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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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De geschiedenis van het 
primaat van de politiek in 
de medezeggenschap.  
'25 jaar rechtspraak over 
het primaat van de 
politiek in de WOR'.

10
08Gejuich in Pensioenland 

gezien de goede 
kwartaalresultaten van de 

fondsen?! Terug naar de 
tekentafel met het nieuwe 

Pensioenakkoord!

21Hulpgroep BlueSupport 
als tussenstation tussen 
de professionele hulp en 
de werkvloer. 'Dit is iets 

wat wij al jaren node 
hebben gemist'. 

Jan Kropf

Ik kan mij het schrijven van mijn vorige voorwoord nog 
herinneren als de dag van gisteren, en dat is op zich niet zo 
vreemd. Mijn vorige voorwoord schreef ik immers vrij recent in 
verband met een uniek nummer van ACOM Journaal, een 
extra editie in verband met de arbeidsvoorwaarden voor het 
Defensiepersoneel. 

Als u dat nummer nog niet gelezen heeft raad ik u aan dat 
alsnog te doen. Bezoek ook vooral de voorlichtingen en stel 
daar uw vragen. Er zijn voorlichtingen van Defensie, van de 
ACOM en de andere bonden gezamenlijk maar ook van de 
ACOM apart. Heeft u dan alsnog vragen, stel ze dan. Ik geef u 
graag antwoord via de mail of via een telefoongesprek, maar 
bij voorkeur spreek ik u, 1 op 1, in het (buiten)land.

Sedert de speciale editie is er nogal wat gebeurd en sommige 
zaken springen daarbij in het oog. Een aantal daarvan zal ik hier 
benoemen. Allereerst hebben we bij de loonruimte in “het 
maximaal haalbare pakket binnen de arbeidsvoorwaarden-
ruimte van Defensie” aangegeven hoe het staat of stond met 
de inflatie. Over de eerste 9 maanden van 2021 was uw euro 
gemiddeld 2% minder waard, en dat bedrag werd voor vrijwel 
iedereen “gecompenseerd” door de geboden incidentele en 
structurele loonontwikkeling. Eind september waren uw euro’s 
echter 2,7% minder waard dan een jaar ervoor en in 2021 
(tussen 1 januari en 1 oktober) zijn de euro’s zelfs meer dan 
3% minder waard geworden! 

En als we de prijsontwikkelingen van energie nu zien, en die 
worden uiteraard door allerlei bedrijven doorberekend in de 
prijzen, ziet het er voor de laatste maanden niet best uit. Als 
we dan weten dat de geboden structurele loonruimte vanaf  
1 januari 2022 1,4% bedraagt is het geen rocket science om te 
weten dat de koopkracht van het Defensiepersoneel per  
1 januari 2022 serieus verminderd is t.o.v. een jaar ervoor.  
Toch een beetje of we voor 2021 een pleister plakken op een 
slagaderlijke bloeding en het in 2022 vreemd vinden dat het 
bloeden niet gestopt is.

Een tweede opvallende zaak was het bericht van Defensie op 
25 oktober waarin werd bekendgemaakt dat het ministerie 
medewerkers gaat verplichten om cursussen diversiteit en 
inclusiviteit te volgen. Deze moeten onderdeel worden van de 
militaire opleidingen: u weet wel die opleidingen die nu al 
overvol zitten en waar we te weinig instructeurs voor hebben. 
Zelfs zo weinig dat Defensie ex-militairen inhuurt voor de 
hoofdprijs om de gaten te dichten. Blijkbaar is daar wel geld 
voor, maar voor uw arbeidsvoorwaarden is er niet eens genoeg 
voorhanden om koopkracht te behouden, laat staan te 
verbeteren. Je zou bijna denken dat Defensie geen vacatures 
heeft. Geen wonder dat velen van u nogal “over de riedel 
waren”. 

Het derde punt dat mij opviel heeft te maken met het 
rücksichtslos (willen) verkopen van zaken die we zelf nog 
keihard nodig hebben. Zo gaf Defensie op 27 oktober in een 
Kamerbrief aan dat het drie 60mm mortiersystemen en  
704 mortiergranaten aan Denemarken gaat verkopen. Altijd 
goed om een bondgenoot te helpen en zo lees ik in diezelfde 
Kamerbrief dat onze voorraden dienaangaande binnen twee 
jaar weer worden aangevuld. En toch, hoewel de financiële 
informatie over de verkoop commercieel vertrouwelijk is 
bekruipt mij het gevoel dat Defensie hier financieel weer niet 
beter van wordt.

Hoewel ik een compleet ACOM Journaal zou kunnen vullen 
met zaken die mij opvielen beperk ik mij tot nog één 
voorbeeld: op 27 oktober is er een Letter of Intent getekend 
met de Grieken over de mogelijke verkoop van 2 M-fregatten 
en 6 mijnenjagers. Op zich niks mis mee maar het zou toch 
wel fijn zijn als we zeker weten dat deze schepen pas uit de 
vaart worden genomen op het moment dat de vervanging 
inzetbaar is. Meest opvallende overigens is het gegeven dat 
Defensie hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven en 
het nieuws allereerst op de site marinenieuws.nl verscheen. 
Dat zowel DMO als CZSK daarna toch maar aangaven dat er 
slechts een korte periode geen fregatten (en mijnenjagers) 
beschikbaar zouden zijn geven niet bepaald het juiste comfort. 

Voor nu roep ik u nogmaals op om 
kennis te nemen van “het 
maximaal haalbare pakket binnen 
de arbeidsvoorwaardenruimte van 
Defensie” en uw stem uit te 
brengen. Dat laatste kan van  
12 november tot 29 november.

U W  VO O R Z I T T E R
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N I E U W SN I E U W SN I E U W S
Wilt u de pensioenbelangen behartigen van 3 mil joen Nederlanders?

Kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan pensioenfonds ABP

Medio april 2022 zijn er verkiezin-
gen voor het Verantwoordingsor-
gaan van het ABP. Een verantwoor-
delijke functie, waarvoor de ACOM 
alsmede onze zusterbonden binnen 
de CCOOP, gekwalificeerde leden 
zoeken die kandidaat willen zijn.
Als lid van het Verantwoordingsor-
gaan behartigt u de belangen van 
de deelnemers. Daarnaast is 
deelname een verrijking. U leert het 
spel van overleg en onderhandeling, 
ontvangt uitstekende opleidingen 
van het ABP en u vormt een 
belangrijke schakel tussen de 
vakbond en het pensioenfonds.  
En omdat de komende jaren de 
pensioenregelingen worden 
gemoderniseerd, wordt u tevens 
een speler in een unieke fase van 
het ABP pensioenfonds.

Profielkenmerken
•  Interesse in de wereld van het 

pensioen.
•  U bent lid van onze bond en 

onderschrijft de uitgangspunten 
en doelstellingen van de fractie.

ABP moet staan voor een goed, 
eerlijk en duurzaam pensioen. Als 
verantwoordingsorgaan moeten we 
het ABP-bestuur hierop positief 
kritisch volgen en beoordelen.

Pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. Sociale 
partners (vakbonden en werkge-
vers) maken de afspraken over de 
inhoud van de regeling en hebben 
de uitvoering neergelegd bij het 
bestuur van ABP. Het verantwoor-
dingsorgaan heeft hierbij de taak 
om het bestuur te adviseren en het 
beleid te beoordelen. Wij vinden het 
belangrijk dat ABP:

•  Open, helder en eerlijk met 
deelnemers en gepensioneerden 
communiceert over hun pensi-
oen.

•  Op verantwoorde wijze streeft 
naar een maximaal beleggingsre-
sultaat.

•  De lasten van het pensioen op de 
juiste wijze tussen deelnemers, 
gepensioneerden en werkgevers 
verdeelt.

Op deze punten zal de VO-fractie 
het bestuur op positief kritische 
wijze volgen en gevraagd en 
ongevraagd van advies voorzien.

•  U bouwt pensioen op bij het ABP 
of ontvangt pensioen van het 
ABP. “Slapers” kunnen zich 
derhalve niet aanmelden.

•  U heeft een HBO werk- en 
denkniveau.

•  U heeft naast affiniteit met het 
onderwerp pensioen ook kennis 
van een aspect, bijvoorbeeld 
juridisch, financieel, vermogens-
beheer, of u bent bereid deze 
kennis op te bouwen.

•  U heeft gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen en de positie van 
het pensioenfonds. Overleggen 
en complexere dossiers (leren) 
doorgronden ligt u wel. U weet 
wat u wilt bereiken en u kunt daar 
stevig voor opkomen.

•  U bent bereid samen te werken 
in de VO-fractie en contacten te 
onderhouden met leden van de 
CCOOP-bonden in het algemeen 
en de ACOM in het bijzonder. U 
onderhoudt ook contacten met 
de bonden van de CCOOP en de 
CCOOP-onderhandelaar in de 
Pensioenkamer en het bestuur 
van de ACOM (de overlegtafels 
over de inhoud van de ABP 
regeling).

Let op: U meldt zich aan voor een 
van de twee geledingen, ofwel voor 
de lijst actieven ofwel voor de lijst 
gepensioneerden. Zolang u 
pensioen opbouwt behoort u tot de 
actieven. Gekozen kandidaten 
kunnen alleen worden geïnstalleerd 
in de geleding waarvoor zij op de 
lijst hebben gestaan.
Kortom: vanaf het moment van 
indienen van de lijsten half decem-
ber tot en met 1 juli 2022 (datum 
benoeming gekozen leden) moet u 
de status van hetzij actief hetzij 
gepensioneerd behouden. Als die 
status in deze periode wisselt kun u 
zich niet kandideren.

Faciliteiten
ABP stelt u prima in staat te 
functioneren. U krijgt vergaderfacili-
teiten. Er wordt gezorgd voor moge-

lijkheden om te communiceren met 
de deelnemers. U ontvangt tijdig 
alle benodigde stukken. Er is goede 
ambtelijke ondersteuning. U krijgt 
geregeld scholing met betrekking 
tot de pensioenregeling en 
pensioenactualiteiten. Onkosten 
worden uiteraard vergoed en u krijgt 
een vergoeding in de vorm van 
vacatiegelden. Verder zijn er, 
afhankelijk van uw werkgever en 
cao, mogelijkheden van betaald 
verlof bij uw werkgever. Het is 
verstandig u hier vooraf op te 
oriënteren.

Wat vraagt het?
Het lidmaatschap van het Verant-
woordingsorgaan kost tijd. Het 
Verantwoordingsorgaan vergadert 
ongeveer tien keer per jaar. Vaak de 
hele donderdag. De vergaderingen 
vinden meestal plaats in Veenendaal 
of Amsterdam maar zijn soms ook 
digitaal. U zit daarbij ook minimaal in 
één van de vier commissies 
(financiën, beleggingen, communi-
catie, algemeen). Daarnaast is er 
voorbereidingstijd nodig en 
afstemming met de leden van uw 
fractie.
Kijk voor meer informatie over het 
Verantwoordingsorgaan op https://
www.abp.nl/over-abp/onze-organisa-
tie/verantwoordingsorgaan/ 

Geïnteresseerd?
De inschrijftermijn is verlengd. Stuur 
vóór 22 november 2022 een 
motivatie voorzien van CV en een 
kopie van een geldig legitimatiebe-
wijs aan: ACOM, Postbus 240,
3700 AE Zeist of per e-mail:  
info@acom.nl ter attentie van de 
heer J.A. Kropf, algemeen voorzitter 
ACOM. 
Op basis van de reacties vindt 
eventueel een oriënterend gesprek 
plaats. Wij streven naar een 
evenwichtige samenstelling van de 
kandidatenlijst en kijken daarbij naar 
leeftijd, de verhouding mannen en 
vrouwen en de achtergrond van de 
sectoren waaruit kandidaten 
afkomstig zijn. Daarnaast streven 
wij naar een balans tussen ervaring 
in de fractie en het bevorderen van 
vernieuwing. 

Bijna drie miljoen werknemers en gepensioneerden in de (semi-) overheid en het onderwijs bouwen 
pensioenrechten op of ontvangen pensioen via het pensioenfonds ABP. Omdat het om grote belangen 

gaat, bestaat er een Verantwoordingsorgaan dat het ABP bestuur adviseert over het beleid. Ook  
beoordeelt het Verantwoordingsorgaan achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Werknemers, 

gepensioneerden en werkgevers zijn in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.
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MexicaanseHond
In de top van Defensie heerste “bijna een jaar” een heuse factie-
strijd over het “illegaal” data verzamelen “over burgers, corona 
en desinformatie” door de intussen ontmantelde (?) militaire 
analyse-eenheid Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)  
van CLAS. 

