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• Eén employability organisatie: Defensie belooft nu te gaan doorpakken

• Fusieproject NLVi na afronding over 3 jaar ‘fantastisch mooi instituut’

• ‘Internationale Balkan-waarnemers informatiemakelaar en schietschijf’



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
1.  De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede  

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele  
belangenbehartiging en rechtshulp.

2.  Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
 - pensioenen, 
 - sociale zekerheid en 
 - ziektekosten. 
3.  Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies  

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Zeist. 
4.  Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het 

verantwoordings orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid 
van het pensioenfonds. 

5.  Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de 
fiscus.

6.  Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.  
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis. 

7.   De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, 
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke 
Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé 
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of 
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u 
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende 
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij 
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres! 

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van 
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in 
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken 
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. 
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook 
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 
070-3115411, www.delissenmartens.nl

DFD 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 collec-
tieve 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 Defensie-
personeel, 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 opzeg-
ging 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.
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U W  VO O R Z I T T E R

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

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf komt de 
“Kamerbrief over dienjaar Defensie” binnen over onder 
meer het nieuwe wonder van Defensie, u raadt het al: 
het dienjaar.

Mensen wordt nu vast gevraagd om in te schrijven voor 
een dienjaar vanaf september 2023. Dan kan men, door 
een tussenjaar te nemen na de middelbare school of 
vervolgopleiding of als mensen met werkervaring 
(zij-instromers) die een sabbatical willen opnemen, een 
jaar komen werken voor Defensie. Deze mensen krijgen 
dan een korte opleiding en worden vervolgens als militair 
ingezet op bestaande functies. 

Deze dienjaar-militairen draaien dan als volwaardige 
collega’s mee met een passend salaris, zo geeft 
Defensie aan. En dat alles baart mij nogal wat zorgen. 
Normaliter dient eenieder op functie te voldoen aan de 
eisen die daaraan verbonden zijn. Eisen qua kennis, 
opleiding en eventueel ervaring. Beroepsmilitairen 
dienen daarvoor vele opleidingen te doorlopen en aan 
vele eisen te voldoen alvorens ze op functie geplaatst 
worden. 

Als men deze plannen leest zou een beroepsmilitair na 
een volledige opleiding op hetzelfde niveau starten als 
een dienjaar-militair met een zeer korte opleiding. En 
aangezien eenieder na de initiële opleiding hetzelfde 
salaris gaat verdienen (mits dezelfde rang) zou de 
dienjaar-militair hetzelfde salaris krijgen. Ik ga dat in ieder 
geval niet uitleggen. Ook ben ik benieuwd waar men de 
capaciteit vandaan gaat halen om deze mensen op de 
juiste wijze te trainen en te begeleiden. Ook instructieca-
paciteit is niet echt iets waar we ruim in zitten.

Overigens ben ik het met iedereen eens die zegt dat er 
iets moet veranderen bij Defensie. Het aantal vacatures, 
met name onder militairen, is veel te groot en neemt 
alleen maar toe. Niet alleen omdat er meer mensen 
vertrekken dan erbij komen, maar ook omdat de 
krijgsmacht wil groeien. Maar wat daarvoor de ultieme 
oplossing is weet niemand. Defensie roept altijd veel 
over het fameuze HR-systeem, maar echt iets concreets 
hebben we er (nog) niet van gezien. We horen en lezen 
er veel over, maar nooit in formele stukken. Volgens mij 
is het echter niet het systeem dat het verschil moet 
maken maar het totaalpakket aan primaire, secundaire 
en tertiaire arbeidsvoorwaarden en hoe men daar mee 
om gaat. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn, wat 
hun rechten en plichten zijn en hoe het staat met de 
balans tussen werk en privé. Iets met perspectief en het 
nakomen van afspraken.

Wat op korte (en wellicht iets langere tijd) echter de 
agenda van eenieder bepaalt is hetgeen gebeurt in 
Oekraïne. Voor Defensie in het algemeen en veel 
militairen in het bijzonder komt dat wellicht nog dichterbij 
dan voor de rest van Nederland. Ik heb een grote 
bewondering en groot respect voor de motivatie en 
wilskracht van de Oekraïners, laat ik daarmee beginnen. 
Maar ik heb ook veel respect, bewondering en 
waardering voor alle medewerkers van Defensie die op 
allerhande manieren, intensief of minder intensief, een 
bijdrage leveren om de Oekraïners te steunen in hun 
strijd voor vrijheid en het vaderland. 

Werkzaamheden die verricht worden onder soms 
moeilijke en zware omstandigheden. Soms vanuit 
Nederland, maar ook vaak in het buitenland en zelfs in 
Oekraïne waar op dit moment, wederom, forensische 
experts van de KMar onderzoek doen in relatie tot 
oorlogsmisdaden. Die misdaden mogen wat mij betreft 
nooit, maar dan ook nooit, onbestraft blijven. Ook de 
collegae die druk bezig zijn om, in internationaal verband, 
Oekraïners te trainen hebben geen makkelijke taak, maar 
wel een gewaardeerde.

Op allerlei manieren draagt Defensie derhalve een 
steentje bij, soms met materieel en materiaal (hoewel 
we veel daarvan eigenlijk zelf 
nodig hebben) en soms door 
de steun en inbreng van 
militairen. Maar één ding is 
duidelijk, het is allemaal nodig, 
de oorlog van de Oekraïners is 
ook onze oorlog.

Blijf veilig en blijf gezond.

3



N I E U W SN I E U W S

Inzet en effectiviteit van waarnemers 
bij jaren ’90 'monitoring missies Balkan'

‘ I n f o r m a t i e m a k e l a a r  e n  s ch i e t s ch i j f ’

Het bloedig uiteenvallen van het oude Joegoslavië, decennia met harde hand 
bijeengehouden door Josip Broz Tito, was aanleiding voor militaire interventie door de 

internationale gemeenschap. VN-blauwhelmen en (vredes)missies onder andere vlag deden 
jaren verwoede pogingen om de strijdende partijen uit elkaar te houden, een gewapende 

vrede te bewaren en het bloedvergieten te beëindigen. 

Nederland leverde een forse bij-
drage aan de ‘Joegoslavië-missies’. 
Ruim vierhonderd Nederlandse 
militairen werden tussen 1991 
en 1995 als waarnemer naar het 
oorlogsgebied uitgezonden. Ze wa-
ren in kleine multinationale teams 
actief als ongewapende monitors. 

Grote risico’s
Als waarnemer werkten en 
woonden ze tussen de plaatselijke 
bevolking. Daarbij fungeerden ze 
als de ‘ogen en oren’ van com-
mandanten, diplomaten en de 
secretaris-generaal van de VN. 
Maar hun taakopdracht behelsde 

ook bemiddeling en onderzoek 
doen naar geweldsincidenten. 
Daarbij liepen zij grote risico’s: 
bedreigingen, kapingen, berovin-
gen en beschietingen waren aan 
de orde van de dag. Een aantal van 
hen werd ook gegijzeld.

In de fabriek van de Amerikaanse 
vliegtuigbouwer in Mesa, Arizona, 
werd op 25 oktober jl. de eerste 
‘vernieuwde’ Apache-helikopter 
overgedragen aan de KLu. Met 
verbeterde prestaties, sensoren en 
software kunnen de helikopters er 
weer jaren, “tot 2050”, tegenaan, 
wordt verzekerd.

Gestript en gemoderniseerd
De Nederlandse Apaches worden 
door Boeing geüpgraded van 
type RNLAF AH-64 D-model naar 
AH-64E v6. Defensie (de KLu) 
sloot in dit verband een Foreign 
Military Sale-overeenkomst met de 
Amerikanen aangezien gevoelige 
militaire hard- c.q. software niet 
zondermeer geëxporteerd mag 
worden. 

Tot medio 2025 wordt, naar ver-
wacht, de rest van de Nederlandse 
Apache vloot door Boeing gestript 
en gemoderniseerd: op AH-64E 
Version 6 (v6)-niveau (‘Echo’) ge-
bracht. De helikopters kunnen dan 
(weer), belooft de fabrikant, met 
gemak hun reputatie waarmaken 
als “de meest geavanceerde en 
beproefde gevechtshelikopter ter 
wereld”1.

Grote stap voorwaarts
In Mesa werd de eerste 'Echo' 
Apache namens Defensie in 
ontvangst genomen door vicead-
miraal Arie Jan de Waard, directeur 
Defensie Materieel Organisatie. Hij 
typeerde de geüpdatet versie van 
de gevechtshelikopter als “echt 
een grote stap voorwaarts”. 
Volgens de vlagofficier is er sprake 

van een volledig nieuw boek voor 
de Nederlandse luchtmacht. Die 
beschikt met de ‘E’ nu over meer 
gevechtskracht “In de verande-
rende wereld waarin we nu leven, 
is het belangrijk dat onze wapensy-
stemen constant worden ver-
nieuwd en operationeel relevant 
blijven. Zo blijven we ons wapenen 
tegen dreigingen van nu en in de 
toekomst.”

Van de 2.600 Apaches die wereld-
wijd geleverd zijn aan het Ameri-
kaanse leger en zeventien andere 
landen zijn er vandaag de dag nog 
zo’n 1.260 actief. Hiervan behoren 
maar 665 tot het E-model. Neder-
land is daarmee een van de eerste 
landen met het gemoderniseerde 
‘Echo type’ Apaches. 

Defensie  neemt eerste ‘E -vers ie ’  Apache in  ontvangst

Gevechtshelikopter compleet 
gemoderniseerd en gereed voor de toekomst

De vloot Apache helikopters van de Koninklijke Luchtmacht (KLu), 28 toestellen in totaal, 
wordt door fabrikant Boeing binnenstebuiten gekeerd en geheel gemoderniseerd. De geduchte 

gevechtshelikopter is dan fully equipped gereed voor zijn volgende levens- en gevechtsfase.

1 Zie ook https://cutt.ly/6NlIQ8K 
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MexicaanseHond
Het is hier al vaker betoogd: we leven in een tijdsgewricht van de 
schemerfase waarin de democratie wereldwijd verkeert; het voor-
portaal van de uiteindelijk eclips (?!). Gelukkig lukt het de autocraten/
dictators (in spe) nog niet overal zonder slag of stoot de democratie 
hardhandig terzijde te schuiven. 

Maar daar heeft de wannabe autocraat/dictator het volgende op 
gevonden: roeptoeter bij voorbaat dat je bij verlies de uitkomst van de 
verkiezingen niet accepteert omdat het kiessysteem niet deugt en er 
gefraudeerd is. Voer en een buitenkansje voor de blinde navolgers, 
zeloten en nuttige idioten (zoals Lenin ze noemde) onder de intel-
ligentsia c.q. de ‘ingenieurs van de ziel’ (dixit Stalin), om alsnog te 
proberen desnoods gewapenderhand de democratisch verslagen 
autocraat aan de macht te brengen.

Het is het, evenals de Japanse duizendknoop, alom voortwoekerende 
‘klerkenverraad’ dat de Franse filosoof-schrijver Julien Benda alreeds 
in de jaren ’20 van de vorige eeuw aan de kaak stelde in zijn belang-
wekkende boek ‘Het verraad van de intellectuelen’ (La Trahison des 
clercs). Intellectuelen die, vaak om bij het eventueel ‘winnende kamp’ 
te horen of om andere redenen, met het verstand op nul, lijkt het wel, 
luidruchtig kiezen voor de antidemocratische krachten. 

Ik moet steeds vaker denken aan onze (actieve) veteranen die, uitge-
zonden door parlement en regering, zich in alle mogelijke uithoeken 
van deze aardkloot, inzetten om er vrede en veiligheid te brengen. ‘No 
can do’ is daarbij volstrekt niet aan de orde; sterker nog onze uitge-
zonden collega’s hebben er hun leven voor veil, zoals het plechtig en 
uit vroeger tijden heet. 

Ze staan, varen, vliegen aan de (bedreigde) EU-NAVO buitengrenzen 
en vormen onze ultieme beschermingswal: ‘not on my watch’. Of ze 
leveren een bijdrage aan het welslagen van NAVO-oefening Falcon 
Autumn die op het moment van schrijven gaande is. Voor veilig-
heid en vrede; opdat wij onze vrije way of life kunnen behouden en 
voortzetten. Hoe moet het die (actieve) veteranen te moede zijn te 
zien dat hun moedige efforts in tal van gevallen in missiegebieden 
en dichter bij huis, toch niet dat ene kiezelsteentje in de rivierbedding 
hebben verlegd om de woeste stroom een enigszins vrediger, veiliger 
wending te geven?

Vrediger en veiliger in het Avondland waar we onbekommerd en 
welbewust oliedomme beslissingen nemen. Dumm, heet dat bij de 
oosterburen. Staat er nu werkelijk geen maat op onze 
naïviteit? De naïviteit die het Westen, inzonderheid 
West-Europa, uitstraalt is verbijsterend op het onpas-
selijke af. China koopt, geïnviteerd door kanselier Olaf Scholz, - Xi Jin-
ping annex Poetin Liebhaber -, een kwart van Hamburgs wereldhaven 
op. Bijna iedereen in de Bondsregering is tegen maar Scholz, inzake 
Oekraïne toch niet de meest daadkrachtige westerse regeringsleider, 
drukt zijn wil door. Xi Jinping (‘Chine c’est moi’) bezit nu in Europa: 
havens (in NAVO-land Griekenland de volledige haven van Piraeus), 
(financiële en andere) belangen in tal van andere Europese havenste-
den waaronder Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen (maar meer nog 
in de ‘weke onderbuik’ (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland) van de 
EU); cruciale IT-infrastructuur (HUAWEI) en nog zoveel meer1. Nog 
afgezien van onze nog altijd toenemende afhankelijkheid van China 
als de ‘fabriek’, de sweatshop van de wereld. 
En zo vreet het klerkenverraad verder de fundamenten aan van het 
ooit zo solide bastion ‘Europa’ met zijn door de Verlichting doorde-
semde waarden en normen. 

“Als we over een paar jaar terugkijken en ons afvragen hoe het kon 
gebeuren dat Duitsland zich uitleverde aan China, moet het duidelijk 
zijn dat de bondskanselier die beslissing in zijn eentje heeft geno-
men”, oordeelde het weekblad Der Spiegel. 

Tot slot. Kent u de spannende televisieserie ‘V’ nog, uit de jaren 
tachtig (https://cutt.ly/0NUrKXD)? Met die meedogenloze Diana, 
opperreptiel, (subliem vertolkt door de ravissante actrice Jane Badler) 
die als noenmaal marmotten, ratten als chihuahua’s zo groot alsook 
ander faunatisch ongerief, weg schrokte. Ja, dat was traumatisch 
schrikken. Maar nu weten we met parlementaire zekerheid te melden 
dat de reptielen onder ons zijn. 

Eh… niet die ene schichtige hagedis in uw tuin maar de duistere 
wereldheersers, de Illuminati, waar wij hier overigens al melding 
van maakten. Nu is het officieel bevestigd: een op publiciteit belust 
Kamerlid verhaalde daar, als zelfverklaarde samenzweringstheoreti-
cus, onomwonden over. Op de Amerikaanse con-
spiracy theories kwelbuis, dat wel. In het land 
dat zonder ophouden beweert God aan zijn 
zijde te hebben en waar de samenzwe-
ringstheorieën uitbundig groeien en 
bloeien, kijkt men immers niet meer op 
van dit soort ontboezemingen. 

