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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
Iedereen merkt op dit moment de gevolgen van de
schandalige inval van Rusland in Oekraïne. Als we
dichtbij, in eigen land, kijken schieten de prijzen omhoog
en is er ineens schaarste aan allerlei producten.
Mensen die het al moeilijk hadden om de eindjes aan
elkaar te knopen krijgen het met de dag moeilijker. Maar
de echte pijn zit uiteraard in de Oekraïne. Hele steden
en gebieden worden plat gebombardeerd of op een
andere wijze vernietigd. We kennen allemaal inmiddels
de beelden waaruit men op zou kunnen maken dat er
ook stelselmatig oorlogsmisdrijven worden gepleegd.
Hele gezinnen worden gedood aangetroffen.
Mijn gedachten gaan dan ook bovenal uit naar de
Oekraïners die zo zwaar en onterecht getroffen worden.
Dit is maar weer eens een bewijs dat een oorlog alleen
maar slachtoffers en verliezers kent, en nooit winnaars.
Want ook aan de Russische zijde zullen de verliezen
groot zijn. (Jonge) mensen die sneuvelen en gezinnen
die hun familieleden niet terug zien keren vanuit
Oekraïne. Veelal militairen die niet eens wisten waar ze
heen zouden gaan of waar ze voor zouden moeten
strijden.
Waar dit alles ons de komende tijd zal brengen zal ook
de tijd moeten leren. Het minst ongunstige scenario zou
inhouden dat er een vorm van “vrede” gaat komen
maar ook dan zullen de gevolgen nog vele jaren
doordreunen. Het zal nog vele jaren duren voor
Oekraïne herbouwd is en dat zal onnoemelijk veel geld
gaan kosten. Daarnaast zullen de exportproducten uit
Oekraïne niet ineens weer in voldoende mate op de
markt komen met alle prijs- en voorraad effecten van
dien. Dat laatste heeft voor de arme(re) landen
vermoedelijk nog veel grotere gevolgen dan voor ons
“rijke Nederland”. En let wel, dat is dan, naar mijn
mening, het meest positieve scenario. Bij de andere
scenario’s wil ik nog niet eens stilstaan.
Als we dichter bij huis kijken vallen meerdere zaken op.
Allereerst uiteraard dat iedereen ineens beseft dat we
nog steeds te weinig hadden begroot voor Defensie.
Toch een beetje het gevoel van een huiseigenaar die de
brandverzekering wil verbeteren terwijl het huis al in de
brand staat. Maar goed, er komt vermoedelijk dus
(weer) meer geld beschikbaar voor Defensie.
Extra geld ten opzichte van het laatste regeerakkoord en
wellicht dat daardoor eindelijk de beloofde 2% van het
BBP in 2024 gehaald gaat worden. Triest gevolg van de
inval van Rusland in Oekraïne. Daarbij wijs ik ook nog
maar eens op het gegeven dat die 2% de afspraak was
vóór deze invasie, en dat in de Defensievisie 2035 al
duidelijk was gemaakt dat dit veel te weinig was. Ik
wens de politici dan ook veel wijsheid toe bij het nemen
van de besluiten dienaangaande. Men komt immers
overal geld te kort en het wordt er daardoor allemaal
niet eenvoudiger op.
Iets heel anders, elders in dit nummer van ACOM
Journaal leest u nogmaals een artikel over de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. In die
verkiezingen kunt u, voor de groep waar u deel van uit
maakt (deelnemers, inclusief UGM-ers of gepensioneerden) uw stem uitbrengen. Ik roep u ook op om dat s.v.p.
te doen.
Maak gebruik van uw stem(recht) en stem bij voorkeur
op één van de ACOM-kandidaten. Zijn zullen zich
maximaal inzetten om uw belangen te behartigen en
hoewel het uiteraard gaat om de belangen van álle
mensen die aangesloten zijn bij het ABP, is het goed als
er mensen in het Verantwoordingsorgaan zitten die
specifieke kennis van en
ervaring met de militaire
pensioenen hebben.
Voor nu wens ik u alle goeds
en veel sterkte en wijsheid in
de komende periode.

Jan Kropf

INHOUD
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Medezeggenschap:
Staatssecretaris van
Defensie geeft het goede
voorbeeld en zet in op
(meer) inclusiviteit en
diversiteit in de
organisatie.
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12
Strategisch Kompas
onderstreept urgentie van
meer samenwerking
EU-NAVO. Meer defensieinvesteringen tegen
agressie Rusland.

Veteraneninstituut
(NLVi) organiseert
speciale ‘praat- en
luistersessies’ voor
missieveteranen die het
moeilijk hebben door de
oorlog in Oekraïne.
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Oneigenlijke druk op
militairen om zich te laten
vaccineren tegen
COVID-19.
Onduidelijkheid over
voorwaarden bestaande
vaccinatieplicht.
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Disclaimer

De meningen en opvattingen vertolkt in
columns in dit blad, zijn, met uitzondering
van ‘Uw voorzitter’, niet per se de meningen
en opvattingen van de ACOM de Bond van
Defensiepersoneel.

Inleveren kopij ACOM Journaal
#05-22: 18 april, #06-22: 23 mei

@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond
ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

NIEUWS

Minister Ollongren: ‘Loonsverhoging
militairen hoogste prioriteit’
Minister van Defensie Kajsa Ollongren gaat ervoor zorgen dat het loon van
de militairen omhoog gaat. Daarvoor wil ze deels het extra geld gebruiken dat Defensie
in het coalitie- c.q. regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken
naar de toekomst', is toebedeeld.
De Defensieminister van D66-huize
deed die toezegging onlangs in het
televisieprogramma ‘WNL op Zondag’. Die loonsverhoging heeft voor
Ollongren “de hoogste prioriteit”
benadrukte de minister.

militair niet eens op het niveau is van
een even jonge vakkenvuller bij de
buurtsuper. Een 18-jarige, eventuele
aspirant militair, komt daar met de nodige moeite, als hij/zij dat überhaupt
doet, zijn bed voor uit, blijkt uit een
krantenonderzoek.

“Ja”, wierp minister Ollongren tegen,
“maar toeslagen trekken dit wel op
tot een vergelijkbaar niveau, maar de
salarissen hebben inderdaad onze
aandacht. De mensen die dit werk
doen verdienen de juiste waardering.”

Kille waarheid

“We hebben bij de start van dit kabinet ook al extra geld beschikbaar gesteld voor arbeidsvoorwaarden en de
gesprekken daarover lopen nu. Naast
de goede spullen en het aanvullen
van de reserves, zijn de salarissen de
hoogste prioriteit. Het begint bij de
mensen”, aldus Ollongren.
‘Salarisverhoging voor militairen’
klinkt overigens gulhartiger dan het
in feite is. De kille waarheid is dat
het loon van een jonge beginnende
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Bijzondere ceremonie 'vaandelopschrift toewijzing' op pontons Hofvijver

Dit jaar weer Veteranendag als vanouds
met defilé en viering Malieveld
“Een echte Veteranendag”, belooft het dit jaar, zaterdag 25 juni a.s.,
te worden. Althans dat verzekert de organisatie,
het Nationaal Comité Veteranendag.
Bijzondere ceremonie

Nu de laatste coronabelemmeringen zijn weggenomen, staat niets
de traditionele viering van
Veteranendag in de weg. Tenzij
corona zich andermaal meldt via
een agressief kwaadaardige
variant. Maar ook in dat opzicht is
optimisme en positiviteit gerechtvaardigd.

Voor Veteranendag 2022 staat dan
ook een “compleet programma”
in de steigers. “Een editie die
heel bijzonder wordt: maar liefst
18 detachementen van de
krijgsmacht ontvangen een
vaandelopschrift voor hun inzet in
Afghanistan.” Deze bijzondere
ceremonie vervangt dit jaar de
reguliere medaille-uitreiking op
het Binnenhof. Ze vindt plaats op
pontons op de Hofvijver. De
gelauwerde detachementen lopen
daarna met hun vaandels voorop
in het defilé. Dat belooft een
kleurrijk en indrukwekkend gezicht
te worden.

Defilé en viering Malieveld
Het startsein voor de Nationale
Veteranendag wordt gegeven in

de Koninklijke Schouwburg in
’s-Gravenhage. Traditiegetrouw is
er, ijs en weder dienende, dit jaar
ook het nationaal veteranendefilé
af te nemen door de Koning.
Bovendien worden van overal uit
het land veteranen verwacht voor
de gezellige viering op het
Malieveld met spijs, drank en
muziek en natuurlijk ook het
weerzien met de kameraden (van
weleer).

NIEUWS
Vo o r v e t e r a n e n d i e h e t ‘ m o e i l i j k
hebben’ door de oorlog in Oekraïne

Veteraneninstituut gaat speciale
praat- en luistersessies organiseren
Het Veteraneninstituut (NLVi) gaat praat- en luistersessies organiseren voor veteranen die geestelijk
gebukt gaan onder de oorlog die Rusland
ontketende in Oekraïne. Uit meldingen die bij het
NLVi binnenkomen blijkt dat veteranen behoefte
hebben om hun gemoed te luchten naar aanleiding
van de oorlog.
Het Veteraneninstituut maakt ook melding van veteranen (“enkele signalen”) die voornemens zijn naar Oekraïne af te reizen om mee te vechten.

Speciale informatiepagina

Men merkt bij het zorg- en hulpverleningsinstituut dat de oorlog in Oekraïne weer (traumatische) beelden van hun uitzending oproept bij (sommige)
veteranen. Het kan therapeutisch van nut zijn om daar dan, onder professionele begeleiding, (met elkaar) over te (kunnen) praten. De eerste van de
serie bijeenkomsten, waarbij eventueel ook de partners welkom zijn, is op
9 april in Doorn.
Op de website van het NLVi is een speciale pagina te vinden met nadere
informatie en waarschuwingen over de gevaren van het gaan naar Oekraïne
als ‘oorlogsvrijwilliger’. “Geen goed idee”, is het oordeel van Defensie die
ook meldt niet te weten of en hoeveel veteranen al vertrokken zijn naar het
oorlogsgebied. Wie die stap toch zet is vervolgens op zichzelf aangewezen
hebben zowel de minister van Defensie als de premier vaker laten weten.
In zulke gevallen staat de overheid vrijwel machteloos als het op (nood)hulp
aankomt. Daarom geldt voor Oekraïne dan ook een negatief reisadvies.

Peter Coomans Ridder in de
Orde van Oranje Nassau
ACOM-lid en voormalig bestuurder Peter Coomans uit
Hoek van Holland is onlangs door koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De gedecoreerde, kapitein b.d. van de Koninklijke Marechaussee (KMar),
werd onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor onder meer tal
van instellingen en organisaties. Zo beijvert hij zich voor onder andere het
behoud en uitdragen van de rijke historie van zijn krijgsmachtdeel KMar.

‘Hoekenees van het jaar’

Ook in zijn woonplaats is Peter Coomans vermaard en gewaardeerd om
zijn vrijwilligerswerk. Hij kreeg in 2008 de eretitel ‘Hoekenees van het jaar’.
Daarbovenop werd hem in 2012 de begeerde ‘Hoek van Holland-speld’
uitgereikt.
Naast zijn vele (lokale,
regionale en landelijke)
vrijwilligerswerk is Peter
Coomans maar liefst
dertig jaar actief geweest
in tal van functies als
afdelingsbestuurder van
de ACOM.
Een dankbare bond
feliciteert Peter Coomans
van harte met zijn dubbel
en dwars verdiende lintje.
Proficiat!

