachtbehoud geboden werd terwijl Defensie toch
echt de achterstand zou moeten wegnemen of verkleinen.
Dat men dan eenmalig € 1000 bruto zou krijgen doet precies wat
er staat: het doet iets eenmaligs, en dat verbetert derhalve de
inkomenspositie niet. Ook het gegeven dat bijvoorbeeld bij het
rijk een grotere structurele loonmutatie per 1 juli mogelijke bleek
(al was dat gebaseerd op een iets langere looptijd) werd zeer
negatief ontvangen, om nog maar niet te spreken over de VMG
(Gemeentes) waar men een minimumloon van € 14 (bruto per
uur) op tafel legt.

INHOUD

08

Denk u eens in wat dat zou doen met duizenden jonge militairen
die voor een deel zelfs een toelage (militair specifiek) minimum
(jeugd)loon moeten krijgen om het huidige minimum (jeugd)loon
te behalen. En let wel militairen werken daarvoor nog steeds 38
uur, terwijl de “rest om ons heen” doorgaans 36 uur per week
als standaard kent.
Ook mensen die aangeven wel in te stemmen met dit pakket
gaven daarbij zelden aan dat het een goed pakket was. De
boodschap was dan vaak dat ze er geen enkel vertrouwen in
hebben dat Defensie met meer gaat komen. De BV Nederland
heeft overal geld voor, maar blijkbaar niet voor het personeel van
Defensie. De belangrijkste rode draad in de terugkoppelingen
was dan ook dat er geen enkel respect en waardering blijkt uit
het voornoemde pakket.
Wat mij echter het meeste stoorde was de communicatie van
Defensie. Er werd direct weer gewezen naar de bonden en het
feit dat de bonden (een deel van) het overleg met Defensie
hebben opgeschort. Het overleg ligt volgens de minister
inmiddels al een jaar stil omdat de bonden het overleg hebben
opgeschort. Dat is volstrekt onjuist en zeer pretentieus. De
ioREO’s vinden gewoon doorgang en zoals u weet is er ook
gesproken in de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn
er allerlei zaken afgestemd (en geformaliseerd) als het over
onderwerpen ging of gaat waarvan Sociale Partners samen van
mening waren dat die geen uitstel konden dulden.
Maar met name de pretentieuze insinuaties van de minister dat
er hierdoor ook geen voortgang op andere onderwerpen, zoals
het loongebouw, het nieuwe personeelsmodel en het nieuwe
pensioenstelsel is, is dan ook iets waar wij direct afstand van
nemen. Wij willen vandaag nog aan tafel om over deze
onderwerpen te praten. Formeel, met verslaglegging, zodat u
snel daarna kunt lezen hoe het echt zit. Dan hoeft u het immers
niet te hebben van onjuiste en pretentieuze mails vanuit het
Defensie-communicatie-commando die zijn “ondertekend” door
de minister, de SG en de CDS.
Zeker als we spreken over het loongebouw en het nieuwe
personeelsmodel, die hadden er beide immers in 2020 al
moeten zijn, en dat was toch echt voordat we voor het laatst het
overleg hebben opgeschort. Daar had dus ook het budget al voor
“op tafel moeten liggen”. Naar onze mening is het dan ook echt
Defensie die de boel in deze traineert en deze onderwerpen niet
inhoudelijk wil bespreken. Als wij met voorstellen komen
worden die terstond getorpedeerd. Volgens ons ligt de reden
daarvoor in het gegeven dat ook dit (veel) arbeidsvoorwaardengeld vergt en hoewel dit al vanaf 2020 beschikbaar had moeten
zijn, is inmiddels wel duidelijk dat deze financiële (en beleidsmatige) ruimte er nog steeds niet is.
Dus het wordt volgens mij echt tijd dat Defensie de bonden gaat
zien als sociaal én partner. Ze hoeven ons dus maar uit te
nodigen voor een formele vergadering aangaande loongebouw
en het nieuwe personeelsmodel en we komen. Uiteraard dient
dan wel vooraf duidelijk te zijn dat er voldoende financiële en
beleidsmatige ruimte is om daadwerkelijk ergens te kunnen
komen. Want naast de schandalige
communicatie van Defensie is dat
telkenmale het probleem: men
heeft geen of onvoldoende
beleidsmatige en financiële ruimte
om daadwerkelijk de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel
te verbeteren.
Voor nu wens ik u allen en uw
dierbaren fijne feestdagen en alle
goeds toe. Blijf gezond en blijf
strijdbaar!

Jan Kropf

Medezeggenschap: In het
nieuwe jaar evalueren,
plannen maken, besluiten
uitvoeren.
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13
Militair-Ambtenaar en
Rechtspositie:
Bevordering met
terugwerkende kracht in
beginsel mogelijk maar
niet eenvoudig.

Pensioenen: De Kerst is
een teken van een nieuw
begin. De toekomst
houdt beloftes in.
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Georganiseerd Overleg:
Defensie denkt nog altijd
met lege handen naar een
‘feestje’ te kunnen
komen.
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@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond

Inleveren kopij ACOM Journaal
#01-22: 23 december 2021
#02-22: 17 januari

ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond
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Meerderheid geënquêteerden CCOOP/ACOM teg
Om en nabij 85% van de respondenten uit de achterban
van de CCOOP, waar de ACOM deel van uitmaakt, is
“tegen” het “maximaal haalbare pakket binnen de
AVW-ruimte van Defensie”.Tijdens de vergadering van
het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 2 december 2021
is dit aan de werkgever Defensie en de andere partners,
bekendgemaakt.
Vooral de structurele loonsverhoging werd door velen als veel te
mager bestempeld. Hoewel
Defensie tijdens de eerdere uitleg
in het land steeds sprak over een
“gemiddelde inflatie” over 2021
van 2% is het immers een
gegeven dat de inflatie in november is opgelopen tot maar liefst
5,2% over 12 maanden, en dat is
nagenoeg gelijk aan de stijging
sedert 1 januari jl. Aangezien de
prijzen op dit moment gigantisch
stijgen ligt het in de lijn der
verwachting dat de inflatie alleen
nog maar zal toenemen de
komende maanden.
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Zorgen over gelatenheid en
berusting

In de enquêteresultaten was
opmerkelijk dat er tussen verschillende groepen respondenten
weinig verschil zat. Groot punt van
zorg is ook het gevoel van “een
gebrek aan respect en waardering”. Er bleek bovendien weinig
vertrouwen te zijn in gedane
toezeggingen en in de nog niet
uitgewerkte delen in het pakket.

Wij maken ons vooral zorgen over
de gelatenheid en berusting. Ook
leden die aangaven wel “voor” te
willen stemmen deden dat vaak
niet omdat ze het een goed
pakket vonden maar omdat ze er
geen vertrouwen in hebben dat
de werkgever (in feite het kabinet)
meer over heeft voor de arbeidsvoorwaarden van het defensieper-

soneel. Dat geeft vooral het
gevoel dat de eerder ingezette
positieve wending van de
vertrouwensspiraal wederom in
negatieve richting ombuigt. Het
spreekt dan ook voor zich dat wij,
namens de leden, hebben
aangegeven “tegen” dit pakket te
zijn. Ook de overige drie centrales
waren alle “tegen” dit pakket en
derhalve is dit pakket niet
verheven tot een akkoord.

Conclusie:

Wat ons betreft moet de werkgever op zoek naar (veel) meer financiële en/of beleidsmatige ruimte
zodat we snel opnieuw kunnen
gaan onderhandelen over een
arbeidsvoorwaardenpakket vanaf
1 januari 2021. Als er meer financiële en/of beleidsmatige ruimte is
zijn wij uiteraard altijd bereid om
het overleg (in de breedste zin) te
hervatten. De Minister, die deze
vergadering persoonlijk voorzat,
heeft de bonden opgeroepen om
vooral per direct het overleg weer
te hervatten.

Wij hebben aangegeven dat
vooralsnog niet te willen of
kunnen doen maar hebben ook
aangegeven altijd bereid te zijn
om over zaken te overleggen als
blijkt dat het personeel erdoor
benadeeld wordt als we niet
overleggen door het opgeschorte
overleg.
De uitkomst in deze is dan ook
dat het formele overleg in de
sector Defensie, m.u.v. de io
REO’s, opgeschort blijft en dat we
graag een brief van de Minister
zien verschijnen waaruit voldoende beleidsmatige en/of financiële
ruimte blijkt om weer te gaan
praten over de arbeidsvoorwaarden. Ook als dat, zoals de
Minister voorstelde, over een
looptijd van 3 jaar zou gaan. Als er
uit het totaalpakket maar voldoende respect en waardering blijkt is
dat een prima basis. We wachten
dan ook met de nodige nieuwsgierigheid af wanneer die brief
gaat komen en of dit voldoende
houvast biedt voor het hervatten
van dat deel van het overleg.

NIEUWS

gen ‘maximaal haalbare pakket’
Tot slot

Wij hebben de minister verzocht om:
1.	De Tijdelijke Toelage Loontabel te verlengen aangezien deze
anders afloopt op 1 januari 2022. Deze toelage zou gelden totdat
wij een nieuw salarissysteem hadden ingevoerd en dit had al per
1 juli 2020 gerealiseerd moeten zijn. Wij kunnen ons niet indenken
dat de werkgever nu mensen met een inkomensachteruitgang per
1 januari a.s. wil confronteren;
2.	Het SBK 2012-2016 te verlengen aangezien dit anders per 1 januari
2022 verloopt. Defensie is en blijft in beweging waardoor het ook
in (of na) 2022 kan voorkomen dat mensen gedwongen de
organisatie dienen te verlaten. Wij kunnen ons ook in deze niet
indenken dat de werkgever dit sociale vangnet niet zou willen
verlengen;
3.	Te overwegen de eenmalige uitkering van € 1000 aan de mensen
die daarop aanspraak hadden kunnen maken als het wel tot een
akkoord was gekomen, uit te keren. Daar zou pas respect en
waardering uit blijken en dit zou van goed werkgeverschap
getuigen.
Aangaande de eerste twee punten heeft de minister aangegeven
zich te willen beraden waarna hij, op ons verzoek, aangaf daar snel
op terug te komen gezien de beperkte tijd die ons dit jaar nog rest.
Aangaande het laatste punt heeft hij aangegeven dit niet te willen,
en wellicht zelfs niet te mogen, doen. Toch wel vreemd als Defensie
telkenmale heeft aangegeven dat het beperkte geld dat beschikbaar
is vooral naar de mensen zou moeten gaan. Wij zijn er in ieder geval
van overtuigd dat geen der centrales zich verzet had als de minister
de eenmalige uitkering had willen uitbetalen. Dus er is geen enkele
blokkade anders dan de keuze van de minister om dit niet te willen.
Wordt vervolgd.

Januari
Februari
Maart
April
Mei

Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

24 januari
24 januari
24 februari
23 februari
24 maart
24 maart
22 april
21 april
24 mei
23 mei
(incl. vakantiegeld)		
Juni
24 juni
23 juni
Juli
22 juli
21 juli
Augustus
24 augustus
23 augustus
September 23 september
22 september
Oktober
24 oktober
24 oktober
November 24 november
23 november
(incl. eindejaarsuitkering)
December 22 december
22 december

Zijn de dagen van de (parlementaire) democratie geteld? Het autoritarisme schiet mondiaal (weer) wortel en bloeit in steeds meer landen
uitbundig. De (wannabe) autocraten rukken in slagorde op of bezetten
alreeds het regeerpluche. Ook aan en in de (rafel)randen van de Europese
Unie is het loos. Herman Tjeenk Willink, gezaghebbend (in)formateur van
menig kabinet, voormalig vicevoorzitter (‘onderkoning’) van de Raad van
State, waarschuwt al veel langer voor ‘betonrot’ die zich invreet in de
democratische rechtsorde.
De eerbiedwaardige staatsman van PvdA-huize bevindt zich in dit
opzicht in het sacrosancte gezelschap van paus Franciscus die zijn grote
bezorgdheid uitsprak over de politieke ontwikkelingen in Amerika, Europa
en elders. Ontwikkelingen gericht op uitholling en ondermijning van de
democratie. In Amerika, het zelfbenoemde en vaak aanmatigende ‘baken
van de democratie’ wordt het, sinds kort, bepaalde (etnische) groeperingen (weer) moeilijk of zelfs onmogelijk gemaakt hun (grondwettelijk)
stemrecht uit te oefenen.
Hier in Nederland intussen stelt men ons alvast “tribunalen” in het vooruitzicht. Dat mochten wij althans onderlaatst vernemen vanuit het ‘hart
van onze parlementaire democratie’, - de Tweede Kamer. Autoritaire vergezichten die ons werden geschilderd door een verbeten ogende Forum
voor Democratie afgevaardigde. En getuige het veelvuldig ge- en misbruik
van het woord, vast niet in de volkenrechtelijke zin van ‘Neurenberg’,
‘Tokio’ en meer recent ‘Joegoslavië’ en ‘Rwanda’, maar als instrument
der wrake.
De powers that be in beide Kamers van de Staten Generaal reageerden
als door een venijnige wesp gestoken. Er werd zowaar een verbod
ingesteld op het gebruik van het woord in de volksvertegenwoordiging.
Een jammerlijke autoritaire reactie op een vanuit een hang naar autocratie
geïnduceerde provocatie.
‘Oh Nederland geef mij rijst met kouseband’, decennia geleden een
aanstekelijk lied dat met liefde en respect voor het moederland gezongen
werd door ene Max Woiski Jr., - een inwijkeling uit het voormalige wingewest aan gene zijde van de oceaan. De laatste tijd slaken velen meermaals de verzuchting: ‘Oh Nederland, waar is het toch misgegaan?’ of
‘Oh Nederland, geef ons een krachtig kabinet dat het Defensiepersoneel
met waardering en respect bejegent’. Defensiepersoneel dat weer bressen moet dichten en verdedigen die corona in al haar nieuwe en uiterst
besmettelijke variantvermommingen geslagen heeft
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en slaat in onze fragiele, Hollandszuinig bemenste
(gezondheids)zorg.
IC-baas Gommers ziet een nog dreigender wolkbreuk hangen mocht
‘code zwart’ zich aandienen. Dan zal “het leger” moeten worden ingezet
ter bescherming van de ziekenhuizen tegen rabauwen en rampokkend
janhagel als die zich op 19 november jl. in Rotterdam (Coolsingel) manifesteerden. ’Oh Nederland, oh Nederland, oh pronte, koene Nederlandse
Maagd waar raakte u definitief de weg kwijt?’
Ondertussen in het oosten van het continent. Terwijl hij de Baltische
staten militair de stuipen op het lijf jaagt, trekt de vierkant bekaakte
Autocraat in het Kremlin, Vlad I, die meedogenloos korte metten maakt
met zijn tegenstrevers of wie daarvoor door moeten gaan, een angstaanjagende troepenmacht samen in het oosten van Oekraïne. Volgens
Amerikaanse intel mag Kiev begin 2022 een inval verwachten.