Dit meldt althans NRC Handelsblad, de courant die zich jarenlang 
tooide met het even pretentieuze als waanwijze motto: ‘Slijp-
steen voor de geest’. Hoe de eertijds VVD-courant dat weet? 
Nou nee, niet door scherpzinnig speurwerk c.q. analyse, maar 
door lui achteroverleunend in de Chesterfield oorfauteuil, de 
WOB het werk te laten doen. 

Volgens het tegenwoordig aan het Amsterdamse Rokin huizende 
Handelsblad-journaille stonden generaals, hoge ambtenaren en 
juristen met bebloede koppen tegenover elkaar. Twistappel: de 
vraag of data verzamelen over coronawappies, gele hesjes, gelo-
vers in illuminati en satanische pedonetwerken alsook andere po-
tentieel gewelddadige complotdenkers, wettelijk geoorloofd is. 
Niet dus kennelijk. En toch, zegt mijn water, zou de vergaardrift 
van het LIMC snode plannen à la de bestorming van het Capitool 
te Washington (6 januari 2021!) hier best in de kiem gesmoord 
kunnen hebben. 

Maar het LIMC deed verontruste ‘ambtelijke’ juristen vrezen 
voor ondermijning van de rechtsstaat terwijl Landmacht-juristen 
kregelig opmerkten dat de eenheid in het leven is geroepen uit 
onvrede over inlichtingenwerk vaak gepleegd zonder militaire 
knowhow. Kortom, een richtingen- en factiestrijd tussen militai-
ren en civiele ambtenaren ten departemente. Wie, al dan niet als 
‘Pyrrus-overwinnaar’, uit deze ‘broederstrijd’ naar voren treedt? 
Geen idee, zullen we daar straks een WOB-je aan wagen?  

Nu dit weer! Nederland telt vandaag aan de dag talloos veel 
gesubsidieerde beroepsdrammers die ons hun gedroomde 
ordening van maatschappij en samenleving door de strot willen 
rammen. Men wil dat wij, onnozele en onwetende schapen, 
doordrongen worden van de heilige graal van het ‘woke-zijn’, - 
‘woke’ een term overgewaaid uit de Verenigde Staten (van waar 
anders?). 

Hoog op de woke-agenda staan onder meer ‘diver-
siteit’ en ‘inclusiviteit’. In het dissonante koor van 
activistische drammers lijkt nu ook onze werkgever Defensie zich 
te scharen met haar missive betreffende ‘verplichte cursussen 
diversiteit en inclusiviteit’ voor tout Defensie. De inzet: ‘een 
Defensiebrede cultuurverandering’. Terecht vragen militairen en 
burgers, schuimbekkend en briesend op social media zich af wat 
ze nu weer aan hun broek hebben hangen. 

De Defensieknip is onbekommerd bezaaid met distels, cactus-
sen en ander floraal ongerief als het fatsoenlijke arbeidsvoor-
waarden voor het “zeer gewaardeerde personeel” betreft, maar 
opeens wel genereus met vorstelijk fluweel gevoerd voor dit 
soort woke-buitenissigheden! Waaraan hebben wij het toch te 
danken gezegend te zijn met zo’n puike empathische werkgever? 

Tot slot. In de Koude Oorlog-jaren, zo werd mij als dienstplichtige 
wijsgemaakt, zou de allesbeslissende tankslag in de Noord-
Duitse Laagvlakte worden uitgevochten. Daar zou het westen de 
Russische beer opwachten en van jetje geven. Maar de beer liet 
zich niet zien, - althans daar niet. 

Nederland deed zijn (Leopard) tanks in de ramsj, kreeg daar spijt 
van en bietste een paar tanks bij de Bundeswehr. En nu crossen 
onze cavaleristen alweer een tijdje rond in vier lease-pantsers 
aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Daar, bij de hap-
klare brokken van het Balticum, is de Kamtsjatkabeer volop actief 
en jaagt hij Riga, Vilnius en Tallinn, voormalige Sovjetsatellieten, 
de stuipen op het lijf. 

De beer heeft meer tanks, zo’n 22 duizend bij benadering, voor-
radig dan welk ander land dan ook. Daar kunnen wij (EU, NAVO), 
slechts een timide pantservuistje tegenover stellen. 

‘Wat stamp ik hard hè’, piept het 
‘Westen-muisje’ in de Baltische 
beemden, - de hand krampachtig 
op de defensie-knip -, terwijl de 
tanks van de beer de akkers aan 
gene zijde van de grens aan gort 
rijden. ‘Akela, wij zijn paraat!’    

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
November 24 november  23 november 23 november
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 22 december 21 december 21 december

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

(Zie ook p. 8)

N I E U W SN I E U W S

Preventief testen op drugs 
op komst bij Defensie 

De krijgsmacht gaat preventief op drugs testen. 
Defensie bevestigt tegenover de NOS een bericht 

hierover in De Telegraaf (05-11-’21).  
Wanneer het preventief testen effectief wordt is 

vooralsnog onbekend. 

Demissionair minister van Defensie Henk Kamp zegt geschrokken te 
zijn van de berichten uit de (voormalige) Antillen, met name Curaçao, 
over het gebruik van harddrugs onder in de Cariben geplaatste militai-
ren. De marechaussee vatte eind oktober 14 militairen in de kraag die 
verdacht worden van drugsbezit en -gebruik. “Veertien op een groep van 
110, dat is nogal wat”, reageerde Kamp onthutst. 

Overleg met bonden
Volgens de minister is het nu al wettelijk toegestaan om preventief te 
testen maar voor de krijgsmacht is verdere juridische uitwerking van 
zo’n maatregel nodig. Ook is overleg met de vakbonden noodzakelijk 
over de uitvoering en de ingangsdatum van dit plan.

Kamp benadrukt dat Defensie een zerotolerance beleid hanteert inzake 
drugs- en drugsgebruik. Het is immers onder meer onacceptabel dat 
militairen die in binnen- en buitenland worden ingezet bij drugsbestrij-
dingsoperaties, zelf gebruiker zijn. “Het vormt een gevaar voor de 
inzetbaarheid van onze troepen en schaadt het vertrouwen in de 
krijgsmacht.” 

“Druksgebruik is”volgens de minister van Defensie “een maatschappe-
lijk probleem dat ook Defensie raakt. Vanuit goed werkgeverschap wil ik 
dat Defensie preventief gaat testen op drugsgebruik.”
Beweringen dat drugsgebruik bij de krijgsmacht hoog is zijn niet hard te 
maken. “Wie dat beweert, moet dat kunnen onderbouwen”, aldus de 
demissionair minister van Defensie Henk Kamp. 
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N AT R E S

De reservist zelf heeft verlofdagen opgeno-
men, soms zelfs onbetaald verlof of heeft, als 
zelfstandige of ZZP’er, eigen werkzaamheden 
geannuleerd of op een laag pitje gezet. Als 
‘dank voor zijn/haar bereidwilligheid wordt 
vervolgens de inzet en/oefening geannuleerd 
of verschoven naar een ander tijdstip (om 
welke reden dan ook). Dit uiteraard met alle 
gevolgen van dien voor de betrokkene. 

Soms lukte het de reservist de opgenomen 
verlofdagen te annuleren of te verschuiven en 
voor de zelfstandige of ZZP’er om zijn 
werkzaamheden weer op te pakken. Maar te 
vaak lukt dit niet helemaal. Dus verlofdagen 
kwijt en /of omzet kwijt. Wat wil je eigenlijk 
nog meer van zo’n werkgever. De (loze) 
beloftes van Defensie dat het allemaal wel 
goed komt zijn er helaas te veel.

Provisorische reparatie
Defensie heeft nu weer iets nieuws bedacht 
om een deel van de gebrekkige rechtspositie 
van reservisten provisorisch te repareren. Dit 
betreft dus de regeling als een oefening c.q. 
inzet wordt geannuleerd. 

Binnen de OPCO’s waren een heleboel 
verschillende regelingen van het te ontvangen 
(hoogte) geldbedrag, wel of niet uitbetalen en 
de termijn waarbinnen een oefening of inzet 
werd geannuleerd. Men noemt dit een 
ratjetoe van regelingen waarbinnen geen 
enkele vorm van algemeen beleid is te 
ontdekken. 

De Hoofddirectie Personeel heeft nu eindelijk 
een notitie opgezet. Daarin wordt bepaald dat 
bij annulering van een schriftelijke oproep 
betreffende oefening c.q. inzet binnen een 
aanvangstermijn van 7 kalenderdagen, er 
loondoorbetaling plaatsvindt van de niet 
gewerkte uren conform de oorspronkelijke 
oproep. 

Uiteraard vindt uitbetaling pas plaats als:
1.  er geen passende vervangende werkzaam-

heden kunnen worden gedaan voor de 
opgeroepen periode in werkelijke dienst. 
Met passende werkzaamheden wordt 
bedoeld afgestemd op het niveau, rang en 
functie van de betrokken reservist. 

2.  de reservist zijn werkzaamheden kan 
hervatten bij zijn burgerwerkgever of voor 
zijn eigen bedrijf.

3.  een verzekering de inkomensschade niet 
vergoedt.

Maatwerk in dit geval riskant
Deze afspraken gelden tot en met een 
periode van 30 dagen in werkelijke dienst. 
Voor opkomsten van een langere duur spreekt 
men over maatwerk. Maatwerk is in dit soort 
gevallen altijd een riskant iets om af te 
spreken. Men loopt immers het risico 
overgeleverd te worden aan de grillen qua 
voorwaarden van het desbetreffende OPCO 
c.q. commandant.

De proef van uitbetaling uren geldt nu voor 
een periode van 6 maanden daarna wordt 
bekeken of deze notitie moet worden 
aangepast. Defensie gaat hierbij evenwel 
voorbij aan het feit dat er binnen de OPCO’s 
c.q. eenheden al afspraken zijn gemaakt 
welke veel beter zijn dan de huidige regeling. 
Dit doet afbreuk aan de inmiddels verworven 
rechten. De ACOM is uiteraard hier geen 
voorstander van!

Wat ook wel frappant is dat de HDE’en 
(Hoofd Dienst Eenheid) van de betrokken 
reserve-eenheden deze regeling niet bespro-
ken hebben met hun MC. Een gemiste kans 
om allereerst in overleg te gaan met de 
respectievelijke MC over dit onderwerp. 
Aangeraden wordt dus ook dat de betrokken 
MC’s van de reserve-eenheden dit alsnog 
gaan bespreken met hun HDE. Een logische 
vervolgstap is om dit daarna als agendapunt 
bespreekbaar te maken in de CMC Werk-
groep reservisten. Het is uiteraard een punt 
welke alle betrokken OPCO’s betreft. 

Hier is helaas weer sprake van een (de 
zoveelste) gebrekkige poging van Defensie 
om in het kader van de Adaptieve Krijgsmacht 
de rechtspositie van reservisten op de rails te 
krijgen en zoveel als mogelijk gelijk te 
schakelen met de beroepscollega’s.

De ACOM zal ook deze kwestie uiteraard 
meenemen in het overleg met Defensie. 

Bij afgelasten oefening en/of inzet:

Zevendagenregeling loondoorbetaling 
voor reservisten

Allereerst wat achtergrondinformatie over de 
‘zevendagenregeling’. Bij geplande inzetten en/

of oefeningen van/voor reservisten kwam het 
teveel voor dat deze laat door Defensie werden 

geannuleerd. Dit uiteraard met alle gevolgen 
van dien voor de betrokken reservist. 
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Pa n d i t  B i s s e s w a r  n i e u w e  h o o f d k r i j g s m a ch t p a n d i t

Wisseling van de wacht bij de HinGV Defensie

1  De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging draagt als onderdeel van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie bij aan “het (geestelijk) welbevinden van  

primair de militairen en het thuisfront, secundair overig Defensiepersoneel en veteranen, en aan de moraliteit van de Krijgsmacht als geheel. 

Hierbij maakt men gebruik van de zorgelementen uit het hindoeïsme zoals yoga, meditatie, mantra recitatie, astrologie, gebed en ayurveda.”

De Hindoe Geestelijke 
Verzorging (HinGV)1 bij de 

krijgsmacht heeft sinds  
6 oktober jl. een nieuwe 

commandant. Het nieuwe 
hoofd HinGV en kersverse 

hoofdkrijgsmachtpandit, is 
de Hindoe-GV’er K.R. 

(Komal) Bisseswar (60) die 
in militaire rang is gelijk 

gesteld met kolonel. 

Bisseswar volgt als zodanig zijn 
collega H.D. (Dewinder) Djwala-
persad (66) op die met functioneel 
leeftijdsontslag gaat. Pandit Djwala-
persad trad in maart 2003, toen de 
HinGV werd opgericht, aan als 
eerste Hindoe geestelijk verzorger 
bij de krijgsmacht. 