MexicaanseHond
De wekker ging af met het oorverdovende geluid dat met ondraaglijke migrainepijnen een onomkeerbaar punt aangeeft! Is de door
de Franse president Macron als ‘hersendood’ getypeerde NAVO
eindelijk wakker? Is het westen (i.e. Europa) eindelijk wakker?
Beseft het westen nu in deze cruciale existentiële fase de bikkelharde moeder aller wake up calls van Oekraïne, - dat de dreiging
vanuit het Kremlin reëel is. Of is men nu, na de eerste schrikreactie: ‘Is er wat?’, in de ‘soes-modus’ belandt?
De Amerikanen bleven, ook na de val van De Muur, Europa waarschuwen zich geen Russisch zand in de ogen te laten strooien.
Maar het Avondland, sindsdien in de rozige ban van neo-appeasement, pacifisme en defaitistisch ‘weg-met-alle-kruisraketten-enkernwapens’, sloeg alle waarschuwingen van ‘die vermaledijde
Amerikanen, (schietgrage Yanks, abjecte oorlogshitsers die zich
slechts bekreunen om gewin voor hun eigen wapenindustrie)’
hautain in de wind. Ja, zelfs toen de Russen massaal gingen
bivakkeren aan de grenzen van Oekraïne, en Washington, weken
van tevoren, als het ware het draaiboek uittekende van wat
er te gebeuren stond, werd dat met hooghartig hoongelach in
ontvangst genomen.
En nu bijeengedreven als angstige gazelle kalfjes door een roedel
bloeddorstige hyena’s met zowaar als gevolg een eensgezinde
veroordeling en afkondiging van tot nog toe ongekende sancties
tegen Rusland. Dat wil zeggen de oligarchen coterie rondom de
troon van Vlad I.
Zwakke stee in het geheel is (alweer) Duitsland. Maar ook Italië
- en andere EU-landen -, die hun ziel en zaligheid als onderpand gaven aan Moskou voor de prompte leverantie van gas, aardolie en
kolen. Maar ook Nederland krijgt het Spaans bij de gedachte alleen
al dat het subiet van het Russisch gas af zou moeten. En dit terwijl
Amerika ruimhartig over de brug komt met LNG (vloeibaar gas).
‘Wiedes!’, wist het Journaal (vrijdag 25-03-22, 20.00 uur) woke te
analyseren: ‘Die Amerikanen wilden dat gas allang aan ons kwijt.
Maar Europa hield altijd de boot af en nu zien ze hun kans schoon.
Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks - jazeker, ik weet het, ook
bij de christelijke vakbeweging een hogelijk getapte ideologie)
riep dat we met dat Amerikaanse gas alleen maar “meer fossiel”
binnenhalen. Tja, mijn oude moeder (God hebbe haar ziel) zei dan
altijd: ‘Cria cuervos y te sacarán los ojos’ (Als je kraaien fokt zullen
ze je de ogen uitsteken/Ondank is ’s werelds loon).
En dan is daar ook nog de vijfde colonne. Poetins “nuttige idioten”
in (Noordwest-)Europa die Vlad I bewieroken en zonder gêne zijn
agressiebeleid voluit verdedigen. Conform de Russische patriarch
Kirill die strijk en zet verkondigt dat Poetin de ‘Gezondene van
God’ is en “de waarheid van God vertelt”. Volgens de Russischorthodoxe (geestelijke) opper-pajongwaaier van het Kremlin, is
er tussen hem paus Franciscus en de Anglicaanse aartsbisschop
Justin Welby, “een grote mate van overeenstemming en begrip
over de situatie in Oekraïne”.
‘Wollt ihr den totalen Krieg?’. Kent u die beruchte slogan van Hitlers toppropagandist Joseph ‘De Klompvoetige’ Goebbels? Voor de
eerste keer gebruld in zijn notoire ‘Sportpalastrede’ op 18 februari
1943 in het Berliner Sportpalast. Peptalk voor Das Reich dat de
oorlog aan het verliezen was. Met die vorm van totale oorlogsvoering, zonder onderscheid tussen militair en burger, terreurbombardementen (à la Rotterdam, Dresden, Coventry) wil Vlad de Grote,
Oekraïne onder de ‘Lenin-Stalin-knoet’ brengen en houden.
Uw columnist, die in dit opzicht domicilie kiest aan de pessimistische kant van het spectrum, ziet het ervan komen dat vanuit het
Kremlin het westen eerlang ‘den totalen Krieg’ wordt verklaard.
Nu al, met onverholen minachting van contractuele afspraken,
dreigt men met dichtdraaien van de gaskraan als de brandstofleveranties niet in roebels worden voldaan.
In cyberspace woedt die ‘totale oorlog’ overigens al jaren. Of wij
daarop adequaat reageren door een lik-op-stuk beleid, onverwijlde
toepassing van het aloude ius talionis (vergeldingsrecht), onttrekt
zich helaas aan onze waarneming.
Intussen hebben wij in Nederland een jonge, enthousiaste staatssecretaris van Defensie mogen begroeten, bezig aan onder meer
zijn rondgang langs de defensiestaties in het land. Hij is zich “rot
geschrokken” van wat hij zag en hoorde, mochten wij vernemen via het ochtendblad dat
zegt ‘wakker Nederland’ te (be)dienen.
“Jeetje, laten we onze mensen hier
werken?”, was zijn primaire reactie. Hij
beloofde dan ook als “een malle aan
de slag te gaan om alle achterstanden
weg te werken”. Wij nemen geduldig
plaats op het vinkentouw. U ook?
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ALGEMEEN

‘ACOM-kandidaten’ verkiezingen 2021Het pensioenfonds ABP organiseert voor zijn Verantwoordingsorgaan (VO)
verkiezingen, van 4 tot 25 april 2022, waaraan alle actieve deelnemers of gepensioneerden van ABP kunnen deelnemen. De VO-leden vertegenwoordigen de bijna 3 miljoen
werknemers, werkgevers en gepensioneerden van het pensioenfonds.
Het VO adviseert het ABP-bestuur en controleert en beoordeelt jaarlijks achteraf zijn
beleid, handelingen en activiteiten.
Deelnemers, de mensen die nu actief
pensioen opbouwen, stellen zich verkiesbaar
namens de Kiesgroep Deelnemers.
Gepensioneerden, iedereen die nu een
pensioenuitkering krijgt, stellen zich verkiesbaar namens de Kiesgroep Gepensioneerden.
De adspirant ACOM-kandidaten voor de
respectievelijke Kiesgroepen zijn:

H.J. (Jan) Kleian
(Kiesgroep
Gepensioneerden)

Jan Kleian is alweer
decennia (sinds de jaren
’90) bestuurlijk actief
binnen en buiten de
ACOM.
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Hij trad in 1972 in dienst van de Koninklijke
Luchtmacht (KLu) waar hij zich onder meer
intensief bezighield met medezeggenschap.
Mede hierdoor werd hij in 1994 ‘aangetrokken’ om het bestuur van de ACOM te komen
versterken. In eerste instantie als algemeen
secretaris, vervolgens, van 1998-2003 als
onderhandelaar, lid Sectoroverleg Defensie
(SOD). Van 2003 tot 2014 leidde Kleian de
bond als algemeen voorzitter, lid SOD.
In die periode werden onder meer de
contacten met de postactieve ACOM-leden in
Suriname en de toenmalige Nederlandse
Antillen (Curaçao en Aruba) opnieuw aangehaald. Voor Kleian geen koekeloeren vanachter
de geraniums na zijn actieve periode als
ACOM bestuurder, maar continuering van de
belangenbehartiging ten behoeve van (ex-)
werknemers van Defensie.
Die jarenlange belangenbehartigings- en
bestuurlijke ervaring wil Kleian graag inzetten
in het Verantwoordingsorgaan ABP. Het is nu
eenmaal “de aard van het beestje”.

R.A.M.M. (Roeland)
van Santvoord
(Kiesgroep
Gepensioneerden)

Roeland van Santvoord
(73) stelt zich (aspirant)
kandidaat voor het
Verantwoordingsorgaan,
namens de Kiesgroep
Gepensioneerden, omdat
het VO “een heel belangrijke functie heeft en
omdat ik vind dat leden/pensioendeelnemers
inbreng moeten hebben in het beheer van

hun kapitaal.”
Van Santvoord, luitenant-kolonel der artillerie
b.d., mag bogen op een zeer gevarieerde
militaire loopbaan van 37 jaar in binnen- en
buitenland. Parallel aan zijn Defensieloopbaan
bouwde hij ook aan een civiele carrière bij o.a.
de Nederlandse Spoorwegen, ProRail e.a.
Een burgercarrière die in 2012 werd afgesloten als projectmanager in Nigeria.
Roeland van Santvoord wil in het VO in het
bijzonder ook bijdragen aan het bieden van
tegenwicht in verband met de gevolgen van
de aanstaande verandering van het pensioenstelsel. De financiële ervaring gedurende zes
jaar opgedaan als controller/hoofd financiën
van de EU-waarnemingsmissie in de Balkan,
zal hierbij prima van pas komen.
Ook ‘overleg’ is Van Santvoord niet vreemd
gezien zijn ervaring op dat gebied onder meer
als vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad bij NS en niet in de laatste plaats
als (algemeen en regionaal) bestuurder van de
ACOM.

J.C.A. (John) van
der Hulst (Kiesgroep Deelnemers)

John van der Hulst (37)
heeft inmiddels twintig
jaar (werk)ervaring in
dienst van het rijk,
waarvan dertien als
militair, achter de knopen.
Hij is bestuurlijk actief in zowel de ACOM als
in de medezeggenschap bij Defensie. Enige
tijd als voorzitter van de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie (CMC) en nu
in de MC van Defensiestaf. Maar ook in de
lokale (gemeentelijke) politiek stak Van der
Hulst zijn energie en vrije tijd.
Naast een passie voor medezeggenschap,
koestert Van de Hulst ook een warme
interesse in “financiële duurzaamheid” en de
drive om “mensen (te) bewegen om zelf
verantwoordelijkheid te nemen over hun
toekomst”. Hij wil bovendien “de wereld van
het pensioen een beetje begrijpelijker maken
voor de mensen”, of ze nu “actief, gepensioneerd of slapend zijn”. Nadenken over het
pensioen en indien nodig in actie komen
binnen de daarvoor geëigende kaders, is naar
zijn mening belangrijk voor zowel nog niet
gepensioneerden als gepensioneerden. Vanuit
die motivatie en sociale gedrevenheid wil

ALGEMEEN

-2022 Verantwoordingsorgaan ABP
John van der Hulst die “analytisch sterk”
wordt genoemd, zich inzetten in het Verantwoordingsorgaan ABP.

R.P.E. (Ron) van de
Put (Kiesgroep Deelnemers)

Ron van de Put (61) is,
naar eigen zeggen, “een
gepassioneerde, veelzijdige en zeer ervaren
leidinggevende, begeleider
en coach”. Hij mag
“tevreden en trots terugkijken op 44 jaar
werkervaring”.

Maak uw keus s.v.p.! Laat uw stem via het
VO luid en duidelijk klinken binnen ABP.
Het gaat om uw (toekomstig) pensioen!
Zorg dat de ACOM-kandidaten van uw
keuze zich kunnen laten horen en gelden in
het Verantwoordingsorgaan van ABP.

Hij diende als militair Defensie 41 jaar “in
uiteenlopende functies en rollen”. Op 1 januari
2019 ging Van de Put met leeftijdsontslag
maar werd per diezelfde datum aangesteld
als burgermedewerker. Die aanstelling
eindigde overigens op 1 januari jl. maar “(ik)
bouw nog steeds pensioen op bij het ABP tot
in ieder geval 2027”, legt hij uit.
Behalve als gedreven en ervaren leidinggevende, begeleider en coach, heeft Ron van de
Put ook als diplomaat (werk)ervaring opgedaan gedurende een vierjarige detachering in
London in de functie van Landmacht- en
Luchtmacht attaché. Van de Put is “zeer
begaan met de zorg voor het personeel en
goed werkgeverschap.”
Stem! Ga naar de ‘verkiezingspagina’
op de ABP website:
https://cutt.ly/PDPEjd7
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COLUMN

Heeft de rechtvaardige
oorlog nog betekenis?
De oorlog in Oekraïne is een klassieke interstatelijke oorlog. Precies
omdat het in Oekraïne wel om een oorlog tussen staten gaat, doet zich de
vraag voor: wat hebben we aan de ethiek van de ‘rechtvaardige oorlog’?
Je zou zeggen van wel, want die
traditie heeft als uitgangspunt dat
oorlogen alleen gevoerd mogen
worden door legitieme overheden: staten dus. Maar wil dit dan
ook zeggen dat de ‘rechtvaardige
oorlog’ nog steeds geldig is en
van toepassing?

Kritiek

8

Er zijn veel mensen die kritiek
uitoefenen op de ‘rechtvaardige
oorlog’. Ze zeggen dan: zie je wel,
er vallen burgerslachtoffers, de
rechtvaardige oorlog bestaat niet.
Deze redenering klopt echter niet.
Want de kritiek op het maken van
burgerslachtoffers komt juist voort
uit de criteria van de rechtvaardige
oorlog. Wat dit aangaat is de term
‘rechtvaardige oorlog’ ongelukkig.
Het gaat juist niet om een
algemene rechtvaardiging van
oorlogen, noch van alle oorlogshandelingen. Het gaat juist om
een toetsingsinstrument dat ook
een bron van kritiek op oorlogshandelingen is. Oorlogsmisdaden
maken de traditie van rechtvaardige oorlog niet ongeldig, naar
juist noodzakelijk.

Een speciale militaire
operatie?

Rusland voert naar eigen zeggen
een speciale militaire operatie’ uit.
Met deze term poogt Rusland het
oorlogsrecht te ontwijken. Maar in
feite is het een aanvalsoorlog
tegen een soevereine staat
Oekraïne en zijn territoriale
integriteit. Die territoriale integriteit schendt Rusland al veel
langer, door de annexatie van de
Krim en de deelname aan de
separatistische strijd in het oosten
van Oekraïne. Een aanvalsoorlog
is niet geoorloofd volgens het
internationaal recht. Daarentegen
heeft Oekraïne volgens artikel 51
van het Handvest van de VN het
recht zich te verdedigen tegen die
aanvalsoorlog. Er is dus internationaalrechtelijk gezien sprake van
‘rechtmatige verdediging’, die ook
gesteund mag worden met
wapenleveranties.