Betaaldata 2022
Maand

MexicaanseHond

24 januari
23 februari
23 maart
21 april
23 mei
(incl. vakantiegeld)
23 juni
21 juli
23 augustus
22 september
24 oktober
23 november
22 december

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening
van de militair of
burgerambtenaar bijgeschreven.
** Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het wat langer duren voordat
het geld op uw rekening staat. Het hangt af van het land en uw bank.

Zo’n invasie is in het geheel niet denkbeeldig met de Krim als recent
onthutsend voorbeeld. Bovendien zou zo’n vermetele actie voor tsaar
Vladimir (zijn naam betekent, omineus genoeg, ‘heerser van de wereld’)
winnen aan historische betekenis als hij haar kan pushen als de bevrijding
van Oekraïne (‘Klein Rusland’) waar de wieg gestaan zou hebben van (de
christelijke beschaving van) het oude ‘Roes’ (het Kievse Rijk). In Kiev namelijk werd Vladimir de Heilige ofwel Vladimir van Kiev gedoopt, waarmee
de kerstening van het vroegmiddeleeuwse Rusland, begon.
Vroeger lag bij hoog tot laag in het land van de Mexicaanse hond als jammerklacht in de mond bestorven: ‘Arm Mexico, zo ver van God, zo dicht bij
Amerika’. Vandaag de dag is meer actueel en accuraat: ‘Arm Oekraïne, zo
ver van God, zo dicht bij het Rossija van Vlad 1 de Potentaat’.
En het westen staat er handenwringend bij en kijkt ernaar. Oekraïne is
(nog) geen bondgenoot en hangt er, wat de EU betreft, zo’n beetje half
en half bij. Amerika dreigt met “ingrijpende sancties” dixit Biden, maar
moet ook rekening houden met de Europese bondgenoten als gretige
consument van gasgigant Gazprom. Vlad zal er vast geen bordje borsjtsj
(rode bietensoep) voor laten staan.
U hoeft geen waarzegger te zijn om
te kunnen voorspellen dat hervatting van de Koude Oorlog, boven
op de al gaande cyberoorlog,
nabij is.
A pesar de todo (Mexicaans voor
‘ondanks alles’): Gezegende feestdagen toegewenst!

ALGEMEEN
Actualiteiten in het teken van vastgelopen arbeidsvoorwaardenoverleg

Bondsraad ACOM akkoord met Beleid
bestuur en begroting
De Bondsraad (BR) van de ACOM stemde tijdens haar
najaarsvergadering unaniem in met de ‘Bondsbegroting
2022’ alsook met het ‘Beleid bestuur’ voor het komende
jaar. De BR belegde haar afsluitende bijeenkomst voor
dit jaar op 26 november jl.
Op die dag mocht voorzitter Jan
Kropf de 5 Regio’s eindelijk welkom
heten in ons nieuwe kantoorgebouw in Zeist. Normaal zijn er 5
afgevaardigden per Regio, maar
door de recent aangescherpte
coronamaatregelen mochten er dit
keer maar 3 gedelegeerden per
Regio aanwezig zijn.
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Na de mededelingen van de
voorzitter werd de besluitenlijst van
de BR van 25 juni behandeld en
vervolgens aangenomen. Het
vanwege op de rol staande (her)
benoemingen van bondsbestuursleden in te stellen stembureau,
werd dit keer ‘gevuld’ door
afgevaardigden van de Regio’s
Midden, West en Noord. De
voorzitter werd geleverd door Regio
Midden.

Beleid bestuur en begroting

De Bondsraad boog zich vervolgens
over het ‘Beleid bestuur 2022’
bestaande uit een activiteitenplan
en de begroting. Wijzigingssuggesties voor de tekst van het activiteitenplan konden van tevoren
schriftelijk worden ingediend en
werden zo nodig aangepast.
Regio Noord vond de tekst in een
pessimistische sfeer geschreven.
Secretaris/onderhandelaar Stefan
Hop reageerde daarop door aan te
geven dat het Georganiseerd
Overleg nog altijd stil ligt. De kans
dat dit weer snel op gang komt is
klein. Hop refereerde daarbij ook
aan de voorlichtingsbijeenkomsten
in den lande. Overigens ligt ook het
overleg in internationaal verband
deels stil als gevolg van de
coronapandemie.
Vragen van de Regio’s over
juridische ondersteuning, promotie,
financieel beleid alsook het vaccineren van militairen werden adequaat
en tot tevredenheid beantwoord.
Bij de behandeling van de begroting waren er vragen over de
huisvestingskosten, promotie,
inhuur van derden en drukwerk.
Deze vragen werden naar tevre-

denheid van de BR beantwoord.
Om een voorbeeld te geven: de
post ‘drukwerk’ ging omhoog
vanwege de gestegen papierprijzen
die ons (door de drukker) worden
doorberekend. Daarnaast werd ook
een extra editie van ACOM
Journaal gedrukt in verband met de
ontwikkelingen in en rond het
arbeidsvoorwaardenoverleg.
De Regio’s Zuid en Noord hadden
problemen met de contributieverhoging. Regio Noord kwam in dit
verband met het voorstel de
verhoging voor de senioren niet
door te laten gaan.
De voorzitter gaf hierover uitgebreid
uitleg, waarbij hij ook aangaf dat de
verhoging zo minimaal mogelijk is
gehouden en slechts 1% bedraagt.
Ook de vraag over het afzien van
de verhoging voor senioren werd
naar tevredenheid beantwoord.
Regio Noord trok daarop haar
voorstel in.
Hierna werd de ‘Begroting 2022’
unaniem aangenomen.
Op de agenda stond vervolgens de
voordracht tot herbenoeming van
het Bondsbestuurslid J. (Yolanda)
Talman-Klijnsma. Na de stemming
kwam de voorzitter van het
stembureau met de mededeling
dat elke Regio 5 stemmen heeft en
er dus 25 stemmen uitgebracht
konden worden. De uitslag was: 20
stemmen voor herbenoeming en 5
onthoudingen waardoor de
herbenoeming van mevrouw
Talman-Klijnsma een feit was.

Arbeidsvoorwaarden

Het agendapunt ‘actualiteiten’
behelsde natuurlijk de gang en de
stand van zaken in het arbeidsvoorwaardenoverleg waarbij de 4
centrales tot nu toe op een lijn
zitten. Het overleg is, zoals bekend,
in ieder geval opgeschort tot en
met 2 december. De bonden
hebben bij Defensie andermaal
aangedrongen op actie van de kant
van de werkgever.
Op een vraag waarom de voorlig-

Herbenoemd Bondsbestuurslid Yolanda
Talman-Klijnsma, ontvangt de felicitaties van
Bondsvoorzitter Jan Kropf.

gende uitkomst van de AVW zo laat
is gepubliceerd antwoordde de
voorzitter dat vertrouwelijk overleg
c.q. gesprekken pas gepubliceerd
mogen worden als alle bonden
daarmee akkoord zijn.
Bij de rondvraag vroeg Regio
Midden of Goede Vrijdag weer als
vrije dag kon worden aangemerkt.
Het antwoord was dat het dan een
uitruil met een andere vrije dag zou
worden of dat het 0,4% minder
loonruimte zou betekenen.
Regio Noord had een vraag over
het verzekerd zijn van Regiovertegenwoordigers en dan met name
voor diegenen van 75+. Een en
ander moet worden uitgezocht, een
reactie volgt dus later.

Huldiging
Wijnand van der Linden

Na afloop van de vergadering werd
oud-bondsvoorzitter Wijnand van
der Linden, aanwezig als lid van het
Fonds Maatschappelijke Bijstand,
gehuldigd. Wijnand van der Linden
is inmiddels 61 jaar lid van de
ACOM waarbij hij in diverse
bestuurlijke functies actief was en
is. Vanwege de coronamaatregelen
kon zijn 60 jaar lidmaatschapshuldiging vorig jaar helaas niet doorgaan.
Van de huidige ACOM-voorzitter,
Jan Kropf, kreeg Van der Linden
dan nu, onder daverend applaus,
het bij zijn diamanten jubileum
horende insigne en oorkonde
uitgereikt.

ALGEMEEN
R u s s i s ch e d r e i g i n g a a n o o s t g r e n s E u ro p a

‘Nederland moet defensiebudget verhogen
en bijdragen aan sterke NAVO’
Nederland kan een bijdrage
leveren aan de veiligheid aan de
Europese oostgrens door het
defensiebudget te verhogen in
lijn met de overeengekomen
NAVO-richtlijn van 2% van het
BBP. Deze boodschap had Karen
Erika Donfried, de Amerikaanse
onderminister van Buitenlandse
Zaken belast met Europese
aangelegenheden, voor ‘Den
Haag’.


De regering Biden maakt zich, aldus Donfried
in een televisie-interview, in toenemende
mate zorgen over de onrust en de Russische
dreiging aan de oostgrens van Europa. “We
willen dat de NAVO-alliantie zo sterk mogelijk
wordt. We hebben een sterke NAVO nodig
om toekomstige Russische militaire acties af
te schrikken, ook in Oekraïne. Een verhoging
van de defensie-uitgaven is van cruciaal
belang”, aldus de Amerikaanse onderminister
van Buitenlandse Zaken.

Rol Rusland in migrantencrisis

Washington kijkt met argusogen en afgrijzen
naar de ‘migrantenpolitiek’ van de Wit-Russische president gericht op het stoken van
onrust aan de buitengrenzen van de Europese Unie. “Het is gruwelijk om te zien hoe
(hij) misbruik maakt van deze migranten. Hij
gebruikt hybride methodes om te voorkomen
dat de VS en Europa hem nog erger laten
boeten voor zijn onaanvaardbare gedrag.”
Volgens Donfried is nog altijd niet duidelijk
“wie de beslissingen neemt: Poetin of
Loekasjenko.”

Winnaars verloting
Het boek ‘Onder vuur’ auteur Jim de Koning. 256 p.
Uitgeverij Just Publishers, gaat naar:
• M.D. van Spronsen
• F. Verduyn
• R. van Steensel

De Veteranen Scheurkalender 2022.
Kompas Uitgeverij, is gewonnen door:
• W.M. Alards
• H.J.M. Pragt
• M. Edelman

7

PENSIOEN

De toekomst houdt beloftes in
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.

De Kerst is een teken van een nieuw begin
Voor dat het Kerstmis is kunnen we mijmeren over wat er het
afgelopen jaar allemaal ons overkomen is. Op veel terreinen is dat
heel veel. Onze gezondheid is ook dit jaar weer iets geweest wat
minder vanzelfsprekend was dan voor Corona.
Onze tijdsbesteding is wellicht
blijvend veranderd. Wel of niet
thuis, werkplekken veranderen,
onze besprekingen zijn van drie
dimensionaal naar tweedimensionaal ook aangepast aan de nieuwe
standaard van het RIVM en het
kabinet.

Toekomst houdt beloftes in

Vakanties zijn iets wat met
tegoedbonnen kan worden
geboekt en ook in de plannensfeer
blijven.
Geen knuffels meer tijdens een
ontmoeting van bekenden die niet
tot onze bubbel behoren.
Veel dingen zijn soms blijvend
veranderd, maar we zijn er nog
steeds en kijken naar een
nieuw jaar.
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In dit nieuwe jaar, en dat hoort zo,
kijken we vooruit vooral naar de
positieve dingen. De toekomst
houdt beloftes in. Gelukkig maar!
De beloftes (en soms
voorspellingen) zijn:
1.	Er komt een ander kabinet.
2.	Er is meer zicht op de rol van de
overheid en waar die moet
veranderen.
3.	De burgers zijn niet de vijand
van de overheid.
4.	Bestaande wetgeving wordt
aangepast.
5.	Inzichten over het Pensioenstelsel worden breder begrepen en
dat geeft aanleiding tot aanpassing van het Pensioenakkoord
(De bonden snappen het OOK).
6.	We zijn nog niet van corona af
maar we leren er beter mee
leven.

7.	Al dit bovenstaande
kan aangevuld
worden met uw
eigen wensen en
ideeën.
Ik kan geen garantie
geven dat alles uitkomt zoals ik en
u dat graag zouden hebben.
Wel kan ik u gemeend een fijn en
vooral gezond 2022 toewensen.
Uw vertegenwoordiger in het
Verantwoordingsorgaan Orgaan
ABP.
Ben Groen
PS. In januari gaat het weer over
onze pensioenen.

Nieuwe uitvoerder van de SZVK: DSW-MDK
(Advertorial)

Per 1 januari 2022 is DSW-MDK de nieuwe uitvoerder voor de ziektekostenverzekering
van de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). U hoeft zelf geen actie
te ondernemen, uw ziektekostenverzekering blijft namelijk hetzelfde.
Wat is nieuw?

•	Online diensten met de
MijnSZVK omgeving en
SZVK-app
•	Klantenservice 088 027 07 00
op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur
•	Spoed in het buitenland en voor
planbare medisch specialistische zorg in het buitenland 088
027 07 50. De alarmcentrale
SOS International is 24 uur per
dag bereikbaar.
•	Verzekerdennummer verandert.

MijnSZVK online en als app

Via MijnSZVK en met de SZVKapp kunt u alles eenvoudig zelf
regelen. Zo kunt u een declaratie
indienen of uw gegevens raadplegen. Maar u kunt hier ook
betalingen doen via iDeal of de
status van een betaling inzien.
Daarnaast heeft u met de app
altijd de digitale versie van uw
verzekeringspas bij de hand.
MijnSZVK en de SZVK-app zijn
vanaf 1 januari 2022 te benaderen
en te gebruiken. U kunt inloggen
op MijnSZVK met uw DigiD.
Zo weet u zeker dat u veilig inlogt
en u hoeft geen apart account aan
te maken.

Heeft u nog vragen?

Bekijk dan de meest gestelde
vragen op onze website
www.szvk.nl. Staat uw antwoord
er niet tussen? Dan kunt u vanaf
1 januari 2022 contact met ons
opnemen via ons nieuwe
telefoonnummer 088 027 07 00.
Wij helpen u graag verder. U kunt
ons bereiken op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

zorg
is
onze
missie
Compleet & collectief verzekerd.
Voordelen en onze premies vind je op:

zorgzaam.nl

Als (oud) defensiemedewerker wil je (voor je gezin) een zorg
verzekeraar die jou begrijpt. Daarom is er Zorgzaam, voor
iedereen die dicht bij Defensie staat. Zo zijn we er onder
andere voor burgermedewerkers en hun gezin en
gezinsleden van militairen. Want zorg is onze missie.
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MEDEZEGGENSCHAP

Aanlevering structurele informatie
2021 is bijna voorbij. In medezeggenschapsland tijd om informatie te verzamelen
over dat jaar. In januari kan dan teruggekeken worden en besloten wat in 2022 de
aandacht heeft. Evalueren, plannen maken, besluiten en uitvoeren.