Na ruim 18 jaar verlaat Djwalapersad 
de krijgsmacht. Eigenlijk tegen wil 

en dank want hij had “nog vele jaren 
door willen gaan bij Defensie.” De 
oud-hoofdkrijgsmachtpandit werkte, 
naar eigen zeggen, met veel 
voldoening “op het terrein van 
geestelijk welzijn bij de krijgsmacht, 
- niet alleen voor Hindoes.” 

Symbolische overdracht 
hoornschelp

De ceremoniële commando 
overdracht, op de Frederikkazerne in 
Den Haag, werd gekenmerkt door 
de symbolische overhandiging van 
de rituele hoornschelp (shankha in 
het Hindi). De symboliek spreekt uit 
de religieuze ‘Aum-klank’ die de 
shankha voortbrengt als erop wordt 
geblazen. Het Aum-teken is ook het 
baretembleem van de Hindoe 
Geestelijke Verzorging. 

De overdrachtsceremonie werd 
bijgewoond door onder anderen de 
ambassadeur van Suriname, de 
voorzitter van de zendende instan-
tie, de Hindoeraad Nederland, en de 
directeur van de Diensten Geeste-
lijke Verzorging bij Defensie,  
Ron P.J. Geenen MBA. 

Yoga Netwerk Defensie
Als pionier van de HinGV mag de 
afzwaaiende hoofdkrijgsmachtpan-
dit terugzien op een ‘nalatenschap’ 
die met name behelst de introduc-
tie van yoga bij de krijgsmacht. 
Inmiddels telt de krijgsmacht 
zo’n130 yogadocenten die 
samen het Yoga Netwerk 
Defensie vormen. 

A L G E M E E N
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Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP, bekijkt en 
bespreekt in ACOM Journaal telkens een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

Gejuich in Pensioenland gezien 
de goede kwartaalresultaten 
van de fondsen?!

De resultaten van de pensioenfondsen waren in Q3 (kwartaal 3) wederom 
zeer goed. Verschillende bestuursvoorzitters en bestuurders namens een 
vakbond, gaven aan dat het zelfs zodanig goed was dat het tijd werd om te 
indexeren. 

Terug naar de tekentafel met het nieuwe 
Pensioenakkoord!

Dat is des te meer een goed 
resultaat omdat er in de verplichte 
portefeuilles van de pensioenfond-
sen ook een groot percentage 
(40%) aan zogenaamde vastren-
tende waarden zoals obligaties zit. 
De rente op die waarden is op dit 
moment natuurlijk ook niet 
geweldig. 
Om het gehele overzicht te 
hebben voeg ik de link bij naar het 
bericht van ABP  
(https://bit.ly/2ZTqhJ7). 

Ook de voorzitter Corien Wort-
mann-Kool geeft duidelijk aan dat 
er begrip is voor de roep om verho-
ging. Ook zij legt nu de oorzaak 
van het niet indexeren in de 
opgelegde regels van de overheid 

die ook onze werkgever is 
(geweest). Aan de rendementen 
kan het niet liggen 

Bonden aan zet        
De aantrekkende inflatie genereert 
nu extra aandacht op de achterblij-
vende pensioenen. Door de sterk 
stijgende prijzen van energie lopen 
ook andere prijzen hard op.
De bonden zijn weer aan zet. Zij 
praten immers ook met de 
werkgever over de CAO. Bij die 
onderhandelingen, die naar mijn 
mening voor Defensiepersoneel 
niet bepaald florissant zijn verlo-
pen, hoort ook het onderdeel 
“pensioenen”. 

Toezeggingen niet ‘hard’
Daar is niets aanvullends voor 
geregeld. Slecht een zwakke 
verwijzing naar het Nieuwe 
Pensioen Akkoord. De uitwerking 
daarvan schiet niet op en allerlei 
toezeggingen om partijen over de 
brug te trekken zijn niet bepaald 
“hard” gebleken. Terug naar de 
tekentafel lijkt mij. Steeds duidelij-
ker wordt immers dat de argumen-

ten voor een 
nieuw stelsel niet 
op juiste gronden 
zijn bijeengesprok-
keld.
Van onze vertegen-
woordigers mogen 
we, zij worden immers ook steeds 
wijzer, verwachten dat zij er vol 
tegen aan gaan.

In de volgende bijdrage kom ik 
terug op het beleggingsbeleid bij 
het ABP. Waar kan wel in belegd 
worden en waarin niet? Welke 
normen worden daarbij aangelegd. 
Wie bepaalt dat en op welke 
gronden.

Veel succes met het doorgronden 
van de bijlage  
(https://bit.ly/2ZTqhJ7).

Roert den trom!

Uw vertegenwoordiger in het 
Verantwoordingsorgaan ABP,

Ben Groen

P E N S I O E N

Betaaldata 2022

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

** Heeft u een buitenlands rekening-
nummer? Dan kan het wat langer duren 
voordat het geld op uw rekening staat. 
Het hangt af van het land en uw bank.

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

8



 M E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E N

Eind jaren tachtig, doneerde Lieserl, de dochter van de beroemde Albert Einstein, 1400 brieven van 
haar vader aan de Hebreeuwse Universiteit, onder voorwaarde dat deze brieven pas twintig jaar na 
zijn dood gepubliceerd zouden worden. 

Intussen is het zover 
dat deze brieven aan de 
openbaarheid kunnen 
worden prijsgegeven. 
Een ervan, gericht aan 
zijn dochter, gaat 
momenteel de wereld 
over. En aangezien 

militairen normale mensen zijn, zij het met een 
vaak abnormaal beroep, ben ik ervan overtuigd 
dat de inhoud van de nu volgende brief ook 
veel lezers van deze Merksteen zal aanspre-
ken. De vertaling is voor rekening van onderge-
tekende: 

…” Toen ik de relativiteitstheorie ontwikkelde, 
werd ik door maar heel weinig mensen 
begrepen. En dat zal ook het geval zijn met wat 
ik nu schrijf met de bedoeling dit aan de 
mensheid bekend te stellen. Het zal op 
misverstanden en vooroordelen stuiten. 
Daarom vraag ik je om deze brieven zolang 
mogelijk geheim te houden, jaren, zelfs 
decennia lang, tot de wereld eraan toe is om 
te aanvaarden wat ik hieronder zal uitleggen.
Er is een ontzaglijke grote kracht in de werke-
lijkheid, waarvoor de wetenschap tot op heden 
geen formele uitleg voor gevonden heeft. Het 
is een kracht die alle andere krachten omvat en 
regeert, die sterker is dan enig ander feno-
meen in het universum en die door ons nog 
altijd niet geïdentificeerd is. Deze universele 
kracht is de LIEFDE. 

Toen wetenschappers naar een allesomvat-
tende theorie over het universum zochten, 
vergaten ze de meest krachtige, onzichtbare 
macht. Liefde is licht, dat iedereen verlicht die 
liefde geeft en ontvangt. Liefde is zwaarte-
kracht, want het maakt dat mensen zich tot 
elkaar aangetrokken voelen. Liefde is kracht, 
want het versterkt het beste in ons, en het 
maakt dat de mensheid niet in blinde zelfzucht 
ten onder gaat. Liefde ontvouwt en openbaart. 
Voor de liefde leven en sterven wij. Liefde is 
God en God is liefde. Deze kracht geeft 
verheldering en betekenis aan alles in het 
leven, Dit is de variabele die we te lang over 
het hoofd hebben gezien, mogelijk omdat we 
bang voor liefde zijn omdat dit de enige 

energie in het universum is die niet door onze 
wil wordt gedreven.

Om liefde zichtbaar te maken, heb ik een 
eenvoudige wijziging aangebracht in de 
formule waar ik het meest bekend om 
geworden ben. Als we in plaats van E = mc2 
aannemen dat de energie waarmee we de 
wereld kunnen genezen, verkregen kan 
worden door liefde die vermenigvuldigd wordt 
met de snelheid van het licht, komen we tot de 
conclusie dat liefde de grootste kracht in het 
universum is, omdat zij geen grenzen kent. Na 
het falen van de mensheid in het gebruiken en 
beheersen van andere krachten in het univer-
sum, die zich intussen tegen ons gekeerd 
hebben, is het van de grootst mogelijke 
urgentie dat we onszelf met een ander soort 
energie voeden… Als we willen dat de 
mensheid overleeft, als we betekenis en zin in 
het leven willen vinden, als we de wereld 
willen redden en elk levend wezen dat de 
aarde bewoont, is liefde het enige antwoord.

We zijn misschien nog niet in staat om een 
liefdesbom te produceren, een krachtig 
genoeg wapen waarmee alle haat, zelfzucht en 
hebzucht die onze planeet vernietigt, volkomen 
uit te delgen. Maar elk mens draagt een kleine, 
maar krachtige bron van liefde in zich en deze 
energie wil niets liever dan vrijkomen. Wanneer 
we leren om deze universele energie te 
schenken en te ontvangen, lieve Lieserl, dan 
zullen we bewezen hebben dat de liefde alles 
overwint en alle grenzen kan overschrijden, 
want liefde is het wezen van het leven.
Ik betreur het diep, dat ik niet in staat ben 
geweest om datgene wat in mijn hart leeft, tot 
uiting te brengen. Maar mijn hart heeft al mijn 
levensdagen voor jou geklopt. Misschien is het 
te laat voor verontschuldigingen, maar 
aangezien tijd relatief is, wil ik je toch zeggen 
dat ik van je hou en dat ik dankzij jou het 
ultieme antwoord gevonden heb!”

Je vader, Albert Einstein

Henk Fonteijn 
was geestelijk verzorger  
bij de KL (CLAS).

De universele kracht 
van de liefde volgens 
Albert Einstein
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De geschiedenis van het primaat van de politiek in de medezeggenschap
Vanaf 1995 is de wet op de ondernemingsraden (WOR) die tot dan alleen van  

toepassing was op de marktsector, ook van toepassing op overheidswerkgevers en 
-werknemers, maar nog niet voor Defensie. Voor die tijd was er in eerste instantie 

sprake van geen en later van een andere (eigen) medezeggenschapsregeling met  
bijvoorbeeld dienstcommissies. Die hadden minder rechten dan de ondernemingsraad 

(OR) op grond van de WOR. 

De bedoeling van de overgang naar de WOR 
was dat de medezeggenschap bij de overheid 
zoveel mogelijk dezelfde rechten kreeg als 
medezeggenschap in een private onderne-
ming.

De rechten van de medezeggenschap bij de 
overheid konden en kunnen niet helemaal 
hetzelfde zijn. De reden daarvoor is dat de 
medezeggenschapsorganen bij de overheid 
geen invloed mogen kunnen uitoefenen op 
besluiten van politieke organen. Als dat wel 
zou mogen dan zouden medezeggenschaps-
organen bij de overheid meer invloed op de 
politieke besluitvorming/ besluiten hebben 
dan andere burgers. Dat is niet de bedoeling.

Ook bij Defensie 
Zowel in de WOR als in de medezeggen-
schapsregeling van Defensie, het Besluit 
Medezeggenschap Defensie (BMD) dat eerst 
in 1999 werd ingevoerd en in 2008 werd 
gewijzigd, zijn dan ook teksten in artikelen 
opgenomen om ervoor te zorgen dat de 
politiek besluiten kan nemen/beleid kan 
voeren zonder dat ambtenaren/werknemers 
daar medezeggenschap over hebben. De 
politiek gaat voor, het zogenaamde: het 
primaat van de politiek. 

In het BMD zijn de teksten terug te vinden in 
artikel 25 en artikel 29:

Artikel 25. Onderwerp van overleg
1  In de overlegvergadering worden met 

uitzondering van individuele personeelsza-
ken aangelegenheden aan de orde gesteld 
die de diensteenheid betreffen en waarvan 
het hoofd van de diensteenheid of de 
medezeggenschapscommissie behandeling 
wenselijk acht of waarover volgens dit 
besluit overleg plaatsvindt.

2  De vaststelling van de taken van het 
ministerie en delen daarvan, het beleid 
ten aanzien van die taken en de uitvoe-
ring van die taken zijn geen onderwerp 
van overleg, behoudens voor zover het de 
gevolgen daarvan betreft voor de werk-
zaamheden van de werknemers.