Rechtmatige verdediging

tegen te houden. Dan het vierde
criterium: Is het geweld van
Om te concluderen dat Oekraïne
Oekraïne tegen Rusland proportioeen ‘rechtmatige verdediging’
neel? Ik meen van wel. Oekraïne
voert, lijkt de ethiek van de
richt zich in de regel op militaire
rechtvaardige oorlog dus niet per
doelen, de uitschakeling van de
se nodig: het internationaal recht
aanvallende tegenstander. Dat past
lijkt te volstaan. Toch is er parain de ‘rechtvaardige oorlog’.
doxaal genoeg juist sprake van een
‘rechtvaardige oorlog’ van Oekraïne
tegen Rusland, omdat het een
Dubbel effect
verdedigingsoorlog betreft. Met
Het vijfde criterium is lastiger. Het
andere woorden: de ethiek van de
is het principe van het dubbel
rechtvaardige oorlog is niet
effect. Heeft de verdedigingsoorlog
vervangen door het internationaal
misschien onbedoelde, dubbele,
recht, maar zij onderbouwt dit recht
effecten die opwegen tegen de
juist vanuit de ethiek. Hoe dan?
rechtvaardige zaak? Zijn die
Door te stellen dat politieke
onbedoelde, dubbele effecten
overheden een natuurrechtelijke
misschien zo zwaarwegend dat
verplichting hebben hun burgers
men beter afziet van verdediging?
tegen agressie te beschermen.
Men kan zich bijvoorbeeld afvragen
Precies daarvoor dient de zwaardof er niet veel bloedbaden waren
macht van de overheid. Dit
voorkomen als Oekraïne in een
natuurrecht is in Europa heel
vroeg stadium gecapituleerd zou
belangrijk geweest na de Tweede
hebben – vooral omdat de kans op
Wereldoorlog. Het omvat niet
militair succes (zesde criterium)
alleen het recht op zelfverdediging,
voor Oekraïne gering is. Wegen de
maar ook ‘gewoonterecht’: dingen
doden die gevallen zijn door het
die men eenvoudig weg niet hoort
volhouden van de strijd op tegen
te doen in een oorlog. Toen moest
het belang van soevereiniteit en tertijdens het proces van Neurenberg
ritoriale integriteit? Deze vraag is
beargumenteerd worden waarom
lastig te beantwoorden. Het zijn
oorlogshandelingen misdadig
immers op de eerste plaats Russen
To whom
it may concern
waren ook al stonden die nog niet
die
de slachtoffers
en de materiële
in het internationaal Irecht
omschreschade
veroorzaken.
Maar door te
have known Timo Damm since September 2020 in my capacity as Chair for Religion and Ethics in the
ven: misdaden tegenContext
de vrede,
de verdedigingsoorlog
of the Armed Forces at Tilburgkiezen
university,voor
more specifically
from my position as an Ilab
supervisor for Tilburg University’s Outreaching Honors Program. Here I supervised the research project
misdaden tegen de menselijkheid
geeft de Oekraïense overheid de
“Ethical Challenges in Contemporary Wars”, where Timo was the team leader. Over the course of an
en oorlogsmisdaden.academic
De rechters
in
Russen
wellicht
‘naaste
year, Timo demonstrated
consistent
high motivation
andwel
skills, de
both in
the research he was
as well as in his efforts to lead the team.
Neurenberg en Tokiodoing
gebruikten
het
gelegenheid tot het kwade’, en dus
natuurrecht dus als bron
van recht.
tot hetknowledge,
dubbelexceptional
effect for
want
ze geeft
Timo possesses
a wide range of interdisciplinary
his current
level of
education.
ability to apply this knowledge
in practicaltot
terms
was reflected
in his contributions to the
Dat laat zien dat ethiek
ookHisjuridisch
aanleiding
meer
Russische
final product of the research product. Passionate about tackling complex issues, he is willing to go above
relevant is. Het internationaal
recht
blijkt
duscapable of
and beyond to shed
light on a problem bombardementen.
from diverse perspectives. He isHier
a creative
innovator,
himself En
and his ideas if a changing
environment
requires
it, and
has indirect
shown himself to be
steunt immers deelsreinventing
op ethiek.
dat het
beginsel
van
het
resilient in the wake of unstable or changing circumstances such as those induced by the pandemic. His
dus is reflectie op derigorous
rechtvaardige
waarin
het
nietskills
beoogde
work ethic and strong attentioneffect,
to detail paired
with his
analytical
ensure a high quality
outcome regardless
oorlog als ethische traditie
niet of the task at hand.effect wordt gewogen, niet tot een
overbodig. 
antwoord
leidt.
In his work, Timo strives for excellenceeenduidig
with creativity and
attention to detail.
The research article Timo
and his team wrote with input from theAlles
Inspectorbij
General
of themeen
Dutch armed
worthy to
elkaar
ik forces
tochI deemed
dat de
be published in my publication series on religion and security. This is to a large degree attributable to
Oekraïne strijdt dus volgens
het
oorlog wel voldoet
Timo’s drive and dedicated work on the project.
tweede criterium voor een
aan de criteria,
his academic skills, Timo stands out with his high interpersonal skills such as leadership and
‘rechtvaardige zaak’:Besides
de
beschermaar dat Oekraïne
mediation, which he strategically employed over the course of the research project to help guide the group
ming van de soevereiniteit
en deresults. In teamworkeerder
endedicated
beterand adaptive, both in the roles of team
to the best possible
he is highly
member and team leader. His communication skills and motivation were particularly apparent to me as
burgers, en de integriteit
van
de
had
moeten
supervisor in his frequent updates on the progress of the project and general consistent communication.
instituties in deze democratische
onderhandelen
With his international and multidisciplinary experience as well as his diverse skill set, Timo will be a key
rechtsstaat. Het derde
criterium
over haar
member to any project he partakes in. I therefore strongly recommend him and will gladly respond to any
houdt in dat de verdedigingsoorlog
geopolitieke
questions.
het laatste redmiddel moet zijn. Dat
relatie met
Yours faithfully,
is het inderdaad. Rusland viel niet
Rusland en de
langer met alleen geweldloze
rechten van Russen
Prof. emeritus dr. A.H.M. Fred van Iersel
diplomatie en onderhandelingen
inCatholic
de Oekraïne.
Honorary professor at Tilburg School of
Theology;
CCADD member; co-editor of Ethics and Armed Forces.
Telephone: +31 6 23816815

MERKSTENEN
Nec in robore, sed in spiritu meo

Een tegendraadse wapenspreuk
Laatst mijn ‘dienstbijbel’ weer eens tevoorschijn gehaald, die ik jaren
geleden uitgereikt kreeg toen ik nog actief dienend was als protestants
geestelijk verzorger bij de KL. Mooie blauwe omslag (ik laat in het midden
of het marine- of marechausseeblauw is), met rechts bovenaan het logo
zoals afgebeeld: een duif, omgeven door, zoals vaker in defensieland,
een devies in klassiek Latijn: non in exercitu nec in robore sed in spiritu
meo. Ook als je geen gymnasium hebt gehad, kun je er met enige moeite
wel chocola van maken en herken je woorden als: exercitie, robuust, en
spiritus/spiritueel.
De woorden zijn afkomstig uit de Bijbel,
ontleend aan het kleine profetenboekje dat de
naam Zacharja draagt. Zacharja sprak ze ooit
namens de Allerhoogste wiens spreekbuis hij
als profeet was, tot de toenmalige hogepriester Zerubabel in Jeruzalem, die voor een
mega uitdaging stond. In gewoon Nederlands
staat er iets als: niet door eigen kracht of
machtsvertoon, maar door mijn Geest zul je
slagen, spreekt de HERE. Op wandbordjes
keert het vaak terug als: “Niet door kracht of
geweld, maar door mijn Geest, spreekt de
HERE…”
Het is niet toevallig dat dit devies gekozen is
als opschrift voor de dienstbijbel van de
dominees bij de krijgsmacht. Bij volledige
erkenning van het gegeven dat beperkte,
proportionele en gemandateerde geweldsuitoefening noodzakelijk kan zijn om groter
kwaad te beteugelen, en dat het volstrekt
legitiem is om jezelf, je land, je volk te
verdedigen tegen een agressor, herinnert een
spreuk als deze eraan dat geweld op zichzelf
altijd een ongemakkelijk en abnormaal
gegeven moet blijven!
De geestelijk verzorger bij defensie is niet
voor niets non-combattant: door zijn ongewapende presentie – die hopelijk ook een
ontwapenende is – vertegenwoordigt hij het
ideaal van een wereld waarin we onze
conflicten door dialoog, debat en diplomatie
oplossen. Ik heb me in die rol altijd goed thuis
gevoeld. Ik wist me zeer verbonden met de
militair en het militaire leven, maar ik had
tijdens mijn drie missies in Afghanistan
tegelijkertijd gemengde gevoelens, wanneer
er al te ronkende verhalen rondgingen over de
succesvolle acties van onze F-16’s en Apaches.
Gemengde gevoelens… Enerzijds trots, het
waren ook ‘mijn’ mensen en een geslaagde
missie met veilige terugkeer was een pluim
op de hoed van allen die daarin professioneel
samenwerkten. Maar ik kon nooit blij worden
van de mededeling dat alle munitie afgeschoten was, want er was niet veel verbeeldingskracht nodig om je voor te stellen wat de
effecten daarvan waren. Gemengde gevoelens dus, die ik ineens in volle hevigheid
opnieuw ervaarde bij het dappere verzet van
de Oekraïense bevolking, toen op 24 februari

de Russische troepen de grens met Oekraïne
overtrokken en al heel snel duidelijk werd dat
burgerdoelen bepaald niet alleen onbedoelde
collatoral damage vormden.
Enerzijds: verontwaardiging en kwaadheid,
zozeer dat ik mezelf hoorde zeggen dat ik, als
ik Oekraïner zou zijn, me ondanks mijn leeftijd
zou hebben gemeld voor gewapende vrijwilligersdienst. Ik zou me dan trouwens in het
goede gezelschap van de Duitse martelaar
Dietrich Bonhoeffer weten, idealistisch
christen-pacifist, die nochtans tot de conclusie
kwam dat tegen Adolf Hitler een gewelddaad
noodzakelijk en zelfs geboden was. Tegelijkertijd zag hij onder ogen dat een moordpoging,
zelfs op iemand als Hitler, een zonde tegen
het zesde gebod was en bleef. Ik heb
volstrekte sympathie voor alle Oekraïners die
zich in de oorlogsdagen lieten instrueren in
het gebruik van wapens. Maar… ook die
Latijnse spreuk blijft in mijn ziel gegrift. Nec in
robore… niet door geweld. En de waarheid
daarvan laat zich in en na elke nieuwe oorlog
opnieuw zien. Oorlogsgeweld veroorzaakt
trauma’s die doorwerken tot in het derde en
vierde geslacht. Bij de slachtoffers, en ook bij
de daders.
Zonder een andere geest, of beter: een
Andere Geest, zal geen geen echte dialoog
kunnen ontstaan, geen weg tot verzoening en
genezing gevonden worden, geen blijvende
vrede bewerkstelligd. Met zweverig pacifisme
heeft dit niet van doen, het is integendeel een
realisme dat de werkelijkheid dieper peilt.
Maar toch… was ik Oekraïner, ik had in de
afgelopen periode mijn militaire kloffie uit de
plunjebaal van zolder gehaald en me gemeld….
Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de KL (CLAS).
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MEDEZEGGENSCHAP

Inclusiviteit en diversiteit: het goede v
Inclusiviteit in de werkomgeving is een onderwerp dat in het centrum van de aandacht staat in Nederland en ook bij Defensie. Wat is inclusiviteit eigenlijk? En waarom vindt Defensie inclusiviteit in/bij de organisatie belangrijk?
organisatie draagt bij aan onze legitimiteit als
krijgsmacht. … Defensie gaat dan ook meer
investeren in de komende periode. Dat vraagt
om meer mensen en een meer divers
samengestelde krijgsmacht.

Inclusiviteit hangt samen met diversiteit, in dit
geval diversiteit in de samenstelling van het
personeel.
10

Wat is diversiteit

Mensen verschillen van elkaar in eigenschappen en achtergrond. Elk mens is uniek als
individu en als lid van een groep. Elk mens
maakt deel uit van meerdere groepen.
Bekend zijn de verschillen tussen mensen en
groepen in: culturele en/of godsdienst
achtergrond, genderidentiteit, leeftijd,
werkervaring, opleidingsniveau, moedertaal,
fysiek en of geestelijk vermogen en individuele opvattingen. En er zijn meer verschillen
tussen mensen. Alles bij elkaar is dat diversiteit.

Inclusiviteit

Inclusief als woord betekent: met insluiting
van, met inbegrip van; of: alles en iedereen
omvattend, niemand uitsluitend. Bijvoorbeeld:
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen wordt gerespecteerd.
Voor de werksituatie betekent dat: dat
iedereen er vanzelfsprekend bij hoort ongeacht zijn achtergrond, leefsituatie, levensfase
en persoonlijke eigenschappen.
De staatssecretaris van Defensie geeft in een
brief (maart 2022) aan de leden van de
Tweede Kamer aan waarom diversiteit en
inclusiviteit bij defensie zo belangrijk zijn.
Divers samengestelde teams zijn sterkere
teams en presteren beter, diversiteit maakt
Defensie dus sterker. Een betere afspiegeling
van de maatschappij terugzien in de Defensie

Als werkgever staan we immers voor flinke
uitdagingen op het gebied van personeelsvulling en het behoud van ons personeel.
Defensie heeft meer mensen nodig. Het is
daarom van belang om de vijver van potentiële kandidaten zo breed mogelijk te laten zijn
en bovendien mensen langdurig op verschillende manieren aan ons te kunnen binden. …
De krijgsmacht van vandaag en morgen
vraagt om een breder palet aan competenties, met bijvoorbeeld naast de nadruk op
fysiek vermogen ook ruimte voor verschillende talenten zoals op gebied van IT en
cyber.

Defensie is er nog niet

Defensie is nog geen afspiegeling van de
Nederlandse maatschappij. Zichtbaar is
bijvoorbeeld het aandeel vrouwen in het
personeelsbestand van Defensie. Het
percentage vrouwen is laag en niet goed
verdeeld over de verschillende functies/
functieniveaus. Daar wil Defensie iets aan
doen door een streefcijfer voor 2030 in te
voeren. Het doel is dat in 2030 het aandeel
vrouwen bij Defensie gestegen is van
ongeveer 16% nu (11% militair, 26% burger)
tot 30% zowel in burger als militaire functies.
Zowel bij de werving als bij het behoud zal
rekening worden gehouden met dat streefcijfer.
Bij het werven tot die 30% en het vervolgens
behouden van die 30% is inclusiviteit
belangrijk. Immers als de vrouwen die bij
defensie werken, het naar hun zin hebben,
zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen
(inclusiviteit), blijven ze bij Defensie. Hun
omgeving merkt hun tevredenheid over het
werken bij Defensie. De vrouwen in hun
omgeving, in hun netwerk, zullen dan ook
eerder geneigd zijn bij Defensie te solliciteren.

Inclusiviteit: wie heb je nodig

Het zorgen voor waardering en respect voor
alle medewerkers, in groepen en als individu
vergt:
Duidelijkheid, steun en flexibiliteit van de
leiding van Defensie;
moed van individuen en groepen; en vertrouwen in elkaar.

MEDEZEGGENSCHAP
Staatssecretaris van Defensie zet in op (meer) diver siteit en inclusiviteit

voorbeeld van de Defensieleiding
men. Denk aan ‘jonge’ ouders die meer tijd bij
hun kind(eren) willen zijn. Ook dat is diversiteit: diversiteit in levensfase. Een situatie die
daar op lijkt, is de medewerker die mantelzorger is geworden voor iemand (niet noodzakelijkerwijs familie). Ook als de mantelzorger
vraagt om een aanpassing in het rooster, zou
dat zoveel mogelijk moeten worden toegestaan. Andere verzoeken van medewerkers
voor het aanpassen van hun arbeidsduur/
rooster zouden zoveel mogelijk moeten
worden toegestaan.
Flexibiliteit van de organisatie richting het
individu zorgt voor gemotiveerde werknemers
en werknemers die hun werk langer volhouden.

Om te beginnen is het belangrijk dat individuen en groepen binnen Defensie hun
diversiteit durven uiten en durven aangeven
wat zij nodig hebben om zichzelf te kunnen
zijn. Daarvoor is onderling vertrouwen nodig.
Vertrouwen dat de waarde wordt gezien van
een collega met een fysieke beperking, met
een andere cultuur en/of godsdienst of geen
godsdienst, met een vrijwillig of verplicht
dieet, van een nu vrouwelijke collega die
vroeger man was, een jonge collega, een
oudere collega, een collega die voor anderen
zorgt en daardoor (een tijd) andere en/of
minder uren wil werken, enz.