De medezeggenschapscommissie (MC)
is gebaat bij structurele informatie over zaken
die altijd terugkomen of altijd van belang zijn
voor de medewerkers. Ook heeft de MC
informatie nodig over zaken die eenmalig
spelen, zoals een bijzonder project, een
reorganisatie enz.
Voor de structurele informatie is het handig
dat de MC deze automatisch ontvangt. Dat
kan alleen als daar afspraken over gemaakt
zijn met het Hoofd Diensteenheid (HDE) of
anderen die zorgen voor de informatie. De
informatie kan ook verschaft worden door het
MC-lid zelf en de achterban.

Informatieplan voor informatie
van HDE
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Om de informatie aanlevering goed te regelen
kan de MC een informatieplan opstellen dat
zowel met het HDE als met de achterban
gedeeld wordt. Voor de onderwerpen die
eenmalig spelen zoals een project of een
specifieke reorganisatie wordt een daarop
afgestemd informatieplan met eigen tijdpad
gemaakt. Een informatieplan helpt bij het
(tijdig) verkrijgen van de door de MC benodigde en gewenste informatie. In het informatieplan staat welke informatie de MC wil
ontvangen, wie de informatie aanlevert, hoe
vaak, wanneer en welke werkgroep van de
MC ermee aan de slag gaat, of misschien de
MC als geheel.
Hieronder ziet u een voorbeeld, niet alleen
van structuur maar ook van werkgroepen en
onderwerpen:

Welke info

Informatie verkrijgen

*In principe komt de informatie van het HDE.
Deze kan functionarissen aanwijzen die de
informatie namens het HDE aan de MC
geven.

Informatie ruim voor vergadering
ontvangen

**Tussen de datum van aanlevering van de
informatie en de eerstkomende vergadering
van de medezeggenschapscommissie en die
van de overlegvergadering met het Hoofd
Diensteenheid (HDE) daarna moet een week
of 2 à 3 zitten. In die tijd kan de secretaris van
de medezeggenschapscommissie de informatie naar de MC-leden (van de werkgroep)
sturen en hebben die leden de tijd om de
informatie te verwerken voor de MC-vergadering. In de MC vergadering wordt het onderwerp besproken en voorbereid voor overleg
met het HDE in de overlegvergadering.
Als er meer tijd nodig is om de informatie te
verwerken, dan wordt of de datum van
aanlevering aangepast of het onderwerp
wordt niet in de eerstkomende vergadering
van de MC behandeld, maar in de vergadering
daarna.

Verdeel de informatie

***Elk jaar komt er veel informatie bij de MC
binnen. Niet alle informatie is voor elk MC-lid
met zijn/haar taak in de MC even belangrijk.
Zorg er dan ook voor dat de informatie die
binnenkomt naar degene gaat die het
onderwerp voor de MC-vergadering voorbereidt en aan de anderen kan toelichten. Die

Door wie* Hoe vaak

Wanneer**

Voor wie***

IST van de eenheid op
papier versus praktijk

HDE

3x per jaar

2 à 3 weken
voor MC
vergadering

Werkgroep reorganisaties

Verlof opnemen en
overschotten

(HDE) HR

2x per jaar

2 à 3 weken
voor MC
vergadering

Werkgroep roosters en
verlof

Roosters, aanpassingen
enz.

HDE

6x per jaar

2 à 3 weken
voor MC
vergadering

Werkgroep roosters en
verlof

Verzuimcijfers en
vervanging

HDE (HR +
ARBO)

12x per jaar

2 à 3 weken
voor MC
vergadering

Werkgroep arbeidsomstandigheden

2x per jaar

2 à 3 weken
voor MC
vergadering

Werkgroep rechtspositie

Beloningsbeleid bij HDE HDE

MEDEZEGGENSCHAP
In het nieuwe jaar: evalueren, plannen maken, besluiten en uitvoeren

vastleggen in informatieplan MC

In

persoon/personen (bv. in een werkgroep van
de MC) kunnen ook inschatten of op de
informatie gereageerd moet worden richting
het HDE of niet. Een idee is dat degene
binnen de MC die de informatie krijgt, kort
weergeeft waar de info over gaat, wat
aandachts- en evt. discussiepunten zouden
kunnen zijn en welke acties de MC zou
moeten ondernemen of dat er juist geen
actie nodig is.
Uitgangspunt is dan ook dat de data van de
MC vergaderingen en de overlegvergaderingen met het HDE voor 2022 al aan het eind
van 2021 zijn vastgelegd. Afhankelijk van alle
zaken die spelen is een frequentie van elke
4 tot 6 weken een MC vergadering en een
overlegvergadering met HDE 2 tot 3 weken
later, prima.

Informatieplan aanvullen met info
via MC en achterban

Naast de onderwerpen waarover de MC
informatie van/via het HDE wil ontvangen, zijn
er onderwerpen, is er informatie die de MC
ergens anders moet halen. Zo heeft de MC
ook informatie nodig over de werkbeleving
van de medewerkers. Die informatie kan op
verschillende manieren en momenten
gehaald worden. Het MC-lid heeft de eigen
ervaringen binnen de eenheid. De collega’s
weten het MC-lid te vinden als er iets is en
het MC-lid is ook als werknemer deelnemer
aan het werkoverleg. Op deze wijze wordt
passief informatie vergaard. De MC kan ook
actief informatie vergaren met bijvoorbeeld
een enquête. De MC kan het HDE vragen of
bij een enquête die toch al gehouden zal
worden, nog een aantal vragen die de MC aan
de achterban wil stellen toegevoegd kan
worden. Dit voorkomt dat de medewerker
voor de zoveelste keer gevraagd wordt een
enquête in te vullen en besluit dit niet meer
te doen.
Overwogen kan worden om de
collega’s te vragen of zij mee
willen doen in een panel dat wat
vaker vragen voorgelegd kan
krijgen. Belangrijk bij zo’n panel
is dat de samenstelling een
doorsnee is van de werknemers
bij de eenheid. Dat is misschien
lastig voor elkaar te krijgen,
maar toch het proberen waard.
Uit de informatie die van het
panel komt, kan de MC signalen
halen. Met die signalen kan de
MC verder kijken wat er aan de
hand is, of er verbetering
mogelijk is, of zelfs dat het goed
gaat bij de eenheid en ook dat

een keer onder de aandacht gebracht kan
worden.
Zowel een enquête als het regelmatig
bevragen van een panel zou in het informatieplan moeten worden opgenomen. Zo is het
beter wanneer de medewerkers weten dat zij
elk jaar in een bepaalde maand een enquête
krijgen en voor de leden van het panel dat zij
weten dat zij bv elke 2 maanden vragen
voorgelegd kunnen krijgen.

Voordelen van het informatieplan

Aan het structureren van het verkrijgen van
de informatie die nodig is voor het MC werk,
zitten verschillende voordelen.

11

	Het valt op als de informatie niet of niet
tijdig binnenkomt. Als de informatie niet op
het afgesproken tijdstip binnen is, kan daar
op geacteerd worden.
	Het is duidelijk wie de informatie aanlevert
en bij diegene kan ook worden nagevraagd
waarom de informatie niet of niet tijdig is
verstuurd en ontvangen.
 Dit levert de MC tijdswinst op.
De MC heeft meer dan genoeg te doen en
hoe minder tijd de MC nodig heeft voor het
verkrijgen van informatie, hoe meer tijd er is
voor het bestuderen/verwerken van die
informatie. Een informatieplan helpt daarbij.

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

onderdeel
CLAS

OTCMan

3 januari

Gesloten

CZSK

Surface Assault and Training Group (SATG)

10 januari

Gesloten

CZSK

Seabased Support Group (SSG)

10 januari

Gesloten

CZSK

Marine Basis Den Helder (MBDH)

10 januari

Gesloten

DMO

KPU-bedrijf

12 januari

Gesloten

CLAS

43 GNK

7 februari

20 december

CZSK

Marinierskazerne Savaneta

7 februari

20 december

CZSK

Marinekazerne Den Helder

7 februari

20 december

CZSK

Marinekazerne Suffisant

7 februari

20 december

CZSK

Marinebasis Parera

7 februari

20 december

DMO

MC Directie en Stafdiensten van JIVC

14 februari

9 januari

MC

Jaarplanning vergaderingen maken

SOD

Defensie denkt nog altijd met lege
een ‘feestje’ te kunnen komen
Sinds de laatste SOD-vergadering van 14 oktober jl. waarin het “maximaal
haalbare pakket” binnen het door Defensie beschikbaar gestelde budget
aan arbeidsvoorwaarde 2021 werd vastgesteld is al het overleg met
Defensie opgeschort. Dit om de leden te informeren over de uitkomst.
We hebben u door middel van een speciale
extra arbeidsvoorwaarden (AVW) editie van
ACOM Journaal uitgebreid geïnformeerd over
deze uitkomst. Daarna begon een zeer
intensieve periode waarin wij als ACOM op
alle mogelijke manieren hebben geprobeerd
om onze achterban te informeren.

Weg uit de Haagse ‘werkelijkheid’
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Persoonlijk, als onderhandelaar van de ACOM,
vind ik dit een van de mooiste aspecten van
mijn functie. Het land in waar pas defensie is,
weg uit de Haagse ambtelijke werkelijkheid
van overbetaalde “externe” burgers die nog
nooit in hun leven een uniform aan de
binnenkant hebben gevoeld en alleen maar
aan hun eigen carrière binnen de rijksoverheid
denken. Wat weten zij van het leven, de
motivatie, trots en de drijfveren van een
militair? Helemaal niks! Je kan het ze honderd
keer proberen uit te leggen maar het gaat je
niet lukken. Ze leven in hun eigen Haagse werkelijkheid.
Het is goed om buiten de vele werkbezoeken
die het dagelijks bestuur van de ACOM
gedurende een jaar landelijk brengt, nu eens
een wat langere periode aaneengesloten het
land in te gaan om de diverse locaties van de
krijgsmacht te bezoeken. Van Marinekazernes,
Legerkazernes, Luchtmachtbases, Marinehavens, Marechausseekazernes, Maritiem
Vliegkamp, Marinierskazerne, tot de Marinebasis op Curaçao en Munster in Duitsland.
Allemaal zijn ze, al dan niet in samenwerking
met de overige vakbonden, de afgelopen
periode bezocht om de achterban te informeren over het AVW-pakket 2021. En dan nog
bleek de tijd te kort om de vele andere
locaties te bezoeken.

Spirit, kameraadschap,
saamhorigheid

Ook deze periode gooide corona weer wat
roet in het eten. We hebben er zelfs voor
gekozen om digitale voorlichtingssessies te
organiseren. Het is echter altijd goed om daar,
op die locaties waar het echte Defensie zich
bevindt, de spirit, kameraadschap, saamhorigheid, betrokkenheid en het trotse gevoel over
de eenheid en het geleverde werk te aanschouwen. Het geeft ons weer energie omdat
we weten dat we altijd voor jullie bezig zijn om
te proberen de dagelijkse zaken waar jullie
tegenaan lopen op te lossen. Hoe anders is

dat als wij in het Haagse met het andere
Defensie aan de onderhandelingstafel
plaatsnemen. Dan treffen wij een Defensie
aan die is uitgeblust. Zelf niet in staat is om
beslissingen te nemen. Geen mandaat heeft
of geen mandaat of besluit durft te nemen.
Een Defensie dat zich als werkgever laat
ringeloren door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en
van Financiën en altijd wijst richting het
kabinet terwijl de minister van Defensie zelf
onderdeel is van dat kabinet. Een Defensie dat
afspraken maakt met vertegenwoordigers van
zijn personeel in de wetenschap dat het toch
geen invulling aan die afspraken kan en gaat
geven. Slappe hap! Met als gevolg dat de
andere sectoren van de rijksoverheid wel
instaat zijn om tot afspraken te komen met
hun werknemers. Dat ze in het Haagse
helemaal geen beslissingen kunnen nemen is
misschien wat te kort door de bocht. Het
Haagse Defensie kan namelijk heel goed
beslissen dat de volgende topper die extern is
binnengehaald een schaal hoger moet krijgen
dan de functiewaardering van zijn of haar
functie aangeeft of een extra toeslag moet
krijgen op de toch al riante salarisschalen heel
hoog in het loonhuis. Een Defensie waarbij de
CDS, al dan niet onbevoegd, wel durft te
besluiten om bepaalde groepen extra te
belonen. Het zou heel fijn zijn als bij dit
Haagse Defensie dezelfde spirit, kameraadschap, saamhorigheid, betrokkenheid, trots en
eergevoel aanwezig was als bij het echte
Defensie buiten het inmiddels beruchte ‘Plein’.
Dat zou het voor iedereen behalve wellicht
voor BZK, Financiën en het kabinet, een heel
stuk makkelijker maken.

Waardering, respect en erkenning

Terug naar de achterbanraadplegingen en naar
de rode draad in het verhaal. Zoals wij allemaal
weten gaat het de militairen niet puur om geld
en procentjes alleen. We geven al jaren aan
dat je van procentjes niet kan eten en je
rekeningen niet kan betalen. Het gaat om het
totale pakket aan arbeidsvoorwaarden,
voldoende en goed materiaal en materieel in
combinatie met genoeg manoefendagen om
daarmee in de wereld de taak uit te voeren die
de Nederlandse Politiek de krijgsmacht
opdraagt. Maar bovenal gaat het de militair en
burgermedewerkers van Defensie om
waardering, respect en erkenning voor/van
hetgeen zij elke dag leveren en waartoe zij

SOD
Uit het Georganiseerd Overleg:

handen naar
bereid zijn namelijk om in het belang van de
eenheid of de opdracht, het hoogste offer te
brengen. En één ding werd tijdens alle
bijeenkomsten wederom bevestigd namelijk
dat hetgeen door Defensie is geboden en wat
“maximaal haalbaar was binnen de door
Defensie beschikbaar gestelde AVW-ruimte”
zwaar onvoldoende was. Erger nog er bleek
daaruit totaal geen respect, waardering en
erkenning en juist dat is wat bij de medewerkers van Defensie heel zwaar telt in het
eindoordeel.