Artikel 29 lid 2
2  De medezeggenschapscommissie brengt 

geen advies uit over:
a.  voorgenomen maatregelen voor zover 

die strekken tot het verzekeren van de 
personele vulling, de beschikbaarheid, 
de inzetbaarheid en het ongestoorde 
functioneren van de krijgsmacht;

Met deze teksten is officieel medezeggen-
schapsoverleg op dit vlak uitgesloten, net als 
het adviesrecht en het overeenstemmingsver-
eiste. Advies en overeenstemmingsvereiste 
volgen pas nadat er minimaal 1x officieel 
overleg tussen medezeggenschap en 
werkgever (hoofd diensteenheid) is geweest. 
En de teksten hierboven zeggen dat die zaken 
geen onderwerp zijn van overleg dus kan dat 
ook nooit leiden tot advies of overeenstem-
mingsvereiste.

‘25 jaar rechtspraak over het primaat 
van de politiek in de WOR’

Inmiddels is de invoering van de WOR 
inclusief het primaat van de politiek bij de 
overheid meer dan 25 jaar geleden. Hoe is het 
gegaan met de medezeggenschap bij de 
overheid en het politiek primaat? 
In die jaren zijn verschillende rechtszaken 
gevoerd over de toepassing van het primaat 
van de politiek. De Hoge Raad heeft  
9 beschikkingen gewezen in situaties waarbij 
er verschil van opvatting was over de interpre-
tatie van het primaat van de politiek en de 
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Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

KMar LTC 1 – 8 november Gesloten

CLAS OTCMan 3 januari 2022 15 november

CZSK Surface Assault and Training Group (SATG) 10 januari 2022 8 november

CZSK Seabased Support Group (SSG) 10 januari 2022 8 november

CZSK Marine Basis Den Helder (MBDH) 10 januari 2022 8 november

DMO KPU-bedrijf 12 januari 2022 1 december

W e r k g e v e r ,  m e d e z e g g e n s ch a p  e n  h e t  p r i m a a t  v a n  d e  p o l i t i e k 

De geschiedenis van het primaat van de politiek in de medezeggenschap
reikwijdte van het primaat van de politiek 
tussen verschillende medezeggenschapsorga-
nen en hun overheidswerkgevers. 

Over die 25 jaar rechtspraak is een boek 
verschenen ’25 jaar rechtspraak over het 
primaat van de politiek in de WOR’. Geschre-
ven door: mr.dr. L.C.J. Sprengers,  
mr.dr. S.F.H. Jellinghaus, mr.R.J.M. Hampsink, 
mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen. 
De conclusies van de 5 advocaten die het 
boek hebben geschreven is, dat in de 
beschikkingen door de jaren heen de Hoge 
Raad het primaat van de politiek strenger 
heeft uitgelegd dan ooit de bedoeling is 
geweest bij het instellen van het primaat van 
de politiek.

Zo was er een zaak over de inrichting van een 
rijkskantorengebouw. De medezeggenschap 
wilde officieel kunnen adviseren over de 
inrichting. Volgens de werkgever hoefde het 
besluit het kantoor als standaard rijkskantoor-
gebouw in te richten niet aan de medezeg-
genschap te worden voorgelegd omdat het 
een politiek besluit was. De wijze van 
inrichten volgde uit een langetermijnvisie van 
de overheid op huisvesting in combinatie met 
budget om redenen van efficiëntie. Dit werd 
door de Ondernemingskamer, het geschillen-
college voor de overheidsmedezeggenschap, 
en door de Hoge Raad gezien als een besluit 
vallend onder het primaat van de politiek. De 
vraag hier is waar houdt het primaat van de 
politiek op en vallen plannen voor inrichting 
van een pand onder gewone bedrijfsvoering? 

Het kan beter in de WOR en  
ook in het BMD

Het is nooit de bedoeling zijn geweest dat de 
tekst over het primaat van de politiek in de 
wet zo beperkend zou werken. De conclusie 
van de advocaten is dat de Hoge Raad meer 
keek naar de tekst van de wet dan naar de 
geschiedenis (de bedoeling) van de wet. 
Zij hebben daarop een aantal aanbevelingen in 
hun boek opgenomen voor het aanpassen van 
de WOR en/of de toelichting van de WOR.  
Het boek is in maart 2021 aan de minister van 

SZW aangeboden. Hun aanbevelingen voor 
de WOR zijn:
1.  Geef aan dat niet elk besluit in een politiek 

besluitvormingstraject een politiek besluit is
2.  Begrens het politiek primaat 
3.  Pas de wetstekst zo aan dat medezeggen-

schapsoverleg mogelijk is
4.  Geef de medezeggenschap wel adviesrecht 

maar zonder mogelijkheid tot beroep

Hopelijk komt het ooit tot wijziging van de 
WOR en het BMD op de genoemde punten. 

Wat overheidswerkgevers nu  
al kunnen doen voor de  
medezeggenschap 

Overheidswerkgevers hoeven niet te wachten 
op een wijzing van de wetsteksten over het 
politiek primaat in de WOR of bij Defensie in 
het BMD. Zij kunnen nu al informeel overleg-
gen met hun medezeggenschap. Dat hoeft 
geen moeite te kosten. (Politieke) besluiten 
worden voorbereid, besproken in expertgroe-
pen enz., tenslotte moet een besluit te 
realiseren zijn en iets opleveren. 
Wat is er op tegen om de medezeggenschap 
(indien nodig met geheimhoudingsplicht) bij 
die voorbereiding te betrekken? Wat is er op 
tegen om de medezeggenschap nu al te 
vragen om informeel advies over personele 
gevolgen, bedrijfsvoering voortvloeiend uit 
een mogelijk komend politiek besluit?  
De medezeggenschapsleden, de vertegen-
woordigers van de medewerkers (de werk-
vloer), kunnen net als over andere onderwer-
pen waardevolle informatie geven.  
Hun invalshoek kan net anders zijn dan de  
al betrokken experts. Een extra voordeel van 
het toch informeel betrekken van de mede-
zeggenschap is dat dat het draagvlak voor  
het besluit zal vergroten, ook al zou het 
besluit afwijken van het informele advies  
van de medewerkers.
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Alle overleggen met Defensie opgeschort   gedurende achterbanraadplegingen bonden 

Inmiddels bent u met een extra speciale arbeidsvoorwaarden editie van het 
ACOM-Journaal op de hoogte gebracht van de uitkomst van de onderhandelingen 

en de uitkomst van de SOD-bijeenkomst van 14 oktober jl.

Tijdens de onderhandelingen over de arbeids-
voorwaarden voor 2021 in de Werkgroep 
Arbeidsvoorwaarden (WG AV) trokken de 
centrales van overheidspersoneel (SCO-Def) 
de conclusie dat verder onderhandelen in de 
werkgroep geen positief resultaat zou 
opleveren. Het door de werkgever beschik-
baar gestelde budget bood immers geen zicht 
op een onderhandelaarsresultaat. 

Loze beloften in inzetbrief Defensie
Daarop is door de SCO-Def besloten naar het 
SOD te stappen om te proberen daar te 
komen tot een uitkomst. De verwachting was 
dat Defensie in de periode tussen het SOD 
van 14 oktober en de laatste vergadering van 
de WG AV (29 september) extra budget van 
het kabinet zou vragen. Met dit extra budget 
zou Defensie dan minimaal aan de beloften in 
haar eigen inzetbrief kunnen voldoen. De 
inzetbrief gewaagde namelijk van een loonbod 
waaruit respect en waardering voor het 
Defensiepersoneel zou spreken. 

Tijdens het SOD werd al heel snel duidelijk 
dat Defensie helemaal niets ondernomen 
heeft richting het kabinet. De beleidsmakers 
bij Defensie vonden het blijkbaar wel goed zo. 
Er is door Defensie niet eens aan het kabinet 
gevraagd om extra financiële ruimte vrij te 
maken voor het Defensiepersoneel. Dit 
ondanks alle positieve woorden over:
•  de inzet van Defensiepersoneel gedurende 

de coronacrisis,
• bij de evacuaties in Afghanistan,
• de noodhulp in Limburg en Haïti 

•  en alle andere zaken waar Defensie 
dagelijks het verschil maakt en doorgaat 
waar andere stoppen.

Maar kennelijk was het de minister te veel 
om voor ditzelfde personeel meer geld te 
vragen aan het kabinet.  

In de afgelopen maanden is er in totaal wel 
zo’n 300 miljoen euro extra aan Defensie 
beschikbaar gesteld. Dit ‘extra’ geld was 
evenwel gelabeld en het woord personeel 
kwam bij die etikettering niet voor. Eerder 
was al duidelijk geworden dat Defensie ook 
op het vlak van beleidsmatige ruimte niets te 
bieden had. 

Alle overleggen opgeschort
Het resultaat was uiteindelijk dat het SOD 
werd afgesloten zonder dat er tussen de 
SCO-Def en Defensie een resultaat werd 
bereikt. Wel werd de conclusie getrokken dat 
hetgeen nu op tafel lag “het maximaalhaal-
bare pakket binnen de beschikbare arbeids-
voorwaarde ruimte” was. De SCO-Def 
besloten om dit pakket aan de achterban voor 
te leggen door middel van een achterbanraad-
pleging. Hiervoor worden, traditiegetrouw, 
enkele weken uitgetrokken. 

In het SOD van 19 oktober is tevens afgespro-
ken dat de SCO-Def op 2 december a.s. in 
een SOD-vergadering, de uitkomst van de 
achterbanraadpleging aan de minister kenbaar 
zullen maken. Defensie gaf ook aan het 

S O D
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Uit het Georganiseerd Overleg (GO)

Alle overleggen met Defensie opgeschort   gedurende achterbanraadplegingen bonden 

personeel te gaan voorlichten over 
“het maximaalhaalbare resultaat 
binnen de beschikbare arbeids-
voorwaarde ruimte”. In de tijd dat 
er achterbanraadplegingen 
plaatsvinden is het een normale 
procedure dat al het overleg 
tussen de SCO-Def en Defensie 
wordt opgeschort, dus ook de 
ioREO’s.
Na het SOD van 14 oktober 
volgde in de daaropvolgende 
week de nadere uitwerking en 
afstemming van de definitieve 
tekst. Vrijdag 22 oktober werd de 
definitieve tekst uiteindelijk 
opbaar. 

Defensie onbetrouwbare 
partner

Laat er geen misverstand over 
bestaan dat dit pakket voor de 
ACOM zondermeer veel te weinig 
is. Het doet volstrekt geen recht 
aan de eerder gemaakte afspra-
ken over vervolgstappen en 
verbeteringen die zouden worden 
gezet en aangebracht. Defensie 
toont zich wederom een onbe-
trouwbare partner als het aan-
komt op het nakomen van 
afspraken en toezeggingen. Ook 
de eerste reacties vanuit onze 
achterban logen er niet om. 
Verbijstering, ongeloof, boosheid 
en onbegrip over het loonbod van 
Defensie dat niet eens in de buurt 
komt van de inflatie. Geen stap 
c.q. stappen vooruit maar 
ongegeneerd enkele stappen 
terug en de achterstand ten 
opzichte van de andere sectoren 
wordt niet kleiner maar alsmaar 
groter. 

Hetgeen in het pakket was 
opgenomen over woon- werkver-
keer behoeft veel uitleg en het is 
veel leden inmiddels duidelijk dat 
de door Defensie aangeboden 
‘maatmensen’ die ter verduidelij-

king dienen, niet allemaal even 
correct waren weergegeven. De 
rest van pakket wordt als weinig 
concreet en weinigzeggend 
bestempeld. 

De eerste gezamenlijke voorlich-
tingsbijeenkomsten van de 
SCO-Def hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt het pakket 
zo feitelijk mogelijk gepresenteerd 
aan de gezamenlijke achterban-
nen. Tijdens deze bijeenkomsten 
werd duidelijk dat het loonbod als 
volstrekt onvoldoende wordt 
ervaren, zeker tegen het licht van 
de huidige situatie waar Defensie 
zich in bevindt. Duizenden 
vacatures, geen perspectief en nu 
ook nog een loonbod waar geen 
respect en waardering uit blijkt 
voor het personeel. Enkele keren 
viel de opmerking dat nu wel 
duidelijk was wat er bedoeld werd 
met “personeel op 1” namelijk 
‘personeel op 1%’ (‘loonsverbete-
ring’). Defensie moet nu echt 
oppassen dat niet het ergste gaat 
gebeuren wat de organisatie kan 
overkomen en dat is dat er zich 
onder het personeel een gelaten-
heid gaat nestelen van het zal 
mijn tijd wel duren. 

Inmiddels heeft ook de CDS zich 
via een videoboodschap richting 
het personeel uitgelaten over het 
maximaal haalbare pakket 
arbeidsvoorwaarde 2021. In deze 

boodschap deelde hij de mening 
van de bonden dat dit het 
maximaalhaalbare voor 2021 was. 
Hij vergat daarbij wel duidelijk te 
vermelden dat het voor de 
bonden het maximaalhaalbare 
binnen de door Defensie geboden 
ruimte betrof en dat deze ruimte 
volstrekt onvoldoende is.