Duidelijkheid over taken

Voor het vertrouwen van medewerkers
onderling is belangrijk dat de defensieleiding
duidelijk is over wat de taken zijn van eenheden en teams. Heel duidelijk moet zijn wat elk
individu moet kunnen (in de groep) voor de
taken die hij heeft. Als die (basis) eisen divers
zijn, moet dat duidelijk met iedereen worden
gecommuniceerd.
Ook moet worden gecommuniceerd dat de
defensieleiding diversiteit binnen Defensie
steunt en hoe. Dat kan door o.a. leef- en
eetgewoontes van de diverse groepen en
individuen binnen de Nederlandse samenleving te omarmen en ook
mogelijk te maken binnen
Defensie zoals bijvoorbeeld is
gedaan met mogelijkheid voor
de gelovige medewerker om
tijdens de werkdag een
moment zijn/haar geloofsplichDefensieten/beleving te vervullen. Zo
onderdeel
kan met ramadan rekening
worden gehouden bijvoorbeeld
CZSK
door de openingstijden van
CLAS
paresto indien nodig aan te
DMO
passen.
CZSK

Echter wat (tijdelijk) goed is voor de een,
levert misschien een uitdaging op voor
anderen. In een genoemd voorbeeld zijn
medewerkers minder uren aan het werk. Wie
vangt die uren op? Of als het gaat om andere
werktijden, past dat wel binnen de eenheid?
Wat voor gevolgen heeft dat op de roosters
van anderen?
De verantwoordelijkheid voor het vinden van
oplossingen voor de gevolgen van de flexibiliteit ligt nu nog veelal bij de eenheid, maar die
hoort bij de Defensietop.
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Defensietop geeft het voorbeeld

Om inclusiviteit te kunnen bereiken, wordt
van medewerkers gevraagd open te zijn over
de zaken die zij nodig hebben om zich tijdens
hun werk gerespecteerd en gewaardeerd te
voelen. Defensie moet die zaken zoveel
mogelijk invullen en de gevolgen daarvan voor
de eenheden oplossen. Zo laat de Defensietop zien haar medewerkers te respecteren en
waarderen en geeft het goede voorbeeld voor
op de werkvloer.

Overzicht MC-verkiezingen

Steun voor diversiteit

Soms vraagt diversiteit steun
voor de uitvoering van rechten
die in regelgeving zijn opgeno-

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

KMTO

11 april

Gesloten

MATLOGCO/LOGISTIEK

7 april

Gesloten

DSD JICV (verlenging verkiezingen)

11 april

Gesloten

Zr. Ms. Mercuur

22 april

Gesloten

CLAS

101 GENIEBATALJON

25 april

Gesloten

CLSK

Groep Luchtmacht Reserve (GLR)

1 mei

Gesloten

CZSK

Kustwacht Nederland

9 mei

Gesloten

CLSK

Defensie Helikopter Commando (DHC)

9 – 12 mei

Gesloten

CZSK

Van Ghentkazerne

23 mei

Gesloten

MC

Moed en vertrouwen:
individu en groep

SOD
Overleg kreeg extra ver snellingsstimulans door oorlog in Oekraïne

Defensie en vakbonden willen snel
stappen zetten voor arbeidsvoorwaarden
Zowel de werkgever Defensie als de vakbonden willen zo
snel mogelijk een onderhandelaarsresultaat voorleggen aan
hun ban en achterban. Beide partijen hebben dan ook het
overleg over de arbeidsvoorwaarden geïntensiveerd.
Het oorspronkelijk streven was
om nog voor de zomer een
onderhandelaarsresultaat te
bereiken. De oorlog in Oekraïne
heeft evenwel dit proces een
extra versnellingsstimulans
gegeven.

Aanscherpen ambitie

Als gevolg van de oorlog is de
druk op de krijgsmacht toegenomen. Er wordt veel van het
personeel gevraagd. Hoe lang dat
nodig is, is op dit moment niet te
zeggen. Wat ook direct merkbaar
is, zijn de economische gevolgen
van de oorlog in het dagelijks
leven: met name de torenhoge

inflatie, de prijsverhogingen die
daarmee gepaard gaan en het
direct merkbare koopkrachtverlies.
Defensie en de vakbonden zijn
van mening dat bovengenoemde
ontwikkelingen reden zijn om de
ambitie aan te scherpen. Het doel
is om spoedig overeenstemming
te bereiken over onder meer de
looptijd, loonontwikkeling,
woon-werkverkeer en eerste
stappen in het bezoldigingsstelsel. Partijen vinden het vooral
belangrijk dat het personeel zo
snel mogelijk een stijging van het
inkomen tegemoet kan zien.

Dit betekent dat de grote hervormingen zoals een geheel nieuw
bezoldigingsstelsel en de afspraken over een nieuw personeelsmodel wat langer op zich laten
wachten. Partijen hebben de
intentie om de gesprekken
daarover voor het eind van het
jaar af te ronden.
Voor de meest actuele ontwikkelingen adviseren wij u om de
website van de ACOM regelmatig
te raadplegen. Hier kunt u zich
ook aanmelden voor de digitale
nieuwsbrief zodat u altijd op de
hoogte bent van de actuele
ontwikkelingen.
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Nog steeds veel onduidelijkheid over voorwaarden bestaande vaccinatieplicht

Oneigenlijke druk op militairen om zich
te laten vaccineren tegen COVID-19
Het leven in Nederland is weer bijna terug naar ‘normaal’ door opheffing van de meeste coronamaatregelen. Niettemin wordt de ACOM nog altijd vrijwel dagelijks benaderd door leden, maar
ook door niet leden, die aangeven dat zij vanuit de lijn van hun commandant of direct leidinggevende, onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Deze pressie vanuit de leiding houdt in veel
gevallen verband met mogelijke inzet,
oefeningen of omdat de betrokken militairen
op een “Notice to move” staan of zouden
staan. Er zijn echter ook eenheden of
onderdelen daarvan waarbij de commandant
of leidinggevende aangeeft alleen nog met
militairen te willen werken die volledig zijn
gevaccineerd.
Als wij deze meldingen nader onderzoeken
kunnen wij op basis van de gedeelde communicatie (bekendmakingen en e-mails aan
betrokkenen) niet anders concluderen dan dat

er nog steeds heel veel onduidelijkheid heerst
in de Defensieorganisatie over een vaccinatieplicht voor militairen. Wij kunnen daar kort en
duidelijk over zijn. Militairen kúnnen verplicht
worden gevaccineerd op basis van de Wet
Immunisatie Militairen 1953 en de daaraan
gerelateerde Tijdelijke regeling vaccinatie
COVID-19, maar dat is aan strikte voorwaarden gebonden. Dit is bedoeld om op die
manier de verplichting alleen op te leggen
indien dit strikt noodzakelijk is doordat niet
vaccineren de (operationele) inzet van de
krijgsmacht in gevaar zou brengen.

SOD
Dit impliceert dat alleen voor de volgende
“inzetten” de vaccinatie COVID-19 verplicht
kan worden:
-	Dienstverrichtingen in het kader van
Resolute Support (RS) in Afghanistan;
-	Dienstverrichtingen in het kader van
Operation Inherent Resolve (OIR) in Irak;
-	Dienstverrichtingen in het kader van
Enhanced Forward Presence (eFP) in
Litouwen;
-	Dienstverrichtingen in het kader van
European Union Liaison and Planning Cell
(EULPC) in Tunesië;
-	Dienstverrichtingen in het kader van de
European Training Mission (EUTM) in Mali;
-	Dienstverrichtingen in het kader van de VN
missie MINUSMA in Mali;
-	Dienstverrichtingen in het kader van de
United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL) in Libanon;
-	Dienstverrichtingen in het kader van
Operation Gallant Phoenix (OGP) in Jordanië;
-	Dienstverrichtingen in het kader van Force
Protection Middle East (FPME) in Jordanië;
-	Dienstverrichtingen in het kader van Air
Policing (AP) in Bulgarije.
De tijdelijke vaccinatieregeling COVID-19 is
recent aangepast en uitgebreid waardoor,
indien de minister (door-gemandateerd aan de
Hoofd Directeur Personeel van Defensie)
daartoe besluit, dat het verplichte vaccineren
ook van toepassing is voor (onder andere):
a. de direct aan een activiteit (waarvoor
vaccineren verplicht is) gerelateerde
periode van voorbereiding daarop;

b. m
 ilitairen die zijn aangewezen om binnen 5
weken te kunnen worden uitgezonden of
ingezet in een gebied waarvoor vaccinatie
verplicht is gesteld.
Let op!
Dit kan alleen indien u daadwerkelijk bent
aangewezen voor deze dienstverrichting(en)
of daadwerkelijk bent aangewezen en als het
gaat om te (kunnen) worden ingezet voor
dienstverrichtingen die bij bovengenoemde
lijst horen.
Het is derhalve niet aan commandanten of
leidinggevenden om mensen aan te zeggen,
of zelfs maar onder druk te zetten, om zich te
laten vaccineren. Bovendien is de vaccinatiestatus sowieso (dus ook van militairen)
medisch geheim, en daar mag niemand zelfs
maar naar vragen! Indien commandanten (of
leidinggevenden) militairen onder druk zetten
om zich te laten vaccineren is dat niet alleen
ongepast, maar ook in strijd met de gedragscode van Defensie en mogelijk zelfs te
toetsen aan de krijgstucht. Ook is het
mogelijk om naar aanleiding daarvan een
klacht in te dienen bij de Centrale Organisatie
Integriteit Defensie (COID).
Indien u hier (als lid van de ACOM) mee te
maken heeft stuur dan een e-mail met zoveel
mogelijk informatie naar info@acom.nl en we
zullen u zo goed als mogelijk nader informeren over de stand van zaken en mogelijkheden.

‘Commissie Ruys’ begonnen met
onderzoek naar ‘evacuatieoperatie Kaboel’
De ‘Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel’ is eind maart jl. met haar werk
begonnen. Ze gaat “onafhankelijk en naar eigen inzicht” de evacuatieoperatie door
Nederland vanuit de Afghaanse hoofdstad tegen het licht houden.

Nadat vorig jaar augustus de Taliban na het
vertrek van de laatste Amerikaanse troepen
de macht in Afghanistan overnam, kwam een
overhaaste en chaotische evacuatieoperatie
van westerse landen op gang.
In haar onderzoek gaat de commissie ook het
akkoord van februari 2020 tussen de Verenigde Staten en de Taliban, onder de loep
nemen. Daarnaast uiteraard ook:
•	de Nederlandse inlichtingenpositie;
•	de uitvoering van de relevante Kamer
moties;

•	de voorbereiding van de evacuatieplannen;
•	de communicatie en samenwerking tussen
de betrokken ministeries;
• het verloop van de evacuatie;
•	en de mogelijke internationale juridische
consequenties.
De commissie onder voorzitterschap van
Maarten Ruys (67, voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid), zal uiterlijk 31 mei 2023
aan het kabinet haar bevindingen rapporteren.
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E e n r e s u l t a a t g e r i ch t e

Stevig wat werk aan de winkel om de
Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat ervaart zijn bezoeken – op woensdag (‘Indische hap-dag’) – aan Defensielocaties in het land,
als “een wekelijks feestje. Ik ben erg onder de indruk van wat ik zie”,
meldt de kersverse bewindsman (in zijn portefeuille1 onder meer personeels- en materieelvoorziening) enthousiast.

De staatssecretaris doet tijdens zijn oriëntatietochten langs stad en land onder meer
verrassende observaties. De “kleine verhalen”,
de observaties die niet alleen de militair en
andere Defensiemedewerkers in hun dagelijkse habitat tonen maar ook de stand van de
organisatie buiten het meer of minder
gerieflijke Haagse (departementale) milieu
blootleggen.
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De ‘kleine verhalen’

Kleine indrukwekkende verhalen - vaak
terloops verteld. Door de jonge militair die de
verantwoordelijkheid draagt voor een Fennek
verkennings- en bewakingsvoertuig en de
maten die daarin vervoerd worden. Het relaas
van de Afghanistan-veteranen die uitleggen
dat ze verantwoordelijk waren voor een
peloton en beslissingen moesten nemen die
leven of dood bepaalden. “Die verhalen maken
indruk”, verzekert Van der Maat, “ze laten
vooral zien wat voor prima mensen bij de
krijgsmacht werken. Dat geldt uiteraard ook
voor de mannen en vrouwen die de analyses
maken van de door de Reaper vergaarde
informatie. Die mensen vertellen over hun
werk en waarom ze graag voor Defensie
werken en niet voor een marktpartij. Nou, dat
is heel indrukwekkend en dan denk ik dit is
het slag mensen van wie we meer nodig
hebben. We hebben nog wel wat plekken te
vullen.”

1

Resultaat gericht bestuurder

Mr. drs. C.A. (Christophe) van der Maat
(Boxmeer, Noord-Brabant, 29 oktober 1980) is
sinds 10 januari 2022 staatssecretaris van
Defensie in het kabinet-Rutte IV.
‘New kid in ‘Stork Town’ Van der Maat, voelt
zich senang ‘op Defensie’ en überhaupt als
een vis in de Haagse landelijke politieke vijver.
“Het bevalt me goed”, vertrouwt hij ACOM
Journaal toe. “Het is een heel bijzondere tijd
en tegelijkertijd staan wij ook voor een
belangrijke klus die gezamenlijk geklaard moet
worden. De komende jaren wil ik daaraan mijn
bijdrage leveren.”