En het eindoordeel loog er uiteindelijk niet om.
Bij alle vier de centrales bleek na de ledenraadpleging dat een overgrote meerderheid
tegen het maximaal haalbare pakket AVW
2021 had gestemd. Ook bij de voorstemmers
was er geen sprake van hosanna. Daar
overheerste een gevoel van gelatenheid. Een
gevoel van laten we dit nu maar accepteren
meer hebben ze toch niet voor ons over.
Defensie uit (ambtelijk) Den Haag was,
ondanks dat men hier vooraf uitgebreid voor
was gewaarschuwd door de bonden, teleurgesteld in de uitkomst. Ook al wees een door
Defensie uit ’s-Gravenhage gehouden achterbanraadpleging onder het ‘echte Defensie’ uit
dat 78% van de achterban het voorgelegde
resultaat als onvoldoende beoordeelde, was
zelfs dat niet genoeg om enige nederigheid
richting het personeel te tonen.
Bij het sluiten van het SOD op 2 december
vroeg onze voorzitter direct aan de minister
van Defensie om ondanks de voor hem
negatieve uitkomst in ieder geval te overwegen het Sociaal Beleidskader (SBK) en de
Tijdelijke Toelage Loontabel (TTL) te verlengen
en tevens om het personeel in december een
éénmalige uitkering als respect en waardering
toe te kennen. Het was daar in het SOD,
terwijl hij daarvoor wel de mogelijkheid had,
de persoonlijke keuze van deze minister om
dit niet te doen. Het SBK en de TTL nam hij
mee terug en hierbij gaf hij aan om zijn besluit
later kenbaar te zullen maken. Ten aanzien van
een éénmalige uitkering in december was hij

duidelijk: die gaat er niet komen! Het is of het
totaalpakket of niks, zo gaf de minister van
Defensie aan. Wat voor minister, werkgever
ben je dan en wil je dan zijn voor je personeel?
Als je niet bereid bent om gelijk duidelijkheid
te verschaffen over het verlengen van het SBK
en de TTL ook niet wilt verlengen. De TTL die
in het sterk verouderde loongebouw juist
onderin bij diegenen die het momenteel het
hards nodig hebben de laatste jaren, enige
verlichting brengt. De TTL waarvan je eerder
hebt afgesproken met de vertegenwoordigers
van het personeel dat die zou blijven bestaan
tot de invoering van het nieuwe loongebouw
welke zou worden ingevoerd op 1 juli 2020.
Ook één van de vele afspraken die je als
minister en als werkgever aan je laars hebt
gelapt. Als je daar dan nog over moet nadenken dan ben je gewoon een lapzwans en kan
je jezelf niet meer verschuilen achter BZK,
Financiën en het kabinet. In de communicatie
van het Haagse Defensie na het SOD richting
Defensie gaven de minister, SG en CDS aan
dat het de vakbonden waren die hebben laten
weten niet in te stemmen met de uitkomsten
van de arbeidsvoorwaardengesprekken 2021.
Het Haagse Defensie gaf in dezelfde communicatie aan dat men u graag goed nieuws had
gebracht. Hoe dan? De inflatie is in de periode
voorafgaand aan het SOD, zoals vooraf
verwacht, opgelopen tot boven de 5%, hoe
denk je dan goed nieuws te kunnen brengen
met een loonsverhoging van 1%? Verder
kregen de bonden een veeg uit de pan omdat
er door het opgeschorte overleg geen
voortgang is op andere onderwerpen zoals het
loongebouw, het nieuwe personeelsmodel en
het nieuwe pensioenstelsel. Onderwerpen,
m.u.v. het nieuwe pensioenstelsel, waarover
de werkgever al lang met ons in gesprek had
moeten zijn en al tot een uitkomst had
moeten komen. De werkgever is nog steeds
op zoek naar financiële en beleidsmatige
ruimte om invulling te kunnen geven aan deze
onderwerpen. Als ze ook maar een klein
beetje kunnen aantonen hierover te beschikken komen wij gelijk aan tafel om tot concrete
afspraken op deze onderwerpen te komen.
Zolang deze werkgever denkt in een positie te
zijn steeds met lege handen naar een “feestje” te kunnen komen zal het niet gebeuren dat
de taart wordt aangesneden en verdeeld. Het
begint er steeds meer op te lijken dat ze bij
Defensie in Den Haag alleen nog maar bezig
zijn met de Defensievisie 2035 en geen zin en
noodzaak voelen om de problemen van
vandaag op de werkvloer op te lossen en aan
te pakken. Alles lijkt gericht op die ene stip op
de horizon, terwijl het mooiste van de horizon
is dat je daar breed naar kunt kijken.

Defensie laat zich ringeloren
door BZK en Financiën
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“Weest waakzaam”
Goede mensen,
Het ziet er naar uit dat ook Kerst 2021
getekend zal zijn door corona. Voorzichtigheid is weer extra geboden, vanwege de
besmettelijkheid van het virus, de gezondheidsrisico’s voor jezelf en anderen, en de
druk op de zorg. En dat terwijl we na zoveel
vaccinaties dachten dat alles wel weer kon
en we een tijdje leefden als God in Frankrijk.
De Adventstijd begint met een extra waarschuwingsschot.
Zo is het leven een voortdurende afwisseling van de teugels
aanhalen en weer loslaten en weer aanhalen... Maar zelfs
tijdens perioden van meer relaxed leven is er, zeker binnen het
militaire bedrijf, constante waakzaamheid geboden: je moet
immers zo vroeg mogelijk inspelen op de actuele en te
verwachten situatie. Het commando “op de plaats rust”
betekent niet dat je je aandacht helemaal kunt laten verslappen. Be on your guard. De waakvlam moet aan blijven, om op
het juiste moment de geiser te kunnen gebruiken. Vigilat ut
quiescant, dat was de wapenspreuk van de politie: hij/zij waakt
opdat zij rusten. Iemand moet het doen…
Het is blijkbaar allereerst nodig de kunst om ook tijdens een
niet acute dreiging wakker te blijven. Zoals Jezus zegt:
“Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur
van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn
huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de
Mensenzoon komt op het uur, waarop gij het niet verwacht”
(Mt. 24,43; vgl. Lc. 12,39).
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Maar er zijn hogere codes van waakzaamheid. Hoewel de intel
van de communicatie met de bondgenoten en de monitoring
van de vijanden het hele jaar moet blijven binnenstromen, en
early warning systems voortdurend on guard staan, is er bij
naderend gevaar of, beter nog, een op handen zijnde detente
of zelfs overgave, extra aandacht nodig. De Adventstijd, die
zondag 28 november begonnen is, is zo’n een tijd van extra
oplettendheid en een verhoogde staat van paraatheid. Voor
christenen is dit de tijd van de nabijheid van de overwinnaar op
de dood, de brenger van het heil en van de verlossing.
Het zou kunnen zijn dat we tijdens de liturgische “tijd door het
jaar” wat op de automatische piloot zijn gaan vliegen, maar nu
zijn we extra attent! Het is de tijd om opnieuw de komst van
de Opperste Strijder voor te bereiden, die door zijn lijden,
sterven en verrijzen het kwaad in de wereld voorgoed principieel heeft uitgeschakeld, hoewel er nog pockets of resistance
zijn overgebleven. We zijn kwartiermakers voor Hem en zijn
troepen! We staan extra paraat voor de geestelijke strijd die wij
zelf als milites christianae, soldaten van Christus1, daarbij met
Hem nog moeten voeren. Jezus brengt legioenen engelen
(Mt. 26,53) mee om met ons die goede strijd voor liefde,
rechtvaardigheid en vrede te strijden. En als we zwak zijn, of
ziek, is Hij de medicus bij uitstek om ons te genezen.
Hoe komen we uit onze zomerslaap? Hoe komt ons geloof
weer wat tot leven? Soms zijn het plotseling opduikende
moeilijkheden die ons ineens doen beseffen hoezeer we Jezus
nodig hebben. “Aan het front is niemand atheïst”, zei reeds
generaal Eisenhower. Is het de kou van de verkoelde relaties
die ons wakker houdt? Is het de pijn van de kwetsuren die we
hebben opgelopen, die ons uit de slaap houdt? Worden we
wakker van nachtmerries, veroorzaakt door meegemaakt
1

morele verwondingen? Dit wakker worden is niet zo prettig,
maar soms onontkoombaar. Maar nooit zonder hoop…
Er zijn echter ook positieve signalen die als wake-up-call voor
de gunstige tijd, de kairos kunnen dienen. In het evangelie
horen we Johannes de Doper die Jezus aankondigt (Mc. 1,1-8).
De aartsengel Gabriël die Maria de blijde boodschap brengt (Lc.
1,26-38); We lezen over slapende meisjes die een stem horen,
die hun zegt dat de Bruidegom, Jezus. eraan komt (Mt. 25:
1-13). Ze worden er wakker van. Er staat niet bij welke stem
dat is… Interessant. Welke stemmen hebben wij die ons tot
waakzaamheid bewegen? Wie zijn die wachters die tijdens
onze rustperiode op het morgenrood wachten en ons waarschuwen (Ps. 130,6) dat de dageraad aanbreekt? Wie sporen
ons aan werk te maken van de opperste staat van paraatheid?
Wie kan het reveil blazen, en ons uit de rustbank porren?
Het kan de geestelijk verzorger zijn, die ons door een woord,
een daad, wakker schudt… Het kan de stem zijn van iemand
die je om hulp vraagt. Het kan een nood zijn, dichtbij en veraf,
die je hart raakt. Het kunnen ook Jezus en de H. Geest
rechtstreeks zijn, die tot je spreken in je hart, dat in stilte
luistert… Zo spreekt Jezus dagelijks tot ons in het evangelie
van de dag, te lezen op de nieuwe militaire app van de AMI
(catholic military connect) en in de nieuwe missaal-app
(missaal). Het is de CDS van de RK-Kerk: de Paus, die altijd op
zijn qui-vive is en ons genoeg stof tot nadenken geeft
(https://www.vaticannews.va/en.html). Het zijn de redacteuren
en presentatoren van Radio Maria (https://www.radiomaria.nl/),
en ook van niet kerkelijke nieuwssites van allerlei organisaties
die ons hopelijk wakker schudden.
Misschien is het een suggestie om een gelovig iemand te
vragen met je de wacht te houden, en je te waarschuwen als
de tijd om geestelijk meer attent te zijn is aangebroken. Een
spirituele buddy, die je scherp houdt, ook naar aanleiding van je
eigen signalen. Of een gelovige small christian community
waar je je thuis voelt en die je draagt.
In dat kader maak ik u graag attent op het Synodaal proces
waartoe de Paus ons uitnodigt. Hij wil graag dat we de
komende maanden met elkaar in gesprek gaan, om nog beter
te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. U hoort daar
nog van via de geestelijk verzorgers. Meld u alvast bij hen als u
geïnteresseerd bent. Teksten staan al op:
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk/
Misschien kunnen we in dat kader betere en eigentijdse
manieren vinden om elkaar bij de les te houden.
En als Hij dan komt, hoe vindt Hij ons dan? Zijn we topfit en
functioneren alle systemen, zodat we niet door de mand vallen
bij de inspectie? Staan we klaar voor de strijd? Moge Hij u
wakend vinden, bezig met goede werken (Lc. 12,43)! Alles wat
je immers voor één van de armsten zult doen, heb je voor
Jezus gedaan (Mt. 25,31-46).
Maar ook: durven we hem onze
verwondingen en zwakheden te laten zien?
Hij komt immers niet om te oordelen, maar
om te redden… (Joh. 3,17)! Roepen we om
zijn hulp: van Hem krijgen we de kracht beter
te zien, en zijn roepstem te volgen
(Mc. 10, 46-52)!
Van harte een waakzame Adventstijd en een
gezegend Kerstfeest!
Mgr. Everard de Jong
Krijgsmachtbisschop

Voor de oorsprong van deze term, zie: Jenny Swanson, John of Wales: A Study of the Works and Ideas of a Thirteenth-Century Friar (Cambridge University Press, 2002)
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Kerst en klimaatcrisis
Met Kerst mogen we vieren dat Jezus is
geboren. Om het met Bijbelse woorden van de
engel te zeggen, die de blijde boodschap
bracht aan de herders in het veld: “Wees niet
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen
dat grote vreugde betekent voor heel het volk:
vandaag is in de stad van David jullie redder
geboren. Hij is de messias, de Heer.”
Met de geboorte van Jezus mogen wij geloven dat God in
zijn Zoon onder de mensen is komen wonen. Niet alleen
om ‘heel het volk’ te redden, maar uiteindelijk met oog op
het heil en de toekomst van heel Zijn schepping.

Klimaattop

Deze woorden schrijf ik in de week na de klimaattop in
Glasgow, waar vertegenwoordigers uit bijna tweehonderd
landen samenkwamen om de opwarming van de aarde te
bespreken en met maatregelen te beperken. Over de
uitkomst van de top zijn de meningen verdeeld. Het lijkt
erop dat de urgentie wel gevoeld wordt maar dat het aan
daadkrachtige maatregelen ontbreekt. Zeer waarschijnlijk
gaan we in toenemende mate te maken krijgen met de
gevolgen van de klimaatcrisis, waardoor ook een steeds
groter beroep zal worden gedaan op Defensie.
Onze ‘klimaatgeneraal’, oud-CDS Tom Middendorp, is
voorzitter van de internationale militaire commissie voor
klimaat en veiligheid (IMCCS). Volgens hem zal vanwege de
klimaatverandering de vraag naar militaire ondersteuning
alleen maar toenemen, wat betekent dat Defensie haar
derde hoofdtaak verder moet professionaliseren. Deze
hoofdtaak staat voor het ondersteunen van de overheid bij
rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.
Nationaal en internationaal. De klimaatverandering leidt tot
conflicten en oorlogen, tot grote vluchtelingenstromen en
extremisme. Ook op geopolitiek vlak is de impact zichtbaar,
volgens Middendorp. Het smelten van de noordpoolkap
gaat een andere dynamiek geven. Rusland en China
claimen daar al gebieden vanwege de grondstoffen. De
NAVO en de EU zullen zich daarom meer moeten richten op
de noordkant van het grondgebied. Zo beïnvloedt de
klimaatverandering direct en indirect in toenemende mate
ook de wereldvrede.