Enquête op 
www.acom.nl

Vanaf 12 november tot  
29 november kunt u als lid van  
de ACOM middels een enquête 
op de website van de ACOM uw 
stem uitbrengen over het 
maximaal haalbare pakket binnen 
de door Defensie beschikbaar 
gestelde ruimte.

S O D
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S O D

Voorlichtings- en raadplegings-
bijeenkomsten ACOM over AVW 2021

Voor de achterbanraadpleging 
trekt de ACOM, de leden van het 

dagelijks bestuur (DB), het land in 
om de mening van de leden te 

horen, hun vragen te beantwoor-
den over de gang van zaken met 

betrekking tot de arbeidsvoor-
waarden (AVW) 2021. 

De DB-leden zullen u uitvoerig informeren 
over de zienswijze van de ACOM op het 
“maximaal haalbare pakket binnen de 
arbeidsvoorwaardenruimte 2021”. Uw mening 
hierover is van groot belang om te komen tot 
een eindafweging en -conclusie die zal aan de 
werkgever zal worden bekend gesteld.

Hieronder staan de data en locaties aange-
geven waar de (reeds bekende) voorlichtings- 
en raadplegingsbijeenkomsten worden 
gehouden. Eventueel wordt het programma 
nog uitgebreid. Dit geldt ook voor het aantal 
locaties, - (mede) afhankelijk van uw belang-
stelling.

Onder voorbehoud
Maar dit alles uiteraard onder voorbehoud van 
de verdere aanscherping van de maatregelen 
tegen het wederom om zich heen grijpende 
COVID-19 virus. Als gevolg daarvan kunnen 
(de) bijeenkomsten worden afgelast of in een 
(sterk) gewijzigde vorm worden georgani-
seerd. 

Wij raden u dan ook dringend aan geregeld de 
website van uw bond www.acom.nl te 
bezoeken voor de actuele stand van zaken.

Woensdag 10 november 09.00 -11.00 MVK de Kooy  
  MFR Gebouw Perseus

Woensdag 10 november 13.00 – 15.00 Nieuwe Haven Den Helder  
  Gebouw Albatros - Commandeurszaal

Donderdag 11 november 09.00 – 11.00 Bondskantoor ACOM te Zeist  
  voor deze voorlichting opgave  
  vooraf via info@acom.nl

Donderdag 11 november 14.00 – 16.00 VBHKAZ Doorn  
  Congreszaal/Filmzaal                      

Dinsdag 16 november  09.00 – 11.00 Beatrixkazerne Den Haag 
  Auditorium         

Woensdag 17 november 13.30 – 15.30 Ermelo Generaal Spoor kazerne 
  Filmzaal (gebouw 78)      

Donderdag 18 november 09.30 – 11.30 ’t Harde Tonnetkazerne 
  Filmzaal (gebouw 35)

Donderdag 18 november 13.30 – 15.30 Vliegbasis Leeuwarden 
  Multifunctionele ruimte

Maandag 22 november 13.00 – 15.00 Bondskantoor ACOM te Zeist 
  Vooraf opgave via info@acom.nl
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bĳ  DFD bent u verzekerd van maatwerk.
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. 
Of u nu voor het eerst een woning huurt, koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek 
die bij u past. 

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.
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1  Personeel & Organisatie, tegenwoordig aangeduid met de term Human Resource Management (HR-M). In deze sector zijn mensen actief die  

verantwoordelijkheid dragen voor processen van organisatie- en personeelsontwikkeling. Te denken valt aan bijvoorbeeld werving en 

selectie(vraagstukken), loopbaanbegeleiding, ontslag(procedures), coaching en opleidingen. 

Maar Kreeftmeijer beseft, wellicht 
als geen ander, dat de hazen bij 
Defensie (ook) in dit opzicht niet 
even rap lopen, - al dan niet door 
‘veranderingsdrift’ gedreven. “We 
hebben te maken met een 
organisatie van 60.000 medewer-
kers, allemaal mensen met 
opvattingen en meningen, zeker op 
P-gebied.” 

Koerswijziging van een ‘olietanker’ 
als Defensie vergt dan ook 
gezamenlijk behendig en behoed-
zaam manoeuvreren met vele 
partijen maar vooral ook de nodige 
(uitleg-)tijd. Haast en ongeduld 
kunnen allicht breuk(lijnen) 
veroorzaken met alle ongewenste 
gevolgen van dien nu en in de 
toekomst. 

De directeur Personeelsbeleid & 
Management Defensie ijvert er 
onder meer voor dat “de verant-
woordelijkheid op P-gebied 
teruggaat naar de lijn en HR in 

dienst staat van het verbeteren van 
de personele gereedheid. We 
moeten regionaal beter verankeren 
in netwerken. We hebben andere 
instrumenten, nieuwe mensen met 
aanvullende capaciteiten nodig om 
dit te kunnen bewerkstelligen, - 
mensen met kwaliteiten die we in 
de huidige HR-constellatie niet 
altijd overal al ter beschikking 
hebben. Als we doorgaan met 
alleen pleisters plakken op het 
systeem dat we nu hebben, en dat 
plakken doen we al tien jaar, dan 
wordt het een heel lelijk ding dat 
ons bovendien niet de effecten zal 
brengen op het gebied van de 
personele gereedheid die bijdragen 
aan de richting die met de Defen-
sievisie is geschetst.”

Gedragsverandering  
sleutel tot succes

‘Gedragsverandering’, zowel bij 
leidinggevenden als bij de (HR-) 
medewerkers lijkt hier het 
toverwoord. Of beter gezegd: 
proberen het gedrag zo te 
beïnvloeden dat met het nieuwe 
instrumentarium meer adequate 
resultaten bereikt kunnen worden 
bij de aanpak van de hardnekkige 
problematiek. “Daar zit voor mij 
de sleutel”, is de stellige overtui-
ging van Kreeftmeijer. “Verande-
ring van gedrag, de mensen hierin 
ondersteunen en ze in staat 
stellen om te acteren in die 
nieuwe kaders. Dat is voor mij de 
belangrijkste factor om de 
gewenste effecten nu wel te gaan 
bereiken.”

Om de gewenste resultaten te 
boeken is het zaak ‘de lijn’ ertoe 
te bewegen zich dit proces ‘toe te 
eigenen’. Dat lijkt te lukken, tot 
tevredenheid van de HR-aanjager 
op Defensie. “De leidinggevenden 
hebben op een gegeven moment 
ook gezegd: ‘Die HR-transitie is 
onze verantwoordelijkheid, - het is 
een lijnverantwoordelijkheid’. 
Natuurlijk moet de hele HR-orga-
nisatie dat ondersteunen. Maar 
het transitieproces wordt gedra-
gen en gestuurd door de lijn. We 
hebben al bij het begin benadrukt 
dat dit niet uitsluitend een 
‘HDP-feestje’ is. Dit doen we in 
nauwe samenwerking met de 
CDS (Commandant der Strijd-
krachten) en zijn staf en dan met 
name commandeur J.C. (Jaco) de 
Bruijn, P-DAOG (Directie Aanstu-
ren Operationele Gereedstelling) 
bij de CDS. Wij gaan met de 
defensieonderdelen in gesprek 
met leidinggevenden en (HR-) 
medewerkers om onder meer uit 
te leggen wat de bedoeling is, wij 
willen weten wat ze nodig 
hebben qua middelen en onder-
steuning om de transitie te 
kunnen uitvoeren. Je ziet nu die 
olievlek zich steeds meer uitbrei-
den binnen de Defensieonderde-
len en de betrokken leidinggeven-
den. Daarbij proberen we de 
HR-wereld mee te nemen want 
die moeten elkaar gaan vinden 
natuurlijk. 
Kreeftmeijer constateert dat 
“medezeggenschap en bonden in 
toenemende mate bereid zijn om 

I N T E R V I E W

Doorgaan met pleisters plakken op het huidige systeem leidt tot een lelijk ding

‘Als we het niet fundamenteel anders gaan aanpakken verliezen we de strijd’

René Kreeftmeijer, directeur Personeelsbeleid &  
Management Defensie predikt de revolutie, - althans wat hij 

uitdraagt is “echt een revolutiegedachte”. Het roer moet 
drastisch om. “Als we het niet fundamenteel anders gaan 

aanpakken verliezen we de strijd”, is de stellige overtuiging 
van de door vele ‘P&O1-wateren’ gewassen directeur.
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hierover met ons in gesprek te 
gaan. Dat is de weg naar succes. 
Het is weliswaar allemaal nog in, 
zeg maar, een embryonale fase, 
maar het is toch heel anders dan 
hoe ik het tien jaar geleden heb 
meegemaakt. Toen bedacht de 
P-wereld iets, rolde het uit en de 
rest moest het maar gaan doen. 
In hoeverre we die beoogde 
effecten werkelijk gaan bereiken 
is nu nog niet te zeggen maar het 
is wel de weg die we moeten 
gaan.” 

Fossiel en mastodont
René Kreeftmeijer (54), afgestu-
deerd als bedrijfskundige aan 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
begon zijn Defensieloopbaan in 
1996 bij de Koninklijke Landmacht 
binnen het Regionaal Militair Com-
mando West. Na een civiel 
uitstapje volgde de (lange) mars 
door de P-instituties van Defensie 
die onderhand twee arbeidzame 
decennia omvat en (vooralsnog) 
eindigde (2018) als directeur 
Personeelsbeleid & Management 
Defensie.
“Ja, als je al zo lang meeloopt in 
de deze organisatie als ik, vinden 
sommigen je een fossiel, een 
mastodont maar voor anderen 
ben je een continue factor, - het is 
maar net hoe je er tegenover 
staat. Je wordt als je maar lang 
genoeg meeloopt zelf ook 
onderdeel van de geschiedenis 
van de organisatie. Wat mij drijft is 
niet te volharden in wat we in het 
verleden gedaan en geleerd 
hebben. Niet blijven doen wat we 
deden maar door te leren van het 
verleden stappen vooruit kunnen 
zetten. En dan helpt het wel eens 
als je dat verleden al een keer 
hebt meegemaakt en ook de 
oorsprong van een aantal zaken 
kent.”
Hij telt zijn zegeningen en prijst 
zich gelukkig dat hij, voor wat 
betreft het collectieve historische 
besef, ook bij de vakbonden 
gelijkgestemde geesten weet. 
“Mensen die kennis hebben van 

heel veel dossiers. Dan helpt het 
als je gezamenlijk naar oplossin-
gen zoekt in heel veel zaken. Een 
goede dossierkennis is daarbij een 
prima instrument. Er zijn heel wat 
mensen die, met alle respect, 
louter naar het hier en nu, hoe de 
zaken er nu voorstaan lijken te 
kijken. Maar die problemen, of 
uitdagingen zoals dat tegenwoor-
dig heet, hebben vaak wel een 
geschiedenis en dan is het handig 
als je ze in perspectief kunt 
zetten.”

HRM doet zijn intrede 
Maar wie lang meeloopt koestert 
(onbewust?) wel de neiging om 
het verleden, dat wat is geweest 
en achter de horizon is verdwe-
nen, te idealiseren. ‘Toen was 
alles beter’. “Dat gevaar is reëel”, 
beaamt Kreeftmeijer, “maar we 
hebben toen ook dingen bedacht 
waar men wat van kan leren, al 
was het omdat ze om een aantal 
redenen niet optimaal werkten. 
Lessons learned waardoor we nu 
echt stappen vooruit kunnen 
zetten.” 

Vroeger leek alles ook een stuk 
eenvoudiger. De ‘etiketten’, de 
‘blanket terms’, de containerbe-
grippen, waren, althans leken, 
helder, klip en klaar. Men sprak 
over ‘personeelszaken’, ‘perso-
neelsbeleid’ maar dat klonk 
kennelijk niet hip en modieus 
genoeg waarop de Angelsaksi-
sche wereld prompt het begrip 
Human Resources Management 
(HRM)2 aanreikte. 

De directeur Personeelsbeleid & 
Management Defensie is zich 
bewust van de modische saus 
waarmee zijn vakgebied laatstelijk 
is overgoten. Maar ‘HRM/HR’ 
verschaft hem wel “een andere 
drive en niet omdat, zoals 
sommigen denken, alles wat we 
vroeger deden niet goed was en 
dat we nu met HR wel op het 
goede spoor zitten. Dat is 
natuurlijk niet het geval en zo zit ik 

er ook niet in. Belangrijk is wel, en 
daarbij kan HR behulpzaam zijn, 
dat het oogmerk waarmee we 
dingen willen doen in tijd veran-
dert. HR past bij deze tijd in die 
zin dat het in ons geval moet 
bijdragen aan de gereedheid van 
eenheden in de organisatie. De 
‘P-processen’, zijn anders dan 
onder het oude begrip P&O, heel 
belangrijk. Tenslotte is het de 
factor ‘mens’ die in een organisa-
tie verschuivingen van A. naar B. 
moet verwezenlijken.”