Frank ‘Ol’ Blue Eyes’ Sinatra parafrase-
rend: The world we knew is over! (https://
cutt.ly/RNUj5Rj)

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 2022 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

December 22 december 22 december 22 december

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

“Betrokken, bevlogen en ambitieus”, zo typeert 
oud-regiosecretaris Ton van de Kamp, Ko van 

Weerden, voormalig voorzitter van Regio Midden. 

Adieu Ko van Weerden

“Punctueel”; in zijn tijd als 
(regio)voorzitter een ware 
vraagbaak die altijd een houtsnij-
dend antwoord of advies paraat 
had. Dat is Ko van Weerden 
ten voeten uit volgens regiose-
niorenvertegenwoordiger Ben 
Pattynama. Een man, aldus re-
giosecretaris Ton van de Kamp, 
die “zijn standpunten rustig en 
onderbouwd voor het voetlicht 
bracht”. 

Fijne collega
Ko van Weerden is meer dan 
40 jaar in menige bestuurs- of 
andere (vertegenwoordigende) 
functie actief geweest ten 
behoeve van de ACOM en haar 
(regio)leden. Achtereenvolgens 

als afdelingsvoorzitter, voorzit-
ter Regio Midden, lid van het 
bondsbestuur en laatstelijk als 
seniorenvertegenwoordiger. 
“Ko was een fijne collega 
om mee te werken. Rest ons 
slechts: chapeau en dank voor 
je inzet en drive”, besluiten Ton 
van de Kamp en Ben Pattynama 
hun dankbetoon aan Ko van 
Weerden. 

Historicus en majoor bij de 
Koninklijke Landmacht, Dion 
Landstra (zelf in 2015 uitgezon-
den naar Mali), deed onderzoek 
naar de inzet en effectiviteit van 
de multinationale teams van 
waarnemers. Met name ook 
naar de impact die deze missie 
naar het Balkan-oorlogsgebied 
op hen heeft gehad. “Welke 
risico’s zijn aanvaardbaar voor 
het brengen en handhaven van 
vrede?”
Landstra promoveerde onlangs 
aan de Universiteit Leiden op dit 
onderzoek. Van zijn proefschrift 
is nu een handelseditie versche-
nen onder de titel 

‘Informatiemakelaar en schiet-
schijf. De inzet en effectiviteit 
van waarnemers in vredesope-
raties op de Balkan, 1991-1995’. 

In een komende editie van ACOM Journaal 
verloten we drie exemplaren van dit boek. 

1 Zie o.a. van Rob de Wijk: ‘De nieuwe wereldorde; ‘De slag om Europa’
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Vacature Beheer, 
Communicatie en Automatisering

VAC AT U R E

Je hebt afwisselende taken. Je schrijft pakkende teksten en nieuwsbrieven, organiseert informatiebijeenkomsten maar 
je verhelpt met gemak ook een storing aan een installatie, of laat dit verhelpen. Je interesses liggen vooral op facilitair 
gebied en sociale media. Je weet wat er te koop is op online- en offline communicatie gebied. Je bent assertief, werkt 
zelfstandig en bezit een rijbewijs B (vereist).
De taken en werkzaamheden betreffen onder meer:

Systeembeheer
• Beheer systeeminfrastructuur (databases, testapparatuur, firewalls en andere soft- en hardware)
• Kennis en/of ervaring van Windows Serveromgevingen, Microsoft Dynamics Navison of de bereidheid zich deze 
 kennis eigen te maken

Facilitaire beheerstaken
• Beheer kantoorgebouw inclusief de installaties en voorzieningen
• Aansturen schoonmaak, hovenier en beveiliging.
• Onderhouden relaties met leveranciers en andere externe partijen
• Beheer IP-telefonie
• Inkoop
• Beheer (bescheiden) wagenpark
• Adviseren Bestuur over facilitaire zaken
• Beheer facilitaire budgetten en verzorgen van rapportages
• Optreden als Hoofd BHV 

Communicatie
• Beheer websites, kennis van Beaver Builder is een pré
• Bijdragen leveren voor sociale media en ACOM Journaal
• Ondersteuning ledenwerving
• Verzending (post en digitaal) van ACOM Journaal

Wij bieden:
De ACOM is gevestigd in Zeist en kent een 36-urige werkweek en prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Waar nodig kunnen, voor rekening ACOM en zo mogelijk binnen werktijd, diverse opleidingen en cursussen gevolgd 
worden.
Het salaris is afhankelijk van opleidingen, kennis en ervaring.

Solliciteren kan via de mail: info@ACOM.nl

De ACOM levert diensten aan haar leden. Dit doet zij met een team van collega’s. 
Voor dit team zoeken wij een collega ‘Beheer, Communicatie en Automatisering’. 
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Vacature Beheer, 
Communicatie en Automatisering

‘Militaire kinderen’ 
naar DSW Zorgverzekeraar

Vanaf 1 januari 2023 wordt de zorgverzekering voor ‘militaire 
kinderen’ overgebracht van Zorgzaam naar DSW Zorgverzekeraar. 

‘Militaire kinderen’, zijn kinderen waarvan beide ouders militair zijn 
of waar sprake is van een éénoudergezin waarvan de ouder militair is.

Kinderen onder de 18 jaar zijn in 
Nederland kosteloos met hun 
ouders meeverzekerd tegen 
zorgkosten. Militairen vallen 
buiten de Zorgverzekeringswet en 
zijn verplicht bij de SZVK verze-
kerd. Bij de SZVK kunnen alleen 

militairen verzekerd zijn. ‘Militaire 
kinderen’ kunnen daarom niet met 
de ouder(s) meeverzekerd worden 
bij de SZVK. Om toch in een 
zorgverzekering van deze kinderen 
te voorzien heeft de SZVK een 
overeenkomst met DSW geslo-

ten. Per 1 januari 2023 gaat DSW 
ook de zorgverzekering voor de 
militaire kinderen uitvoeren. 

Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar de website 
www.szvk.nl/militaire-kinderen

( Ingezonden Mededel ing)

A L G E M E E N
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Een actualiteit die teruggaat op de 
eerste christelijke keizer Constan-
tijn die na zijn bekering in het hele 
Romeinse Rijk een enkele kerk 
wilde. Zijn opvolgers, ook die in 
het Oost Romeinse Rijk, volgden 
hem hierin. 

Maar waar in het Westen pausen 
en bisschoppen keizers de les 
gingen lezen over de morele 
kwaliteit van politiek en keizers na 
een oorlogsdaad de toegang tot 
de kerk ontzegden, ontpopten in 
het christelijke Oosten de keizers 
(keizer = caesar = tsaar) zichzelf 
als leider van de kerk in wereld-
lijke zaken. Anders gezegd: de 
Oost-Romeinse keizers konden de 
patriarchen van Constantinopel 
om een boodschap sturen. En 
toen in 1453 Constantinopel viel 
onder sultan Mehmet II, accep-
teerde de toenmalig patriarch zijn 
politieke leiderschap. 

Daarmee waren veel christenen in 
dat deel van het Romeinse Rijk 
het niet eens. Zij redeneerden 
ongeveer zo: Rome viel in 410 en 
verloor het leiderschap in het 
christendom aan Constantinopel. 
Maar Constantinopel verloor het 
na de val in 1453, waarna het 
leiderschap, over het gehele 
christendom overging naar… 
Moskou! Want Moskou was 
reeds in 1453 eeuwenlang 
christelijk en sindsdien nooit 
gevallen voor een niet-christelijke 
heerser. Dit verklaart de vermeen-
de superioriteit van patriarch Kirill 
van Moskou. Hij kan het zich 
permitteren oproepen van 
christelijke partners te negeren. 
Of het zijn ketters (de paus en 
protestanten) of ze vallen onder 
zijn leiding (Constantinopel). Het 
is een voorbeeld hoe tradities 
doorwerken in de geopolitiek. 

In het Westen is er een heel ande-
re religieuze situatie. Terwijl in de 
westerse cultuur de interesse in 

kerken als instituties al maar 
verder taant, is er tegelijkertijd 
een immense en intense inte-
resse in antwoorden op de vraag 
hoe een religie eruit kan zien die 
zich uitdrukkelijk niet identificeert 
met het centrum van de macht; 
een religie die niet a priori uit is op 
een legitimerende rol ten opzichte 
van politieke macht, en die haar 
perspectieven hier niet aan 
ontleent. 

Mondiaal gezien lopen staatsker-
ken, als ze nog bestaan zoals in 
het VK, op hun laatste benen. 
Maar niet alleen staatskerken, ook 
kerken die geen staatskerk zijn, 
maar wel in de zin van de Duitse 
historicus, socioloog en politicus 
Max Weber ‘politiek georiënteerd’ 
zijn, kerken dus die stelselmatig 
reflecteren op de morele dimen-
sie van staatshandelen, zijn op 
hun retour. Welke kerkleider roept 
de politiek moreel en ethisch 
gezien tot de orde? Politiek, 
staatshandelen in het centrum 
van de macht is inmiddels niet 
alleen institutioneel, maar ook 
cultureel gezien in zeer verregaan-
de mate seculier geworden. Maar 
terwijl secularisatie historisch 
gezien begon als emancipatie, 
ontwikkelt ze zich inmiddels tot 
deprivatie en achterstand. 
Religieus analfabetisme ligt op de 
loer, met als consequentie: 
onbegrip voor omringende 
culturen en religies en blindheid 
voor de kansen van informele 
religieuze diplomatie vanuit 
wereldreligies. 

Wiens probleem is de tanende rol 
van religie in westerse politiek? 
Dat hangt ervan af. Religies varen 
er empirisch gezien wel bij zich 
niet als staatskerk op te stellen en 
niet a priori politiek georiënteerd 
te zijn; dan groeien ze. Daarnaast 
zien we ook veranderingen binnen 
religies. Ten eerste interesseert 
de institutionele kant van religie 

weinigen; ten tweede zijn de 
‘dogmatische leerstellingen’ over 
God grotendeels onverstaanbaar 
geworden, en daardoor voor velen 
irrelevant. Ten derde: op het 
gebied van rituelen geldt wat voor 
alle zingeving geldt: doe het zelf! 
En, ten vierde: op het gebied van 
de ethiek willen veel burgers, en 
in hun kielzog gekozen politici, 
niet dat kerken, figuurlijk gespro-
ken, op de rand van het bed in de 
slaapkamer zitten en moraal 
ontvouwen op het gebied van 
seksualiteit, huwelijk en gezin, 
medische ethiek, abortus en 
euthanasie. Op zijn best ligt hier 
voor de kerken een rol in de 
tweede lijn; ze mogen waarden 
en normen aanreiken, zolang de 
verantwoordelijkheid maar bij de 
individuele burger blijft, zolang de 
burger maar zijn geweten kan 
volgen. En in het politieke domein 
laten democratieën zich niet veel 
gelegen liggen aan moraal met 
een religieuze achtergrond. 
Met name voor deze typisch 
westerse ontkoppeling van religie 
en politiek betaalt het westen 
politieke echter wel een prijs: 
onbegrip voor de geopolitieke rol 
van religie. En ook voor militairen 
als uitvoerders van geopolitiek ligt 
onbegrip voor de cultuur en religie 
in het land waar operaties 
plaatsvinden op de loer. Tijd om 
educatie over religie en internatio-
nale betrekkingen in lessenplan-
nen op te nemen. 

Religie in de 
militaire vorming 

Voor militairen is er alle reden om zich in religie te verdiepen. En niet alleen om persoonlijke redenen. 
Religie is een factor van belang in de geopolitiek. Alleen al vanwege de Islamitische signatuur van 

oliestaten, Al Qaida en IS of de mono-religieuze politiek van de regering Modi in India die Hindoeïsme 
privileges geeft. Maar ook de oorlog om Oekraine wordt in Moskou gelegitimeerd door een religieuze 

ideologie die neerkomt op ´Een God, Een Rijk, een kerk´ - geen fictie, maar actualiteit. 

C O L U M N

 
To whom it may concern 

 
I have known Timo Damm since September 2020 in my capacity as Chair for Religion and Ethics in the 
Context of the Armed Forces at Tilburg university, more specifically from my position as an Ilab 
supervisor for Tilburg University’s Outreaching Honors Program. Here I supervised the research project 
“Ethical Challenges in Contemporary Wars”, where Timo was the team leader. Over the course of an 
academic year, Timo demonstrated consistent high motivation and skills, both in the research he was 
doing as well as in his efforts to lead the team.  
 
Timo possesses a wide range of interdisciplinary knowledge, exceptional for his current level of 
education. His ability to apply this knowledge in practical terms was reflected in his contributions to the 
final product of the research product. Passionate about tackling complex issues, he is willing to go above 
and beyond to shed light on a problem from diverse perspectives. He is a creative innovator, capable of 
reinventing himself and his ideas if a changing environment requires it, and has shown himself to be 
resilient in the wake of unstable or changing circumstances such as those induced by the pandemic. His 
rigorous work ethic and strong attention to detail paired with his analytical skills ensure a high quality 
outcome regardless of the task at hand.  
 
In his work, Timo strives for excellence with creativity and attention to detail. The research article Timo 
and his team wrote with input from the Inspector General of the Dutch armed forces I deemed worthy to 
be published in my publication series on religion and security. This is to a large degree attributable to 
Timo’s drive and dedicated work on the project.  
 
Besides his academic skills, Timo stands out with his high interpersonal skills such as leadership and 
mediation, which he strategically employed over the course of the research project to help guide the group 
to the best possible results. In teamwork he is highly dedicated and adaptive, both in the roles of team 
member and team leader. His communication skills and motivation were particularly apparent to me as 
supervisor in his frequent updates on the progress of the project and general consistent communication.  
 
With his international and multidisciplinary experience as well as his diverse skill set, Timo will be a key 
member to any project he partakes in. I therefore strongly recommend him and will gladly respond to any 
questions. 
 
Yours faithfully,  
 
 
Prof. emeritus dr. A.H.M. Fred van Iersel 
Honorary professor at Tilburg School of Catholic Theology; 
CCADD member; co-editor of Ethics and Armed Forces. 
 
Telephone: +31 6 23816815 
Email: fredvaniersel@hotmail.com 

Fred van Iersel
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Nu ben ik niet de enige op de 
weg of op het fietspad. Geluk-
kig ben ik met vele medeweg-
gebruikers onderweg. Maar wat 
me daarbij wel opvalt is dat het 
assortiment aan vervoermiddelen 
de afgelopen jaren fors is uitge-
breid. En het kan dan ook zomaar 
gebeuren dat ik voorbij gefietst 
wordt door e-bikes, pedelecs, 
speed pedelecs, scooters en nog 
een enkele bromfiets. Met als 
gevolg dat er ook gereden wordt 
met diverse snelheden. Soms 
liggen die snelheden zo ver uit 
elkaar, op toch best smalle wegen 
of fietspaden, dat er gevaarlijke 
situaties op de weg ontstaan. Par-
ticiperen in het wegverkeer is veel 
meer anticiperen geworden. 
Zelf maak ik nog gebruik van een 
fiets zonder enige ondersteuning 
en ben ik aangewezen op eigen 
lichaamskracht. Dat is uiteraard 
prima, want ik ben er dankbaar 
voor dat ik die kracht heb. En toch 
denk ik er wel wat van als ik weer 
voorbij gesjeesd wordt door iets 
elektrisch. Op z’n minst denk ik 
dan, al is het maar heel even, zo 
kan ik het ook wel.... 