Falcke

Daar zitten we dan, met Kerst. Als de coronamaatregelen
het toelaten mogen we weer uit volle borst het ‘Ere zij God’
zingen en: ‘Vrede op aarde’, maar ondertussen… In
hoeverre eren wij God als we met z’n allen Zijn schepping
om zeep helpen? En wordt ‘vrede op aarde’ niet in toenemende mate een valse droom? Kun je eigenlijk wel cynisch
genoeg zijn, als je al die verontrustende berichten hoort?
Verbleekt de ‘goede boodschap’ van de engel niet steeds
meer door de ‘slechte tijding’ van de klimaatcrisis? Dat zijn
vragen waar ook Heino Falcke zich grote zorgen over maakt.
Falcke is de internationaal fameuze sterrenkundige aan de
universiteit in Nijmegen, die in de jaarlijkse zogenoemde
‘protestantse lezing’ zijn gedachten heeft laten gaan over
klimaat en schepping. Hij is een wetenschappelijke autoriteit vanwege zijn baanbrekende onderzoek naar de grenzen
van het heelal en naar één van de meest mysterieuze
verschijnselen daarbij, zwarte gaten. Falcke werd wereld-

nieuws toen hij in 2019 de eerste foto presenteerde van
een zwart gat. Als wetenschapper begeeft hij zich op de
grenzen van het heelal, op de grenzen van onze kennis.

Protestantse lezing

In zijn protestantse lezing, die hij op 30 oktober dit jaar
gehouden heeft, spreekt Falcke eerst over het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis. Met een plotselinge
losbarsting van creativiteit en licht schept God hemel en
aarde. Sterren ontploffen en verrijken het heelal. Uiteindelijk
schept God de mens, die is kwetsbaar, bevlogen en
bekwaam. ‘We’ krijgen de opdracht van Hem: wees
vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng die onder
je gezag. En dat heeft Hij geweten! Vandaag de dag hebben
wij, ‘de mens’, de wereld veroverd. Wij zijn de dominante
soort. De toekomst wordt door ons bepaald. Dat schept
extra verantwoordelijkheid en maakt een klimaattop als in
Glasgow ook in het licht van het Bijbels scheppingsverhaal
van bijzonder groot belang.
Falcke gelooft dat God niet alleen via de Bijbel tot ons
spreekt, maar ook via de wetenschap. Geloof en wetenschap lijken vaak op gespannen voet met elkaar te staan,
maar in feite hebben ze elkaar broodnodig. Er is, volgens
Falcke, in onze wereld bepaald geen gebrek aan wetenschappelijke kennis, maar in toenemende mate wel aan
geloof, hoop en liefde. En als het goed is zijn dat de
kerncompetenties van christenen. Daarom hebben ook de
kerken een belangrijke rol in de discussie over het klimaat
– of zouden die veel meer moeten nemen! Wetenschap is
kansloos zonder geloof in de toekomst, zonder hoop op de
toekomst, zonder liefde voor de toekomst. En andersom:
geloof, hoop en liefde hebben de wetenschap nodig.

Toekomst

God is en blijft een creatieve kracht waar je altijd rekening
mee moet houden. Wie had kunnen bedenken dat de aarde
zou ontstaan zoals ze is ontstaan. Dat een kind in de kribbe,
Jezus, licht voor alle volken wordt en gemeenschap sticht,
hoop biedt, die culturen overschrijdt? Falcke concludeert in
zijn lezing met de volgende meditatieve woorden:
“Het ontstaan van de wereld was een wonder op zich. Het
ontstaan van de mens was een nog groter wonder. Als wij
geloven dat de toekomst van God is, moeten wij ons ook
voor de toekomst inspannen. Bid, hoop en werk voor onze
toekomst. (…) Laten we ervoor zorgen dat het wonder door
kan gaan. Ja, het klopt, er zal ooit een einde komen aan
deze wereld. Astroïden gaan inslaan. De zon zal uitdijen en
de aarde verbranden. Het heelal zal uit elkaar kunnen vallen.
Precies voorspellen kunnen wij het niet. Maar wij zijn
nergens gevraagd om zelf aan de Apocalyps te werken. (…)
Elke dag die wij hier mogen beleven is waardevol. Elke
extra dag in de toekomst is onze inspanning nu waard. Ik
geloof in een toekomst hier op aarde. Ik geloof in een
nieuwe hemel. En tot de laatste dag hier op aarde wil ik mij
blijven inzetten voor deze prachtige wereld. Ik hoop dat
jullie meedoen. En als dan mijn laatste dag ooit komt, ben
ik er niet bang voor. Want ik geloof er echt in: mijn toekomst is van U, Heer. Amen.”
Dat lijkt mij een zeer bemoedigende
en tegelijk uitdagende Kerstboodschap te midden van ónze klimaatcrisis. Zo wens ik u en allen die u
dierbaar zijn gezegende Kerstdagen
toe en een kansrijke, duurzame
toekomst!

INTERVIEW

‘Met bonden toewerken naar
waardering spreekt voor onze
‘Het waren twee koninghs kindren,
Sy hadden malkander soo lief; Sy konden
by malkander niet komen, Het water was
veel te diep.’ Het schone, vermoedelijk
laatmiddeleeuwse lied van de twee
koningskinderen, - het lijkt, in ‘postmoderne’
setting, wel het lied van de vakbonden
en de werkgever Defensie..
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Ook de partners in het Sectoroverleg Defensie (SOD) hebben,
lijkt het althans, “malkander soo
lief” maar bij en tot elkaar komen
heeft vaak veel weg van een
‘Echternach-processie’: drie
stappen vooruit en twee achteruit.
Het binnenhalen van het ‘Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021’ aan
gene zijde van het ‘veel te diepe
water’, bleef vruchteloos. De
gelegde baileybrug van ‘het
maximale pakket binnen de
arbeidsvoorwaardenruimte van
Defensie’, bleek bij lange na niet
toereikend.

Transparantie, helderheid en
vertrouwen

De achterbannen van de vakbonden bij Defensie waren unaniem
in hun afwijzing van dit luidens de
werkgever ‘maximaal haalbare
pakket’. En hiermee lijkt een
arbeidsvoorwaardenakkoord voor
het nu snel aflopende jaar 2021,
een in de mist van de toekomst
vervagende stip aan de horizon.
Een “jammerlijke ontwikkeling”
die voor de hoofddirecteur
Personeel (HDP) Wim Hoogendoorn, aanvoelt als een hinderlijke
kiezel in zijn schoenen. De HDP is
immers een man van daadkracht
“die het liefst via de kortste route
eindresultaat bereikt.” Onder die
ferme dadendrang ligt evenwel als
solide basis “transparantie,
helderheid en vertrouwen”, - van
vitaal belang voor “een goede,
productieve samenwerking met
sociale partners”.
Dit alles ten faveure van de
werkvloer, de Defensiemedewerkers van wie de belangen volgens
de HDP niet alleen door de

bonden maar evenzeer door de
werkgever worden gediend.

Rugzak met kennis en
ervaring

Willem (Wim) Hoogendoorn (57)
trad dik drie maanden geleden
aan als hoofdirecteur Personeel bij
Defensie. ‘Weer een burger op
een militaire functie’ was de
snerende klacht die hier en daar
kon worden opgevangen. Niet
geheel terecht. Hoogendoorn is
weliswaar een van buiten
aangetrokken ‘civilist’ maar hij
beschikt wel over een militaire
achtergrond als officier b.d. bij de
Koninklijke Landmacht (KL). Hij
gaf er onder meer leiding aan de
Lichamelijke Oefening/Sportgroepen van de Oranjekazerne in
Schaarsbergen en op de Generaal
Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.
Na zijn dienstjaren (van 1989 tot
1999) bij de KL volgde een lange
(ambtelijke) burgercarrière van
zo’n 20 jaar die hem uiteindelijk
terugvoerde naar zijn “oude liefde
en eerste werkgever Defensie”
die in al die jaren buiten de
kazerne gekoesterd werd “in (zijn)
hart. Toen deze prachtbaan voorbijkwam met de kans om terug te
keren heb ik die mogelijkheid met
beide handen aangegrepen. Ik
verheug mij erop mijn rugzak met
kennis en ervaring in te zetten
voor de verdere ontwikkeling van
onze krijgsmacht.”
Hij is in zijn sas met “een ongelooflijk leuke en uitdagende baan
en met name ook een mooie
verantwoordelijkheid. Als het over
Defensie gaat ligt de focus vaak

op materieel maar ik zeg: ‘Zonder
mensen is er geen krijgsmacht en
is er geen defensie.’ En gezien
wat wij van onze mensen,
mannen en vrouwen vragen,
moet personeelszorg, nazorg in
alle dimensies excellent zijn:
beloning, groeimogelijkheden en
de balans tussen werk en privé.
Wij moeten hard werken om dat
voor elkaar te krijgen voor onze
mensen en ik beschouw het als
een eer om in dat proces verantwoordelijkheid te mogen dragen.”

‘Maximaal
haalbare uitkomst’

Hoogendoorn typeert zijn door
coronabeperkingen beheerste
introductieperiode niettemin als
een “goede start”. Maar de
noodzakelijke persoonlijke
kennismakingen verlopen wel
“een stuk ingewikkelder via Teams
en andere digitale vormen van
overleg. Zeker als je nieuw bent
en in de materie moet komen, is
veel en direct contact met de
mensen toch effectiever en
persoonlijk fijner.”
De nieuwbakken HDP viel wat
betreft het arbeidsvoorwaardenoverleg bij zijn indiensttreding als
het ware met zijn neus in de
boter. Hij kon nadat “de maximaal
haalbare uitkomst” op tafel lag,
subiet aan de bak, het land in om
tekst en uitleg te geven aan het
personeel. “Ik heb daardoor heel
veel meegekregen van wat er
onder onze mensen leeft over het
personeelsbeleid. Het was voor
mij nuttig om op deze manier,
terwijl de aanleiding niet zo
opbeurend te noemen is, per-

INTERVIEW
HDP Hoogendoorn: ‘Transparantie, vertrouwen en kortste route naar goede resultaten’

een totaal pakket waaruit
e mensen’
soonlijk kennis te maken, inzicht
te krijgen en in een aantal
gevallen terug te komen op
locaties waar ik vroeger gewerkt
heb. Dat gaf er nog een extra
mooi tintje aan.”
Een “grappig aspect” van
Hoogendoorns terugkeer bij
Defensie is dat de meesten van
zijn ‘oude kameraden’, zijn
leeftijds- en lichtingsgenoten (van
het OCO), inmiddels met FLO
zijn of gaan en dat hij, achter in de
vijftig, in feite weer in dienst
treedt en “nog even mag”.
En u mocht direct het land in om
een halfbakken resultaat uit te
leggen en proberen aan de man
te brengen. Zou u, als u er van
meet af aan bij betrokken was als
HDP, de zaken anders hebben
aangepakt als man van daadkracht
en de kortste route naar het
resultaat?
“Nee”, klinkt het kordaat.
U bent een man van onderhandelen, het maken van deals,
wheelen en dealen. Deze
uitkomst zou u toch niet hebben
gewild?
“Nou dat is grappig want ik zie
mezelf helemaal niet als iemand
van wheelen en dealen. Ik ben
best wel, dat kreeg ik ook terug
uit die voorlichtingsbijeenkomsten, open, duidelijk en transparant. En zo kijk ik ook naar
onderhandelingen. Ik vind het, om
het zo te zeggen, een noodzakelijk
kwaad dat onderhandelen. Het
mooiste zou zijn als je het gelijk
eens zou kunnen worden over
wat je vindt dat onze mensen
nodig hebben en verdienen en dat
je daar als werkgever en bonden
heel snel uit bent. Dan kan je ook
meer tijd besteden aan andere
onderwerpen die voor onze
medewerkers ook van groot
belang zijn zoals pensioenen,
loongebouw en HR-model.”

Resultaat gericht

“Nee, ik ben niet echt een
vergadertijger, ik ben nogal
resultaatgericht en ik heb het
liefst dat er gezamenlijk een goed
resultaat wordt bereikt. Kijk, we
moesten dit doen, en dat heb ik
met name aan de voorzitters van
de vakbonden ook aangegeven,
met de beschikbare ruimte en die
rek je zoveel mogelijk op omdat
wij ook als Defensie zagen dat dit
niet het loonbod is wat wij zelf
het liefst hadden gedaan. Maar je
moet het nu eenmaal doen met
de ruimte die je krijgt. Ik hoopte
dan ook dat we zouden beseffen
dat dit echt het maximaal haalbare
is en dat we daar uit zouden
kunnen komen. Daar ben ik altijd
transparant in geweest. Ik zou het
heel gek vinden om het ene
moment te zeggen: ‘Dit is de
maximale ruimte’, om dan de
volgende keer met een geldwagen voor te komen rijden. Hoe
serieus moet je dan zulke
onderhandelingen nemen? Je
hebt dan in feite verstoppertje
gespeeld en bent dus de hele tijd
niet open en transparant geweest.
Dat zou ook doorsijpelen in de
onderhandelingen over andere
belangrijke dossiers die er liggen
en dat is niet iets wat je moet
willen.”
Maar dat heet onderhandelen
toch? Geven en nemen, water bij
de wijn doen of wat wijn bijschenken?
“Daarom herhaal ik nogmaals: ‘Ik
ben geen rasonderhandelaar maar
meer iemand die het liefst via de
kortste route bij een eindresultaat
terechtkomt’ Alleen hadden we
nu niet de ruimte om tot dat
resultaat te komen.”
De vraag die dan rijst is of de HDP
die naast ‘transparantie’, ‘vertrouwen’ en ‘daadkracht’ ook ‘doorpakken’, hoog in het vaandel heeft
staan, er ‘aan de voorkant’ voor
gezorgd zou hebben dat de rek in
de “beschikbare ruimte”, elastischer was geweest. Ervan
uitgaande dat hij in het prille begin

bij het AVW-overleg betrokken zou
zijn geweest.
Volgens Hoogendoorn is die
mogelijkheid al voor de aanvang
van de onderhandelingen wel
degelijk gesondeerd en beproefd.
Hij wijst erop dat Defensie helaas
niet zelfstandig kan c.q. mag
bepalen “hoeveel ruimte in een
loonbod wordt ingezet. Krachtens
het referentiemodel dat we in
Nederland hanteren moet dat
worden afgestemd met andere
ministeries en uiteindelijk is het
aan het kabinet om dat vast te
stellen. Er zijn inmiddels ook een
CAO Rijk en een CAO Gemeenten afgesloten en iedereen kijkt
daar natuurlijk met een schuin oog
naar. In het land zijn daar heel wat
opmerkingen over gemaakt en
dan zie je dat onze ruimte in een
ander daglicht is komen te staan.
Maar er is wel degelijk serieus
gekeken of er meer ruimte te
vinden was en het antwoord
daarop was negatief. We hebben
desondanks geprobeerd het
toegestane elastiekje zo veel
mogelijk op te rekken.”