Treden van Maslow
Een problematisch neveneffect van 
de praktische uitwerking van 
‘resources’ zou kunnen zijn de 
accentuering van het begrip 
‘productiefactor’ in relatie tot de 
mens. “De mens”, doceert 
Kreeftmeijer, “is van te grote 
toegevoegde waarde. Mensen zijn 
toch wezenlijk anders dan machi-
nes. Maar ‘human resources’ of 
niet, waar het op aankomt is dat 
onder aan de streep noeste 
‘P-arbeid’ gepleegd moet worden 
want dat verandert echt niet, welke 
term je daar ook op plakt. Die basis 
moet wel in orde zijn. Je kunt 
natuurlijk wel allerlei modernismen 
over mensen uitstorten maar aan 
het eind van de dag moet hun loon 
toch betaald worden, de zorg en de 
registratie goed geregeld zijn. De 
bekende treden van Maslow3 
blijven gewoon belangrijk voor al 
het werk.”  
Maar met ‘Maslow’ alleen houdt 

2  Human Resource Management (HRM): ‘beheer van menselijke productiemiddelen’. Het is in feite een andere term voor: personeelsbeleid, strategisch 

personeelsmanagement of het aloude begrip ‘personeelszaken’. Vaak wordt Human Resource Management gezien als een specifieke invulling van het 

personeelsbeleid.
3  Abraham Maslow was een Amerikaanse psycholoog die in de vorige eeuw zijn baanbrekende behoefte piramide lanceerde. In plaats van naar de 

probleemkanten keek Maslow naar zaken die de mensen motiveren. Wat maakt ze gelukkig, welk behoeftes hebben ze en wat drijft ze? Maslow ontwierp 

een ‘behoeftepiramide’ gevormd door 5 lagen/treden. 1. Basis of fysiologische behoeften, 2. Veiligheid en zekerheid, 3. Sociale acceptatie, 4. Waardering 

en erkenning, 5. Zelfontplooiing. (Zie: Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation.)

I N T E R V I E W

Doorgaan met pleisters plakken op het huidige systeem leidt tot een lelijk ding

‘Als we het niet fundamenteel anders gaan aanpakken verliezen we de strijd’
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Defensie geen personeel binnen-
boord dat het eerst met pijn en 
moeite heeft binnengehaald. Welk 
gerei uit de welvoorziene HR-
gereedschapskist zou daarin 
(kunnen) voorzien? Defensie 
beschikt kennelijk niet in voldoen-
de mate over de kennis en 
bekwaamheid om bepaalde 
doelgroepen binnen te halen. De 
gereedschapskoffer biedt blijkbaar 
niet een ‘mal’ die passend is voor 
hun levensfase. 

“Ons instrumentarium kent 
onvoldoende aansluitingen om de 
mensen dat te kunnen bieden”, 
constateert Kreeftmeijer. “Een 
betere aansluiting was het 
oogmerk toen wij het Flexibel 
Personeelssysteem (FPS) 
bedachten. Daarmee zou het een 
stuk gemakkelijker worden maar 
toch is het op een of andere 
manier niet gelukt dat effect te 
bereiken. Kandidaten zijn wel 
geïnteresseerd of we halen ze 
daadwerkelijk binnen maar we 
kunnen ze niet, zeg maar, inpas-
sen in een contract dat past bij 
hun levensfase. Deeltijdwerk orga-
niseren is ook niet gemakkelijk en 
vaak te complex en wij kunnen 
daar vaak moeilijk invulling aan 
geven. We merken dat mensen 
toch meer de eigen regie over hun 
loopbaan zoeken en in handen 
willen nemen. De reactie van de 
organisatie is dan doorgaans: 
‘Eigen regie prima maar uiteinde-
lijk moeten we als organisatie toch 
onze taken kunnen uitvoeren’. De 
grote uitdaging is nu het vinden 
van de balans tussen die beide 
belangen.”

“Wij moeten proberen individuele 
wensen en maatwerk te vertalen 

naar wat de organisatie nodig 
heeft om haar taken te kunnen 
uitvoeren. En daar is zeker nog 
een slag te slaan, zeker als we 
kijken naar de individuele mede-
werker. Al een jaar of tien merken 
we dat de dissatisfiers van het 
personeel ongewijzigd zijn. Dan 
gaat het over: de balans tussen 
werk-privé, waar we moeilijk 
antwoord op kunnen geven; meer 
regie over de loopbaantrajecten; 
nakomen van gemaakte afspra-
ken.”

De menselijke maat terug
Kreeftmeijer stelt vast dat “de 
organisatie nog een lange weg 
heeft te gaan om alles wat op 
P-gebied gerealiseerd wordt ten 
dienste van de operatie te 
brengen. Dat betekent dat niet 
alleen de HR maar ook leidingge-
venden daarin een andere rol 
moeten pakken in het omgaan 
met mensen, degenen die dat nu 
al doen niet te na gesproken.” 
Tegelijkertijd realiseert de 
HR-directeur zich dat de afgelo-
pen decennia fors is bezuinigd en 
‘weggeorganiseerd’ in onder 
meer eigen regie en autonomie bij 
leidinggevenden. “De menselijke 
maat moet terug”, tamboereert 
Kreeftmeijer, “en dan bedoel ik 
bijvoorbeeld de ‘1 op 1-gesprek-
ken’ met medewerkers, ondanks 
alle technologische instrumenten 
die ons vandaag de dag in staat 
stellen dit soort dingen ‘afstande-
lijk’ af te doen. We zijn in de 
automatisering van dit soort zaken 
een beetje doorgeslagen. Als we 
instrumenten hebben om 
maatwerk te leveren is het wel zo 
verstandig met mensen te praten 
over wat ze willen, de balans te 
zoeken met wat de organisatie 

nodig heeft, en daar dan afspra-
ken over te maken die over en 
weer ook worden nagekomen.”  

Indertijd is, volgens Kreeftmeijer, 
langdurig met de bonden over-
legd, hoe deze taaie problematiek 
in concreto aan te pakken. Was 
reparatie c.q. vernieuwbouw van 
het Flexibel Personeelssysteem 
wellicht geboden? “We hebben 
toen besloten om niet te willen 
repareren wat we in feite kapot 
gemaakt hebben door het niet 
naleven van de regelgeving e.d.  
Er zou iets geheel nieuws moeten 
komen. Maar we stelden ook vast 
dat er in het oude FPS best goede 
elementen zitten die we niet 
zomaar overboord zouden zetten. 
Maar hoe kunnen we het systeem 
zodanig verrijken dat het wel 
adequater werkt. Pak nu het 
HR-model dan lijkt het alsof we 
de weg naar een oplossing 
zoeken in de techniek van de 
instrumenten zoals strategische 
personeelsplanning, talentma-
nagement en zo meer. Die 
instrumenten kunnen daaraan 
bijdragen maar ze zijn op zichzelf 
niet de oplossing voor het 
probleem. Een gereedschapskist 
met instrumenten om de balans 
tussen wat de mensen willen en 
de wensen van de organisatie 
beter te kunnen invullen, helpt. 
Maar ik ben er ook van overtuigd 
dat alleen instrumenten uitrollen 
niets verandert. Met nieuwe 
instrumenten kun je nog steeds 
blijven doen wat je al 15 jaar 
doet.”

Proeftuinen en  
experimenteeromgevingen

Prima, de lijn is geënthousias-
meerd en verlokt ‘eigenaar’ te 
worden van de ‘transitie’, maar 
hoe zit het dan met de werkvloer, 
de mensen die het moeten gaan 
doen en die al jaren wachten op 
verandering die wordt beloofd 
maar die uitblijft. 

I N T E R V I E W
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“Ja, er is op de werkvloer 
ontzettend veel enthousiasme om 
dingen anders te doen”, wijzen de 
werkvloerpeilingen van de 
directeur Personeelsbeleid & 
Management Defensie uit. 
“Zowel in de HR-wereld als bij de 
medewerkers. Op de werkvloer 
zitten vaak veel betere ideeën dan 
we ooit in Den Haag zullen 
kunnen verzinnen en dat geeft mij 
ook enorm veel energie. Zo zijn 
we een jaar geleden begonnen 
met het project proeftuinen4. Met 
die proeftuinen, waar best veel 
mensen wat van vinden, ging het 
niet zozeer om het uitrollen van 
nieuw beleid maar om een 
beweging op gang te brengen 
met de medewerkers op de 
werkvloer en de HR-organisatie.”

De proeftuinen kregen een 
enthousiast onthaal van zowel de 
commandanten als de 
(HR-)werkvloer. Men ‘nam’ meer 
autonomie en regie wat lokaal 
binnen de eenheid zijn vruchten 
afwierp. “De mensen konden nu 
tal van ideeën die ze al hadden 
uitvoeren. Je merkte aan alles het 
positieve effect van dingen lokaal 
neerleggen, de positieve energie 
die daardoor loskwam. Allerlei 
jonge mensen binnen Defensieon-
derdelen die met heel veel ideeën 
kwamen die nog niet bij ons opge-
komen waren. Dit alles hebben 
die proeftuinen wel op gang 
gebracht. Maar, en dat werd 
gedacht, die proeftuinen waren 
(nog) geen concrete formatie-
eenheid om het zo te zeggen. Die 
fase moeten we nog ingaan met 
elkaar. We zijn nu in de fase dat 
het project wordt ‘omgekat’ via 
een transitie langs 3 lijnen:

1.  De inhoud verder uitwerken en 
met bonden en medezeggen-
schap hierover in overleg gaan. 
Uitwerken van de inhoud doen 
we niet in ‘Den Haag’ maar met 
mensen van de Defensieonder-
delen

2.  Blijven leren van de praktijk. 
Hoe werkt ‘in de praktijk dingen 
doen’; wat is er nodig om de 
zaken te laten werken in de 
‘experimenteeromgevingen’; 
onderzoeken hoe we zaken 
vorm geven en daarover heldere 
afspraken maken met bonden 
en medezeggenschap.

3.  Investeren in die gedragsveran-
dering. 

Dat zijn de drie operatielijnen die 
onder de transitie liggen en daar 
zitten we nu middenin voor wat 
betreft het proeftuinenproject.
Ik verwacht dat we eind 2021, 
januari volgend jaar, afspraken 
hebben gemaakt met de defensie-
onderdelen, de bonden en 
medezeggenschap. Dan heeft 
iedereen inzicht in wat we waar 
doen, de middelen die daarvoor 
nodig zijn en de af te spreken 
spelregels.”

Werkgever heeft nog  
slag te slaan

René Kreeftmeijer ziet zich, 
tezamen met commandeur Jaco 
de Bruijn met wie hij een hecht 
samenwerkingstandem vormt, als 
‘aanjager van een gedachten-
goed’. Dat gedachtengoed moet 
worden verankerd in een transitie-
organisatie, een uitvoeringsorgani-
satie die het omvattende verande-
ringsproces “van A. naar B. 
brengt. Ik verwacht dat we medio 
volgend jaar of in het derde 

kwartaal zover zijn dat de concrete 
uitvoeringsfase kan worden 
ingeluid. Hier zal ook een uitvoe-
ringsorganisatie voor neergezet 
moeten zijn die bij die fase past. 
Jaco de Bruijn en ik zullen naar 
verwachting daarbij nog betrokken 
blijven in onze rol van aanjager. 
Jaco en ik zijn namelijk wat betreft 
het bedenken, aanjagen en 
bewaken van het gedachtengoed 
redelijk complementair aan 
elkaar.”

Kijkend vanuit uw perspectief, het 
P-veld, HR, is Defensie dan te 
kwalificeren als een goede 
werkgever?

“Ik hoor niet bij het koor van de 
criticasters die vaak in oneliners 
kritiek spuien op de werkgever. 
Wr hoeven ons als werkgever 
echt niet te schamen over wat we 
voor het personeel kunnen willen 
betekenen. Maar ik vind wel dat 
we in die lange bezuinigingsperi-
ode heel eenzijdig gericht zijn 
geweest op efficiency en de 
techniek, in relatie tot onze 
medewerkers. Daarbij is de 
menselijke maat wat uit het oog 
verloren. Als de vraag is of de 
werkgever wel een goede 
verbinding heeft met zijn mede-
werkers, goed naar ze luistert en 
de menselijke maat hoog genoeg 
in het vaandel heeft staan, dan 
denk ik dat we daar nog een slag 
te slaan hebben. We zijn, gedre-
ven door alle bezuinigingen, 
misschien een te ‘machine-achti-
ge’ fabriek geworden. En dat is 
zeker geen verwijt aan de 
HR-medewerkers want die 
hebben in al die jaren gedaan wat 
de baas van ze vroeg.”