Het is een feit dat onze wegen, 
zeker onze fietswegen overvol 
zijn, het gaat kris, kras, overal 
heen. Een mierenhoop gelijk. 
Zeker in de spitsuren. Eén voor-
deel t.o.v. het autoverkeer: files 
ontstaan er niet heel snel.

In die wirwar zijn er mensen die 
je voorbij gaan, mensen die je te-
genkomt, en daarmee je tegenlig-
ger zijn. En zo zijn er ook mensen 
die je weg kruisen, waar je al dan 
niet gereguleerd via verkeerslich-
ten of verkeersregels, voor moet 
wachten. Soms krijg je voorrang, 
soms neem je het. En uiteinde-
lijk komen we dan toch op onze 
bestemming.

Het kwam mij voor als metafoor 
voor wat er gebeurt in Nederland, 

in onze samenleving. Ook daar 
lijkt het alsof er sprake is van ver-
schillende snelheden, zelfs als we 
al onderweg zijn naar hetzelfde 
doel, dezelfde bestemming. Al 
heb ik de indruk dat dit niet altijd 
het geval is en er veel verwarring 
is over waar het heen moet.

Zo wil de een versneld van het 
gas of van het vlees af, de ander 
wil pas later voldoen aan de stik-
stofeisen. Protesten van geplaag-
de boeren rijden de burger dan, 
soms letterlijk, in de wielen.
En om het op onszelf te betrek-
ken: velen staan vanwege de 
omstandigheden waarin we nu 
leven een versterkte krijgsmacht 
voor, waar de pacifist juist wil 
dat wij ontwapenend op zouden 
moeten treden. Het zijn zo maar 
wat voorbeelden, die gemakkelijk 
aan te vullen zijn met andere. 

Gevolgen hebben die verschillen-
de snelheden voor ons samenle-
ven denk ik wel.
Een verschil in snelheid leidt tot 
verwijdering en het elkaar kwijt ra-
ken. Heel even is er een moment 
van directe nabijheid; het moment 
van passeren. Heel even is er dan 
een moment van gelijktijdigheid, 
dat meteen daarna wordt ingewis-
seld voor verwijdering, al dan niet 
op hoge snelheid. 
Die verschillende snelheden lei-
den er dan toe, dat er veel meer 
langs elkaar heen geleefd wordt. 
Dat we elkaar weinig te zeggen 
hebben.

Van gezamenlijk samen op fietsen 
lijkt weinig sprake meer te zijn, 
om het nog niet te hebben over 
gezellig. Het zou best wat gezel-
liger mogen in het openbare 
leven....

En zo ontstaan er diverse kloven 
in onze samenleving. De kloof 
arm en rijk is een van de oudste 
en bekendste. Tegenwoordig 

wordt er ook wel gesproken over 
de kloof tussen lager – en hoger 
opgeleiden. En sinds kort is daar 
de kloof tussen platteland en stad 
aan toegevoegd. 

Er lijkt daardoor veel minder 
cohesie te zijn dan gewenst of 
verwacht. Want ergens diep ver-
borgen in mensen leeft dat verlan-
gen wel. En zijn we daar als mens 
wel op aangelegd. ‘Want niemand 
leeft voor zichzelf alleen’.

Staat de boel te veel onder druk?
Dat zou kunnen door de oorlog in 
het oosten van Europa en de ge-
volgen daarvan, die ons allemaal 
raken. Laten we zeggen het helpt 
niet. Maar of dat het alleen is? 

Het zou wel eens kunnen zijn dat 
onze toegenomen welvaart ook 
een belangrijke rol speelt. Want 
die geeft ons de gelegenheid, 
meer op onszelf te kunnen zijn. In 
vergelijking met zo’n honderd jaar 
geleden zijn we individualistischer 
geworden. En enerzijds is het 
mooi dat dit kan, maar het heeft 
ook een schaduwkant. 
Wat zou ons kunnen helpen 
meer oog en hart voor elkaar te 
houden? 

Krijgsmachtpredikant
Wim Bos

Verschillende snelheden 
Sinds kort ga ik bijna dagelijks op de fiets naar het werk. Postcodeplaatsing, zoals 

dat in militair jargon heet. De kazerne ligt op een kleine acht kilometer van mijn 
woonhuis, dus dat is prima te doen. Met op de koop toe minder milieuvervuiling en 

voor mezelf meer lichaamsbeweging.

M E R K S T E N E N
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Medezeggenschapscommissie en manieren om met onderwerpen aan 
de slag te gaan
In de medezeggenschap leren de deelnemers van elkaar. De leden leren binnen de 
medezeggenschapscommissie (MC), leren van andere MC’s, van de achterban en van 
het hoofd diensteenheid (HDE) en zijn adviseurs. 

Ook het HDE en zijn adviseurs leren op hun 
beurt van de medezeggenschapscommissie 
en de achterban. Verder leren medezeggen-
schappers van cursussen, workshops en 
trainingen en van hoe de trainer de deelne-
mers het onderwerp laat onderzoeken.

Een beginnend MC-lid start met 
e-learning cursus

Een beginnend lid van een MC zal eerst de 
e-learning cursus over medezeggenschap bij 
Defensie volgen. Deze gaat over het Besluit 
medezeggenschap Defensie. Dat is de 
regelgeving waar de medezeggenschap (MC 
en HDE) op terug kunnen vallen als zij er 
samen niet uitkomen, of voor de uitgangspun-
ten over het aantal MC-leden bij een eenheid, 
het minimale aantal scholingsdagen dat een 
MC-lid of werkgroep lid mag volgen per jaar, 
hoe verkiezingen gehouden worden enz.

Gevolgd door gezamenlijke training
Vaak zal de e-learning cursus gevolgd worden 
door een gezamenlijke training van alle leden 
van de MC. Een deel van de training bevat 
teambuilding en werkt misschien toe naar 
een taakverdeling binnen de MC. Een deel 
zal gaan over specifieke onderwerpen die bij 
een eenheid spelen.

Gevolgd door gezamenlijke training
Vaak zal de e-learning cursus gevolgd worden 
door een gezamenlijke training van alle leden 
van de MC. Een deel van de training bevat 
teambuilding en werkt misschien toe naar 
een taakverdeling binnen de MC. Een deel 
zal gaan over specifieke onderwerpen die bij 
een eenheid spelen.

Training ter uitwerking van 
problemen

De MC-trainingen worden verzorgd door een 
trainingsinstituut met ervaren trainers. Ze 
leren de MC-leden kritisch om te gaan met 
de problemen die behandeld worden. De 
trainers zullen geen antwoorden of oplossin-
gen geven. Ze zullen de groep stimuleren om 
zelf met de problemen aan de slag te gaan. 
Het uitgangspunt daarbij is niet het vinden 
van een antwoord of oplossing, maar het 
onderzoeken van het onderwerp. Pas als alle 
mogelijke aspecten van een probleem en 
interactie met andere onderwerpen bekend 
zijn (als de beeldvorming zo volledig mogelijk 
is), kan overgegaan worden tot oordeelvor-
ming en besluitvorming. Het zoeken naar 

(deel)antwoorden/oplossingen kan gestart 
worden.

Teruggekomen van de training hebben de 
MC-leden een aantal problemen van de 
eenheid uitgewerkt. De MC kan die proble-
men zonder verdere voorbereiding op de 
agenda laten zetten van het overleg met het 
HDE. Zo toont de training al meteen zijn nut.

De techniek van trainen overnemen
Er valt echter nog meer uit de training te 
halen, namelijk de werkvormen die de trainer 
gekozen heeft met de hulpmiddelen die 
daarbij horen. Die zijn vaak prima toe te 
passen in een MC-vergadering (of twee).

Werkvormen

Rollen wisselen
Binnen de MC wisselen enkele leden van rol. 
Zij spelen de rol van het HDE. De MC leden 
verzamelen informatie over redenen voor de 
voorgenomen maatregel die het HDE wil 
laten uitvoeren. Zij bedenken waarom de 
uitgangspunten voor het HDE zijn zoals ze 
zijn en wat de gevolgen zijn voor de eenheid 
en haar taken als de voorgenomen maatregel 
niet of niet tijdig doorgaat. De rollenwisseling 
wordt gestart in een MC-vergadering. In de 
daaropvolgende MC-vergadering wordt de 
rollenwisseling gespeeld. Tussen de vergade-
ringen hebben alle MC-leden de benodigde 
informatie verzameld (vanuit positie HDE en 
vanuit positie MC). 

Onderwerp op delen onderzoeken
Een andere methode om een onderwerp te 
onderzoeken is door het in kleine stukken te 
verdelen. Elk stukje wordt tenminste aan een 
tweetal MC-leden toegewezen om mee aan 
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Medezeggenschapscommissie en manieren om met onderwerpen aan 
de slag te gaan

Van elkaar  leren in  de medezeggenschap:  kennis  delen is  kennis  vermeerderen

de slag te gaan. De tweetallen 
interviewen deskundigen en 
gebruikers in de organisatie op 
het deelonderwerp. De groepen 
rapporteren aan elkaar. Gezamen-
lijk wordt de opbrengst bespro-
ken. De inhoud wordt samenge-
voegd. 

Positief en negatief
Een volgende vorm is de lijst met 
gelijk aantal positieve en nega-
tieve aspecten.
Ieder MC-lid noemt één moge-
lijke positieve en één negatieve 
uitkomst van een voorgenomen 
maatregel van het HDE; niet 
meer. Als alle leden aan de beurt 
zijn geweest, noemt ieder lid 
weer een positief en negatief 
gevolg. Dat gaat zo verder tot de 
MC-leden geen uitkomsten meer 
kunnen noemen. De positieve en 
negatieve gevolgen hoeven niet 
voor alle medewerkers in de 
eenheid te gelden. Let op 
gevolgen die niet positief of 
negatief zijn, horen bij deze 
werkvorm tot de positieve 
gevolgen. Het uitgangspunt bij 
deze uitwerking van een onder-
werp is dat er minimaal evenveel 
goede als slechte uitkomsten 
zijn. Soms zijn die uitkomsten 
ook buiten de eenheid te vinden. 
Een lid van de MC schrijft alle 
positieve en negatieve opmerkin-
gen in een lijst.

Elkaar versterken

Ook bij een discussie iedereen aan 
bod

Om iedereen in de MC tijdens 
een discussie/bespreking aan 
bod te laten komen, wordt 
afgesproken dat elk MC-lid drie 
fiches krijgt. Elk fiche staat voor 
een halve minuut tot een minuut 
praten. Als iemand al zijn fiches 
heeft gebruikt, mag hij niets 
meer over het onderwerp 
zeggen. Iedereen moet zijn fiches 
op maken.

Ook kan worden afgesproken dat 
degene die wil spreken, eerst 
een samenvatting geeft van wat 
de vorige spreker heeft gezegd, 
voordat hij zelf aan de beurt is.

Kennis vergroten: ieder lid 
een keer voorlichter

Elke bijeenkomst van de MC 

geeft één lid een voorlichting over 
een onderwerp waar hij/zij veel 
over weet. Dit in relatie tot werk 
of MC-zaken. De voorlichting 
duurt vijftien tot dertig minuten. 
Zo leren MC-leden van elkaar. Zit 
een MC-lid voor het eerst bij een 
eenheid, dan kan dit MC-lid 
vertellen over zijn ervaringen bij 
de opleiding, wat hij goed vond 
en wat hij anders zou doen en 
hoe. Weet iemand in de MC hoe 
een mindmap gemaakt wordt of 
hoe met toepassing van scrum-
technieken activiteiten in stukjes 
en fases worden behandeld en 
hoe tussentijds kan worden 
bijgestuurd, dan zijn dat zeker 
ook ervaringen die in de voorlich-
ting gedeeld kunnen worden. 
Heeft een lid van de MC net een 
onderwerpcursus gehad: 
arbeidsomstandigheden, arbeids-
tijden, argumenteren, enz., ook 
die onderwerpen zijn een 
voorlichting waard. Kennis delen 
is kennis vermeerderen! Hoe 
meer kennis/vaardigheden binnen 
de MC (bij zoveel mogelijk 
MC-leden) hoe sterker de MC zal 
zijn binnen de medezeggenschap.

Buiten de comfortzone
Bij Defensie worden militairen 
fysiek en geestelijk buiten hun 
comfortzone gedreven. Dit om 
grenzen te verleggen, te leren 
vertrouwen op de eigen flexibili-
teit, het eigen kunnen en op 
elkaar. Ook in de medezeggen-
schap kan gestimuleerd worden 
om buiten de comfortzone te 
treden. Zo kan iemand die niet 
vaak het woord neemt binnen de 
MC bijvoorbeeld een cursus 
argumenteren en debatteren 
volgen. Daarbij gaat het om een 
grens verleggen, niet om het 
perfect kunnen argumenteren of 

debatteren. Een ander die nooit 
iets met arbeidsomstandigheden 
of veiligheid heeft gedaan, gaat 
naar een cursus Arbo. Het 
uitgangspunt voor deze persoon 
is vragen stellen, luisteren, 
vragen stellen en leren. De enige 
foute vraag tijdens zo’n cursus, is 
de vraag die niet is gesteld.

Betrek de achterban
Nu heeft de MC waarschijnlijk de 
smaak te pakken voor wat betreft 
leren van elkaar en wordt het tijd 
de achterban erbij te betrekken. 
Binnen de achterban zit ook veel 
kennis die gedeeld kan worden. 
En natuurlijk is het ook een idee 
om de achterban toe te laten tot 
de voorlichting die de MC-leden 
in de vergadering geven. 

Neem de tijd voor een 
onderwerp, vergaren van 
kennis en vaardigheden

Alle genoemde vormen van het 
behandelen van een onderwerp 
hebben tijd nodig ook het 
vergaren van kennis en vaardig-
heden heeft tijd nodig. Neem als 
MC die tijd. Claim per vergade-
ring vijfenveertig minuten extra 
voor de voorlichting die ieder MC 
lid geeft en evt. vragen achteraf. 
Beter ingepland en niet nodig dan 
andersom. Neem ook de tijd voor 
cursussen apart en gezamenlijk. 
Laat zoveel mogelijk MC-leden 
cursussen volgen en verschil-
lende; de hele MC, en daarmee 
ook de achterban en HDE, heeft 
daar baat bij.

M E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A P

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS Vuursteuncommando (VUSTCO) 22 november Gesloten

CLAS 400 GNK BAT 9 januari 2023 14 november

CZSK Zr. Ms. De Ruyter 9 januari 14 november

DOSCO Staf NLDA  12 januari 18 november

BS Defensie Cyber Commando 18 januari  7 december

KMAR ST-CKMar 3–7 april 13 februari
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Defensie belooft nu te gaan doorpakken 
inzake één employability organisatie

In wat zo langzamerhand op een echte soap begint te lijken is in een 
extra SOD op 11 oktober jl. dan eindelijk duidelijkheid gekomen over 

de oprichting van één uniforme employability organisatie. 