De cum laude afgestudeerde jurist en
bestuurskundige (Universiteit van Tilburg,
2005 respectievelijk 2006), verdiende zijn
bestuurlijke sporen goeddeels in het provinciebestuur (GS) van Noord-Brabant2. In de
provincie wordt hij door (politieke c.q. ambtelijk bestuurlijke) vriend en vijand omschreven
als slim, daadkrachtig, no-nonsense bestuurder met een solide (ambtelijke) werkervaring.
“Iemand die het politieke spel snapte, oog had
voor de lange termijn en altijd de touwtjes
stevig in handen nam om grote projecten van
de grond te krijgen.” Voormalig D66-fractievoorzitter Arend Meijer ‘kroonde’ Van der Maat
zelfs als “de koning van Brabant. Wat hij wil,
gebeurt.”3

De staatssecretaris van Defensie is belast met:
• Personeelsvoorziening, waaronder begrepen de algehele vernieuwing van het personeelsmodel en loongebouw;
• Materieelvoorziening, wapensystemen, IT en innovatie;
• Internationale samenwerking op genoemde gebieden;
• Bedrijfsveiligheid;
• Verduurzaming en concentratie Defensie Vastgoed portefeuille.

	22 mei 2015 - 9 januari 2022: lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de VVD. Zijn portefeuille behelsde: mobiliteit;

2

provinciale organisatie; kennisinstellingen en samenwerking (2015-2019); financiën; provinciale organisatie en 1e loco Commissaris
van de Koning (2019-2022).
3

Brabants Dagblad 30-12-2021. https://cutt.ly/0DW7Ge4
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e no-nonsense ‘Macher’ als staatssecretaris van Defensie

e krijgsmacht weer op orde te krijgen
Loftuitingen die Van der Maat min of meer
voor kennisgeving in ontvangst neemt. “Als
dat de eigenschappen zijn die mij worden
toegedicht, dan komen die ongetwijfeld nu
van pas! Ik ben wel redelijk doelgericht,
probeer dat te zijn in ieder geval. Als ik moet
kiezen tussen 80% resultaat en 100% niets,
dan kies ik sowieso voor die 80%.”
Bent u daarom gevraagd voor deze post?
“De reden waarom ze mij vroegen was mijn
trackrecord op het gebied van innovatie,
samenwerking en inderdaad ‘no-nonsense’ en
resultaatgericht. Dat klopt dus.”

‘Als een malle aan de slag’

Met zo’n palmares zou het toch ‘pindanootjes’
moeten zijn om op de voortdenderende
Haagse politiek-bestuurlijke sneltrein te
stappen. Christophe van der Maat lijkt daar
zijn hand niet voor om te hoeven draaien. Als
gedeputeerde in Noord-Brabant met een
welgevulde dossierrugzak, was hem niet
geheel onbekend hoe in ‘politiek Den Haag’
de hazen doorgaans lopen. “Ik zie”, licht hij
toe, “dat mijn ervaring als gedeputeerde en
misschien zelfs nog wel, in het bijzonder in
Noord-Brabant, enorm behulpzaam is bij de
dossiers die ik nu op mijn bureau heb liggen.
Er is veel overeenkomst met de activiteiten
die ik op mijn bord had als gedeputeerde. Ik
was daar onder meer bezig met omgevingsvraagstukken; vergunningen; ik was verantwoordelijk voor de aanleg van wegen; voor
concessieverlening om bussen te laten rijden.
Dat is nu ook het geval, zij het dat het nu
uiteraard om ander materieel gaat. In mijn
portefeuille had ik ook innovatie; verduurzaming; denk bijvoorbeeld qua innovatie aan
autonoom rijden; smart mobility – allemaal
dingen die ook nodig zijn bij de krijgsmacht. Er
zit inhoudelijk dus veel overeenkomst met het
werk wat ik nu doe. Alleen de naambordjes
zijn anders kun je zeggen en de bedragen zijn
uiteraard aanzienlijk groter Tegelijkertijd is de
spotlight, om het zo te noemen, veel intenser.

Bij het minste of geringste kan er een grote
mediadynamiek ontstaan op bepaalde
dossiers. Dat is voor mij nieuw maar tegelijkertijd ook weer interessant.”
Wat de staatssecretariële novice op zijn
werkbezoeken in het land ook ten deel valt is
rauwelijks met de neus gedrukt worden op de
deplorabele stand van zaken in en bij de
krijgsmacht. De zelfbenoemde ‘krant van
wakker Nederland’ mocht, op reportage met
Van der Maat, uit de mond van de staatssecretaris onder meer optekenen: “(Ik) kom op
plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we
onze mensen hier werken? Het voelt superongemakkelijk dat ik hier nu al een maand
verantwoordelijk voor ben. Ik weet wel: ik
moet niet te veel ouwehoeren, ik moet het
gewoon laten zien. Ik ga als een malle aan de
slag om alle achterstanden weg te werken.
Zorgen voor voldoende munitie, materieel en
getraind personeel is nu meer dan ooit nodig.
Onze NAVO-bondgenoten moeten op ons
kunnen rekenen.”
De staatssecretaris van Defensie werd ook
geconfronteerd met de nuchtere maar meer
nog de ontnuchterende mededeling dat de
Nederlandse krijgsmacht op dit moment geen
partij is voor ‘de Rus’. In Den Helder, de
thuishaven van ons meest geavanceerde en
nieuwste schip (sinds april 2015), Joint logistic
Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman,
kreeg Van der Maat de weinig omfloerste
mededeling te verstouwen: “Als wij naar de
Zwarte Zee gaan, kunnen we niks doen aan
zelfverdediging tegen de Russen (-) Zij hebben
raketten die te snel en te slim zijn voor onze
zelfverdedigingssystemen.”

‘Naïviteit van ons afschudden’

Dat de ‘Karel Doorman’ wellicht kortelings
koers zou kunnen zetten naar die oostelijke
contreien is niet volstrekt denkbeeldig,
gegeven de Russische agressie tegen en in
Oekraïne. De vraag dus aan de staatssecretaris van Defensie of onze krijgsmacht een
eventuele confrontatie met het oorlogsgeweld
ontketend door het Kremlin succesvol het
hoofd zal weten te bieden. Van der Maat legt
uit dat wij naast de opgelegde economische
sancties tegen de Russische Federatie – met
name tegen de oligarchische clique rondom de
Russische president – Oekraïne “ook met
militaire middelen steunen. Naast dat we
Oekraïne te allen tijde moeten helpen en
ondersteunen hebben we ook de taak om
niet-escalerend te werken. De lijn die we nu
hanteren als Nederland, als NAVO, is absoluut
de goede lijn. Of we ons al die jaren in slaap
hebben laten sussen? Ik denk dat we als
samenleving, als we kijken welke (hybride)
dreigingen op ons afkomen, wat naïviteit van
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dreigingsbeeld van pakweg 40 jaar geleden is
absoluut niet langer het dreigingsbeeld van nu.
Dus het vraagt ook om investeringen in
nieuwe zaken als space, cyber, IT, allemaal
zaken die erbij komen. Ik ben erg blij dat we
die stappen voorwaarts kunnen maken en wie
weet nog grotere stappen en dan in Europees
samenwerkingsverband als onderdeel van de
NAVO-strategie. Gelukkig hoeven we die
oorlog niet alleen aan te gaan; dat doen we
ook met onze partners en met de middelen
van onze partners.”
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ons moeten afschudden. Onze veiligheid is
niet vanzelfsprekend want het dreigingsbeeld
zal de komende jaren veranderen. We moeten
als samenleving ook het debat aangaan wat
ervoor nodig is om weerbaarder te worden. Je
hebt de strijd van ‘munitie tegen munitie’,
‘staal tegen staal’, maar houd er rekening mee
dat heel Europa gevaar loopt dat onze
IT-systemen worden aangevallen, gehackt enz.
Daar moeten wij onze samenleving op
voorbereiden: op weg naar een weerbaarder
maatschappij. In de Scandinavische landen is
dat vanzelfsprekend gelet op hun geografische
ligging. Er is nu een pagina omgeslagen in de
geschiedenisboeken waarvan we nog niet
weten aan welk nieuw hoofdstuk we beginnen. Ik kom uit het bouwjaar 1980 en ik voel
me gezegend dat ik in de jaren ’80 en ’90 vrij
heb mogen leven. Werk aan de winkel dus om
de generatie van nu op z’n minst hetzelfde te
kunnen bieden als ik heb mogen ervaren in
mijn jonge jaren.”
Vergeleken met de stand van zaken in uw
‘bouwjaar’ is het nu voor wat betreft onze
krijgsmacht populair gezegd ‘huilen met de
pet op’.
“Wat de staat van onze krijgsmacht betreft
heeft de CDS het bij het rechte eind. We zijn
heel diep gegaan in de bezuinigingen, de extra
middelen die er nu bijkomen zijn bedoeld voor
herstel. En die is hard nodig: van het aanvullen
van de munitie tot het kunnen financieren van
nieuwe onderhoudsprogramma’s en herstel
van de arbeidsvoorwaarden. Veel van het geld
gaat dus naar herstel, ook van vastgoed. Maar
we moeten ook vernieuwen, innoveren. Het

Wordt nu, in uw optiek, voldoende geld
gestoken in onze defensie?
“Voldoende geld? Nou, nee, we hebben een
goede stap voorwaarts gemaakt dat is wat
anders dan ‘voldoende geld’.”
Ja, maar moeten wij niet, in navolging van
Duitsland, op kortere termijn dan nu gepland
is, op de NAVO-norm van 2% BBP komen?
“Die discussie loopt nu. Er is een goede stap
voorwaarts gemaakt met meer dan tien
miljard in deze periode en drie miljard structureel. Daarmee tikken wij in in ’24 en ’25 in
ieder geval het Europees gemiddelde aan.
Althans dat was voor de inval zo, veel landen
zijn nu aan het bijplussen waardoor ook het
Europese gemiddelde stijgt. De Tweede
Kamer heeft ons nu de opdracht gegeven om
aan te geven wat we kunnen doen om de
investeringen te versnellen. Wat vraagt dat
voor de budgettaire breedte. Gevraagd is ook
aan ons om inzichtelijk te maken wat te doen
om te kunnen doorgroeien naar die 2%. Maak
inzichtelijk wat je weggezet krijgt. Die discussie loopt nu en de uitkomsten daarvan gaan in
de Voorjaarsnota een landingsplaats krijgen.
Aan Defensie zal het niet liggen wij zullen heel
helder en inzichtelijk maken dat die 2% zeer
goed besteed zal worden.”
U staat voor een ‘herculische’ opgave de
krijgsmacht weer overeind te helpen. Gaat dat
lukken in uw legislatuurperiode?
“Ik ga absoluut daarvoor mijn uiterste best
doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik dat wel
even ga fixen, - nee, echt niet! Ik hoop vooral,
en ik heb het idee dat het aardig begint te
lukken, door het land in te gaan, snel en goed
aan de weet te komen wat er echt speelt in de
organisatie en wat de mogelijkheden zijn. Ik
zie goed waar de urgentie ligt, waar we
eventueel in onze werkwijze zaken in een
stroomversnelling kunnen brengen. Ik zal dan
ook tijdig de beslissingen nemen die nodig zijn
om het tempo erin te houden. Hard mijn best
doen om de krijgsmacht de innovatieslag te
laten maken waarvan ik vind dat ze gemaakt
moet worden.”

Met gerichte missie het land in

Maar Van der Maat heeft nog meer in petto.
De staatssecretaris gaat ook met een gerichte
missie het land intrekken om Defensie (weer)
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prominent c.q. nog prominenter in het
publieke blikveld te brengen. Mede ook in dit
verband gaat hij in een aantal dossiers “de
samenwerking met het bedrijfsleven en medeoverheden versterken en waar nodig uitbreiden. En over vier jaar is het dan aan anderen
om te beoordelen of ik hierin geslaagd ben of
niet.”
De nieuwe bewindvoerder ten departemente
die geacht wordt zijn personeel een warm hart
toe te dragen, vindt dat Defensie als werkgever het beste voor heeft met haar (bijzondere)
werknemers. Van hem is dan ook geen “ander
beleid” te verwachten anders dan de gedachte achter het ingezette nieuwe HR-model te
realiseren en een belangrijke stap voorwaarts
te maken voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden.” Want Defensie scoort, is zijn
overtuiging, “verrassend hoog als je kijkt naar
aantrekkelijk werkgeverschap. Dat heeft te
maken met het uitdagende werk, door de
bijdrage die je levert aan een veilig(er) Nederland, bij een werkgever waar je een heleboel
dingen kunt, mag en moet die je op andere
plekken niet kunt. Daarom willen veel mensen
bij Defensie werken, - een van de grootste
werkgevers van het land. We verkeren dus in
de toplijsten van goed werkgeverschap. Maar
een ding is niet op orde en dat zijn de arbeidsvoorwaarden. De vernieuwing moet dus ook
doorwerken bij de arbeidsvoorwaarden zodat
men op verschillende manier mee kan doen
en bovendien moet het bedrag ‘rechts
onderaan de streep’ gewoon omhoog. We
doen hard ons best om dat op tempo voor
elkaar te krijgen!”

daarover lopen goed, ik hoop dat we bij de
publicatie van dit artikel in de tegenwoordige
tijd van een overeenkomst kunnen spreken.
Samen, de bonden en ik, doen we daar ons
best voor. Die arbeidsvoorwaarden moeten op
orde komen.”

‘No-regrets keuze voor je carrière’

Van der Maat roemt in alle toonaarden het
werken bij Defensie. Hij is erop gebrand de
samenleving te laten zien “waarom het zo
mooi is om te werken bij Defensie. De
diensttijd bij ons is simpelweg een no-regretskeuze voor je carrière. De mensen mogen
kiezen hoelang ze bij Defensie willen blijven
werken: vijf, tien jaar of langer en vervolgens
heel andere dingen gaan doen maar als
reservist verbonden blijven. Ik denk dat het
een opdracht is om nog beter uit te dragen en
te laten zien wat voor moois wij te bieden
hebben voor iedereen die goed is, gemotiveerd is. Ik ga daar hard aan werken! Nu is
bovendien het momentum gunstig voor de
krijgsmacht. Mensen beseffen nu meer dan
anders dat defensie meer dan noodzakelijk is
voor ons, dat vrede en veiligheid geen
vanzelfsprekendheid is. En let wel: de mensen
die wij nodig hebben hoeven niet per se
typisch militair actief te zijn. Er zijn binnen de
krijgsmacht tal van andere belangrijke sectoren waarin ze goed werk kunnen doen, denk
aan de zorg; techniek; IT. Natuurlijk kan dat in
dienst van Defensie maar we kijken ook of we
andere arrangementen kunnen inbouwen met
bedrijven die een bijdrage kunnen leveren,
zeker als het niet 24/7 hoeft maar juist op
specifieke opdrachtbasis.”
Wat wordt straks, - als u na ommekomst van
uw ‘legislatuurperiode’ terugkijkt -, uw
nalatenschap op/voor Defensie, gegeven uw
portefeuille?