I N T E R V I E W

Kanttekening ACOM
De opvattingen, meningen en uitspraken in dit interview geven niet 
(zonder meer) de opvattingen, overtuiging en houding van de ACOM de 
Bond van Defensiepersoneel weer over de onderwerpen en thema’s die 
besproken worden. 

Wij vinden het echter van belang dat ‘de werkvloer’ (het Defensie personeel, 
ACOM-leden in het bijzonder) kennisneemt van het denken inzake het 
omvattende HR-beleid (personeelsbeleid) Defensie van drs. R. Kreeftmeijer, 
directeur Personeelsbeleid & Management Defensie. 

NB: In de tekst van het interview zijn de aan de heer Kreeftmeijer toege-
schreven letterlijke citaten tussen dubbele aanhalings-/sluittekens geplaatst. 
De overige tekstfragmenten bevatten de interpretatie van de interviewer 
van hetgeen in het vraaggesprek aan de orde is geweest.

4 De toenmalige staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, gaf op 26 september 2019 het startsein voor proeftuinen op 3 locaties: 13 Lichte Brigade 

(Oirschot), Vliegbasis Volkel, de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (Vredepeel). 

Met de proeftuinen worden “nieuwe HR-vormen in de praktijk (gebracht)”. Zo wordt Defensie gereedgemaakt om “(toekomstige) uitdagingen op perso-

neelsgebied het hoofd (te) kunnen bieden.” (Bron: Defensie).
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Themaconferenties 2021-‘22

Voor elke actief dienende militair en/of burger werkend bij het Ministerie van Defensie.  
Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen omtrent de themaconferenties 

kunt u contact opnemen met Liza Kok, email: e.kok.04@mindef.nl, 
tel: 088-511765/06-10239092

    

BEUKBERGEN
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie.
Door: Boeddhistische GV

15-16 december 2021

Online mindfulness medita-
tie introductie training - 6 
sessies.
Door: Boeddhistische GV
Maandagen:

8, 15, 22, en 29 november - week 
pauze - en 13 december 2021 
Tijdstip inloggen: 
09.30- 10.30 ochtendsessie of 
13.00- 14.00 middagsessie

In de planning voor 2022
Mediteren als een Monnik
Familieopstellingen 
Transgender – LHBTIQ 
Persoonlijke Veerkracht 3 modules
Verdieping in de Yoga Traditie - 
Yoga Retraite
Timemanagement
Inleiding Hindoeïsme
Proef het Klooster thema: Wie 
draag jij, wie draagt jou? 
(Motortocht met overnachting op 
Landgoed Beukbergen.

Mindfulness 3-daagse 
training:
Start 3-daagse training: 

22-29 november 6 december 
2021
Start 3-daagse training
7-14-20 december 2021 
Start 3-daagse training: 
12-19-26 januari 2022 
Start 3-daagse training: 
2-9-16 februari 2022

Mindfulness 8- ochtenden 
training:

Start 8 ochtenden training:
12-19-26 november;  3-10-17 
december 2021
Start 8 ochtenden training: 
7-14-21-28 januari; 4-11-18-25 
februari 2022
Start 8 ochtenden training: 
6-13-20 mei; 3-10-17-24 juni; 1 juli 
2022

Compassietraining 3- daag-
se training kan op ingete-
kend worden nadat de 
Mindfulness 3- daagse is 
gevolgd:

Start 3-daagse training: 
2-9-16 maart 2022

Bewust ademen 
1-daagse workshop
8 december 2021
23 februari 2022
23 maart 2022

Persoonlijke veerkracht met 
NLP modellen 

2-daagse conferentie
Module 1 op:
16-17 november 2021
30 november; 1 december 2021
Module 2 op:
14-15 december 2021
Module 3 op:
11-12 januari 2022

Samenwerkingsproces 
Begeleiding. Leergang 6 
blokken van 3 dagen 2022 

11-12-13 april 2022
30-31 mei-1juni 2022
Verdere planning volgt. 

Dienend Leiderschap 
2-daagse conferentie
11-12 november 2021

LHBTIQ conferentie
3-daagse conferentie 
24-25-26 november 2021 

Winnaars verloting
Het boek ‘De nieuwe wereldorde-Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt’,  
auteur Rob de Wijk, 368 p. Uitgeverij Balans, gaat naar:

 • J. Tol-de Vries
• W.A. Volkers
• M.F. Lahcen
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‘ D i t  i s  i e t s  w a t  w i j  a l  d i e  j a r e n  n o d e  h e b b e n  g e m i s t ’

Hulpgroep BlueSupport: ‘Tussenstation 
tussen de professionele hulp en de werkvloer’

Het initiatief voor de hulpgroep BlueSupport werd geno-
men door Renaldo Ishaak, Emiel Jsnsen en andere mare-

chaussee-collega’s. Ishaak en Jansen delen onder meer 
een verleden bij de KMar Brigade Politie & Beveiliging 

op Schiphol. Als first responder hebben ze de nodige 
rampen en traumatische ervaringen achter de kiezen. 

Noem de brand in het cellencom-
plex, de ramp met het vliegtuig 
van Turkish Airlines etc. “Heel 
heftige gebeurtenissen”, kijkt 
Emiel Jansen terug op de 
rampspoed die hij te verstouwen 
kreeg boven op de helse ervaring 
van de hinderlaag in Irak in 2004. 

Kort lontje
Van de “clown op het werk”, de 
collega die voor “iedereen tijd en 
een opbeurend woordje” had, 
veranderde de joviale wachtmees-
ter in een kortaffe man met “een 
kort lontje”. Een totaal andere man 
die “niet of nauwelijks meer 
interesse had in (de sores) van 
anderen. Hij zocht professionele 
hulp en kreeg als diagnose: PTSS. 

“Ik ben daar van meet af aan heel 
open over geweest met name 
naar mijn teamleden toe”, kijkt hij 
terug op die voorbije, nare 
periode. “Ik heb ze allemaal, een 
man of 60, een mail gestuurd over 
wat er met mij aan de hand was, 
de verandering van persoonlijk-
heid en dat ik daarmee bezig was. 
Daar kreeg ik zoveel mooie, 
meelevende, begripvolle reacties 
op, dat deed me heel veel goeds. 
Wat ik ook merkte is dat mensen 
weer bij mij kwamen met hun 
problemen en dat bleken steeds 
meer klachten te zijn die wezen in 
de richting van PTSS gerelateerd 
aan de calamiteiten op Schiphol 
en/of hun uitzending. Uit angst 
voor het stempel en om hun baan 
te verliezen zochten ze niet langs 

de officiële weg hulp voor hun 
klachten. 

Oprichting BlueSupport
Marechaussee-biker Renaldo 
Ishaak liep, om het zo te zeggen, 
een soortgelijk traject als zijn 
maat Emiel Jansen. Ook hij, first 
responder bij de ‘Koninginnedag-
aanslag’ in Apeldoorn in 2009 
werd later gediagnosticeerd met 
PTSS. (Zie zijn verhaal in 
AJ#07/08-21). En ook bij hem 
meldden zich, nadat hij met zijn 
PTSS-verhaal naar buiten kwam, 
veel collega’s met klachten die 
traumatische stress deden 
vermoeden. Ishaak, Jansen en 
hun bij elkaar steun zoekende 
collega’, misten, zoals Emiel 
Jansen het formuleert: “Een 
tussenstation tussen de profes-
sionele hulp en de werkvloer”.

Na een brainstormsessie van 
beiden met nog een aantal 
‘ervaringsdeskundigen’ onder de 
collega’s, werd het initiatief 
genomen tot de oprichting van 
BlueSupport. De initiatiefnemers 
willen hiermee voorzien in zo’n 
‘veilig tussenstation’ waar 
collega’s hun verhaal, hun sores 
en angsten, kwijt kunnen bij 
andere collega’s die hun ervarin-
gen delen. 

BlueSupport, de naam doet dat al 
vermoeden, is in eerste instantie 
gericht op KMar-collega’s die zo’n 
‘buddy-buddy ondersteuning’ hard 
nodig hebben of gewoon hun hart 
willen luchten over al dan niet 
opspelende fysieke en mentale 
klachten. “Maar het wordt nu 
breder gemaakt en voor wat 
betreft de activiteiten uitgebreid 
naar andere Defensieonderdelen”, 
verzekert mede-initiatiefnemer 
Emiel Jansen. Hij is weliswaar 
sinds afgelopen februari “weg bij 
Defensie en werkzaam bij ProRail”, 
maar is nog (zijdelings) betrokken 
bij BlueSupport. Het ondersteu-
ningsnetwerk wordt nu voorna-

melijk getrokken door Renaldo 
Ishaak en andere marechaussee-
collega’s.

Informele bijeenkomsten
Een paar keer per jaar, dat is er nu 
door corona bij ingeschoten, 
organiseert BlueSupport bijeen-
komsten met gastsprekers die 
met hun verhaal kunnen bemoedi-
gen en/of nuttige informatie 
doorgeven. “Dat kunnen mensen 
zijn uit het Invictus Team die 
komen vertellen hoe ze met hun 
beperkingen omgaan, het kan 
iemand uit de zorg zijn, een 
generaal, kortom een verschei-
denheid aan gastprekers”, 
verduidelijkt Jansen. “Wij 
organiseren onze bijeenkomsten 
bij voorkeur op een locatie in een 
natuurgebied of park waar je ook 
een horecagelegenheid hebt. De 
setting is zo informeel mogelijk, 
de mensen komen in hun 
burgerkleding, wij willen namelijk 
geen militaire tenues zien 
waardoor er een kunstmatige 
afstand gecreëerd zou kunnen 
worden. Tijdens en na de lunch 
maken de mensen kennis met 
elkaar, delen ervaringen uit, ze 
kunnen dan hun ei kwijt, zeg 
maar. Je hoort dan verhalen van 
mensen van wie je niet wist dat 
ze al die ellende hebben meege-
maakt maar daar, vaak met ijzeren 
wilskracht, weer bovenop 
gekomen zijn. Vooral van oudere 
collega’s die al met FLO zijn 
krijgen we vaak te horen: ‘Dit is 
iets wat we altijd gemist hebben’.”
“Kijk, wat we nog altijd hebben bij 
de krijgsmacht is de cultuur van 
altijd stoer doen, geen emoties 
tonen en zeker niet laten merken 
dat je worstelt met fysieke of 

A L G E M E E N

Emiel Jansen (op missie in Irak).

Renaldo Ishaak (bij 'De Naald' in Apeldoorn).
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A L G E M E E N
geestelijke problemen die al dan 
niet gerelateerd zijn aan de dienst, 
de missies die je achter de rug 
hebt etc. Als je bijvoorbeeld op 
Schiphol een reanimatie moet doen 
van een jonge vader die met zijn 
gezin op vakantie zou gaan, dan 
raakt je dat. Mij in ieder geval. Als 
je die emoties niet hebt dan is het 
niet goed in mijn ogen. Maar er zijn 
best wel collega’s die daar schou-
derophalend aan voorbij gaan: ‘Ik 
ken die man niet joh, - het boeit me 
niet’. Mijn veel gebruikte quote is 
dan: ‘Een echte vent durft een 

potje te janken’.” Het is de rots-
vaste overtuiging van Emiel 
Jansen, voormalig teamleider bij 
KMar Brigade Politie & Beveiliging 
op Schiphol die nu een ander 
carrière-pad gekozen heeft. 

Overigens verkeert Jansen bij 
ProRail in het vertrouwde, kame-
raadschappelijke gezelschap van 
“veel oud-Defensiecollega’s van 
alle krijgsmachonderdelen. Het is 
eigenlijk het oude ‘Defensiegevoel’ 
wat ik daar heb teruggevonden. 

Het oude kameraadschapsgevoel. 
Dat is super!” 

Thuisfront support
Binnenkort komt de website 
bluesupport.info online. Met onder 
meer ook een pagina voor het 
thuisfront dat ook met (hulp) 
vragen zit en tegen problemen 
aanloopt. Men wil hiermee 
bewerkstelligen dat het thuisfront 
niet vergeten wordt en bovendien 
de mensen de gelegenheid bieden 
steun te zoeken en te vinden bij 
elkaar.

Alleen voor nabestaanden van overleden Defensiepersoneel

Requiemviering 2021 beperkt 
toegankelijk door corona

Evenals vorig jaar dwingt de corona pandemie tot een 
aangepaste Requiemviering. Om die reden is de dienst dit 
jaar helaas alleen toegankelijk voor de nabestaanden van 

overleden Defensiepersoneel. 