In vorige edities van ACOM Journaal 
hebben we u uitgebreid op de 
hoogte gehouden van de ontwik-
kelingen aangaande de oprichting 
van de employability organisatie. Zo 
bleek eind september dat Defensie 
moest terugkomen op de eerdere 
gedane toezegging in het SOD van 
29 augustus jl. Beloofd werd toen 
dat er binnen 4 weken een advies-
waardig concept reorganisatieplan 
(cVRP) zou worden aangeboden. 

Extra SOD-vergadering
De bonden kregen op dat moment 
door middel van een informatie-
brief bericht dat de in het SOD 
gedane toezegging niet kon worden 
nagekomen. Gemeld werd toen 
dat het cVRP in plaats van binnen 
de genoemde termijn van vier 
weken, pas medio januari 2023 dan 
wel zoveel eerder als mogelijk zou 
worden aangeboden. Dit was voor 
drie centrales (CCOOP/AC/ACOP) 
aanleiding om een extra SOD te 
laten beleggen. Dit om duidelijkheid 
te verkrijgen en nogmaals bij de 
staatsecretaris erop aan te dringen 
dat een afspraak een afspraak is. 
En afspraken, zeker in verband met 
dit langlopende dossier, dienen te 
worden nagekomen. 

Deze extra SOD-vergadering werd 
op 11 oktober jl. gehouden en werd 
bij hoge uitzondering voorgezeten 
door de plaatsvervangend HDP. 
De voorzitter memoreerde dat de 
staatsecretaris, als voorzitter bij de 
behandeling van het agendapunt 
over de employability organisatie 
in het SOD van 29 augustus jl., 
klip en klaar gezegd heeft het 
principe ‘afspraak is afspraak’ te 
hanteren. En verder dat als er een 
heldere afspraak is gemaakt, hij bij 
de centrales op de lijn zal moeten 
komen als hij de afspraak anders 
ziet of niet wil honoreren. Dat is 
ook de manier waarop de ACOM in 
de wedstrijd staat. Een afspraak is 
een afspraak tot je gezamenlijk een 
nieuwe afspraak maakt of gezamen-
lijk overeenkomt dat een gemaakte 
afspraak een aanpassing behoeft. 

Overleg over cVRP employa-
bility organisatie

Tijdens de vergadering werd snel 
duidelijk: Defensie wil toch doorpak-
ken in verband met de oprichting 
van een employability organisatie 
en op korte termijn met de bonden 
overleggen over het cVRP.  De 
voorzitter gaf daarbij aan uiterlijk 1 
december in de ioREO Defensie 
over het cVRP oprichting employ-
ability organisatie te willen praten. 
Inmiddels is de afspraak voor deze 
vergadering gemaakt en zal er op 
1 december in de ioREO Defensie 
dan ook gesproken worden over het 
cVRP oprichting employability orga-
nisatie. Over dit cVRP is inmiddels 
duidelijk dat dit uiterlijk 16 november 
zal worden aangeboden. Na behan-
deling van het cVRP in de ioREO 
Defensie wordt het reorganisatie-
plan formeel met de medezeggen-
schap besproken alvorens het kan 
worden verheven tot een definitief 
reorganisatieplan (DRP). 

Ten aanzien van de planning van het 
DRP en gezien de tijd die het over-
leg met de medezeggenschap nog 
in beslag zal nemen concludeerden 
Defensie en de centrales het vol-
gende: niettegenstaande er druk op 
het systeem nodig is, dient de over-
een te komen termijn wel realistisch 
te zijn. De gezamenlijke conclusie is 
dan ook dat het DRP op 1 juli 2023 
of zoveel eerder als mogelijk gereed 
dient te zijn, waarop aansluitend de 
implementatie volgt. We wachten 
nu het cVRP af en zullen u op de 
hoogte houden van het verloop van 
het verdere proces.

Denk aan uitruil van onder 
andere de vakbondscontribu-
tie

Het Cafetariamodel Defensie biedt 
u als medewerker de mogelijkheid 
om bepaalde arbeidsvoorwaarden 
uit te ruilen tegen het brutosala-
ris, de eindejaarsuitkering of het 
vakantiegeld. In de maand van de 
uitruil wordt het brutosalaris of de 
eindejaarsuitkering of het vakan-
tiegeld dan met het uit te ruilen 

bedrag verlaagd. U als medewerker 
betaalt dan minder belasting. Er zijn 
verschillende uitruilmogelijkheden 
zoals:

-  uitruil aanvullende kilometerver-
goeding

-  uitruil vakbondscontributie over 
2022 en 2023

-  uitruil fiets en/of computer/tablet.

Het is echter wel belangrijk dat 
u tijdig uw aanvraag indient. Wij 
adviseren u om ruim voor eind no-
vember uw aanvraag middels DIDO 
selfservice in te dienen aangezien 
uw aanvraag ook nog dient te 
worden goedgekeurd. In het laatste 
arbeidsvoorwaardenakkoord zijn 
met ingang van 1 januari 2023 de 
mogelijkheden voor wat betreft het 
uitruilen van fiets en/of computer/
tablet gewijzigd. Ruilt u nog uit in 
2022 dan zijn de voorwaarden één 
keer per drie kalenderjaren tot een 
maximum bedrag van 
€ 750,-. Vanaf 1 januari 2023 zijn de 
voorwaarwaarden eenmaal per vijf 
kalenderjaren tot € 1.500, - waarbij 
de termijn van drie jaar van een 
mogelijke eerdere uitruil dient te zijn 
verstreken.

Als Voorbeeld:
u heeft in 2021 een fiets of compu-
ter gekocht en uitgeruild. U kunt dan 
pas in 2024, na het verstrijken van 3 
kalenderjaren, opnieuw deelnemen 
aan de uitruil fiets en/of computer/
tablet.

Uitwerking arbeidsvoorwaar-
denakkoord 2021-2023

De afgelopen maanden heeft u al 
verschillende effecten kunnen zien 
op uw salarisstrook met betrekking 
tot de afspraken zoals deze zijn 
gemaakt in het arbeidsvoorwaar-
denakkoord 2021-2023. De loons-
verhogingen met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021 en 1 
januari 2022 alsmede de eenmalige 
uitkering van € 1750,- en Toelage 
overbrugging Salaristabel (TOS) en 
de overeengekomen verhogingen 
van de VVHO, meerdaagse activitei-

Op 01-12-2022 ioREO Defensie  over  de opr icht ing: 
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ten en de onderzeeboottoelage zijn 
inmiddels aan alle rechthebbenden 
uitgekeerd. 

Inmiddels is ook duidelijk dat het 
woon- werkverkeer en de overige 
maatregelen uit het PTOW zoals de 
internet- en thuiswerkvergoeding 
in december met terugwerkende 
kracht vanaf 1 juli jl. zullen wor-
den uitbetaald. Voor de overige 
afspraken gemaakt in het arbeids-
voorwaardenakkoord is nog veel 
onduidelijk of is inmiddels door 
Defensie aangegeven dat deze niet 
tijdig ingevoerd kunnen worden. 
Dit is onder andere het geval bij 
de Toelage Onregelmatige Dienst 
(TOD) voor militairen. Aangaande de 
TOD is in de laatste 2 arbeidsvoor-
waardenakkoorden het navolgende 
afgesproken. 
Allereerst in het AV-akkoord van 
2018-2020 is de afspraak gemaakt 
dat de hoogte van de TOD voor mi-
litairen per 1januari 2019 structureel 
met 100% zou worden verhoogd; 
deze verhoging heeft ook daadwer-
kelijk plaatsgevonden. Daarnaast 
zijn we ook met Defensie overeen-
gekomen dat in het kader van de 
herziening en vereenvoudiging van 
het model van toelagen uiterlijk per 
1 januari 2021 zou worden overge-
gaan van de huidige systematiek 
naar een systematiek zoals die geldt 
voor het burgerpersoneel van De-
fensie. Bovendien zou gekeken wor-
den naar de marktconformiteit van 
de TOD. Uiteindelijk is deze afspraak 
om inmiddels bekende reden op dat 
moment niet doorgevoerd. 

Nadere afspraken gewenst 
volgens Defensie

In het laatste AV-akkoord is de 
afspraak gemaakt dat per 1 januari 
2023 de TOD voor militairen gehar-
moniseerd wordt met de systema-
tiek die geldt voor het burgerper-
soneel. Het uurtarief dat voor de 
berekening wordt gehanteerd is 
€ 14,- per uur en vanaf de invoering 
van de nieuwe systematiek wordt 
de TOD voor militairen achteraf 
berekend en betaald. De datum 
van invoering van deze nieuwe 
TOD hadden we graag vervroegd 
mede gelet op de eerder gemaakte 
afspraak. Defensie gaf tijdens de 
onderhandelingen aan dat met 
terugwerkende kracht invoeren tot 
heel veel uitvoeringsproblemen 
zou leiden. Zo is dan ook, zoals 
ook tijdens de voorlichtingen aan u 
is medegedeeld, de datum van 1 
januari 2023 overeengekomen. 

Groot was dan ook onze verbazing 
toen wij op 28 oktober een brief 

ontvingen van Defensie behelzende 
een voorstel om te komen tot 
een interim-vergoeding TOD per 
1 januari 2023. In deze brief gaf 
Defensie onder meer aan dat bij 
de voorbereiding van de invoering 
van de afspraak per 1-1-2023 een 
aantal zaken duidelijk werd. Voordat 
er een nieuwe systematiek kan 
worden ingevoerd op basis van de 
AV-afspraak, zouden er eerst nadere 
afspraken gemaakt moeten worden 
over:

- de afbouwtoelage, 
-  eventuele samenloop van ver-

schillende vergoedingen zoals de 
ZZF-vergoeding en overwerk en 
onregelmatigheid (die niet met 
regelmaat voorkomt), als gere-
geld in het aanwijzingsbesluit 
TOD achteraf van de KMAR. 

Daarnaast gaf Defensie aan dat 
automatisering van het proces 
rondom TOD achteraf noodzakelijk is 
om fouten te voorkomen, werklast 
te reduceren en rechtmatigheid 
en transparantie te bevorderen. 
Het blijkt, aldus Defensie, ook om 
IV-technische redenen niet mogelijk 
om per 1 januari 2023 TOD achteraf 
conform burgersystematiek in te 
voeren. Het handmatig bijhouden 
van de onregelmatig gewerkte uren 
per 1 januari en dit op een later tijd-
stip corrigeren, is bewerkelijk. Het 
moet namelijk voor alle mutaties 
gebeuren. Volgens de opgave van 
Defensie werken ongeveer 6000 
medewerkers onregelmatig, Een 
zeer arbeidsintensieve klus die niet 
alleen veel tijd zal kosten, maar ook 
ander werk zal verdringen zo gaf 
Defensie in haar brief aan. 

Problemen bij implementatie 
nieuwe bedrijfsvoering

Zoals bekend is de werkwijze van 
Defensie nu gebaseerd op een TOD 
vooraf, volgens een vastgesteld 
rooster. Het bouwen en invoeren 
van de nieuwe bedrijfsvoering en 
werkwijze kost Defensie minimaal 
zes tot negen maanden, gerekend 
vanaf het vertrekpunt waarbij 
consensus is over de onderliggende 
regelgeving. In haar brief doet De-
fensie een voorstel tot een interim 
vergoeding die moet gaan gelden 
totdat er een afspraak is gemaakt 
over de structurele invulling van de 
AV-afspraak en de IV-implementatie 
is afgerond. 

Defensie wil haar voorstel met de 
vakbonden bespreken in de verga-
dering van de Werkgroep Algemeen 
Personeelsbeleid (WGAP) van 3 no-
vember. In de werkgroep AP vindt 

momenteel de uitwerking van de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
plaats. Het is zeer teleurstellend dat 
we wederom moeten constateren 
dat Defensie een overeengekomen 
afspraak, waarvan we bovendien al 
enkele jaren weten dat deze eraan 
zit te komen, niet tijdig kan invoe-
ren. Men haalt daarbij nu punten 
aan waarvan verondersteld kan 
worden dat die al lang bekend had-
den kunnen c.q. moeten zijn. In de 
betreffende WGAP van 3 november 
staan nog meer onderwerpen op 
de agenda die betrekking hebben 
op de uitwerking van het laatste AV-
akkoord. Het betreft onder andere 
invoering:

• opleidingstabel,
•  aanstellingstoelage, 
•  bevordering op en rond de 

transitiedatum van het nieuwe 
loongebouw, 

•  het inpassen van huidige mili-
tairen in initiële opleiding in de 
opleidingstabel, 

•  en uitkeringsgrondslag UGM in 
relatie tot het nieuwe loonge-
bouw. 

Invoering nieuwe salaristabel
Aangaande dit laatste onderwerp 
zijn in het Arbeidsvoorwaarden-
akkoord 2021-2023 afspraken 
gemaakt over de invoering van de 
nieuwe salaristabel voor militairen. 
Als overgangsmaatregel is daarbij 
tevens de afspraak gemaakt dat 
voor militairen die vanaf 1 juli 2020 
met leeftijdsontslag zijn gegaan, de 
grondslag van de uitkering op grond 
van de Uitkeringswet gewezen 
militairen (UGM) per 1 juli 2022 
wordt (her)berekend op basis van 
de nieuwe salaristabel. 

Op grond van de in de Uitkerings-
wet gewezen militairen (UGM) 
opgenomen definitie van ‘laatst 
genoten bezoldiging’ hebben 
wijzigingen in het pensioengevend 
inkomen van actieve militairen 
automatische doorwerking naar de 
(hoogte van de) UGM-uitkering. Dit 
zou betekenen dat de nieuwe sala-
ristabel per 1 juli 2022 doorwerking 
heeft in de uitkeringsgrondslag voor 
alle militairen die per die datum een 
UGM-uitkering ontvangen dus ook 
de groep die voor 1 juli 2020 met 
UGM zijn gegaan. 

We zullen u in het volgende num-
mer van ACOM Journaal uitgebreid 
informeren over de uitkomst van de 
vergadering van de WG AP van 3 
november.
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‘Neder lands Veteraneninst i tuut  (NLVi )  maakt  het  verschi l 

voor  veteranen;  Fusieproject  over  dr ie  jaar  afgerond’

Directeur Hoefsloot: ‘Dan staat 
er conform de opdracht een 
fantastisch mooi instituut’

Brigadegeneraal (der Rijdende Artillerie) Paul Hoefsloot (57) heeft een kloeke 
klus te klaren om het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi)1 om te vormen tot 

de thuisbasis van de veteraan.

Het Nederlands Veteraneninstituut 
zet zich in voor de erkenning & 
waardering, zorg voor en expertise 
over veteranen (actief en postac-
tief) en hun thuisfront, maar ook 
voor de (na)zorg en belangen van 
dienstslachtoffers, oorlogsgetrof-
fenen alsook hun relaties. “Wij wil-
len het verschil maken voor hen, 
zoals zij het verschil maakten voor 
de samenleving, door te doen wat 
er van hun gevraagd werd.”