Een van de “grote opdrachten” die op het
welgevulde bordje van de staatssecretaris
liggen is de werving van personeel om de
duizenden vacatures bij Defensie op ordentelijke wijze te vullen. Geen sinecure, absoluut
niet in deze tijd waarin krapte de arbeidsmarkt
domineert en werkgevers in feite alles uit de
gereedschapskisten halen om personeel aan
te trekken en aan zich te binden. Defensie
kampt dan ook met een serieuze handicap
doordat, erkent de staatssecretaris zonder
omwegen, “onze arbeidsvoorwaarden niet up
to date zijn. Daarom is het belangrijk om op
basis van de 500 miljoen die beschikbaar is
gesteld in het coalitieakkoord plus de beschikbare loonruimte, zo snel mogelijk tot een deal
te komen met de bonden. De gesprekken

“Ik hoop dat men zal zeggen dat ik goed mijn
best gedaan heb en erin geslaagd ben om aan
de weet te komen wat er echt speelt in de
organisatie. Dat ik erin geslaagd ben de
krijgsmacht in het hoogst haalbare tempo te
helpen, te herstellen en te vernieuwen. En dat
we er met z’n allen in zijn geslaagd om
Defensie nog meer een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving te
doen zijn.”

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, ACOM-leden in het bijzonder) kennisneemt van het
denken van de staatssecretaris inzake zijn omvattende portefeuille.
NB: In de tekst van het interview zijn de aan de staatssecretaris van
Defensie toegeschreven letterlijke citaten tussen dubbele aanhalings-/sluittekens geplaatst.
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

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

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

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.
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Gaat u op uitzending of oefening?
Of gaat u uit dienst? Een woning kopen of
verhuizen? Krĳgt u een kind? Een schade?
Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen
of juist scheiden?

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

Veranderingen?
Contact DFD

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

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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Opnieuw dringend advies:
‘Indexatie Militair Invaliditeitspensioen’
Veteranenombudsman Reinier van Zutphen bepleit opnieuw dringend indexatie van het
Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Al twaalf jaar lang worden veteranen en oorlogs- en
dienstslachtoffers met een invaliditeitsuitkering geconfronteerd met vermindering van
hun koopkracht doordat hun uitkering niet gecompenseerd wordt voor inflatie.
Deze groep veteranen is de afgelopen jaren in feite zo’n 20% in
inkomen achteruit gegaan, schrijft de
Veteranenombudsman aan minister
van Defensie Kajsa Ollongren.

Ondanks Kamermotie nog
geen soelaas

Eerder, in juni 2020 en precies een
jaar later, vroeg de ombudsman
ook al indringend aandacht voor de
inkomenssituatie van veteranen die
qua inkomen zijn aangewezen op
een MIP-uitkering. Na die laatste
brandbrief is de Tweede Kamer tussenbeide gekomen en de minister
van Defensie in een motie gemaand
“zo snel mogelijk te komen tot een

indexatie van het MIP, en dit onderwerp indien nodig los te koppelen
van bredere cao-onderhandelingen”.
Maar negen maanden na dato is er
nog geen teken van actie vanwege de
minister. Van Zutphen: “Ondanks toezeggingen lijkt er nauwelijks sprake
van vooruitgang.”

Tijdelijke compensatieregeling voor getroffenen

voedselbank. De situatie waarin zij
nu zitten, laat niet toe dat de minister
nog langer uitvoerig onderzoekt hoe
en wanneer het MIP kan worden
aangepast. Er is nu actie nodig.” Van
Zutphen roept de minister op om, in
afwachting van een indexatieregeling,
de getroffen veteranen tegemoet te
komen met een tijdelijke aanvulling
op het inkomen.

Volgens de Veteranenombudsman
krijgt deze groep veteranen en
oorlogs- en dienstslachtoffers het
financieel steeds moeilijker. “We
krijgen regelmatig signalen van
veteranen die in armoede terecht
komen en afhankelijk worden van de
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Onderzoek Veteranenombudsman

Veteranen die dringend noodopvang nodig hebben moeten te veel
hindernissen overwinnen. Tot die conclusie komt de Veteranenombudsman in een onderzoeksrapport over noodopvangmogelijkheden
voor (postactieve) veteranen1.
De afgelopen jaren meldden zich regelmatig
veteranen “in acute nood” bij de Veteranenombudsman met (ernstige) klachten over geen of
gebrekkige opvangfaciliteit. Ook het Veteranenloket dat “een 24/7 functie” heeft, gaf in dezen
vaak niet thuis. (Zie AJ#07-08-21).
Voor ombudsman Reinier van Zutphen was deze
ongewenste gang van zaken aanleiding om uit
eigen beweging een onderzoek in te stellen. In
een toelichtende brief aan de minister van
Defensie schreef de ombudsman toen dat
“veteranen die niet in hun eigen woning kunnen
blijven wonen en dringend andere woonruimte
nodig hebben een beroep moeten kunnen doen
op Defensie en/of het Nederlands Veteraneninstituut.” Het daarna in gang gezette onderzoek is nu
afgerond en het eindrapport is vorige maand
gepubliceerd.
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Knelpunten

Defensie c.q. het Nederlands Veteraneninstituut
heeft voor wat betreft de noodopvang de zaken
(nog altijd) niet op orde. Dit in weerwil van de
“bijzondere zorgplicht voor veteranen”. Door deze
gang van zaken voelen ze zich dan ook “in de
steek gelaten”, weet de Veteranenombudsman.
Het onderzoek van de ombudsman legde een
aantal knelpunten bloot die de slechte noodopvang-ervaringen bevestigen van veteranen die bij
de ombudsman aan de bel trokken.
* Bij welke instantie ligt de regie voor wat betreft
de noodopvang

daklozenopvang van bijvoorbeeld het Leger des
Heils. Die zijn geen professionele hulpverleners
of ze ontberen de kennis van specifieke veteranenproblematiek.
* Gebrekkige informatieverstrekking over
opvangmogelijkheden
Voor wat betreft informatie over opvangmogelijkheden biedt de website van het NLVi (https://cutt.
ly/ISzxTBT) helaas geen uitkomst. “Door het
ontbreken van deze informatie weten veteranen
niet dat zij voor acute hulp contact kunnen
opnemen met het Veteranenloket.”
* Bereikbaarheid Veteranenloket
Het Veteranenloket is blijkens zijn website 24/7
bereikbaar via telefoonnummer 088 334 00 00.
“De Veteranenombudsman heeft signalen
ontvangen dat de telefoon buiten kantooruren
niet altijd direct wordt beantwoord. Er bestaat
dan de mogelijkheid om op de voicemail een
bericht achter te laten. Dit kan voor een veteraan
in nood belemmerend werken.”
* Toegankelijkheid Veteranenloket voor derden
Het loket neemt alleen verzoeken van “een
veteraan of zijn of haar partner in behandeling”.
Hulpverzoeken van derden uit de omgeving van
de veteraan (familie, buren, dienstmaten en
vrienden) vinden geen gehoor.
* Wachttijd voor plek in opvang

Het is schrijnend dat veteranen, relaties noch
hulpverleners vaak niet weten waar zij met hun
vragen (om hulp) terecht kunnen. Dan dient zich
de ‘lijdensweg’ aan van het kastje naar de muur.
De eerste statie is doorgaans het Veteranenloket
dat in veel gevallen niet thuis geeft omdat de
hulpvrager niet voldoet aan de criteria voor een
opvangplek. Volgt de gang naar de gemeente die
direct al doorverwijst naar Defensie die terugverwijst naar gemeentelijke instanties aangezien de
gemeente “een zorgplicht heeft voor elke burger,
dus ook voor een veteraan”. Noodgedwongen
belandt de veteraan dan bij een inloophuis of de
1

Wie een eerste afspraak met een zorgcoördinator wil is vaak aan een wachttijd gebonden. Dat
geldt ook voor de toewijzing van een opvangplek.
In sommige gevallen worden hulpzoekenden
doorverwezen naar particuliere initiatieven. “De
veteraan die dringend hulp nodig heeft, voelt zich
hierdoor in de steek gelaten.”
* Gebrek aan kennis bij reguliere hulpverleners
De onderzoekers stelden bij “reguliere hulpverleners van bijvoorbeeld de GGZ en de politie “een

“Het onderzoek richt(te) zich uitsluitend op postactieve veteranen, omdat veteranen in actieve dienst met hun hulpvraag bij hun

werkgever terecht kunnen.”
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legt tal van knelpunten bloot
gebrek aan kennis” vast over de
specifieke problemen waar
hulpbehoevende veteranen
doorgaans mee zitten. “De traumatische ervaringen van de uitzending
hebben vaak ernstige en langdurige
gevolgen.” Daar komt bij dat PTSS
lang niet altijd als zodanig wordt
herkend met als gevolg dat de juiste
behandeling uitblijft. “Voor de politie
kan een gebrek aan kennis over
deze veteranenproblematiek met
zich meebrengen dat in een
crisissituatie onjuist wordt gehandeld met gevaar van escalatie.”

voor veteranen. Deze veteranen
kampen veelal met “multi-problematiek bijvoorbeeld ten gevolge van
PTSS-klachten, waardoor zij in de
reguliere opvang niet op hun plek
zitten.”
Zoals eerder opgemerkt hebben de
meeste begeleiders en zorgverleners bij deze instanties geen
ervaring met veteranen en hun
specifieke problemen. Daar komt
nog bij dat de aanwezigheid van
cliënten met andersoortige problematieken (drugs, alcoholverslaving)
“verstorend en belemmerend”
werken voor wat betreft hun
herstelproces.
* Geen noodopvang voor veteranen
zonder erkende dienstverbandaandoening

* Geen opvang voor langere duur
Defensie liet in een reactie aan de
Veteranenombudsman weten dat er
“een maximale duur geldt voor de
bestaande opvangmogelijkheden
voor veteranen. Deze varieert van
enkele dagen tot maximaal twee
weken.” Na het verstrijken van de
maximale termijn is de betrokkene
op zichzelf aangewezen c.q. dient
zich te wenden tot de gemeente
voor vervangende opvangfaciliteit
(voor langere tijd).
Maar dan begint het spel van
‘kaatsen en terugkaatsen’. Het
standpunt van de gemeente is dat
Defensie überhaupt verantwoordelijk is voor de opvang van hulpbehoevende veteranen. Die zijn de dupe
van dit pingpongen en moeten hun
heil zoeken bij particuliere initiatieven
of de daklozenopvang.
* Beperkingen opvang veteranen bij
gemeenten en Leger des Heils
Eenmaal, in laatste instantie, terecht
bij de daklozenopvangen van
gemeenten en het Leger des Heils,
doet zich voor de acuut hulp
zoekende veteraan het cruciale
probleem voor dat die instanties
geen maatwerk (kunnen) bieden

“Het zorgsysteem voor veteranen is
vooral gericht op veteranen die een
erkende dienstverbandaandoening
hebben. Bij hen is na een beoordeling een (tijdelijk) invaliditeitspercentage vastgesteld. Zij kunnen
aanspraak maken op voorzieningen
die er voor veteranen zijn waaronder
de noodopvang die langer duurt dan
enkele dagen: de Time Out voorziening en de crisisopvang.
Een veteraan zonder erkende
dienstverbandaandoening kan alleen
aanspraak maken op de Bed, Bad,
Brood, Budget (BBBB)-voorziening.
Als er sprake is van een “crisisopname” moet dit geschieden via
melding bij de huisarts en doorverwijzing naar de GGZ-crisisdienst.

Samenwerking NLVi en
Leger des Heils

Intussen, vernam de ombudsman
lopende het onderzoek, overleggen
het Nederlands Veteraneninstituut
(NLVi) en het Leger des Heils over
samenwerking bij de (vervolg)
opvang van veteranen. Het Leger
des Heils heeft nu veteranen in zijn
gelederen die als ‘ervaringsdeskundige’ bekend zijn met de specifieke
problemen waarmee veteranen te
maken (kunnen) hebben. Van de
kant van het NLVi wordt verwacht
dat het bijdraagt voor wat betreft
verbetering c.q. optimalisering van
die kennis. Gesuggereerd is de
(vervolg)opvang centraal te situeren,
bijvoorbeeld in “een legeringsgebouw op een terrein van een
kazernecomplex”. De Veteranenom-

budsman “verwacht veel van de
samenwerking tussen het NLVi en
het Leger des Heils”.

Verbeteringsaanbevelingen

Veteranenombudsman Reinier van
Zutphen doet op basis van de in het
onderzoek opgesomde knelpunten
de volgende verbeteringsaanbevelingen.
1.	Betere informatieverstrekking
over opvangmogelijkheden
	Publiceer online de bestaande
mogelijkheden, de criteria om
hiervoor in aanmerking te komen
en het telefoonnummer dat men
kan bellen
2.	Neem aanvragen voor noodopvang van derden in behandeling
	Gedacht wordt hierbij aan familie,
buren, dienstmaten en vrienden.
3.	Maak bij noodopvang geen
onderscheid in veteranen
	De noodopvang moet toegankelijk zijn voor alle veteranen,
ongeacht of zij al bekend zijn bij
het NLVi met een dienstverbandaandoening en voorkom
daarbij dat de veteraan heen en
weer wordt gestuurd tussen het
NLVi en de gemeente.
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4.	Verruim de duur van de opvangmogelijkheden

Rondetafelbijeenkomst

In het najaar gaat de Veteranenombudsman bekijken of en hoe de
minister de aanbevelingen heeft
uitgevoerd, tot welke resultaten dat
heeft geleid en wat dat betekent
voor de noodopvang voor veteranen.
Het voornemen is om dan een
nieuwe rondetafelbijeenkomst met
stakeholders te beleggen.