Voldoende waardering voor
personeel

Maar alles overziend is HDP
Hoogendoorn van oordeel dat er
niet zoveel verschil is tussen wat
er elders binnen de CAO Rijk is
gescoord en de ‘maximaal
beschikbare ruimte’ bij Defensie.
Hij vindt overigens het vergelijken
van de onderlinge CAO’s “een
beetje ‘appels en peren’ tegen
elkaar afzetten. Kijk, het is een
pad dat je afloopt en in dat proces
moet je je een betrouwbare

17

INTERVIEW
Herschikking van
middelen bezien

partner tonen. Maar als gaandeweg de onderhandelingen de druk
hoog genoeg wordt opgevoerd er
ineens meer geld beschikbaar
blijkt te zijn, dan vraag ik me toch
serieus af wat je als werkgever
hebt zitten doen, - verstoppertje
spelen?”
18

De HDP stelt gedecideerd vast
dat Defensie haar personeel
“voldoende waardeert”. Hij ziet en
hoort immers “niets anders” als
hij in het land is. Van ‘met de
mond beleden waardering’ wil
Hoogendoorn niet horen. Welnee,
want achter het uitspreken van
waarderende woorden steekt
toch een “diepe overtuiging. Niet
alleen bij mezelf maar bij alle
collega’s die ik spreek. En we zijn
ook duidelijk in wat we vinden van
de financiële vertaling daarvan.
De minister heeft dat gezegd bij
het Kamerdebat over de Defensiebegroting, en ik zeg het met
nadruk met hem, dat er echt
geïnvesteerd moet worden in het
personeel van Defensie om die
waardering ook meer in loonpositie te laten doorklinken. En ook
hebben wij meer dan duidelijk
gemaakt dat dit loonbod het niet
was.”
“We hebben met elkaar gezegd
dat het mooi zou zijn om een
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021
af te kunnen sluiten. We hebben
ook gezegd dat we zo snel
mogelijk de beschikbare middelen
op de rekening van de mensen
willen hebben, maar daar hebben
we wel een akkoord voor nodig.

Wij wilden bovendien met de
partners samen een inzet
neerleggen op de formatietafel
voor een investering in het
loongebouw. En dat is gelukt, dat
hebben we gedaan. Dat is waar,
denk ik, de grote slag gemaakt
moet worden als het gaat om een
rechtvaardige beloning voor onze
mensen. Wij kijken naar een
noodzakelijk bedrag van 500
miljoen structureel om in het
huidige loongebouw te investeren
en vervolgens door te marcheren
naar een Arbeidsvoorwaardenakkoord 2022 en verder. Ons
loongebouw is over zijn houdbaarheidsdatum heen en voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd
en bovendien zet het ons als
werkgever op achterstand op de
arbeidsmarkt.”
“Ik begrijp dat mensen zeggen:
dat moet je niet alleen met de
mond belijden maar ook met
klinkende euro’s laten zien. Dit
betekent dat het kabinet, de
politiek, de bereidheid moet
hebben om in het personeel van
Defensie te investeren. Dat is dan
ook de reden dat het nieuwe
loongebouw, zoals we dat in 2020
met elkaar hebben afgesproken,
er nog niet staat. We zijn ook niet
blind en doof voor het feit dat de
mensen die onder in ons loongebouw zitten heel moeilijk de
eindjes aan elkaar kunnen
knopen. Vandaar ook de massieve
lobby om het loongebouw te
vervangen en daar omvangrijk in
te investeren.”

Wim Hoogendoorn wil en gaat er,
naar eigen zeggen, energiek
tegenaan maar moet wel constateren dat de Defensiebegroting
zulke grote investeringen niet
velen kan. Maar men moet wel
(meer) oog hebben voor de balans
tussen de grote investeringen die
Defensie noodzakelijkerwijs heeft
te doen: trainen, oefenen,
materieel, vastgoed, ICT. “Kijk
naar alles wat Defensie nodig
heeft als krijgsorganisatie. Wellicht
is dan een herschikking van
middelen aan de orde. We zullen
dan moeten bezien of we middelen uit de begroting kunnen vrijmaken om die in personeel te
investeren op het moment waarop
het niet rechtstreeks van het
kabinet zelf komt. Ik vind dat we
ons die vraag moeten stellen
zeker als we zeggen dat ‘het
personeel ons belangrijkste goed
is’. Nou, dan begrijp ik goed dat
mensen zeggen dat moet je niet
alleen met de mond belijden maar
dat moet je ook laten zien.”
Defensie wil een andere, modernere werkgever zijn. Kenmerkend
in dat verhaal is het nieuwe
human resources (HR) model
waaraan nu gewerkt wordt. U
bent volgens directeur-generaal
Beleid Joep Wijnands, binnengehaald om die transitie te begeleiden en tot een goed einde te
brengen.
“Ja, het is een programma dat in
ieder geval door de OPCO’s echt
gedragen wordt. Die zitten als het
ware te springen om nieuwe
instrumenten, om nieuw P-beleid
om hun rol operationeel goed in te
vullen en optimaal te kunnen
werken aan de personele gereedheid. De Defensieorganisatie
moet ook op HR-gebied toekomstbestendig worden. Het was voor
mij dan ook een heel mooi
moment om als HDP in te
stappen bij Defensie om de mooie
dingen die hier in ontwikkeling zijn
verder te kunnen gaan ontwikkelen in de komende jaren.”
In welke fase zit het project nu?
“We zitten nu in wat zo mooi heet
de ‘initiatiefase’. Er is best al heel
lang over dit omvangrijke project
gesproken en ook de Tweede
Kamer is hierover al inhoudelijk
geïnformeerd. Maar we moeten
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nu daadwerkelijk van de kant om
concrete resultaten te gaan
boeken. Dat betekent: het maken
van een gereedschapskist met
instrumenten waar niet alleen de
commandanten maar ook
medewerkers gebruik van kunnen
maken. Dat wil evenwel ook
zeggen de mensen meenemen en
opleiden in dat nieuwe HR-model:
wat betekent het voor ons, voor
jou en wat voor rol kun je daarin
spelen. Een andere opstelling van
leidinggevenden daarin is hartstikke belangrijk. De organisatie
moet namelijk worden aangepast
aan het nieuwe HR-model en dat
vergt een andere inrichting.
Bovendien moeten we ervoor
zorgen dat de IT daaronder op
orde is. Dat zijn dus de grote
sporen waaraan we de komende
jaren zullen moeten bouwen.”

Focus op herinrichting
loongebouw

“Wij zitten nu ook in de fase
waarin de Bestuursraad groen licht
gegeven heeft om door te gaan.
Dat betekent dat we zo snel
mogelijk met de vakbonden
informeel en formeel verder in
gesprek moeten gaan hierover.
Het gaat namelijk om heel
ingrijpende zaken. We moeten dan
ook in een zo vroeg mogelijk
stadium weten waar we het wel
en niet over eens zijn. Ik denk dat
we het over de hoofdlijnen en de
intenties van het programma wel
eens zijn, maar, nogmaals, over de
verdere uitwerking moeten we,
wat mij betreft, zo snel mogelijk in
gesprek gaan. Ik vind het heel
belangrijk om de bonden zo vroeg
mogelijk hierbij te betrekken zodat
we samen optrekken en zo snel
mogelijk samen aan de eindstreep
komen.

Overigens worden de contouren
van het nieuwe model en de
veranderingen die daarmee
gepaard langzamerhand wel
zichtbaar aan de hand van de
proeftuinen en pilots die we met
instemming van de bonden
begonnen zijn. Ik denk dat medio
2022 de eerste producten van
start kunnen gaan maar het zal
wel tot 2025 duren voordat die
hele beweging is afgerond. Zelf
vind ik dat wel heel ver weg
klinken. We gaan dus kijken waar
we kunnen versnellen, - uiteraard
in overleg met sociale partners. Ik
hoop dat het nieuwe loongebouw
een van de eerste tastbare
resultaten zal zijn.”
Als stip aan de horizon focust de
no nonsense hoofddirecteur
Personeel zich onder meer op een
“gezamenlijk gedragen HR-agenda, dus voor en door de commandanten, de CDS, andere betrokkenen binnen Defensie en niet in de
laatste plaats de bonden. Als
sociale partners weten we dan
waar we naar toe bewegen.”
“Onze gezamenlijke ambitie in het
kader van arbeidsvoorwaarden is
gefocust op het loongebouw:
waarin meer geld geïnvesteerd
moet worden. Meer geld investeren in de vergoeding voor
woon-werkverkeer, kort gezegd
allerlei zaken die het werkgeverschap een extra impuls kunnen
geven. Maar het nieuwe loongebouw is het grote doel dat wij
nastreven. Een structurele en heel
forse impuls in de basissalariëring
van onze mensen, toeslagen etc.
Kortom een pakket waarvan wij
als sociale partners kunnen
zeggen dat is een pakket qua
financiën en andere zaken dat de
waardering voor onze mensen
weerspiegelt.

Toewerken naar die stip aan de
horizon gaat evenwel in kleine
stapjes. Ons idee was, zoals
gezegd, die drieslag te maken:
AVW-akkoord voor 2021 ondanks
de beperkte ruimte. Dat wil
zeggen samen optrekken naar de
formatietafel voor wat betreft het
loongebouw en dan de verdere
arbeidsvoorwaarden met de
beschikbare ruimte die we dan
toebedeeld krijgen waarbij
natuurlijk weer naar de andere
sectoren zal worden gekeken.”
Voor de man van de daadkracht,
de snel bereikte resultaten
moeten de kleine stapsgewijze
ontwikkelingen, die slakkengang,
een martelende frustratie zijn.
“Ja, natuurlijk. Ik stond niet in de
voorste gelederen toen het
geduld werd uitgedeeld. Maar zo
gaan dingen nou eenmaal vaak.
Dat is inherent aan de functie.
Maar je moet, en daar word ik wel
eens ongeduldig over, toch met
elkaar blijven kijken of en hoe we
die stapjes zetten en of we
inderdaad vooruit gaan. Dat
betekent wat mij betreft goed
naar elkaar luisteren, elkaar
serieus nemen, elkaar aan de
voorkant bij zaken betrekken,
helder zijn over je bedoelingen en
wat je aan het doen bent. In zo’n
sfeer van samenwerking kun je, is
mijn ervaring, heus wel tempo
maken. Daar zijn wij, de bonden
en Defensie, ambitieus in. Stug
doorgaan maar wel met open
ogen en oren voor wat er om ons
heen gebeurt: in de politiek maar
met name op de werkvloer. Hard,
intensief en productief samenwerken met sociale partners om de
gemeenschappelijke doelen te
bereiken waarbij transparantie,
helderheid en vertrouwen de
solide basis vormen.”

Kanttekening ACOM
De opvattingen, meningen en uitspraken in dit interview geven niet (zonder meer) de
opvattingen, overtuiging en houding van de ACOM de Bond van Defensiepersoneel
weer over de onderwerpen en thema’s die besproken worden.
Wij vinden het echter van belang dat ‘de werkvloer’ (het Defensiepersoneel in het algemeen, ACOM-leden in het
bijzonder) kennis neemt van het denken inzake onder meer de impasse in het AVW-overleg en het omvattende
Personeelsbeleid van de hoofddirecteur Personeel (HDP) W. Hoogendoorn.
NB: In de tekst van het interview zijn de aan de heer Hoogendoorn toegeschreven letterlijke citaten tussen dubbele
aanhalings-/sluittekens geplaatst. De overige tekstfragmenten bevatten de interpretatie van de interviewer van
hetgeen in het vraaggesprek aan de orde is geweest.
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Bevordering met terug
Binnen het defensiebedrijf is het gangbare praktijk dat functies
worden toegewezen waaraan een bepaalde rang of stand is gekoppeld.
Het principe ‘rang volgt functie’ is hierbij leidend.
Als de militair, later in de tijd, niet tevreden is
over de toegekende rang, die gekoppeld is aan
de functietoewijzing, kan hij of zij bij rekest
bevordering met terugwerkende kracht
verzoeken.
Enkele aspecten van bevordering met terugwerkende kracht worden in dit artikel behandeld.

Hoofdregel ‘rang volgt functie’
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Binnen het functietoewijzingsproces geldt het
principe ‘rang volgt functie’. Dit volgt uit artikel
24 lid 4 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR): ‘Aan de militair die een
functie is toegewezen waaraan een hogere
rang is verbonden dan de rang die hij bekleedt,
wordt met ingang van functievervulling die
hogere rang toegekend’. Het toekennen van
die rang kan tevens, voor een korte periode
van voorbereiding, daaraan voorafgaand
geschieden.’ Het komt er kort gezegd op neer
dat bevordering en functietoewijzing onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Flexibel Personeelssysteem

Binnen Defensie hangen functietoewijzing en
bevordering af van een aantal factoren,
waaronder het reguliere functietoewijzingsproces, de structurele loopbaanpatronen en de
vastgestelde doorstroom- en bevorderingsruimte. Het ageren tegen een functietoewijzingsbesluit botst direct met de voornoemde
bestanddelen van het Flexibele Personeelssysteem. Indien de militair, later in de tijd, het niet
eens is met de toegekende rang en daartegen
opkomt, dan zal dit niet zelden leiden tot een
bestuursrechtelijke procedure. De vraag is
vervolgens hoe de bestuursrechter het rekest
van de militair beoordeelt.

Rekest

Indien de militair met terugwerkende kracht wil
worden bevorderd, tot de ingangsdatum van
de toegewezen functie, dan volgt er vaak een
afwijzing waartegen schriftelijk bezwaar kan
worden gemaakt. In de praktijk volgt daarop
een beslissing op bezwaar (bob) van het
bevoegd gezag, waarin het bezwaar ongegrond wordt verklaard.
De bestuursrechter ziet dit als weigering van
het bevoegd gezag om terug te komen op een
eerder rechtsgeldig genomen bevorderingsbesluit, waarin de militair had berust. Tegen de
bob kan de militair binnen zes weken beroep
bij de rechtbank (bestuursrechter) instellen.

Duuraanspraak

De militair die stelt dat - eerder in de tijd - aan
hem of haar een hogere rang had moeten
worden toegekend en dus een hogere
inschaling had moeten plaatsvinden, wordt
juridisch gekwalificeerd als een duuraanspraak
of doorlopende aanspraak. Een term die komt
uit het sociaal zekerheidsrecht.
Bij duuraanspraken is altijd sprake van een
besluit, door het bevoegd gezag genomen in
het verleden dat inmiddels formele rechtskracht heeft. Eenvoudig gezegd: de militair
verzoekt om toekenning van een hogere rang
(stand/klasse), met evenzo een hoger salaris,
met terugwerkende kracht, omdat de huidige
rang (stand/klasse) in de ogen van de militair
niet strookt met de toegewezen functie.