Cliëntendossier en bedrijfs-
eigen regelingen

De voormalige commandant Vuur-
steuncommando (2019 tot 2021) 
is voor een periode van vijf jaar 
benoemd tot directeur-bestuurder. 
“Het opzetten van een grote, 

goedlopende 
organisatie vergt 
veel energie”, 
beaamt Hoef-
sloot volmondig. 
Het essentiële 
werk waartoe 
het Veteranenin-
stituut op aarde 
is, gaat intussen 
gewoon door. 
Het stimuleren 
van erkenning 
en waardering, 

de (na)zorg, ondersteuning, ade-
quate reactie en actie op hulpvra-
gen van veteranen, - kortom de 
‘dagelijkse kost’. Maar parallel aan 
de dagelijkse gang van zaken loopt 
bijvoorbeeld ook het integratie-
project van de zorg dat erin moet 
uitmonden dat de ‘zorgmodi’ van 
de fusie-organisaties een uniform 
karakter krijgen. “Zo zijn meer initi-
atieven erop gericht om zes omvat-
tende culturen van (hulpverlening)
organisaties voor veteranen om te 
smeden tot één grote organisatie. 
Dat is best intensief en daar zijn 
we, mijn mensen en ik, dagelijks 
volop mee bezig.”

Het werk vergt veel energie van 
iedereen in de organisatie maar 
dat geeft paradoxaal genoeg veel 
fut en pit terug; althans aan de 
directeur die onder meer spreekt 
van een heel mooie en eervolle 
taak. “Je kunt van begin af aan 
alles met elkaar opbouwen. Denk 
bijvoorbeeld aan het samen verder 
integreren van de zorg, het aanleg-
gen van één elektronisch cliënten-
dossier en aan het implementeren 
van een nieuw bedrijfsvoering 
systeem. Je ziet dus dat we langs 
meerdere trajecten bezig zijn om 
het NLVi om te vormen tot één 
grote organisatie. Nogmaals dat 
kost energie en tijd maar geeft ook 
veel energie terug. Bovendien is 
het hartstikke leuk om er samen 
richting aan te geven.”
Een ander belangrijk project betreft 
de bedrijfseigen regelingen. In 
samenspraak met de onderne-
mingsraad wordt een nagelnieuwe 
set aan bedrijfseigen regelingen 
opgetuigd, reikend van ‘werving 

en selectie’ tot aan een ‘regeling 
voor verlofdagen’ toe.

Los van Defensie
Nee, het instituut wordt geen 
spiegel van Defensie qua 
organisatie-inrichting en -vorm 
benadrukt Hoefsloot. Het NLVi is 
een onafhankelijke stichting, met 
een wettelijke taak. Natuurlijk is 
het ministerie als belangrijkste 
subsidiënt de dragende steunbeer 
van het Veteraneninstituut maar 
“we staan echt los van Defensie”, 
onderstreept de NLVi directeur 
andermaal. “Dat is een belangrijk 
gegeven voor veteranen. Met 
name veteranen die het op de een 
of andere manier wat moeilijk heb-
ben en misschien niets met Defen-
sie te maken willen hebben. Kijk, 
de inrichting van onze organisatie 
is gebaseerd op een aantal pijlers: 
1.  Het stimuleren van erkenning 

en waardering voor onze vete-
ranen in de maatschappij: een 
belangrijke uiting daarvan is de 
Nederlandse Veteranendag.

2.  Onderzoek: we doen heel veel 
‘veteranenonderzoek’, onder-
zoek met een actueel en/of een 
historisch karakter.

3.  Zorg, zoals gezegd een heel be-
langrijke pijler. Als een veteraan 
naar het Veteranenloket belt 
met een hulpvraag moet hij/zij 
adequaat geholpen worden.

Maar het NLVI voert wel het vete-
ranenbeleid van Defensie uit. 

“Dat klopt. Wij hebben de wet-
telijke taak namens de minister 
van Defensie de Veteranenwet 
uit te voeren. In principe leg ik 

I N T E R V I E W

1 Het Nederlands Veteraneninstituut heeft een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en een directieraad. Ook heeft het een aantal lijnafdelingen, 
waarvan de managers zitting hebben in de directieraad. (-)
Daarnaast zijn er stafafdelingen, zoals het Veteranenloket, de afdeling Control, het bestuurssecretariaat en de afdeling Ketenzorg, Innovatie en Kwaliteit. 
In deze laatste afdeling is het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) ondergebracht. Zie ook: https://cutt.ly/CBJtLK3.
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I N T E R V I E W

als directeur-bestuurder hiervoor 
verantwoording af aan de raad van 
toezicht. Daarnaast is er natuurlijk 
jaarlijks de behandeling van de Ve-
teranennota in de Tweede Kamer. 
In die nota legt de minister verant-
woording af aan de Kamer over de 
uitvoering van haar veteranenbe-
leid, waarvan een groot deel wordt 
uitgevoerd door het Nederlands 
Veteraneninstituut. 

 Huiskamer voor veteranen.
“In de dagelijkse drukte en hectiek 
is er ook ruimte om in te springen 
op de actualiteit. Zo hebben we 
op 1 en 3 maart jl. de deuren open 
gezet voor onze Indië veteranen, 
die na de presentatie van het 
Indië-onderzoek (‘Over de grens 
– Nederlands extreem geweld in 
de Indonesische onafhankelijk-
heidsoorlog, 1945-1949) be-
hoefte hadden aan tekst en uitleg. 
Vergelijkbare bijeenkomsten zijn 
georganiseerd na het uitbreken 
van de oorlog in Oekraïne en na de 
terugtrekking uit Afghanistan en de 
val van Kabul. Tijdens deze bijeen-
komsten zetten we onze deuren 
open, faciliteren we waar nodig 
een programma en zijn we graag 
de huiskamer voor onze veteranen. 
Er gebeurt dus veel binnen het 
NLVi. De kunst is nu om te priorite-
ren en te kijken wat heel belangrijk 
is en voorrang vereist.”

Prioriteit heeft bijvoorbeeld de aan-
leg van één elektronisch cliënten-
dossier en het daaraan gekoppelde 
project Samenwerken & Integratie 
van de zorg, dat van vitaal belang 
is voor de zorg en hulpverlening 
aan de veteranen, de cliënten. 
Het staat dan ook hoog op de 
prioriteitenagenda en daar zijn dan 

ook meerdere medewerkers bij be-
trokken. Daarnaast lopen er (grote) 
opdrachten van Defensie. Als voor-
beeld noemt Hoefsloot een van de 
aanbevelingen van de Dutchbat III 
commissie ofwel de Commissie 
Borstlap2: de terugkeerreizen voor 
veteranen (naar Srebrenica e.o.). 

“Dat is er bijgekomen en vergt ex-
tra tijd en capaciteit. De organisatie 
van die specifieke reizen doen we 
met een projectteam en met steun 
van experts. Maar de uitvoering en 
begeleiding gaan we wel over-
dragen aan reisleiders, geestelijk 
verzorgers en maatschappelijk 
werkers van Defensie. Het project-
team blijft dan meer op afstand 
betrokken.”

Een andere “belangrijke opdracht” 
van de minister die om vrijmaken 
van extra capaciteit vroeg is “de 
herziening van het voorzieningen- 
en uitkeringsstelsel.” Die opdracht 
vloeide voort uit de evaluatie van 
het veteranenbeleid. Het NLVi is 
hiermee inmiddels zover gevorderd 
dat het met de pilot, de proefne-
mingsfase is begonnen. In het 
komende overleg (22 december 
a.s.) wil het NLVi de ideeën en 
eerste bevindingen delen met de 
vakbonden. Het Veteraneninstituut 
wil (ook) op dit terrein zo nauw 
mogelijk samenwerken met de 
bonden temeer omdat het gaat om 
de belangen van veteranen die het 
vaak al moeilijk genoeg hebben. 

Veteranen die hun hulpvraag 
niet kunnen of durven 
stellen

Een uitdaging voor het NLVi vormt 
de groep (vaak zeer hulpbehoe-
vende) veteranen die (het zorgaan-
bod van) het instituut bewust links 
laten liggen of de instelling niet 
weten te vinden. 

Samenwerkingspartner voor het 
NLVI bij zijn pogingen deze relatief 
ongrijpbare groep op het spoor te 
komen en contact te leggen, is het 
Veteranenplatform. Deze koepelor-
ganisatie van (landelijke) vetera-
nenorganisaties beschikt over 
een landelijk fijn vertakt netwerk 
aan veteranen die betrokken zijn 
bij ontmoetingscentra en andere 
‘pleisterplekken’ van/voor vetera-
nen. Een kleine tweehonderd van 
die ‘grassroot’ contactveteranen 
zijn nu door het NLVi opgeleid 
tot ‘nuldelijnsondersteuners’. 
Die ondersteuners op, zeg maar, 
‘maaiveldniveau’ worden gecoör-
dineerd en aangestuurd door het 
Veteraneninstituut maar blijven 
ressorteren onder het Veteranen-
platform. Daarnaast werkt het 
NLVi ook nauw samen met het 
landelijke Leger des Heils bij het 
ontwikkelen van noodopvang van 

met name deze slecht bereikbare 
c.q. ‘contactschuwe’ groep. 

In welke fase van hulpbehoevend-
heid verkeert een veteraan die zich 
meldt bij het NLVi doorgaans?

“Ons Veteranenloket is er voor 
alle vragen die veteranen of hun 
relaties hebben. Daarnaast is het 
de toegangspoort tot de hulp-
verlening. De veteranen die zorg 
nodig hebben leggen vaak zelf het 
contact of hun familie doet dat. 
In welk stadium of fase ze zich 
bevinden is per casus verschillend. 
Wij maken ons, zoals gezegd, het 
meest zorgen om de veteranen die 
niet bellen maar wel problemen 
hebben. Daarvoor hebben we nu 
dus het netwerk van nuldelijnson-
dersteuners die in het land zitten. 
Daarnaast zetten we ook een klein 
reachout ondersteuningsteam 
in; deze medewerkers gaan naar 
veteranen toe van wie ze, via, via 
horen, dat die problemen hebben. 
Verslaafd, dakloos of zwervend, 
daar gaat dan een ervaringsdes-
kundige op af om te proberen 
contact te maken. Soms leidt het 
tot een goed gesprek en blijft het 
daarbij. Maar er zijn ook voor-
beelden waarbij mensen over de 
drempel worden gehaald om toch 
contact met ons op te nemen.” 

En het bereiken van die groep gaat 
nu een stuk beter?

“Wij zien dat het aantal vetera-
nen dat hulp zoekt redelijk stabiel 
blijft. En we zien ook dat we door 
dat netwerk in te zetten meer 
veteranen kunnen bereiken, maar 
dat komt ook door onze groei-
ende naamsbekendheid. Zodra de 
gelegenheid zich voordoet zetten 
we onze deuren wijd open voor de 
eerder genoemde speciale bijeen-
komsten. We zetten onszelf waar 
mogelijk en nodig op de kaart; we 
gaan ook het land in en ondersteu-
nen lokale veteranendagen met 
vrijwilligers en/of vaste krachten 
van het NLVI. Zelf ga ik zoveel 
mogelijk, mits ik word uitgenodigd, 
naar die bijeenkomsten toe.” 

2 Zie: https://cutt.ly/cB5opsh 
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Fusieproject vijfjarenplan
Evaluatief terugkijkend op de af-
gelopen twintig jaar stelt generaal 
Hoefsloot vast dat “de zorg voor 
veteranen enorm is verbeterd”. 
Die positieve ontwikkeling is in 
belangrijke mate te danken aan 
politici, Tweede Kamerleden, die 
geijverd hebben voor optimalise-
ring van de (na)zorg voor vetera-
nen. Door hun inzet is er nu een 
Veteranenwet. De centralisatie 
van de zorg en hulpverlening; de 
samenvoeging van zes organi-
saties in het nieuw opgetuigde 
Nederlandse Veteraneninstituut 
draagt daaraan bij. 

Hoefsloot is, na twee uitzen-
dingen (Kosovo 1999; Afghani-
stan 2009), zelf veteraan en als 
zodanig ervaringsdeskundige. Die 
ervaring is belangrijk en een fort 
in zijn huidige functie. “Dat denk 
ik wel. Je hebt zelf ervaren wat 
het is om in zo’n missiegebied 
onder vaak slechte, gevaarlijke 
omstandigheden je werk te moe-

ten doen. Je weet wat het effect 
van traumatische ervaringen kan 
zijn en wat het betekent voor het 
thuisfront. Toen ik voor de eerste 
keer werd uitgezonden was mijn 
vrouw zwanger van een tweeling. 
Ik ben even thuis geweest voor 
de bevalling en toen weer terug. 
Je kunt je dus inleven in wat het 
allemaal doet met militairen (en 
hun thuisfront) om op uitzending 
te zijn. Daarover kun je met elkaar 
praten, ervaringen delen en vaak 
is dat al voldoende.” 

Voor het omvattend optuigen van 
het Nederlands Veteraneninsti-
tuut is vijf jaar uitgetrokken. Na 
ommekomst van die termijn moet 
het fusieproject, zijn afgerond 
en de organisatie er als zodanig 
staan. ‘Doorontwikkelen’ is dan 
het adagium en om dat te borgen 
is budgettering door Defensie 
noodzakelijk. Invulling geven en 
continuering van de thema’s die 
zijn vastgelegd in het fusiedo-
cument. “Daarvoor hebben we 
fondsen maar ook het vertrouwen 
van Defensie nodig”, beklemtoont 
de directeur. “Om onze ‘veran-
derkalender’ te blijven uitvoeren 
en de doorontwikkeling van dit 
instituut gestalte te doen krijgen. 
Over een jaar of drie staat er een 
fantastisch mooi NLVi dat voldoet 
aan alle doelstellingen van de 
fusie.” 

Dat is de termijn waarin de 
nieuwe organisatie zich ‘gezet’ 
moet hebben?

“Ja, die tijd is wel nodig, denk ik. 

Als militair ben ik natuurlijk onge-
duldig en wil ik zo snel mogelijk 
resultaat bereiken. In dit geval 
gaat het niet zo snel. We hebben, 
het is al vaker gezegd, te maken 
met verschillende culturen, organi-
saties en managementstructuren 
die nu omgevormd moeten wor-
den tot een, nieuwe en omvat-
tende organisatie. Dat moet je de 
tijd geven om zich te ontwikkelen. 
Het is reëel om te zeggen dat we 
toch vijf jaar nodig hebben om 
zo’n grote fusie te realiseren. In 
januari 2023 beginnen we met het 
evaluatieproces van de huidige 
organisatie; dat hopen we na een 
half jaar af te kunnen ronden. Dat 
zal ongetwijfeld betekenen dat we 
aan de organisatie gaan sleutelen 
om haar beter te maken. Een ver-
beteringsproces dat dan gestaag 
doorgaat: elke dag een stuk beter. 

En dan reikt u de baton over aan 
uw opvolger?

“Ja, ik zit hier in principe voor vijf 
jaar, ik verlaat dan het pand en 
hoop het te kunnen overlaten aan 
een jonge enthousiaste collega 
die er met volle energie tegen-
aan gaat.” Aldus een optimistisch 
vooruitkijkende brigade-generaal 
Paul Hoefsloot, directeur-bestuur-
der van het Nederlands Vetera-
neninstituut ‘under construction’.