Foto's:
Veteranenombudsman
(Arenda Oomen);
Leger des Heils)
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Invictus Games Den Haag 2022 belooft
spektakel ‘zoals de Games bedoeld zijn’
Het grote feest van de Invictus Games (IG), het feest van de zelfoverwinning, barst zaterdag 16
april los in Den Haag. Van de 16e tot 22 april is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland,
om precies te zijn het Zuiderpark, het centrum van de vijfde editie van de Invictus Games.
Oorspronkelijk stonden de Nederlandse IG
voor 2020 op de agenda maar tot twee keer
toe werd dit door de corona/COVID-19
pandemie, onmogelijk gemaakt.

Koninklijke belangstelling
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Ook nu de IG volgens de organisatie “worden
opgezet zoals de Games oorspronkelijk zijn
bedoeld”, heeft een aantal landen laten weten
hun sporters thuis te houden. Niettemin
verwacht men zo’n 500 deelnemers die er
een waar evenement van zullen maken. “Het
wordt met friends & family en publiek, een
spektakel in een ‘covid-veilige’ omgeving”,
beloofde Mart de Kruif, voorzitter van de
Stichting Power of Freedom die de Haagse IG
organiseert (AJ#03-22).
De opening van de Invictus Games 2022 zal
worden bijgewoond door koning WillemAlexander, prinses Margriet erevoorzitter van
het Comité Invictus Games Den Haag 2020.
Aanwezig is ook de Britse prins Harry,
bedenker en initiatiefnemer van dit internationale sporttoernooi voor fysiek en mentaal
gekwetste (actief dienende) veteranen.

Bereikbaarheid

Bezoekers kunnen het best met de fiets of
met het openbaar vervoer komen. Aan de
rand van het park zijn extra fietsenstallingen
geplaatst.
•	Van 13 tot en met 22 april 2022 mag u het
Zuiderpark niet in met de auto, fiets of
scooter. Bezoekers met een scootmobiel en
rolstoel mogen wel het park in.
•	Van 14 tot en met 22 april zijn de rijstrook,
de parkeerhaven en het fietspad aan de parkzijde van de Vreeswijkstraat dicht. De
linkerrijstrook blijft open voor doorgaand
verkeer en het tankstation is bereikbaar.
Fietsers worden omgeleid via de Rhenenstraat.
•	De rechterkant van de parkeerplaats aan de
Mr. P. Droogleever Fortuynweg wordt
gebruikt voor gasten van de Invictus Games.

Openingstijden

Het Zuiderpark is van zaterdag 16 tot en met
zaterdag 22 april 2022 elke dag open van 7.00
tot 23.00 uur. Er is een wedstrijdterrein en
een evenemententerrein. Voor het evenemententerrein gelden andere tijden:
•	Zaterdag 16 april
Activiteiten fan-zone open van 10.00 tot 16.00
uur. Let op: na 16.00 uur is de fan-zone voor
een deel dicht voor de openingsceremonie.
•	Zondag 17 april tot en met
donderdag 21 april
De wedstrijden starten om 9.00 uur. Activiteiten fan-zone open van 10.00 tot 19.00 uur.
• Zaterdag 22 april
Activiteiten fan-zone open van 10.00 tot 16.00
uur. Let op: na 16.00 uur is de fan-zone voor
een deel dicht voor de slotceremonie.

Meer informatie

Bekijk meer informatie op www.invictusgames2020.nl(externe link). Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar info@invictusgames2020.nl of bel tussen 8.00 en 22.00 uur
via telefoonnummer 085 - 185 00 70.
(Bron: Den Haag, https://cutt.ly/IFq2BsG)

IG-uitzendingen NOS

Dit jaar krijgen de IG in eigen land speciale
media-aandacht met dagelijkse verslagen van
de NOS. De uitzendingen worden gepresenteerd door Saïda Maggé. Vaste commentator
is Marc van de Kuilen, Afghanistanveteraan
die op missie twee benen verloor en zelf
oud-deelnemer aan de Invictus Games is.
De NOS belooft in de uitzendingen “impressies van de sport van de dag; ontmoetingen
van veteranen onderling; reportages over de
achtergronden van de deelnemers”.
Het uitzendschema is als volgt:
• Zaterdag 16 april, 22.00-22.16 uur, NPO 2
• Zondag 17 april, 22.10-22.26 uur, NPO 2
• Maandag 18 april, 22.00-22.16 uur, NPO 2
• Dinsdag 19 april, 22.10-22.26 uur, NPO 2
• Woensdag 20 april, 22.10-22.26 uur, NPO 2
• Donderdag 21 april, 22.10-22.26 uur, NPO 2
• Vrijdag 22 april, 22.10-22.26 uur, NPO 2
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Strategisch Kompas onderstreept urgentie meer samenwerking EU-NAVO

EU hijst zich met meer defensie-investeringen
in harnas tegen agressie Rusland
Aangejaagd door de brute Russische invasie in Oekraïne
presenteerden de EU-ministers van Defensie en hun
collega’s van Buitenlandse Zaken op 21 maart jl. in
Brussel het Strategisch Kompas. Het behelst een ambitieus “EU-strategiedocument” dat voor de komende vijf
tot tien jaar richting en vorm gaat geven aan een Europees veiligheids- en defensiebeleid.
Het document is “flink aangepast”
door de oorlog op het Europese
continent en “weerspiegelt die
nieuwe realiteit”. Volgens de minister
van Defensie Kajsa Ollongren is “dit
Strategisch Kompas pure noodzaak”
met name ook omdat de Russische
agressie een enorme impact op onze
veiligheid heef”.
Het nieuwe EU-strategiedocument
moet dan ook “de defensiesamenwerking in de EU versterken”.
Snelheid is geboden om bijvoorbeeld
“meer gezamenlijk in defensiematerieel te investeren”.

“Dit dwingt tot een snellere volwassenwording van de EU als machtspolitieke speler. Met het Strategisch
Kompas maken de 27 Europese
lidstaten nu een duidelijke keuze voor
intensievere militaire en strategische
samenwerking. We nemen meer
verantwoordelijkheid voor onze
veiligheid. Dat doen we niet alleen
als EU, maar juist ook in samenwerking met onze trans-Atlantische
partners en de NAVO.”

Kompas onderstreept
urgentie

De urgentie om de investeringen in
de Europese defensie te verhogen
wordt sterk gevoeld in met name de
EU-hoofdsteden. Het Strategisch
Kompas onderstreept dit nog eens.
Duitsland nam het voortouw en ook

Kantelmoment

“De terugkeer van oorlog in Europa
markeert een geopolitiek kantelmoment” in de visie van minister van
Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra.

andere EU-landen werken versneld
naar het bereiken van de NAVO-norm
van 2% BBP. Niet alleen de oorlog in
Oekraïne maar ook de groeiende
onrust en instabiliteit aan de buitengrenzen van de Unie stimuleren het
substantieel opvoeren van de
defensie-investeringen.
“De huidige crisis heeft laten zien dat
de NAVO en de EU zij aan zij
opereren en elkaar goed aanvullen”, is
minister Ollongren stellig. Haar
collega Hoekstra spreekt van “een
geopolitieke Unie die hand in hand
met de NAVO opereert. (-) Door als
Europese landen onze veiligheidscapaciteiten te vergroten, versterken
we ook het trans-Atlantische
partnerschap”, aldus de minister van
Buitenlandse Zaken.

AMI-oproep tot gebed voor Oekraïne
Beste AMI-vrienden,
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig, op het werk, in
het hart en in gedachten. Veel dingen kunnen we niet doen, maar we kunnen
altijd bidden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
organiseerde een adviseur van premier
Winston Churchill een groep mensen,
die stopten met wat ze elke avond
op een bepaald tijdstip deden, om in
gemeenschap te bidden voor vrede en
veiligheid voor degenen die in Engeland
wonen.
Nu organiseren we ons weer, een

groep mensen van verschillende nationaliteiten, om elke dag ÉÉN MINUUT te
bidden voor vrede en licht in de wereld
en in de mensen.
Voor Nederland is dat elke dag om
16.00 uur.

voor vrede in de wereld, zodat conflicten kunnen eindigen en de vrede in alle
landen van de aarde wordt hersteld.
Stuur dit verzoek svp naar uw contacten. Samen kunnen we met ons gebed
een wonder afsmeken!

Doe mee aan dit initiatief! Wij vragen
elke dag EEN MINUUT om te bidden

Betaaldata 2022
Maand
April
Mei

Salaris Defensie*

Pensioen ABP AOW**

22 april
21 april
24 mei
23 mei
(incl. vakantiegeld)		

21 april
23 mei
(incl. vakantiegeld)

*U
 iterlijk 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.
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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
april			
8
9
10
12

10.00
10.00
10.00
10.00

Thuisfrontinformatiedag CBMI-23
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e)
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e)
Thuisfrontinformatiedag CBMI-24 (1)

mei			
11
volgt
Medaille-uitreiking (eFP 2021-1 en eFP 2021-2)
12
volgt
Medaille-uitreiking (eFP 2021-1 en eFP 2021-2)
14
10.00
Thuisfrontinformatiedag CDIW 39
16
10.00
Thuisfrontinformatiedag eFP 22-2
				
21
volgt
Thuisfrontcontactdag We@Home

Oranjekazerne, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem
Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn

CLAS
CLAS
CLAS
CLAS

volgt
volgt
Burgers Zoo, Arnhem
Generaal-majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne, Oirschot
volgt

CLAS
CLAS
CLAS
CLAS

Veteraneninstituut, Doorn
Oranjekazerne, Arnhem
Apenheul, Apeldoorn
Generaal-majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne, Oirschot

KMar/Politie
CLAS
KMar/Politie
CLAS

DOT

juni			
2
9.00
Verhaal van de Missie 2
3
10.00
Thuisfrontinformatiedag CIDW 40
18
10.00
Thuisfrontcontactdag		
25
10.00
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (2e)
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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
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HORIZONTAAL: 1 spelleiding - borstbeeld - muurstang, 2 niet gesloten - schakelstation in een netwerk - OudGriekse pasmunt, 3 mythologisch wezen - iedere - tablet, 4 deel van het lichaam - zetel - route,
5 gloeilamp - positieve elektrode - onbeslist, 6 werker in het buitenland - achting - hoofd van een Arabische stam,
7 leertijd - muzikale aanzet - sierplant, 8 echtgenoot - materiaal - verbond - Nederlandse Omroep Stichting (afk.),
9 beving - mogendheid - waardeloos lot, 10 zuil - lijfspreuk - aantrekkelijkheid.
VERTICAAL: 1 muzieksoort - oude Spaans munt, 2 plaats in Limburg - uitwonend, 3 intellect - botafwijking,
4 voorvoegsel - tennisterm, 5 periode - Indonesisch gerecht - optelling, 6 metalen staaf - voorvoegsel - pluspunt,
7 deel van de dag - gezichtshoek, 8 plekje - waterkering - smalle plank, 9 deel van een breuk - vervoermiddel,
10 uitbouw - duchtig, 11 geldstraf - rund, 12 aartsvader - roofdier dat op aas jaagt, 13 Indiase munt - afdeling,
14 naam - zo staat er woordelijk - uitroep, 15 plaat - sociale klasse in India.

Oplossingen kunt u inzenden tot 25 april.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #03-22 luidt: ‘Strandhuisje’.
De winnaars: J. Rijsdijk en M.H.M. Janssen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

VAELRGLEOMT EI N
EN
G
Marco Kroon vertelt in nieuw boek openhartig zijn eigen ‘waargebeurde verhaal’

Nassau Two Zero. Gewonnen slag, verloren
oorlog. De duistere kant van een medaille
Vers van de pers! Marinus Johannes (Marco) Kroon (51) schreef een nieuw en “openhartig” boek over zijn wederwaardigheden als commandant van een peloton commando’s
in Uruzgan, Afghanistan. “Niet eerder stelde hij zichzelf zo kwetsbaar op: openhartiger
en zelfkritischer dan ooit”.
In Nassau Two Zero (callsign) vertelt Kroon
het “waargebeurde verhaal van een groep
Nederlandse commando’s in Afghanistan”. De
missie, aan hen verkocht als “opbouwmissie”,
draaide in dat onherbergzame Aziatische land
uit op een onversneden guerrillaoorlog. Een
keiharde gewapende strijd. “Normen en
waarden” leggen het af en “mensen verworden tot objecten”.

Zware ethische dilemma’s

De auteur zag zich lopende de vechtmissie in
Uruzgan gedurig gesteld voor “zware ethische
dilemma’s, keuzes op leven en dood”.
Daarnaast waren er intern het peloton de
onderlinge uitdagingen die vroegen om een
sussende aanpak. “(Kroon) voert niet alleen
strijd met de vijand, maar … zeker ook met
zichzelf.”
Met zijn jongste boek lijkt majoor Marco
Kroon, ridder Militaire Willemsorde, zijn
indringende ervaringen in Uruzgan, te ruste
gelegd te hebben. Traumatische ervaringen
waarvan hij een enkele ter plekke op koelbloedige wijze achter zich weet te laten.
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Nassau Two Zero moet volgens de schrijver
een tegenwicht bieden tegen al die “eenzijdige verhalen” die over hem in de media
verschenen zijn en, vaak bij geruchte, de
ronde doen. “Geef mij in ieder geval de kans
om mijn verhaal te vertellen. (-) Natuurlijk ben
ik geen koorknaapje geweest in mijn leven.
Niemand staat boven de wet. Ik ook niet. Ik
ben genoeg gestraft voor mijn daden.”

publiek zijn gesleten. “Ik weet niet of ik het
ooit ga krijgen, maar bij Srebrenica duurde het
ook 30 jaar voordat er sorry werd gezegd.”
Kroons “blinde loyaliteit naar de ambtelijke
defensietop” is nu wel voorbij, verzekert hij.
Het boek werd op 19 maart jl. gepresenteerd
in museum Militair Mobiel Depot 40-45 in het
rustieke Oud-Loosdrecht. Onder de eregasten
high brass b.d. bij Defensie: luitenant-generaals Mart de Kruif; Leo Beulen en Hans van
Griensven. Militaire leiders die volgens Kroon
“altijd voor hem zijn blijven staan”.
Het eerste exemplaar van Nassau Two Zero
was voor de Afghaanse tolk Wahid die, legde
Kroon uit, “symbool staat voor alle mensen
die ons ooit hebben geholpen en in Afghanistan nog steeds wachten op hulp. We hebben
er in Nederland een handje van om mensen te
vergeten als we ze niet meer nodig hebben.”
In zijn eigen woorden: ‘Wij stonden voor wat
we deden. En wat sterk is uit innerlijke
overtuiging faalt nooit! Nassau Two Zero is
een eerbetoon aan mijn strijdmakkers en al
die andere onbekende helden, die samen met
hun thuisfront ongekend zware offers hebben
gebracht voor de vrijheid van anderen.
Vijfentwintig collega’s brachten het allerhoogste offer. Honderden gewonden. Afghanistan
is voorbij … maar niet voor iedereen…
Uruzgan en Nassau Two Zero blijven voor
altijd een deel van mij.’