Toetsingskader van de
bestuursrechter

Beroep tegen een weigering om met terugwerkende kracht te worden bevorderd,
beschouwt de bestuursrechter als een
verzoek om terug te komen van een in rechte
onaantastbaar besluit (de bezwaar- of beroepstermijn zijn immers reeds verstreken).
Dit is geregeld in artikel 4:6 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb):
(lid 1) Indien na een geheel of gedeeltelijk
afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag
wordt gedaan, is de aanvrager gehouden
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.
(lid 2) Wanneer geen nieuw gebleken feiten of
veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag
afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere
afwijzende beschikking.
De bestuursrechter maakt in de beoordeling
onderscheid tussen het verleden en de
toekomst:
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M i l i t a i r- A m b t e n a a r e n R e ch t s p o s i t i e ( M A R )
In beginsel mogelijk maar niet eenvoudig

gwerkende kracht
A.	Verleden: het tijdvak vóórafgaand
aan het verzoek tot bevordering
met terugwerkende kracht. Het
gaat om de vraag of sprake is van
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden, die ten
tijde van het nemen van de
bevordering niet kenbaar waren of
hadden kunnen zijn. We noemen
dit ook wel kortweg ‘nova’.
	Indien nova voorhanden zijn, dan
speelt vervolgens de vraag of de
commandant daarin aanleiding
had behoren te zien om het
oorspronkelijke besluit tot
bevordering te herzien.
	Eind 2016 heeft de hoogste
bestuursrechter in Nederland (de
Centrale Raad van Beroep) het
toetsingskader ten voordele van
de ambtenaar aangescherpt. De
bestuursrechter moet in de
beoordeling van het beroep
minder terughoudend zijn en aan
de hand van de aangevoerde
beroepsgronden toetsen of het
bevoegd gezag zorgvuldig
onderzoek naar de gestelde nova
heeft gedaan. Verder dient
Defensie deugdelijk te motiveren
waarom geen sprake is van nova.
B.	Toekomst: dit betreft het tijdvak
na het ingediende rekest van de
militair tot toekenning van een
hogere rang met terugwerkende
kracht. Het gaat dan om een
evenwichtige en zorgvuldige
belangenafweging tussen
Defensie en de militair. De
toetsing verloopt langs een aantal
stappen:
1.	Is er in het verleden een functie
toegewezen waaraan een
hogere rang is verbonden? Zo
ja, dan geldt artikel 24 lid 4
AMAR: rang volgt functie, en
moet de hogere rang worden
toegekend. Zo nee, dan volgt
vraag 2:

2.	Heeft er - op verzoek van de
militair of het bevoegd gezag
- een functiewaarderingsonderzoek plaatsgevonden? Zo ja,
heeft dit geleid tot een bevordering met terugwerkende
kracht? Dit kan ook plaatsvinden als de militair inmiddels
formeel een andere functie
bekleed. Zo nee, dan volgt
vraag 3:
3.	Zijn structureel nagenoeg alle
werkzaamheden op het niveau
van de hogere functie door de
bevoegde functionaris opgedragen? Zo ja, dan kan sprake zijn
van schending van het gelijkheidsbeginsel en behoort
bevordering te volgen. Tijdelijk
zwaardere werkzaamheden
verrichten, vormen onvoldoende reden voor bevordering.
Waarneming van een functie
langer dan de toegestane duur
van twaalf maanden, geeft
overigens nog geen aanspraak
op functietoewijzing en
bevordering. Zo nee, dan volgt
vraag 4:
4.	Is sprake van opgewekt
vertrouwen door de mededeling dat de functie zal worden
opgewaardeerd of de toezegging dat de militair wordt
bevorderd naar een hogere
rang? Zo ja, dan dient bevordering te volgen, zo nee, dan
wordt het beroep ongegrond
verklaard. Een beroep op het
vertrouwensbeginsel kan enkel
slagen als sprake is van een
uitdrukkelijke, ondubbelzinnige
en onvoorwaardelijke toezegging door een bevoegde
functionaris, die bij de militair
gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt. De militair
moet dit aannemelijk maken.

Militair geplaatst op een
burgerfunctie

Het bovengenoemde toetsingskader is overigens ook van toepassing op militairen die op een
burgerfunctie zijn geplaatst.
Artikel 24 lid 4 AMAR (rang volgt
functie) geldt dan niet, echter
toewijzing van het rekest is goed
mogelijk, indien de werkzaamheden in de burgerfunctie recht
geven op inschaling in een
salarisschaal die, ware van een
militaire functie sprake geweest,
een hogere militaire rang met zich
zou hebben gebracht dan de rang
die de militair op dat moment
bekleedt.

Slotsom

Gelet op de bovenstaande regels,
die volgen uit de rechtspraak, gaat
het om de hamvraag of de
commandant - in redelijkheid – de
bevordering met terugwerkende
kracht kon weigeren. Het is
verstandig om het functietoewijzingsbesluit met bevordering
goed te controleren en te
matchen aan de feitelijk, opgedragen werkzaamheden. Alle
relevante omstandigheden spelen
hierbij een rol van betekenis.
Indien u steekhoudende argumenten hebt, dan is het van belang
dat u binnen de bezwaartermijn
van zes weken tegen het besluit
schriftelijk bezwaar maakt.
Komt u nadien er achter dat
bevordering naar de naast hogere
rang in redelijkheid eerder had
moeten plaatsvinden, dan staat
het u te allen tijde vrij bij uw
commandant een rekest tot
bevordering met terugwerkende
kracht in te dienen. Er geldt dan
wel een redelijk streng bestuursrechtelijk toetsingskader.
Indien u vragen hebt over dit
onderwerp (of een andere
juridische kwestie) of juridische
ondersteuning wenst, neem dan
contact op met de juridische
dienst van de ACOM, telefonisch
via 030-2020320 of per e-mail via
info@acom.nl.
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VERLOTING
‘Een wereldbrand die in nevelen gehuld blijft…’

De Eerste Wereldoorlog inzichtelijk
gemaakt door eminent kenner John Keegan
‘De Wereldoorlog, ‘de Grote Oorlog’. Het zijn de direct herkenbare namen die de Eerste
Wereldoorlog (28 juli 1914-11november 1918), “een van de grootste oorlogen in de geschiedenis” draagt1. Een volgens toen al achterhaalde krijgskundige opvattingen gevoerde
‘wereldbrand’ kostte miljoenen militairen het leven.
genuanceerde beschrijving van de
verschrikkingen aan het front.”

Over de Eerste Wereldoorlog zijn
onderhand boekenkasten vol
geschreven. Maar volgens zijn
wetenschappelijke collega’s en
andere kenners is de Britse
militair historicus-journalist-auteur
John Keegan2 er in zijn publicaties
het best in geslaagd “die krankzinnige strijd tussen naties inzichtelijk te maken”. Hij werd, ook door
zijn peers, erkend als dé deskundige in de discipline van “de
militaire historie en krijgskunst”.

Volgens een recensie in NRC
Handelsblad biedt de auteur zijn
lezers een uitmuntende analyse
van de krijgshandelingen aan de
fronten. Een “indrukwekkend
relaas”. In wat wordt genoemd
”het beste boek over de Eerste
Wereldoorlog” bewijst Keegan
eens te meer te beschikken over
"de discipline en de kennis om
een zo complexe oorlog te
ontrafelen. Hij is bovendien een
getalenteerd verteller”, is het
oordeel van de Amerikaanse krant
The Wall Street Journal.

Koppige voortzetting
loopgravenoorlog

Ironisch genoeg beschouwde
Keegan zelf de Eerste Wereldoorlog als “een wereldbrand die in
nevelen gehuld blijft”. In ‘De
Eerste Wereldoorlog 1914-1918’
concentreert de eminente
wetenschapper zich onder meer
op de ijzerenheinige voortzetting
van de dramatisch dodelijke
loopgravenoorlog. “Waarom
gingen de naties en hun legers
maar door? Waarom waren de
generaals niet vindingrijker in het
beëindigen van de slepende
loopgravenoorlog?” Dit is en blijft
een groot mysterie. Keegan geeft,
terwijl hij deze en andere vragen
van antwoorden voorziet, “een
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In Flanders Fields
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

De ‘Grote Oorlog’ was de eerste
grootschalige gewapende
confrontatie tussen landen
“waarin fabrieksmatig en snel
geproduceerde middelen en de
techniek de overhand kregen”.
Tanks, vliegtuigen, machinegeweren, kanonnen, gifgas etc. werden
gemeengoed en ingezet als
(trefzekere) (massa)vernietigingswapens. De mobiliteit en toegepaste achterhaalde tactieken (uit
de 19e eeuw) hielden daarmee
(nog) geen gelijke tred. Met als
gevolg het onwezenlijk grote
aantal van miljoenen doden en
gewonden. Met name ook de
mogelijkheid om jaren achtereen
lichtingen van duizenden jonge
dienstplichtigen op te roepen en
in te zetten droeg aanzienlijk bij
aan “de massale opoffering van
mensenlevens”.

Wapenstilstandsdag
11 november

Op 11 november 1918 kwam aan
het zinloze bloedvergieten
eindelijk een einde. 11 november,
Wapenstilstandsdag (Armistice
Day, Remembrance Day), is met
name in de Angelsaksische
landen de herdenkingsdag van de
Eerste Wereldoorlog. De meeste

mensen dragen rond die tijd een
rode klaproos (poppy) in hun
knoopsgat. Ze herdenken op die
manier alle gesneuvelden van de
Eerste en Tweede Wereldoorlog
maar ook die van de oorlogen en
conflicten die daarna werden
uitgevochten.
Overigens, dat de poppy het
herdenkingssymbool werd in
Groot-Brittannië, Amerika en
Canada, is te danken aan luitenant-kolonel John Alexander
McCrae, een Canadese militair
chirurg, actief tijdens de Slagen
om Ieper in de Grote Oorlog.
McCrae werd in weerwil van alle
dieptragische menselijke ellende
die hij dag in dag uit meemaakte,
getroffen door de schoonheid van
de myriaden bloeiende rode
klaprozen op de slagvelden in de
ommelanden van de West-Vlaamse stad Ieper, kapotgebombardeerd door de Duitsers. Die
bloedrode papavervelden inspireerden de militair chirurg tot het
schrijven van één van de wereldbekende gedichten over de Eerste
Wereldoorlog: In Flanders Fields.

Verloting
‘De Eerste Wereldoorlog 19141918’, John Keegan, 528 blz.
Uitgeverij Balans.
De uitgever stelt 2 exemplaren
beschikbaar ter 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
20 december.

1

Ten behoeve van de oorlog die duurde van 28 juli 1914 tot 11 november 1918, werden meer dan 70 miljoen militairen, onder wie 60 miljoen Europeanen op een

2

John Desmond Patrick Keegan (Londen, 15 mei 1934 – Kilmington, 2 augustus 2012), schreef in totaal meer dan 20 boeken waaronder zijn bekendste werk The Face of

bevolkingsomvang van 460 miljoen, gemobiliseerd. (Bron: Wikipedia)
Battle. Hij was daarnaast als docent verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst.
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ALGEMEEN

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

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

Datum

Tijd
Activiteit/locatie
December			
14
10.00
Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1
		GEANNULEERD
15
10.00
Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1
		GEANNULEERD

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

CLAS

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

CLAS

volgt
volgt

CLAS
CLAS

Maart 2022			
26
26

10.00
10.00

Thuisfrontcontactdag CBMI-22
Thuisfrontcontactdag CBMI-NSE 22
		en overige missies

April 2022			
9
10

10.00
10.00

Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e Burgers' Zoo, Arnhem
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS
CLAS

Mei 2022			
volgt

volgt

Thuisfrontcontactdag We@Home		

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

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

persoonlijk advies;

✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds

en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt,

24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor

uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen

zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet

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

T

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

Woordzoeker

© Persbelangen
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De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin.
Anijs
Aroma
Ballen
Basiliek
Bier
Diner
Engel
Ezel
Feest

Film
Haard
Handschoenen
Helder
Hotel
Hulst
Jezus
Jozef
Jurkje

Kaart
Karaf
Kerk
Kinderen
Kleed
Koning
Maria
Muts
Muziek

Oven
Piek
Recept
Rendier
Rood
Slaatje
Sneeuw
Spar
Ster

Oplossingen kunt u inzenden tot 20 december.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De puzzel uit ACOM Journaal #11-21 werd opgelost en gewonnen door:
G. Bos en M. Hofmans.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

Toast
Vakantie
Verhalen
Visite
Vuurkorf
Wijn

S
M
F
I
L
M
N
K
E
L
R
S
E
R
G

PUZZELPAGINA
PUZZEL
PAGINA

KERSTPUZZEL
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Jubilarissen

SSEENNI IOORREENN

Ede
Het Gelderse Ede bood traditioneel de locatie voor de
huldiging van jubilarissen die ressorteren onder Regio
Midden. Deze huldiging had plaats op 10 november jl.
Van links naar rechts op de foto: de heer B. Pattynama,
seniorenvertegenwoordiger Regio Midden, de heer
J.G. Beij (40 jaar lid) met echtgenote, de heer
J.J.A.M. Derks (50 jaar lid) vergezeld van zijn
echtgenote, de heer J. Kemper, voorzitter Regio Midden, mevrouw J. Bonjernoor-Hoekstra (50 jaar lid) en
mevrouw en de heer W.L. Riemens (50 jaar lid).
Jubilaris mevrouw I. Philippi-Bakker werd, op eigen verzoek, thuis in het zonnetje gezet vanwege
haar 60-jarig lidmaatschap.
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Rijen
Tijdens de seniorenbijeenkomst, door Regio
Zuid op 11 november jl. in Rijen georganiseerd,
werden de volgende leden gehuldigd vanwege
hun lidmaatschap jubileum.
Op de foto van links naar rechts: de heer
J. Zijderveld (60 jaar lid), de heer J.J.M. Bakker
(50 jaar lid) met echtgenote, mevrouw en de heer
W.J. Beursgens (50 jaar lid) en de heer
H.R. van Baaren, seniorencoördinator Regio Zuid.

Born
De seniorenbijeenkomst die Regio Zuid op
21 oktober jl. belegde in Born, bood de gelegenheid
om een aantal jubilarissen te huldigen.
Op de foto van links naar rechts: Seniorenvertegenwoordiger H. Boven, de heer G.PW. van Keulen
(60 jaar lid) in gezelschap van zijn echtgenote,
de heer H.G.H. Konings (50 jaar lid) eveneens in
gezelschap van zijn echtgenote, de voorzitter
Regio Zuid, de heer G.A.M.C. Dijkers en de heer
H.J. Stessen (60 jaar lid).