Betaaldata salaris Defensie 2023 
Maand Salaris Defensie Pensioen ABP AOW
Januari 24 januari 23 januari  23 Januari
Februari 24 februari  23 februari 23 Februari
Maart 24 maart 23 maart 23 Maart
April 24 april 21 april 24 April
Mei 24 mei 23 mei 23 Mei
 (incl. vakantiegeld)  (incl. vakantiegeld)
Juni 23 juni 23 juni 22 Juni
Juli 24 juli 21 juli  24 Juli
Augustus 24 augustus 23 augustus 23 Augustus
September 24 september 22 september 21 September
Oktober 24 oktober 23 oktober 23 Oktober
November 24 november 23 november 23 November
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 21 december 22 december 21 December

Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
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‘De opzette l i jkheid van het  kwaad’  vs  ‘De banal i te i t  van het  kwaad’

Fanatieke ‘dorknoper’ Lentz: het 
brein achter het persoonsbewijs

‘Befehl ist befehl!’ Voor de meeste (Duitse) oorlogsmisdadigers was dit het 
armzalige schaamlapje waarmee ze hun affreuze daden probeerden toe te 

dekken. Hun Nederlandse handlangers volgden hondstrouw deze laffe praktijk. 
Jacobus (Sjaak) Lambertus Lentz, “ooit een schoffie uit een Haagse volksbuurt”, 

was daar een schoolvoorbeeld van.

Na de oorlog probeerde Lentz in 
woord en geschrift zichzelf schoner 
dan schoon te schrobben. Jurriën 
Rood (67), filosoof (cum laude 
afgestudeerd) rekent in zijn boek 
‘Lentz. De man achter het 
persoonsbewijs’, genadeloos af 
met dit cynisch huichelachtige 
‘ik-wist-van-niets’. 

Rood maakt zonder meer duidelijk 
dat ‘vermoorde onschuld Lentz’ 
met zijn werk in belangrijke mate 
de weg plaveide voor de bezetter 
om zijn misdaden tegen de 
menselijkheid te begaan. Joden-
vervolging, de gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland en de 
bestrijding van het Nederlandse 
verzet werden als het ware een 
peulenschilletje voor de schurken-
organisatie van de bezetter.

Individuele persoonskaart
Lentz was een dorknoper van 
dertien in een dozijn, ijverig en 
wettisch, toen hij werd aangeno-
men om mee te werken aan de 
individuele persoonskaart waarop 
alle gegevens van een burger 
werden bijgehouden. Daardoor zou 
de volkstelling eenvoudiger 
worden en men zou in een klap 
kunnen beschikken over veel 
gegevens van en over de Neder-
landse bevolking. Door de 
fanatieke vasthoudendheid van 
Lentz die door roeien en ruiten 

ging, werd het individuele kaart-
systeem ook gerealiseerd. Hij zag 
ook direct de potentie van het 
systeem als controle- en opspo-
ringsmogelijkheid voor de over-
heid. Met name als daar een 
identiteits- of persoonsbewijs aan 
werd gekoppeld dat eenieder 
verplicht bij zich moest dragen. 
“Die opsporingsmogelijkheid 
grepen de Duitsers aan het begin 
van de bezetting met beide 
handen aan. Zij zagen in Lentz de 
ideale persoon om dat ten uitvoer 
te brengen.”

Die ‘ideale persoon’ zette boven-
dien een centrale bestandenopslag 
op waar de kopieën van de 
identiteitsbewijzen werden 
bewaard; een centraal register dat 
uniek was in de wereld. Lentz 
zorgde er bovendien voor dat van 
“alle Joodse burgers” het 
persoonsbewijs werd afgestem-
peld met een grote ‘J’. Een apart 
‘Jodenregister’ en een afgestem-
peld persoonsbewijs die gecombi-
neerd de deportatie van Joden 
naar de vernietigingskampen 
vergemakkelijkten. Het ‘Lentz-
registratie- en bewaarsysteem’ 
leende zich ook prima voor de 
opsporing van verzetsmensen 
alsook voor andere, in de ogen van 
de bezetter, ongewenste groepen: 
woonwagenbewoners, - in het 
bijzonder Roma, Sinti e.a.

In de daaropvolgende fase werden 
het register en de daarvan 
afgeleide systemen gebruikt voor 
opsporing en transport van jonge 
mannen ten behoeve van de 
Arbeitseinsatz, de gedwongen 
inzet in de industrie en landbouw 
“om de economie van het Derde 
Rijk draaiende te houden” 

Jurriën Rood schreef met ‘Lentz. 
De man achter het persoonsbe-
wijs. Een filosofische biografie’ 
een boek dat tot nadenken stemt. 
Zeker ook gezien in het licht van de 
huidige maatschappelijke ontwik-
kelingen waarbij de geschiedenis 
met ‘rijmen’ dreigt. 

Verloting
‘Lentz. De man achter het persoonsbewijs’ van Jurriën Rood. 460 p., € 32,50, is uitgegeven bij 
Uitgeverij Noordboek, Gorredijk (Fr.). 

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de uitgever, verloten 
onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 28 november 2022.

V E R L OT I N G

Jurriën Rood
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GRATIS bloedgroep-patch
Vraag hem aan via www.dfd.nl

✔ ALLE bloedgroep varianten

✔ Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔  GRATIS verzending

✔ Bestel via QR code of op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereid je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw 
uitrusting. Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al meer dan 27 jaar 
voor maatwerk en het ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te 
ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn 
beschikbaar in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in 

de juiste kleur. 

Bestellen is eenvoudig:
SCAN DE QR code of ga naar onze
website: www.dfd.nl. 

We sturen hem gratis naar je toe. 
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Defensie heeft nog een lang stappentraject af te leggen wil ze de uitdagingen van de 
klimaatsverandering het hoofd kunnen bieden. De Defensienota 2022 is, qua voornemens, een 

ferme stap voorwaarts en biedt überhaupt “een kapstok” voor meer noodzakelijke en profijtelijke 
acties. Aldus de visie van generaal b.d. (oud-CDS) Tom Middendorp: de Klimaatgeneraal. 

Veiligheids-, geopolitieke en andere mondiale effecten van klimaatverandering 

“In deze Defensienota staat voor 
het eerst aangegeven dat er struc-
turele aandacht is voor duurzaam-
heid en klimaatverandering. Dat is 
het goede nieuws. Maar het is nog 
erg abstract en nog niet doorver-
taald in concrete doelen en maat-
regelen, in tegenstelling tot zowel 
NAVO als EU die hier voortvarend 
mee aan de slag zijn. Defensie 
moet zich dus snel gaan verdiepen 
in wat klimaatverandering voor ons, 
voor de krijgsmacht, betekent. 
Die rol kan op verschillende manie-
ren worden uitgewerkt: 

•  Allereerst bewustwording en 
voorspellingsvermogen. 

Je moet het zien om het te begrij-
pen. Het begint dus bij kennisop-
bouw. Als we onderkennen dat 
klimaatverandering een belangrijke 
aanjager van conflicten is moet dat 
een essentieel deel zijn van iedere 
militaire analyse van (potentiële) 
conflictgebieden. Hoe en op welke 
manier gebeurt dat en wat zijn 
de mogelijke veiligheidsgevolgen: 
migratiestromen, extremisme etc. 
Die analyse moet vooraf worden 
gemaakt waardoor we minder 
achter de feiten aanlopen en meer 
proactief kunnen werken aan con-
flictpreventie. Met dat voorspellend 
vermogen kan Defensie tevens een 
bijdrage leveren aan het bredere 
whole-of-government voorspel-
lende vermogen. Dat stelt ons op 
nationaal en internationaal niveau in 
staat om tot een samenhangende 
aanpak te komen. Daarin vervullen 
de inlichtingendiensten en de ken-
nisinstituten een belangrijke rol. 

•  Het tweede aspect is mitigatie. 

Mitigatie betreft het terugdringen 
van emissie, de uitstoot van CO2. 
Denk daarbij aan de Europese 
Green Deal1, aan de inzet van de 
NAVO die in 2050 net zero2 wil 
bereiken. Van bovenaf komt er 
steeds meer dwang tot emissiere-
ductie en Defensie zal die transitie 
vorm moeten gaan geven. Defensie 
veroorzaakt meer dan 50% van de 
overheidsuitstoot en is daardoor 
een van de grootste vervuilers van 
het land. Dat geeft dus een verant-
woordelijkheid die nog maar heel 
beperkt in deze Defensienota staat. 
We moeten eigenlijk naar kazernes, 
vliegvelden, havens die energie-
neutraal zijn, die zichzelf kunnen be-
druipen en niet belastend zijn voor 
de omgeving; dat vereist een totaal 
andere inrichting van de energie-
voorziening. Maar we moeten ook 
naar capaciteiten: voertuigen, sche-
pen, vliegtuigen die geen uitstoot 
meer hebben. Dat vereist dus nog 
heel wat innovatie die we samen 
met het bedrijfsleven, in EU-/NAVO-
verband, vorm moeten geven. 
Het begint ermee dat we andere 
eisen aan ons materieel gaan stel-
len. Dat dwingt de industrie, het 
bedrijfsleven om daar alle innovatie 
op te gaan richten. Die innovaties 
moeten we samen gaan invullen in 
de ‘Gouden Driehoek’3 waar we zo 
trots op zijn.”

Op heel veel vlakken kunnen we nu 
al stappen zetten. Veel gemeentes 
waar defensielocaties staan, zijn 
bezig met die transitie naar net 
zero. Ook de automobielindustrie 
werkt volop aan die transitie. Daar 
kan Defensie op meeliften voor 
wat betreft de verduurzaming van 
haar infrastructuur en haar wagen-
park. Al die stappen kunnen bij 

wijze van spreken morgen al gezet 
worden. De volgende stap zou zijn 
om de operationele capaciteiten 
te verduurzamen, ik denk dan aan 
de kleinere capaciteiten. In dat 
verband moet je denken aan kleine 
onbemande systemen, kleinere 
operationele voertuigen, waar de 
technologie ook al voor beschikbaar 
is om ze aan te passen. Ook die 
kunnen we op vrij korte termijn 
emissievrij maken zonder dat dat 
ten koste gaat van de operationele 
effectiviteit. De derde stap zou 
de grotere capaciteiten moeten 
omvatten; met name schepen en 
vliegtuigen waarvoor nog niet die 
specifieke technologie beschikbaar 
is. Daar moeten we dus de kracht 
van de ‘Gouden Driehoek’ gebrui-
ken om samen met de industrie en 
de kennisinstituten nieuwe concep-
ten te ontwikkelen.”

Kansen door mitigatie
Velen zien mitigatie als een bedrei-
ging voor de operationele budget-
ten en de inzetbaarheid. Toch biedt 
mitigatie vooral ook veel kansen 
voor Defensie, in de zienswijze 
van de Klimaatgeneraal. “Logistiek 
is de grootste kostendrijver van 
iedere militaire missie en ook de 
grootste kwetsbaarheid. Hoe meer 
we onze eenheden zelfvoorzie-
nend kunnen maken, hoe lager de 
kosten en de kwetsbaarheden van 
bevoorradingsketens. Dat betaalt 
zich dus terug. Eenheden die meer 
zelfvoorzienend zijn, hoeven minder 
vaak bevoorraad te worden, zijn dus 
langer inzetbaar voor hun taken. 
Nog een voordeel is dat groene 
technologieën ook kunnen helpen 
bij het veranderen van de operatio-
nele signatuur. Elektrische voertui-
gen hebben geen geluidsprofiel, 

‘Met industrie en kennisinstituten 
werken aan innovaties gericht op 
circulariteit en zelfvoorziening’

1 De Europese Green Deal is gericht op omvorming van de EU “tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie: * een netto-uitstoot van 
broeikasgassen van nul tegen 2050; * economische groei zonder uitputting van grondstoffen; * geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten.” (Bron: 
Europese Commissie).
2 ‘The Secretary General’s Report: Climate Change & Security Impact Assessment’ (28 juni 2022).
3 De Gouden Driehoek wordt gevormd door de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en van Buitenlandse Zaken, de 
Politie, Brandweer, de Nederlandse kennisinstellingen, universiteiten en industrie. Door deze bundeling worden technologisch geavanceerde producten
ontwikkeld en diensten geleverd met een zo hoog mogelijke effectiviteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Het wordt ‘Gouden Driehoek’ genoemd omdat de 
samenwerkingspartners een krachtige combinatie vormen.
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geen warmtebron, waardoor ze 
minder detecteerbaar zijn voor 
warmtebeeldcamera’s. Defensie is 
altijd een aanjager van innovaties 
geweest. Innovaties gericht op cir-
culariteit en zelfvoorziening kunnen 
ons helpen om meer autonoom te 
opereren en daarbij de operationele 
effectiviteit te vergroten. Daar moet 
nog veel voor gebeuren, maar het 
is zeker de moeite waard”, is de 
overtuiging van oud-CDS Midden-
dorp.
 
Zou Defensie een specifieke 
denktank moeten hebben die zich 
hiermee gaat bezighouden?

“Ja. Defensie moet kennis op dit 
gebied gaan ontwikkelen en dat 
moet ze niet solo willen doen maar 
samen met de kennisinstituten die 
we hebben. We hebben Clingen-
dael, HCSS, TNO, onderzoeks-
instituten als MARIN (Maritiem 
Research Instituut Nederland), NLR 
(Koninklijk Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum); daar zit heel 
veel kennis. Al die kennis bundelen 
rond dit thema met als eis dat al 
onze toekomstige capaciteiten 
energieneutraal moeten zijn, sterk 
gereduceerde geluids- en warmte-
profielen bezitten, daar komen zeer 
zeker heel mooie oplossingen uit 
voort. 

Defensie moet de coördinatie van 
dit alles gaan doen. Dat moet uit 
de beleidskant en de behoeftestel-
lende kant komen. Bij de CDS moet 
die kennis zitten om dat te kunnen 
aansturen en focus te geven. We 
hoeven het allemaal niet zelf uit te 
vinden maar de mensen die dat 
wel kunnen bij de bedrijven, de 
kennisinstituten, moeten wij goed 
richten en leiden tot het vinden van 
die oplossingen. 

• Het derde gebied waarin 
Defensie zich moet ontwikkelen is 
de adaptatiekant. 

Dat betekent enerzijds dat je jezelf 
weerbaar wil maken tegen klimaat-
invloeden oftewel onze havens die 
met zeespiegelstijging te maken 
krijgen, onze kazernes die besten-
dig moeten zijn tegen bijvoorbeeld 
overstromingen. Maar ook moeten 
onze militairen die worden uit-
gezonden in alle klimatologische 
omstandigheden kunnen functione-
ren. Daarnaast zijn er vormen van 
adaptatie gerelateerd aan onze ta-

ken. Bijvoorbeeld op het gebied van 
conflictpreventie door de landen 
om ons heen die kwetsbaar zijn 
voor veranderende klimatologische 
omstandigheden te helpen om daar 
weerbaarder tegen te zijn. Daar 
kijkt de NAVO ook heel erg naar: 
wat kan onze rol zijn in die ring van 
instabiliteit? Hoe kunnen wij die lan-
den helpen om te voorkomen dat 
ze afglijden naar conflicten door het 
veranderende klimaat? Ook kunnen 
we een toenemend beroep op de 
krijgsmacht verwachten voor inzet 
in het kader van rampenbestrijding 
en humanitaire steun.” 