Eerherstel en excuses

De gelauwerde special forces militair heeft
“niks meer te verbergen” en wil nu eerherstel
en excuses voor “alle leugens en onzin” die,
ook vanwege Defensie, over hem zijn
gedebiteerd en als waarheid aan het grote

Verloting
‘Nassau Two Zero’ is een uitgave van uitgever Trinitas Corona, 400 pagina’s, € 22,95.
De uitgever stelt 3 exemplaren van het boek 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 25 april 2022.
Voor de winnaars van de verlotingen in AJ#03-22 zie p. 29

SENIOREN

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN IN 2022 - BELANGRIJK
Geachte seniorenleden,
In 2021 hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u ontmoet
tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.
Jammer genoeg kon een aantal bijeenkomsten niet doorgaan. De
bijeenkomsten van seniorenleden uit Soesterberg en omgeving, uit
Schaarsbergen en omgeving, van Regio West, seniorenleden uit
Duitsland en de ledenbijeenkomst van Regio Oost hebben niet
plaatsgevonden.
Ook de 64plus dag en een leeftijdsontslagdag hebben niet plaatsgevonden. Leden die over hun aanstaande pensionering en leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te bereiken. Toch
hadden wij liever deze bijeenkomsten wel gehouden.
Dit jaar zullen wij weer alle gebruikelijke seniorenbijeenkomsten proberen te plannen.
Hieronder ziet u het eerste overzicht van bijeenkomsten die al
gepland zijn. Vanaf nu wordt de lijst met bijeenkomsten elke maand
bijgewerkt.
Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten voortaan DIGITAAL
wanneer dat kan
Wij zullen vanaf nu de uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten
zoveel mogelijk digitaal versturen. De leden waarvan wij geen
emailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post ontvangen. U
kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst
verwachten. Heeft u 3 weken voor de bijeenkomst geen uitnodiging
via de mail of post van ons ontvangen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen. Controleer voor de zekerheid uw spambox op
computer, tablet of telefoon. Misschien is ons bericht daar beland.

Opgave verplicht!
Ook dit jaar is opgave voor een bijeenkomst verplicht. Zo kunnen wij
de deelnemers bereiken als dat nodig is.
Voor bijeenkomsten die op een defensielocatie plaatsvinden
moet de opgave uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst bij ons
binnen zijn. Wij moeten de toegang tot de locatie voor u regelen
en hebben daar wat tijd voor nodig.
4 manieren van opgeven voor een bijeenkomst
U kunt zich opgeven per mail; op de website van de acom
www.acom.nl; telefonisch; of per post.
In de uitnodiging en de tekst op de website zal worden aangegeven
welke gegevens wij van u nodig hebben voor opgave. Dat kan
verschillen per bijeenkomst.
Opgeven via de website
Typ de onderstaande link in uw zoekprogramma op computer, tablet
of telefoon.
Link: https://www.acom.nl/seniorenbijeenkomsten/
Zoek de bijeenkomst van uw keuze en klik daarop. U ziet nu een
digitaal formulier dat u in kunt vullen en versturen.
De mogelijkheid zich via de website voor een bijeenkomst op te
geven, wordt geopend uiterlijk drie weken voordat de bijeenkomst
plaats zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in ACOM
journaal laten weten.

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum
Do
28 april
Do
12 mei
		
Di
24 mei
Wo
25 mei
Wo
8 juni
Do
8 sept
Do
29 sept
Wo
5 okt
Do
13 okt
Do
20 okt
Di
8 nov
di
15 nov
do
17 nov

Plaats
Vught
Boekel (Volkel en Uden)
St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
***Ede, Arnhem en Nijmegen
Oirschot
Woensdrecht
Venlo
Born (Meerssen en Weert)
Nieuwdorp (Vlissingen e.o.)
Assen
*** Gilze Rijen
Leeuwarden
***Ermelo
***Havelte
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Locatie
Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
Vergadercentrum NIA DOMO
Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Schaarsbergen
Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Generaal Spoor Kazerne, Leuvenumseweg 88-90 3852 AV
Joh. Postkazerne, Johannes Postweg 1, 7973 JB Darp, KEK-gebouw

De volgende bijeenkomsten worden nog gepland: Duitsland, Regio
West, Regio Oost.
Aanvangstijd programma s middags 13.30, zaal open 13.00 uur
De bijeenkomsten met *** zijn dagbijeenkomsten. De tijden
voor deze bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging en op de
website
Leeftijdsontslagdag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen die
binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde
leeftijdsontslagdag.

Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag gaat,
kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft u interesse, laat dat ons
weten via de mail senioren@acom.nl onder vermelding van:
voorlichting leeftijdsontslag, datum leeftijdsontslag en graag uw
contactgegevens, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wij
zullen na ontvangst van uw mail kijken of wij een individuele
voorlichting voor u zullen verzorgen of een bijeenkomst voor
meerdere deelnemers zullen organiseren. Wij nemen daarover
contact met u op.

VERLOTING
D w e p e r s e n d r o m e r s - Te g e n c u l t u r e n i n N e d e r l a n d 1 8 9 0 - 1 9 4 0

Over activistische en radicale
hemelbestormers en wereldverbeteraars
Het eind van de negentiende eeuw werd met name gekenmerkt door
maatschappelijke veranderingen die zich buitengewoon snel voltrokken.
Oud en vertrouwd werd, als was het een omkleedpartij, ingeruild voor een
vloed aan nieuwe opvattingen, zienswijzen en levensstijlen.

Jan J.B. Kuipers

Cultuurpessimisme en revolutionair vuur streden om voorrang.
Men had onder meer een andere
inrichting van de maatschappij voor
ogen. Dat gold ook voor “de
omgang met het lichaam, religie
en spiritualiteit.
Over die brede maatschappelijke
ontwikkelingen en de protagonisten daarvan schreef de productieve, gelauwerde Zeeuws-Vlaamse auteur Jan J.B. Kuipers
‘Dwepers en dromers. Tegenculturen in Nederland 1890-1940’. Over
“Anarchisten, vegetariërs, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor
homorechten”.
Een waaier aan stemmen van
“linkse activisten tot ultrarechtse
‘trekvogels’ en reactionaire
cultuurcritici vormden een
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verwarrend koor. “ Boven die
kakofonie uit waren wel de
uiteenlopende en scherpgerande
vocalen te horen van onder
anderen Frederik van Eeden, Erich
Wichmann, Aletta Jacobs en
Henriette Roland Holst.
‘Multi-genre auteur’ Kuipers laat
zijn licht schijnen over de versplintering die toen optrad in het
“levensbeschouwelijke landschap”.
Het was een tijd waarin “extreme
opvattingen” de kop opstaken en
welig konden tieren.
In het boek komen ook de
‘Sterkampen’ aan bod die in de
jaren ’20 werden georganiseerd in
Ommen (Overijssel). Die bijeenkomsten draaiden om spiritueel
leraar Jiddhu Khrisnamurti. De
guru uit India kreeg in 1924 het
kasteel en een deel van het
landgoed Eerde bij Ommen
geschonken door theosoof en
volgeling Philip Dirk baron van
Pallandt. In hetzelfde jaar werd op
het landgoed het eerste Sterkamp
gehouden. Niet iedereen was even
gecharmeerd van Krishnamurti, de
Sterkampen en wat er zich daarbij
afspeelde op landgoed Eerde. ‘De
domm’n komen in dromm’n naar
Omm’n’ was dan ook het commentaar van de critici en sceptici.

ware met de paplepel ingegoten.
In de jaren ’30 was zijn moeder
namelijk verbonden aan de
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC),
de socialistische jeugdbeweging
(1918-1959), opgericht door de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen
(NVV). Zelf was Kuipers ook
geëngageerd participant in de
“subculturen” die in de jaren ’60
opgang maakten in Nederland.
Kuipers leverde met ‘Dwepers en
dromers’ een belangwekkend
boek, voor een breed publiek, met
name voor wie oog en belangstelling heeft voor de drijvende
krachten achter de maatschappelijke ontwikkelingen aan het einde
van de achttiende en de eerste
helft van de twintigste eeuw.
Als ‘flankering’ bij het boek is een
podcast van een interessant
interview met de schrijver.
(Downloaden via Podcast Hoog Tijd
- Dwepers en dromers of in iTunes
of Spotify (zoek op "Hoog Tijd").

De veelzijdige auteur kreeg het
onderwerp van zijn boek als het

Verloting
‘Dwepers en dromers-Tegenculturen in Nederland 1890-1940’ is een
uitgave van Walburg Pers (Zutphen), 240 pagina’s, € 24,99. Ook verkrijgbaar
als eBook/ePub, € 12,99.
De uitgever stelt 3 exemplaren van ‘Dwepers en dromers’ 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 25 april 2022.

1

Kuipers, in 2005-2006 stadsdichter van Middelburg, schreef “tientallen boeken en honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie,
letteren, sciencefiction, popcultuur, thrillers en jeugdliteratuur” (Bron: Wikipedia).

2

Op Kasteel Eerde was het hoofdkwartier gevestigd van de Internationale Orde van de Ster in het Oosten, de ‘spirituele wereldbeweging’ waarvan
Krishnamurti (toen nog) de president was.

Overledenen

Lidmaatschap

Oostdijk

25 jaar lid

Rinus ten Hove, 90 jaar, op 9 februari.

Ede

Marie Heuving-van der Kuil, 92 jaar, op 22
februari.
Correspondentieadres: Doornlaan 8A,
6717 BR Ede.

Hoogeveen

Henk Straatsma, 88 jaar, op 26 februari.

Amstelveen

Abraham (Bram) Heuseveldt, 90 jaar, op
19 maart.
Correspondentieadres: A. HeuseveldtGoosen, Jol 116, 1186 SR Amstelveen.

Onderstaande leden kregen onlangs het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt: A.J.L. Ambaum (MAJ),
M.A.T.J. van As (TLT), J.G. Bossinga (SM),
B.L. Richters (MAJbd),P.H. Snellen (SM),
J.E. Westmaas (SM), J.R. Zijlstra (SM).

A.L.M. de Bresser (MAJbd),
H.F.J. Hermans (AOObd),J. van der Laag
(SMbd), G.M. van Rheenen (MAJbd),
Mw. H.A.J. Rosenkamp-van Hall, P. Stern
(AOObd),

60 jaar lid

De volgende leden mochten onlangs het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
in ontvangst nemen: H. Duvaloois
(AOObd), G. Jousma (KAPbd),Mw. A. van
Meerwijk-van der Wielen.

40 jaar lid

Voor 40-jarig lidmaatschap werden de
volgende leden bedacht met het
bijbehorende ACOM-insigne: H.P.A.M. van
Doorn (SM), C. de Groot (SM),F.C.M. Koek
(AOObd), T.J.L. Luiken (AOO),H.H. Pollaerts Dienstverlating
(AOObd), B.H.M.
Tijhuis
(SMbd), lid van de ACOM
Onlangs heeft de dienst verlaten:
het
nieuwe
H.R. Veldhuijzen (AOObd).
P.A. Ros (ELT).

Naam:
50 jaar lid
Geboortedatum:

Voorletters:
- Bevordering
m/v

-

Recent kregen de hieronder genoemde
Recent is G. Tooten bevorderd tot
Adres:
leden het
ACOM-insigne voor
Sergeant.
50-jarig lidmaatschap
opgespeld:
Postcode:
het nieuwe lid van de ACOM
Woonplaats:

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

het nieuwe lid van de ACOM

Telefoon:
Voorletters:
Naam:
Mobiel:
het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:
Naam:
Geboortedatum:
E-mailadres:
m/v
Voorletters:
Naam:
Geboortedatum:
m/v
Adres:
Registratienummer:Werknemer- ID:
Geboortedatum:
m/v
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Adres:
:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Postcode:
Woonplaats:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Reservist
Postactief
Registratienummer:
Dienstverband:
Militair
Werknemer- ID: Burger
E-mailadres:
Registratienummer:
WerknemerID:
:
Rang:
Salarisschaal:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Ik heb interesse in een
DFD verzekeringscheck.
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband: Rang:
Militair
Salarisschaal:
Ik ga akkoord met het
doorgeven van
mijn persoonsgegevens
i.v.m. het gratis vakbondscerti
29
Burgeraan DFD/BOOT
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Rang:
Salarisschaal:
Rang: van de Privacy Policy en ga hiermee
Salarisschaal:
kennisin genomen
akkoord.
Ik Ik
hebheb
interesse
een DFD verzekeringscheck.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Ik heb kennis genomen
van de Privacy-Policy en ga hiermee
akkoord.
Datum:
Handtekening:
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.

Datum:
Datum:
Datum:

West

-

Nieuw lid:

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

-

Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:
en wij:

en wij:

Bestaand lid:

en wij:
enlid:
wij:
Bestaand

Nieuw lid:
Nieuw lid:
Nieuw lid:

Bestaand lid:
Bestaand lid:

Zuid

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

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

:

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

Winnaars verloting AJ#03-22
‘Kampioen op één been’, auteur: Edwin de Wolf. Uitgave:
Uitgeverij Kompas, is gewonnen door:
• F. Verduyn
• W. Peters
• B. Pattynama

De winnaars van de verloting van ‘De brandende
kampongs van generaal Spoor’, auteur: Rémy Limpach,
uitgegeven door Boom Uitgevers Amsterdam, zijn:
• R.C. Billitz
• L.G.C. Julien
• R.J. van Joost

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
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Bondsbestuur.
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J.Kropf
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Postbus 240, 3700 AE Zeist
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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