Nieuwdorp
De seniorenbijeenkomst in Zeeland van Regio Zuid
werd dit jaar georganiseerd in het Bevrijdings
museum Zeeland in Nieuwdorp.
Deze “heel leuke locatie” bood ook het decor
voor de huldiging op 4 november jl. van jubilaris
C.J. Lokerse (50 jaar lid).
Op de foto van links naar rechts de heer
P. den Braber, seniorenvertegenwoordiger
en de jubilaris met zijn echtgenote.

SENIOREN

Regio Noord organiseerde op 18 november jl.
in het Drentse Steenwijk een seniorenbijeenkomst
waarbij 2 jubilarissen werden gehuldigd.
Op de foto ziet u van links naar rechts:
mevrouw en de heer A. Heijs (50 + 1 jaar lid),
voorzitter Regio Noord, de heer F.T.C. Voogt,
de heer S.B. Tilma (50 + 1 jaar lid) en de heer
G. van Dijk, seniorenvertegenwoordiger.

Leeuwarden
Regio Noord belegde op 2 november jl., na een door corona afgedwongen ‘recesperiode’ van bijna 2 jaar,
weer een (fysieke) seniorenbijeenkomst. Het werd een gezellige reünie van zo’n 30 leden en partners in het
MFC Camminghastins in Leeuwarden.
De bijeenkomst annex ‘reünie’ bood de ambiance voor de huldiging van zes jubilarissen. Op de foto van
links naar rechts: mevrouw en de heer F.T.C. Voogt, voorzitter Regio Noord, (50 jaar lid), mevrouw en de heer
T.G. Veenstra (60 jaar lid), mevrouw en de heer S. Dijkstra (50 jaar lid), de heer B.J.J. Jacobs (60 jaar lid) met
echtgenote en de heer A.T.W. Roes (60 jaar lid) met echtgenote. Verder op de foto de heer J.M.H. Ligthart
en Th.A. Schraag beiden seniorenvertegenwoordiger Regio Noord.
Niet op de foto jubilaris L.D. Hamstra (25 jaar lid, actief dienend) die het collectieve
‘huldigingsmoment’ misliep vanwege zijn dagelijkse werkzaamheden.

50 jaar ACOM-lid
ACOM-lid A.J.A. Beekmans vierde op 19 november jl. zijn gouden
jubileum als bondslid. Seniorenvertegenwoordigers
H.R. van Baaren en P. Schenk van Regio Zuid gingen bij de jubilaris
thuis langs, in Breda. Bij zich het bijbehorende insigne en de
oorkonde alsmede een boeket bloemen voor mevrouw Beekmans.
Op de foto de jubilaris, zijn echtgenote en de seniorenvertegenwoordiger Van Baaren.

Ermelo
Echos Home ‘De Schakel’ in Ermelo diende op 23 november jl. als locatie
voor een seniorenbijeenkomst van Regio Midden.
Bij die gelegenheid werden 2 jubilerende leden gehuldigd te weten de heer
A.J. Emmink (60 + 1 jaar lid) en de heer J. van de Spoel (eveneens 60 + 1 jaar
lid). Op de foto, geflankeerd door seniorenvertegenwoordiger B. Pattynama
(links) en op de rechterflank regiovoorzitter J.B. Kemper,
de diamantenjubilarissen Emmink (met echtgenote) en Van de Spoel.

Jubilarissen

Steenwijk
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VERLOTING
‘Schaduwoorlog Uruzgan’: rauwe werkelijkheid van de Nederlandse Uruzganmissie

Het onthutsende relaas van de mannen en
vrouwen die de verschrikkingen meemaakten
Uruzgan: de als ‘opbouwmissie’ gepushte nachtmerrie van een ‘oorlogsmissie’.
Nederland liet zich in 2006 lokken in een ‘shadow war’, een schaduwoorlog in het
verraderlijke schemergebied tussen ogenschijnlijke vrede en bittere gevechten met een
nietsontziende ongrijpbare vijand.
Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven, journalistieke kompanen
bij De Telegraaf, schreven hierover
‘joint’ het boek ‘Schaduwoorlog
Uruzgan. De rauwe werkelijkheid
van de Nederlandse missie in
Afghanistan’. Een belangwekkend
boek, “voor outsiders (-) ronduit
een eyeopener (-) urgent om het
te lezen”, steekt militair jurist en
advocaat Michael Ruperti de
loftrompet.

Veel boosheid onder
militairen
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Op de slagvelden van Uruzgan
lieten 25 Nederlandse militairen,
van wie twee door ‘friendly fire’,
het leven. Honderden raakten
ernstig gewond en ervaren
daarvan nog dagelijks de fysieke
en geestelijke gevolgen.
Schoonhoven en Van Joolen laten
“het verhaal” over de doorstane
verschrikkingen “vertellen door de
ogen van de man en vrouw zelf”.
De oorlogskroniek van de
Nederlandse missie in Uruzgan
‘zoals ze daadwerkelijk was’.
De auteurs registreerden “veel
boosheid onder militairen” over
het gebrek aan transparantie over
de werkelijke aard van de missie.
Om “met name de linkerzijde van
het politieke spectrum” te paaien
om groen licht te geven voor de
missie werd daarop “het frame
geplakt” van een ‘wederopbouwmissie’. “Met dat gevoel is vooral
de eerste lichting weggestuurd”,
licht Van Joolen toe. Dat ‘gevoel’
bleef nog een poos hangen bij
familie en magen die dachten dat
hun uitgezonden verwanten daar
een paar uurtjes per dag in de
weer waren met het bouwen van
schooltjes en verder “lekker in de
zon lagen bij te kleuren”. Het
contrast met de rauwe werkelijkheid van alledag in Uruzgan kon
niet schriller zijn. “Dat blijft deze
missie jaren later nog achtervolgen”, stellen de schrijvers vast.

Missie Uruzgan: succes of
mislukking?

Overigens kijken ook de ‘Uruzgangangers’ achteraf vanuit uiteenlopend perspectief naar de als
‘opbouwmissie’ gesleten ‘vechtmissie’. Zeker nu de Taliban weer
stevig in het zadel zitten en alle
‘democratische verworvenheden’,
met name van en voor vrouwen,
rigoureus terugdraaien.
Veel veteranen teren als het ware
nog altijd op de intens ervaren
kameraadschap en de saamhorigheid van gezamenlijk toewerken
naar een bepaald doel. “Ze
zeggen: ‘Dat is iets wat je in het
latere leven nooit meer tegenkomt’. Ze missen die periode echt
en verlangen er bijna naar terug.”
Maar bij velen overwegen de
‘nasleep-effecten’ in de vorm van
PTSS-verschijnselen als nachtmerries en herbelevingen van de
meegemaakte verschrikkingen.
De Uruzgan missiemilitairen
waren, door de bank genomen,
heel jonge “gasten die hun
basisopleiding hadden gedaan en
minder dan een jaar later al in
Afghanistan zaten en moesten
vechten voor hun leven. Ze
kregen daar enorm heftige
situaties voor hun kiezen. Eén van
de dingen die we in het boek
willen laten zien is: wie waren nu
eigenlijk de jongens die daar
zaten?”
Over de vraag of ‘Uruzgan’ gezien
mag worden als ‘een succes’
wordt verschillend gedacht.
Volgens de auteurs van ‘Schaduwoorlog Uruzgan’ zelf, is het lastig
een antwoord te geven op de
succesvraag omdat de doelen
vooraf niet helder zijn
geformuleerd.”(Maar) je zou
kunnen zeggen van wel. Toen wij
er zaten is er een grote vooruitgang geboekt op het gebied van
stabiliteit en vrede. (-) Maar in
2010 zijn we vertrokken en we
hebben het overgedragen aan de
Britten. De stijgende lijn is nog
een tijd doorgezet, maar een

Zie voor de winnaars van de verlotingen in AJ#11-21, p. 7

aantal jaar later is de weg naar
beneden begonnen. De regering
werd corrupter en de Afghanen
moesten het uiteindelijk zelf
doen. Daar is het uiteindelijk
misgegaan, maar dat betekent
niet dat onze missie is mislukt”, is
de conclusie van Silvan Schoonhoven en Olof van Joolen, de
auteurs van ‘Schaduwoorlog
Uruzgan. De rauwe werkelijkheid
van de Nederlandse missie in
Afghanistan’.

Verloting
‘Schaduwoorlog Uruzgan’.
Auteurs: Silvan Schoonhoven en
Olof van Joolen.
Pagina’s: 272.
Prijs: € 20,99.
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam BV.

Uitgeverij Nieuw Amsterdam stelt
3 exemplaren beschikbaar ter
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 20 december.

Overledenen
Westervoort

Lodewijk (Lo) Spiering, 81 jaar,
op 14 oktober.
Correspondentieadres: De Rosmolen
23H, 6932 NA Westervoort.

Roosendaal

Frieda van Woudenberg-Verheugen,
76 jaar, op 15 oktober.
Correspondentieadres: Bandeliersberg
246, 4707 SG Roosendaal.

Oss

Ignatius Antonius (Ignas/Toon)
Wierdsma, 90 jaar, op 23 oktober.
Correspondentieadres: Vianenstraat 64,
5342 AJ Oss.

Ermelo

Hindrik (Henk) Brondijk, 93 jaar,
op 29 oktober.
Correspondentieadres: G.H. Schreurs,
Jacob Catslaan 71, 3852 BV Ermelo.

Balk

Sjoerd van der Land, 88 jaar,
op 30 oktober.
Correspondentieadres:
M. Jager-van der Land, Halle-Nijmanweg
36a, 7025 EG Halle-Nijman.

Rijen

Jan Theunissen, 78 jaar, op 4 november.
Correspondentieadres:
Tuinstraat 6, 5121 EJ Rijen.

Bunschoten-Spakenburg

Gerrit Johannes (Gerrit) Bezemer,
86 jaar, op 12 november.
Correspondentieadres:
Anthon van der Horstlaan 67,
3752 VM Bunschoten-Spakenburg.

Regiovoorzitters
Noord

F.T.C. Voogt
A.S. Talmaplein 14
8802 RW Franeker
Mobiel: 06-29023099

Oost

C.J. Dekker
Meester Leppinkstraat 10
7151 EP Eibergen
Privé: 0545-473571
Mobiel: 06-49135719

Midden

J.B. Kemper
Ronhaarstraat 37
3815 MA Amersfoort
Mobiel: 06-51171758

Lidmaatschap
De afgelopen tijd kregen onderstaande
ACOM-leden een jubileum-insigne alsook
de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

50 jaar lid:

J.J.M. Bakker (SMbd),
A.J.A. Beekmans (AOObd),
W.J. Beursgens (AOObd),
A.J.M. van den Boom (MAJbd),
M.P. van den Broecke (SMbd),
S. Dijkstra (SGT-1bd),
J.G.M. Engeman (AOObd),
A. Heijs (AOObd),
H.G.H. Konings (KAPbd),
C.J. Lokerse (AOObd),
J.C. Nagel (Sgt-1bd),
S.B. Tilma (MAJbd),
F.T.C. Voogt (ELTbd),
F. Zandstra (AOObd),

25 jaar lid:

B.F.M.J. Bouchoms (SM),
M. Edelman (MAJ),
J.D. Elmendorp (SGT-1bd),
M. de Haas (LKOL),
L.D. Hamstra (LTZ2),
H.W. Jalving (SGT-1),
J. Koning (LKOL),
H.M.E.P. Maertens (SGT-1),
H.A.J. Schell (MAJ),

40 jaar lid:

60 jaar lid:

A.G.F. Alt (Burger),
Mw. M.C. Choe Si Phon-Simons,
C. van der Merwe (SMbd),
Mw. Y.W.G.A. Veffer-van den Broek,
L.W.A. van Velthoven (MAJbd),
A.W.J. Veltmaat (AOObd),

L.J.M. Debie (AOObd),
M.I. Deli (AOObd),
B.J.J. Jacobs (ELTbd),
G.P.W. van Keulen (KAPbd),
J.G. Nuis (AOObd),
W. van der Linden (KAPbd),
het nieuwe lid van de ACOM
C. Prevo (AOObd),
het nieuwe lid van de ACOM
A.Th.W. Roes (MAJbd),
Voorletters:
Naam:
P.M.
van Soest (AOObd),
Voorletters:
Naam:
H.J.
Stessen
(AOObd),
Geboortedatum:
m/v
T.G.
Veenstra
(AOObd),
m/v
Adres:Geboortedatum:
J. Zijderveld (AOObd).

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

Werknemer- ID:

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

Datum:

-

-Nieuw Datum:
lid:
Datum:
Nieuw lid:

--

Nieuw lid:
Nieuw lid:
Nieuw lid:

Zuid

G.A.M.C. Dijkers
Hobosstraat 28
3900 Overpelt
BELGIË
Privé: 00-3211735970

en wij:
en wij:

Handtekening:
Handtekening:
Bestaand lid:
Handtekening:

Bestaand lid:

en wij:
en
en wij:
wij:

Bestaand lid:
Bestaand lid:
Bestaand lid:

West

M. Bal
H.P. de Biestraat 17
4205 CV Gorinchem
Dienst: 06-51262613
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Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:

:
:
:
:

:

Actievoorwaarden:
Actievoorwaarden:
-Deze actieActievoorwaarden:
geldt
alleen voor ACOM-leden
-Deze
actie
geldtgeldt
alleenminimaal
voor ACOM-leden
-Deze
actie
alleen
voor
ACOM-leden
-Het nieuwe
lid verplicht
zich
één
jaar lid te blijven
Actievoorwaarden:
Actievoorwaarden:
-Het
nieuwe
lid verplicht
zich minimaal
éénom
jaarworden
lid
te blijven
actie
geldt
alleen
voor
ACOM-leden
-Het
nieuwe
lid
verplicht
zich
minimaal
één
jaar
lid teinblijven
De waarde-Deze
van
het
welkomstcadeau
kan niet
gezet
contanten
-Deze
actie
geldt
alleen
voor
ACOM-leden
De
waarde
van
het
welkomstcadeau
kan
niet
omlidworden
gezet in contanten
nieuwe
lid verplicht
zich
minimaal
één
jaar
teniet
blijven
De
waarde
van
het
welkomstcadeau
kan
om worden gezet in contanten
-Deze actie-Het
is
niet
geldig
in
combinatie
met
andere
acties
-Het
nieuwe
lidniet
verplicht
zich
minimaal
één
jaar
teacties
blijven
-Deze
actievan
is
in combinatie
met
andere
De
waarde
hetgeldig
welkomstcadeau
kan
niet
omlidworden
gezet in contanten
is welkomstcadeau
niet geldig in combinatie
andere
acties
De-Deze
waardeactie
van het
kan niet om met
worden
gezet in
contanten
-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. em. dr. A.H.M. van Iersel
Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant: (vacant)
Rabbijn D.M. Sebbag
Pandit K. Bisseswar
Imam: (vacant)
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