Bottom up-initiatieven
Middendorp benadrukt dat ‘klimaat 
en veiligheid’ niet op zichzelf staat. 
‘Klimaatverandering’ is natuurlijk 
een veel breder thema, maar heeft 
uitdrukkelijk ook een veiligheidsdi-
mensie. “Vanuit het internationale 
netwerk dat ik leid proberen we die 
veiligheidskant ook meer erkend 
te krijgen en ervoor te zorgen dat 
Defensie ook een onderdeel van 
de oplossing wordt. Daar bereiken 
we een steeds breder publiek mee. 
Ons publiek is niet alleen Nederland 
maar de hele wereld en vooral ook 
de grote instituties als VN, NAVO en 
EU. Ons netwerk is actief in zowat 
alle regio’s om die bewustwording 
te vergroten, - dus in die zin ben ik 
niet bescheiden. We zijn juist zeer 
ambitieus om dit in te vullen. We 
kunnen daarin ook een brugfunctie 
vervullen naar die landen die (nog) 
niet meegaan in het klimaatdebat. 
De mensen ervan bewust maken 
dat klimaat niet slechts ‘milieu’ 
is maar ook verstrekkende veilig-
heids-, economische etc. aspecten 
heeft. Daardoor breekt ook dat 
besef door bij landen die sceptisch 
zijn waardoor ze ook gaan ‘meebe-
wegen’. Ja, ik doe dit wel op een 
bescheiden manier om mensen 
niet al te zeer in het harnas te jagen 
maar ik ben zeker niet bescheiden 
voor wat betreft de doelstellingen.” 

“We zijn nu bezig met ons netwerk 
de omslag te maken naar het mee-
denken in oplossingen. Ondertus-
sen ben ik ook betrokken bij diverse 
praktische ‘bottom up-initiatieven’. 
Ik heb mij o.a. verbonden aan het 
Global Centre on Adaptation met 
het hoofdkantoor in Rotterdam. Die 
maken adaptatieplannen voor Afrika 
en diverse kwetsbare regio’s in de 
wereld. Ik help mee aan de invulling 
van de veiligheidsdimensie; heel 

dankbaar werk. Maar ik ben ook 
verbonden aan innovaties, een paar 
daarvan beschrijf ik in het boek: wa-
ter uit woestijnlucht halen bijvoor-
beeld, dat loopt echt geweldig. Op 
de World Expo in Dubai hebben de 
bedenkers laten zien hoe het werkt. 
Duizend liter water per dag uit 
woestijnlucht; ik ben ze nu aan het 
helpen om het systeem in produc-
tie te nemen. Het zou geweldig zijn 
als we dit volgend jaar wereldwijd 
in de markt kunnen zetten. Daar-
mee kun je een heel grote angel uit 
het klimaatprobleem halen als op 
deze manier in heel droge gebieden 
water geproduceerd kan worden 
op een manier die niet belastend is 
voor de omgeving. Nationaal ben 
ik betrokken bij een energie-tran-
sitieproject in Zwolle om te kijken 
hoe we een groot industrieterrein 
zelfvoorzienend kunnen maken 
qua energie. Daarmee willen we 
best practices ontwikkelen die ook 
elders bruikbaar zijn. Daarnaast ben 
ik betrokken bij een project ‘Ver-
groening Sinaï woestijn’, - eigenlijk 
een ‘regeneratie’ van hoe het daar 
vroeger was en bij initiatieven om 
klimaatverandering structureel in te 
bedden in het onderwijssysteem.” 

Wordt u overigens ook door onze 
eigen krijgsmacht geraadpleegd?

“Jazeker! Ik spreek ook met de mi-
nister, de CDS, de DGB (Directeur-
generaal Beleid) en andere direc-
teuren bij Defensie. Daarnaast geef 
ik les op diverse onderwijsinstituten 
van Defensie om op die manier te 
proberen ook daar de bewustwor-
ding te vergroten. Ik ben dan ook 
blij dat de Defensienota in ieder 
geval de kapstok biedt en het be-
lang van klimaatverandering wordt 
onderkend. Ik ga zoveel mogelijk 
helpen om dat te vertalen in beleid. 
Nogmaals met nadruk: het moet 
niet allemaal op mijn conto worden 
geschreven naar aanleiding van 
mijn boek. Ik ben maar een radertje 
in het geheel en help alleen maar 
om die bewustwording te bevorde-
ren, om oplossingen aan te dragen 
en beleid in te vullen”, sluit generaal 
b.d. en voormalig Commandant der 
Strijdkrachten Tom Middendorp af.
 
In het oktobernummer van ACOM 
Journaal stond het eerste deel van 
het vraaggesprek met generaal b.d. 
Middendorp. Dit is het slotakkoord 
van het interview. 

4 Het Global Center on Adaptation (GCA) werd tijdens de Klimaatconferentie van Bonn 2017 COP23 op 14 november 2017 opgericht als ‘’The Global 
Centre of Excellence on Climate Adaptation’’ (GCECA) door de Nederlandse regering tezamen met het United Nations Environment Programme (UNEP), 
National Institute for Environmental Studies (NIES) Japan en de Filippijnen. 
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Nederlandse hightechbedrijven leveren onbewust “cruciale bouwstenen voor Poetins 
oorlogsmachine in Oekraïne”. Hiervoor waarschuwt generaal-majoor Jan Swillens, directeur Militaire 

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in een interview met het FD (Het Financieele Dagblad)1.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) slaat alarm:

Voor dit doel zijn door GRU, de 
Russische militaire inlichtingen-
dienst, dekmantelfirma’s in Ne-
derland en elders opgezet. Door 
gebruik te maken van dit soort 
façadebedrijven kunnen de wes-
terse sancties worden ontdoken. 
Via die firma’s wordt in Nederland 
(hoogwaardige) technologie inge-
kocht die vervolgens door Rusland 
voor militaire doeleinden wordt 
toegepast. 

Netwerk van dekmantel-
bedrijven

Deze tactiek van de sancties om-
zeilen wordt sinds de annexatie 
van de Krim door het Russische 
leger toegepast maar is als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne fors 
opgevoerd. “Russische bedrijven 

die nu belangrijke onderdelen 
missen, kunnen dat melden bij 
de GRU. Via hun netwerk wordt 
het dan ingekocht”, vertrouwde 
de MIVD-directeur het FD toe. 
“Het is een geïnstitutionaliseerd 

systeem. We zien het vooral in 
dual use-technologie. Dat zijn pro-
ducten die zowel een civiele als 
een militaire toepassing kennen. 
Zoals microchips, producten voor 
lucht- en ruimtevaart, kwantum- 
en nucleaire technologie, high-
techelektronica.”

Het is dan ook geboden dat de 
Nederlandse technologiebedrijven 
grondig(er) onderzoek doen naar 
hun (buitenlandse) klanten en hun 
werkelijke eindgebruikers. Welke 
bedrijven om de tuin zijn geleid 
door de Russen is niet bekend al-
thans de MIVD wil die informatie 
niet aan de grote klok hangen. 

Maar Rusland zou kampen met 
grote tekorten aan bijvoorbeeld 
onderdelen voor voertuigen, com-
municatieapparatuur en mari-
tieme technologie. Nederlandse 
bedrijven als NXP, VDL, Thales e.a. 
zijn actief op die gebieden. In de 
oorlog met Oekraïne ingezette 
Russische wapensystemen als 
kruisraketten en drones zouden 
naar verluidt aangedreven worden 
door technologie geleverd door 
Nederlandse producenten NXP en 
Nexperia. NXP liet weten sinds 
de oorlog in Oekraïne niet meer 
te leveren aan de Russen. Ook de 
Frans-Nederlandse fabrikant Tha-
les van onder meer geavanceerde 
infrarood- en sensortechnologie 
die gebruikt wordt voor de com-
mandovoering op schepen, zegt 
nu zeer scherp te letten op de 

conduite staat van zijn klanten. 

Minister van Defensie Kajsa 
 Ollongren werd enige tijd terug al 
door de MIVD geïnformeerd over 
de praktijken van de GRU en haar 
dekmantelbedrijven. De MIVD 
komt hiermee nu zelf naar buiten 
om de Nederlandse technologie-
sector meer bewust te maken 
van de risico’s die ze loopt met de 
verkoop van haar producten aan 
(buitenlandse) klanten. Eind maart 
werden 17 Russische diplomaten 
door Buitenlandse Zaken uitgewe-
zen wegens spionage. Een aantal 
van hen werkte voor de GRU. Hun 
opdracht was kennis en technolo-
gie in te kopen voor het Russische 
leger.

Rusland koopt 
via dekmantelbedrijven 
Nederlandse wapentechnologie in

1 https://cutt.ly/2NmgPpx 
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PCDS Boots:  ‘We hebben wapenbroeders  en wapenzusters  nodig’

‘Diversiteit is een machtsbron die 
decennialang is verwaarloosd door 
de krijgsmacht’

Het werk van strijdkrachten is veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten, is de 
stellige overtuiging van viceadmiraal Boudewijn Boots, Plaatsvervangend Commandant der 

Strijdkrachten (PCDS). “Het verwaarlozen van de vaardigheden van vrouwen is het verwaarlozen 
van een ‘krachtbron’”, hield Boots zijn gehoor van 27 vrouwen uit 24 landen voor.

“Diversiteit is een machtsbron die 
ongezien en ongehoord is geble-
ven en soms zelfs decennialang 
is verwaarloosd door militaire 
leiders”, stelde PCDS vast. Hij ziet 
het als een gevaar “ om vrouwen 
uit te sluiten van het leger.” Voor 
optimaal operationeel succes is 
immers diversiteit nodig. “We heb-
ben wapenbroeders en -zusters 
nodig.”

Eenheid sterkste afschrik-
middel

Viceadmiraal Boots sprak voor een 
gehoor van 27 vrouwen uit 24 lan-
den die op 27 oktober jl. een offi-
cierscursus hadden afgerond. Met 
de opgedane kennis gaan ze met 
name VN-operaties versterken. Hij 
vertrouwde ze toe dat hij zelf lange 
tijd het belang van diversiteit niet 
naar waarde schatte. Maar “de 
verhalen van vrouwen in uniform 
hebben mijn ogen geopend”, verze-
kerde PCDS.

Gezamenlijk optreden en daarmee 
eenheid manifesteren geldt vol-
gens de vlagofficier als waarschijn-
lijk het sterkste afschrikmiddel. De 
eenheid die het geheel uitdraagt 
en uitstraalt is van wezenlijk be-
lang voor de VN, de NAVO, kortom 

voor elke alliantie of coalitie. “Als 
we het over operaties hebben, als 
we over het leger praten, als we 
het hebben over het op de best 
mogelijke manier bereiken van 
doelen. Dan moeten we klaar zijn 
om een winnend team te verande-
ren om nog beter te worden. Dan 
moeten we een team van kampi-
oenen worden. Een team dat niet 
alleen wint, maar een dat op de 
best mogelijke manier wint. Niet 
alleen om geweld te beëindigen, 
maar om blijvende vrede en veilig-
heid tot stand te brengen”, drukte 

PCDS, viceadmiraal Boudewijn 
Boots zijn gehoor van de vrouwe-
lijke militairen op het hart. 

Sinds 2015 zijn inmiddels 800 
vrouwelijke militairen uit 60 landen 
onder meer door middel van deze 
2-weken durende cursus voorbe-
reid op een uitzending. In de les-
sen komen o.a. aan bod: omgaan 
met stress of situaties waarbij 
seksueel geweld aan de orde is; 
de veiligheid van burgers in een 
missiegebied etc.

A L G E M E E N
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Programma Vormingswerk 
2022/2023 
Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht  
Voor iedereen die bij Defensie werkt

Humanitair Oorlogsrecht
2-daagse conferentie
19,20 januari 2023

Over Troost en Verlies
2-daagse conferentie
1,2 december 2022

Je patronen aan het licht o.b.v. 
familieopstellingen
1-daagse conferentie
21 november 2022 Volgeboekt
6 februari 2023 Volgeboekt
14 april 2023
9 juni 2023
6 oktober 2023
24 november 2023

Krijgerschap
2-daagse conferentie
10,11 januari 2023 
4-5 april 2023

Bezielend Leidinggeven
3-daagse conferentie
23,24,25 januari 2023

Persoonlijke veerkracht met NLP 
modellen 
2-daagse conferentie
Module 1 op:
8,9 november 2022 Volgeboekt
22-23 november 2022
29,30 november 2022 Volgeboekt
7,8 februari 2023 Volgeboekt
21,22 februari 2023
11,12 april 2023
25,26 april 2023
12,13 september 2023
11,12 oktober 2023

Module 2 op:
14,15 maart 2023
16,17 mei 2023
17,18 oktober 2023
7,8 november 2023

Module 3 op:
11,12 januari 2023
13,14 juni 2023
12,13 december 2023

Bezielend Leidinggeven
3-daagse conferentie
23,24,25 januari 2023

Humanitair Oorlogsrecht
2-daagse conferentie
19,20 januari 2023

Santiago Pelgrimage
2-daagse conferentie
10,11 november 2022

Mindfulness 3-daagse training
7,14,21 december 2022 Volgeboekt

Mindfulness 8- ochtenden training:
4,11,18,25 november Volgeboekt
2,9,16 december 2022 Volgeboekt.
12 mei,16 mei,2,9,16,23,30 juni,7 juli 
2023 Volgeboekt
1,8,15,22,29 september
6,13,20 oktober 2023 

Compassietraining 3-daagse 
training kan op ingetekend worden 
nadat de Mindfulness 3-daagse is 
gevolgd
2,9,15 november 2022 Volgeboekt

Compassietraining 8-ochtenden 
training kan op ingetekend worden 
nadat de Mindfulness 3-daagse is 
gevolgd
6,13,20,27 januari; 3,10,17,24 februari 
2023 Volgeboekt
3,10,17,24 november
1,8,15 december 2023

Mindful2work 6-ochtenden
10,17,24,31 maart
7,14 april 2023
Terugkomdag 22 juli 2023

Yoga Retraite 2-daagse:
30 november 
1 december 2022
5,6 juni 2023

Proef het Klooster-Motortocht.
2-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Ontmoet je Partner
5,6 januari 2023

Elvis conferentie/in de voetsporen 
van Elvis 2-daagse conferentie
Binnenkort bekend

LHBT+ conferentie
3-daagse conferentie
14,15,16 november 2022
Thema: een humaan bestaan

Transgender conferentie
3-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie
Door: Boeddhistische GV
30 november
1 december 2022
2,3 maart 2023
25,26 mei 2023
14,15 september 2023
30 november 2023
1 december 2023

Boeddhisme 
Retraite: Mediteren in Stilte:
15 t/m 18 april 2023
11 oktober t/m 1 december 2023

Stiltedagen
Door: Boeddhistische GV
8 december 2022
19 januari 2023
16 februari 2023
16 maart 2023
20 april 2023
11 mei 2023
22 juni 2023
21 september 2023
19 oktober 2023
23 november 2023
14 december 2023

Let op: Voor de Boeddhistische 
conferenties meldt u zich aan bij:
Mevr. Joke Plat
E: Jm.Plat.02@mindef.nl
Tel: 06-10444256

En verder bieden wij uitzendconferen-
ties, opleidingsconferenties en 
conferenties op maat. Vraag bij uw 
Geestelijk Verzorger voor meer 
informatie 

Contact- informatie- aanmelden:
Liza Kok 
E: e.kok.04@mindef.nl  
T: 06-10239092
www.beukbergen.nl 
of intranet Defensie
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

Activiteitenkalender
Hier vindt u alle 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 KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT  = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol  = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
November   
26 09.00 Thuisfrontcontactdag  Het witte Kasteel, Loon op Zand. KMar/Politie

December   
10  volgt Thuisfrontcontactdag We@Home volgt DOT
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag  Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen  CLAS
  CBMI/NSE-25 en overige missies  April 2022 
15 volgt Thuisfrontinformatiedag volgt CLAS
  eFP Litouwen 2023-1
  
Januari   
7 10.00 Thuisfrontcontactdag BGFP-2 Burgers' Zoo, Arnhem 
14 10.00  Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e) Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne,  CLAS 
    Oirschot  
14 10.00 Thuisfrontcontactdag CIDW 41 Burgers' Zoo, Arnhem 
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

28 november
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #10-22 luidt: ‘Feeststemming’.

De winnaars: S. Plaatsman en J.R. Visser

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

P U Z Z E L

WOORDZOEKER

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker gebruikt. 
De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?

AFFAIRE - AGENTSCHAP - AKELIG - BREIWERK - CAMEE - CHINA - CLAIM - COKES 
- CRAWL - DAHLIA - DRAAI - ECONOOM - EENZAAM - EIKEN - ELFJE - ENEMA - ENIGE 
- ERUIT - FERRO - GENADE - GEWEI - HAGEL - IMMER - INRIT - JUBEL - KADER - KATER 
- KERKS - KERSTLIED - KRING - LEEMTE - LEKKERS - MEDIO - MELIG - MUMMIE - 
NIMMER - OKTOBER - PALEIS - RATIO - REALO - RENTE - REVOLTE - ROOMIJS - RUITER 
- SAMEN - SCHOMMEL - SCHREEF - SJEES - SKATE - TIKJE - WREEF - WIJDTE - ZWEEM
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De seniorenmiddag van 13 oktober jl. in Assen bood onder meer de 
gelegenheid om de heer R.A. Cairo te huldigen in verband met zijn 
gouden jubileum als lid van de ACOM.

De jubilaris kreeg het insigne en de oorkonde uitgereikt door de 
voorzitter Regio Noord, de heer F. Voogt. Voor mevrouw Cairo was 
er een mooie tuil bloemen. 
Op de foto: mevrouw Cairo, regiovoorzitter Voogt en de jubilaris. 

De seniorenbijeenkomst van 20 oktober jl. in Gilze-Rijen telde 
3 jubilarissen onder wie de heer A. van den Elzen uit Tilburg. Hij 
werd gehuldigd wegens zijn 40-jarig lidmaatschap van de ACOM. 
Op de foto: de jubilaris en zijn echtgenote. Achter hen de senioren-
coördinator van Regio Zuid, de heer H.R. van Baaren.

Een van de drie jubilarissen die op 20 oktober op Gilze-Rijen werden 
gehuldigd was de heer H.W. van Wieren die maar liefst 70 jaar 
achter de rug heeft als trouw lid van de ACOM. De jubilaris trad op 3 
december 1952 op 18-jaar jong als ‘beroeps’ in dienst van de Konink-
lijke Luchtmacht. Hij herinnert zich nog levendig dat hij in de keuken 
hand- en spandiensten moest verlenen bij de bereiding in grote 
gamellen van snert die werd verkocht ten behoeve van de waters-
noodramp in Zeeland. 

Na een administratieve opleiding op de Luchtmacht Vakschool in Weesp, volgde plaatsing op de Vliegbasis 
Gilze-Rijen waar de jonge militair in tal van administratieve functies dienst deed. Ruim dertig jaar later, na tal 
van plaatsingen in binnen- en buitenland en inmiddels opgeklommen tot de rang van eerste-luitenant, werd 
Van Wieren overgeplaatst naar Vliegbasis Woensdrecht. In datzelfde jaar werd hij bevorderd tot kapitein. 

Op de foto van links naar rechts: mevrouw en de heer Van Wieren, geflankeerd door seniorencoördinator 
Regio Zuid, de heer H.R. van Baaren en de heer G.A.M.C. Dijkers, voorzitter Regio Zuid.

Tijdens de seniorendag van 20 oktober jl. in Gilze-Rijen werd de heer 
L.G.A.C. te Vaarwerk gehuldigd. Dit naar aanleiding van zijn 50-jarig 
jubileum als lid van de ACOM.

Seniorencoördinator van Regio Zuid, de heer H.R. van Baaren, reikte 
de jubilaris het gouden insigne alsook de jubileumoorkonde uit. Voor 
de echtgenote van de jubilaris was er een fraai boeket bloemen.
Op de foto de jubilaris en zijn echtgenote. Links seniorencoördinator 
Van Baaren. 

S E N I O R E NS E N I O R E N
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S E N I O R E N

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
Do 8 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Do 10 nov  ***Eibergen, Ledendag  Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
  Regio Oost (ook voor leden
  in actieve dienst)
Di 15 nov ***Ermelo  Generaal Spoor Kazerne, Leuvenumseweg 88-90 3852 AV
Do 17 nov ***Havelte Joh. Postkazerne, Johannes Postweg 1, 7973 JB Darp, KEK-gebouw

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN - BELANGRIJK
Geachte seniorenleden,

Voortaan ontvangt u de uitnodiging voor de seniorenbijeen-
komst per mail als wij een mailadres van u hebben. Wilt u dit niet 
en de uitnodiging per post ontvangen, laat ons dit weten! 

Vanaf dit jaar, 2022, sturen wij de uitnodigingen voor seniorenbij-
eenkomsten zoveel mogelijk per mail. De leden waarvan wij geen 
emailadres hebben, krijgen de uitnodiging met de post. U kunt de 
uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst verwachten. 
Heeft u 3 weken voor de dag van 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 is ook mogelijk!
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 uiterlijk 3 weken voordat de bijeenkomst plaats zal 
vinden op internet gezet. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in 
ACOM journaal laten weten.

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.

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

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop van tijd op 
de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling kunnen tonen. 

Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw  
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Zeist te informeren over (langdurige) ziektegevallen.  
Dat kan telefonisch: 030 - 202 03 20 of per e-mail: info@acom.nl

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er
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Intussen word ik nog wel behan-
deld om de groei van deze kanker 
tegen te gaan. Alle reden dus om 
nu het nog kan, terug te blikken 
op scharniermomenten in mijn 
leven. 
En omdat ik ook nog eens vorig 
jaar met pensioen was gegaan, 
was er ook reden om terug te 
blikken op mijn werkzame leven, 
vanuit de vraag: waar ging het mij 
in mijn werkzame leven nou 
eigenlijk om? 

Lourdes bedevaart
Ik werd in 1954 geboren met een 
hersenbloeding, met als gevolg 
verlamming van mijn linker 
lichaamshelft. Oorspronkelijk had 
ik ook nog een vorm van epilepsie 
waar ik overheen kon groeien. 
Mijn vader overleed op zijn 32ste, 
toen ik 3 jaar was. Op mijn zesde 
jaar deed mijn stiefvader zijn 
entree in ons gezin - die wel van 
mijn moeder hield, maar niet van 
haar drie kinderen. 

In dit boek beschrijf ik deze 
achtergronden vanuit een 
spiritueel perspectief.
 Toen mijn vader wist dat hij zou 
overlijden, reisden mijn ouders 
naar bedevaartsoord Lourdes. 
Mijn moeder beloofde dat ze met 
mij daar terug zou komen als ik op 
mijn pootjes terecht zou zijn 
gekomen. Ik was dus de drager 
van die gelofte. In 1988, na de 
afsluiting van de behandeling voor 
epilepsie, ging ik uit dankbaarheid 
naar Lourdes – helaas nog zonder 
mijn moeder; mijn stiefvader lag 
slecht. In 1993 ging ik alsnog, en 
later nog enkele keren – driemaal 

met de Militaire Lourdesbede-
vaart. Ik ben er vaker terugge-
keerd: Lourdes is een van de 
weinige plekken ter wereld waar 
een gehandicapte zich niet aan de 
gezonden hoeft aan te passen, 
maar omgekeerd. 

Ik verdiepte tijdens die bedevaar-
ten, en tussendoor, steeds mijn 
beleving van het geloof, in Jezus 
uiteraard, maar ook in Maria. Een 
neerslag daarvan is in dit boek 
terecht gekomen. 
In het boek is het eerste deel 
gewijd aan scharniermomenten 
uit mijn spirituele autobiografie. 
Het tweede deel bevat beschou-
wingen over de Mariadevotie die 
ik in mijn familie en in Lourdes 
aantrof en die ik me eigen 
maakte. Ik zoek daarin een 
evenwichtige benadering van 
Maria en de Mariadevotie. Het 
derde deel bevat reflecties over 
de keuze van mijn beroep – theo-
loog en ethicus -, maar ook 
persoonlijke reflecties op wat 
religieuze ervaring eigenlijk is. Dit 
deel bevat ook thematische 
reflecties over de spirituele 
kanten van oorlog en vrede. In het 
veel kortere, vierde deel beschrijf 
ik enkele belangrijke spirituele 
ervaringen in dichterlijke taal. 

Wat betreft de Mariadevotie is het 
belangrijkste inzicht in dit boek 
dat de verering van Maria als 
moeder van Jezus en moeder van 
alle mensen als het goed is in 
verbinding staat met de erkenning 
dat Maria ook een Joodse 
profetes was die naar barmhartig-
heid en gerechtigheid zocht in een 

wereld vol onderdrukking en 
geweld. Maria troost dus niet 
alleen, ze voedt ook op en daagt 
uit tot meer barmhartigheid en 
gerechtigheid. 
Een van de bijzonderheden uit 
mijn loopbaan is dat ik niet alleen 
aan twee universiteiten, maar ook 
aan twee ministeries en twee 
christelijke vredesorganisaties 
verbonden was. Dit laatste was 
geen tegenspraak. Vredestichten 
is een Bijbelse opdracht. Die 
wordt door maatschappelijke 
organisaties natuurlijk anders 
ingevuld dan door de overheid. 
Maar ze zijn niet op voorhand 
strijdig. Het waren overigens juist 
de christelijke vredesorganisaties 
waarin integriteit soms ver te 
zoeken was; de krijgsmacht bleef 
mijn professionele thuisbasis. 

Uit spiritueel oogpunt is het vooral 
belangrijk te beseffen dat noch 
vredesactivisten noch militairen 
de vrede op aarde definitief 
kunnen vestigen. Het blijft altijd 
nodig de eigen inspanningen wel 
serieus te nemen maar niet te 
verabsoluteren. Vredeswerk en 
militaire praktijken zijn in de 
wereldgeschiedenis stukwerk. 
Daarom dient ethiek ook niet op 
voorhand als legitimering van de 
praktijken van vredesactivisten en 
militairen. De vrede van Christus 
overstijgt deze zelfrechtvaardi-
ging. Ze is bereikbaar voor 
mensen met open handen, die, in 
de geest van Maria, zeggen: Uw 
woord geschiede. 

Ervaringen en reflecties 
met mijn dood voor ogen

Dit jaar schreef ik voor eerst een boek met als vertrekpunt mijn eigen leven. 
De aanleiding was dat ik op 24 februari 2022 bericht kreeg dat ik ernstig ziek 

ben, en niet te genezen; aan deze ziekte zal ik over enige tijd overlijden. 

Een leven lang Lourdes 

Verloting
‘Een leven lang Lourdes’ van Fred van Iersel is uitgegeven bij Uitgeverij Adveniat, Baarn. 

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de auteur, verloten 
onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 28 november 2022.

V E R L OT I N G

Fred van Iersel 

overhandigt het 

'Lourdesboek' aan 

KTZA b.d. Frank 

Marcus, voorzitter 

Stichting Militaire 

Lourdes Bedevaart 

(SMLB).
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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

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

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

Regiovoorzitters

Overledenen
 25 jaar lid

Onderstaande leden ontvingen onlangs 
het ACOM-insigne voor 25-jarig 
lidmaatschap: 
B. Bergsma (SM), 
J. Kaspers (KOLbd),
J.M.A.G. de Vries (AOO).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is recent
uitgereikt aan de leden:
M.J.M. Baetings (Burger), 
  T. van Beuningen (ELTbd),
A.H. Bijsterbosch (Burger), 
G.J. Brandon (AOObd), 
A. Deters (AOObd),
Mw. E. van Duivenbode-Schoenmaekers,
A. van den Elzen (SMbd),
G. Heijting (AOObd), 
A.F.C.M. van Kleef (SMbd),
M.C.A.W.J. de Laat (ELTbd), 
C.G.M. Ripson (Burger),
R. Sinck (LKOLbd), 
W.W. Smitt (SGTbd),
P.J.C. Thissen (ELTbd), 
A. Wever (AOO).

.
50 jaar lid

De hieronder genoemde leden werd het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
R.A. Cairo (AOObd), 
D. van Dalen (AOObd). 

60 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap is laatst opgespeld bij de 
leden: 
Mw. E.M. Drissen, 
J. van der Meer (KAPbd).

70 jaar lid 
Onlangs heeft het volgende lid het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
A.H.M. Coenen (AOObd),
L.G.A.C. te Vaarwerk (AOObd)
H.W. van Wieren (KAPbd).

Lidmaatschap

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

Arnhem
Ruud van der Werff, 71 jaar, op 6 
september.
Correspondentieadres: Limburgsingel 80, 
6845 DT Arnhem.

Amersfoort
Boy (Jacob Dirk) Eskens, 82 jaar, 
op 1 oktober.
Correspondentieadres: Woudegge 6, 
3959 BJ Overberg. 

Eibergen
Kees Broer, 75 jaar, op 7 oktober.
Correspondentieadres: Beukenlaan 80, 
7151 XH Eibergen. 

Hilversum
Christianus Wouterus Adrianus (Chris) 
Jongeneelen, 95 jaar, op 13 oktober.
Correspondentieadres: A. Jongeneelen, 
Kinkelenberg 129, 3328 AJ Dordrecht. 

Winnaars verloting 
AJ#10-22
‘Oorlog met Rusland’ van Michel 
Krielaars (Uitgeverij Pluim Amsterdam/
Antwerpen), is gewonnen door:

• P.A. de Macker
• A. Batenburg
• C. van Voorthuizen
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw  

persoons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw 
uitzending. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

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

Bezoekadres: 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 eerstvol-
gende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: N. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 030-2020320.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J. Kropf

Redactie:
H. Biervliet  
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

Advertentie acquisitie
H. 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 Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. em. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant W. Bos
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam (vacant)

Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg 
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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond  
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het  
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.

En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl  
of met de bon op pagina 29.

Maak de ACOM een nog stérkere bond  
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar 
partners in verzekeringen.

ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot 
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met 
tal van bijzondere voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op 
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe 
premies en voordelige voorwaarden maar toch 
een complete dekking voor:

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid 
bij ons aan het voordeligste loket met 
onder meer aanlokkelijke voorwaarden 
en uitgekiende regelingen voor lenen, 
sparen. Of een hypotheek.

Vraag een offerte aan en u weet 
direct hoe hoog uw voordeel kan 
oplopen.