De Nationale Requiemviering wordt 
jaarlijks georganiseerd door het Natio-
naal Katholiek Thuisfront en de Dienst 
RKGV van het ministerie van 
Defensie. 

De plechtigheid in de Sint-Odulphus-
kerk in Best, vindt ieder jaar plaats op 
Allerzielen (de dag waarop de 
RK-kerk haar overledenen gedenkt). 
Of anders op de eerste zaterdag na 
Allerzielen. Dit jaar is dat op zaterdag 
6 november 2021.

De pontificale hoogmis begint om 
11.00 uur. Celebrant is Krijgsmacht-
bisschop Mgr. E. de Jong. Concele-
branten zijn vicaris-generaal Mgr. 
A.J.J. Woolderink en Lic H.J. 

Bouman, kanselier Militair Ordinari-
aat. Diaken van dienst is hoofdkrijgs-
machtaalmoezenier J.P. Thöni.

Lunchpakket in plaats van 
koffietafel

Namens de krijgsmacht zal de 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, 
luitenant-generaal F. van Sprang 
aanwezig zijn en aan het einde van 
de viering de krans leggen. Het NKT 
ziet af van de koffietafel na afloop en 
zal zorgen voor een lunchpakket 
zodat de bezoekers niet met een 
lege maag weer huiswaarts moet 
keren.
Het Corona-virus is helaas nog 
steeds onder ons en daarom vragen 
wij aan iedereen om toch wat 

afstand te bewaren. De dienst is te 
volgen via een livestream verbinding: 
https://bit.ly/requiemviering2021, 
zodat men thuis de dienst kan 
bijwonen en toch iets van verbonden-
heid kan voelen. (Helaas geldt dit 
vermoedelijk niet voor de lezers van 
de gedrukte versie van ACOM 
Journaal die na 6 november op de 
mat valt.)

Houd vooral ook onze website www.
katholiekthuisfront.nl in de gaten voor 
nadere informatie mocht er opnieuw 
iets veranderen aan de huidige 
situatie. 
Wij hopen ondanks alle maatregelen 
toch veel nabestaanden te treffen op 
6 november.

Straf voor militairen die “racistische” 
afbeeldingen deelden in WhatsApp-groep

Twee andere collega’s kregen een 
waarschuwing. De rol van de 3 
overige betrokkenen bij de rel werd 
als “minimaal” beoordeeld. 

Zeer ongepast
In eerste instantie werd het zestal 
onderofficieren van het Korps 
Mariniers geschorst. Op oefening in 

Denemarken hadden ze in de 
dienstgerelateerde WhatsApp-groep, 
“racistische en discriminerende 
afbeeldingen” gedeeld. Collega’s die 
daar aanstoot aan namen meldden 
dit incident bij de commandant die 
de ‘daders’ stantepede terugstuurde 
naar Nederland.   

De kwestie werd door Defensie 
voorgelegd aan het Openbaar 
Ministerie (OM). Het OM kwam tot 
de conclusie dat de appjes welis-
waar “zeer ongepast” zijn maar niet 
als strafbaar aan te merken. Dit 
gezien het besloten karakter van de 
WhatsApp-groep. 

De zes bij het incident betrokken 
mariniers, “zeer ervaren militairen”, 
zagen het delen van de gewraakte 
afbeeldingen, naar eigen zeggen, als 
grap. Maar de gekwetste collega’s 
konden daar de humor niet van 
inzien.  

De ‘app-rel’ bij de Koninklijke Marine (KM), waarover wij 
in AJ#07/08-21 berichtten, kreeg een naar ‘tuchtrechte-

lijk staartje’, zeker voor één van de betrokken mariniers. 
De KM gaf de onderofficier een “negatief ambtsbericht” 

als straf vanwege het appen van “discriminerende be-
richten” in een interne WhatsApp groep. 
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Het jaar is 2004. De locatie het Iraakse dorp Ar Rumaythah.  
Een patrouille van de Koninklijke Marechaussee (KMar) loopt in een 

hinderlaag en wordt van alle kanten onder zwaar vuur genomen. 
“Het ratelende getik van inslaande kogels in de auto’s, blijft maar 

doorgaan. Dit is echt oorlog! besef ik me. We rijden zo hard  
mogelijk maar we worden steeds vanaf nieuwe plekken beschoten”, 

herinnert KMar adjudant Emiel Jansen (1974, inmiddels niet meer 
werkzaam bij Defensie)) zich. Hij is een van de overlevenden van 

“een hinderlaag met dramatische gevolgen”. 

In ‘Onder vuur’, opgetekend door Jim de 
Koning, vertelt Emiel Jansen het “ongeloof-
lijke verhaal” van het nachtelijke vuurgevecht 
waarbij zijn collega en vriend, Jeroen Severs, 
wordt gedood. Jansen verloor zijn buddy “en 
kreeg er PTSS voor terug”. 

‘Vriendschap en verlies’
Na al die jaren is de nachtmerrie van die 
verraderlijke hinderlaag nog altijd onwrikbaar 
ingebed in het reilen en zeilen van zijn 
dagelijks leven. Door zijn verhaal in openhar-
tigheid en kwetsbaarheid te doen hoopt hij 
“het taboe rond PTSS in de wereld van 
Defensie en de Koninklijke Marechaussee 
verder te doorbreken”. Hij is een van de 
oprichters, in 2019, van BlueSupport “een 
platform van collega’s voor (ex-) collega’s, 
waar lotgenoten binnen de militaire- en 
politiewereld elkaar kunnen ontmoeten en er 
kunnen zijn voor elkaar.”  
(Zie ook p. 21)

Het boek ‘Onder vuur’ behelst een uitvoerige 
reconstructie van het verloop van die fatale 
nacht waarin het leven de toen 30-jarige 
wachtmeester-1 Emiel Jansen “dramatisch 
veranderde”. Het is ook het relaas van 

“vriendschap en verlies. Het beschrijft de 
impact op het leven van Emiel en geeft de 
gesneuvelde Jeroen Severs een gezicht.”

Gedetailleerde reconstructie
Auteur Jim de Koning kreeg de bouwstenen 
voor die gedetailleerde reconstructie aange-
reikt in de vele gesprekken die hij had met 
Jansen en de ouders van Jeroen Severs die 
nog maar 29 jaar was toen hij stierf.
Severs maakte indertijd in Nederland deel uit 
van de groep marechaussee-speurders die 
het lichaam van de vermoorde Nicky Verstap-
pen vond.  

Emiel deed destijds in Irak zijn werk, voerde 
de hem in het kader van zijn uitzending 
opgedragen taken plichtsgetrouw uit. Maar 
“de prijs was (te) hoog. Zijn ervaringen zijn 
onomkeerbaar, dat is een gegeven. Hij 
moet verder en gaat door”. 
 
‘Onder vuur’ van Emiel Jansen en  
Jim de Koning werd op  
1 oktober jl. gepresenteerd op de 
Veteranendag van de KMar in Apel-
doorn. Het eerste exemplaar werd 
uitgereikt aan de ouders van Jeroen 
Severs. 

Verloting
In deze editie van ACOM Journaal maar liefst drie verlotingen:
1. 'Onder vuur' van Jim de Koning en Emiel Jansen
2. Veteranen Scheurkalender
3.  Tickets Nationaal Militair Museum voor de lezing ‘Cyberwar: dichterbij dan je denkt!’ 

van generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens, oud-directeur van de MIVD.

‘Onder vuur’, De Koning en Jansen, 256 blz. Uitgeverij Just Publishers, € 21,99. 
De uitgeverij stelt 3 exemplaren beschikbaar ter verloting onder de leden van de ACOM. 
Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienum-
mer en de titel van het boek. Reageren kan tot en met 26 november.

Zie p. 28 voor verloting ‘Veteranen Scheurkalender’ en ‘Tickets Nationaal Militair Museum.

Marechaussees doorstaan gewelddadige  
en hachelijke nacht in vredestijd

‘Onder vuur’: ‘In Irak vlogen 
de kogels ons om de oren’
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

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

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

CZSK = Koninklijke Marine KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
november   
12 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-22 Oranjekazerne, Arnhem CLAS
27 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (2e) Van der Valk, Eindhoven CLAS
27 9.00 Thuisfrontcontactdag  Volgt KMar/Pol

december   
1 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-22  Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  en overige missies 
12 Volgt Thuisfrontcontactdag We@Home Volgt DOT
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1 Genm de Ruyter van Steveninckkazerne,  CLAS
    Oirschot 
15 10.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1 Genm de Ruyter van Steveninckkazerne,  CLAS
    Oirschot 
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SUDOKU

Oplossingen kunt u inzenden tot 

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

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #10-21 luidt: ‘Koffietijd’.
De winnaars: F.S. Dicker en A.S.L.F. Denissen. 

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige financiële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔	 Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;
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✔	 Maatwerk oplossingen voor 
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✔	 Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

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

hebben er geen omkijken naar.

SUDOKU SPECIAAL

Sudoku
Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen 
de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevon-
den getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het ver-
zameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woord leesbaar. Welk?

© Persbelangen

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1=I 2=T 3=L 4=U 5=K 6=V 7=N 8=O 9=S

2
1 9 8 18 15 3

16 7 1 6
6 5 9 11 3 2

9 1 13 8
17 2 3 7

3 7 6 4
1 3 7 14 2

9 10 2 1 4 12
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S E N I O R E NS E N I O R E N

70 jaar ACOM-lid
De coronapandemie is in vele opzichten spelbreker geweest, 
maar bij Regio Noord betekent dat alleen maar dat de 
uitreiking van het ACOM-insigne 70 jaar langdurig lidmaat-
schap een jaartje is opgeschoven. Met andere woorden, het 
wordt gewoon een onderscheiding voor een ACOM-lid, dat 
dan inmiddels al 71 jaar trouw lid is!
Regiovoorzitter F. Voogt en coördinator seniorenvertegen-
woordigers A. Roes togen dan ook op 14 oktober jl. naar  
Hoogeveen om de betreffende jubilaris, mevrouw  
H.G. Hooftman-Rotteveel, het insigne op te spelden en  
de bijbehorende oorkonde te overhandigen. 

Op de foto mevrouw Hooftman-Rotteveel, geflankeerd door de heren Roes (links) en Voogt.
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Venlo
Venlo in Noord-Limburg bood op 6 oktober jl. de locatie voor de 
seniorenbijeenkomst van Regio Zuid. Tijdens die bijeenkomst 
werden de volgende leden gehuldigd vanwege hun jarenlange 
lidmaatschap van de ACOM. De heer G.M.J. Tiesen (50 jaar lid)  
en de heer F.W. Dicker (40 jaar lid).

Op de foto ziet u van links naar rechts: de heer H. Boven  
seniorenvertegenwoordiger, mevrouw en de heer  
Tiesen en jubilaris Dicker.

Hoogerheide
Senioren van Regio Zuid konden elkaar op 7 oktober jl. na lange 
tijd weer ontmoeten in de setting van een seniorenbijeenkomst. 
Bij die gelegenheid in Hoogerheide werden de navolgende leden 
gehuldigd vanwege hun jarenlange trouw aan de bond. 

Van links naar rechts op de foto de heer P. den Braber, 
seniorenvertegenwoordiger, jubilaris P.M. van Soest (60 jaar lid) 
met echtgenote, mevrouw en de heer C. van Merwe (40 jaar lid). 

Assen
Regio Noord belegde op 14 oktober jl. in Assen 
haar eerste seniorenmiddag na een gedwongen 
‘reces’ van twee jaar als gevolg van de pandemie. 
Hoewel de ‘reset’ naar het ‘oude normaal’ nog niet 
helemaal rond is, bood de seniorenbijeenkomst als 
vanouds de gelegenheid de aanwezige lidmaat-
schap-jubilarissen te huldigen. 
Regiovoorzitter F. Voogt reikte de insignes en 
oorkondes uit aan de jubilerende leden B.W. van 
Willigen (50 jaar lid), R.G. van Rheenen (50 jaar lid) 
en De heer R. Gratama (40 jaar lid). 

Op de foto van links naar rechts: regiovoorzitter Voogt, de heer Van Willigen, mevrouw en de heer Gratama, 
seniorenvertegenwoordigers Rozenberg, Van der Haar, Dijkman en mevrouw en de heer Van Rheenen. 
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Dag Datum Plaats Locatie 
wo 10 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ Ede
do 11 nov Rijen Gewijzigd is nu een middag  Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen                 
  (was een dag)
di 16 nov *** Schaarsbergen Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 
  (Arnhem en Nijmegen)  6816 TW Schaarsbergen
wo 17 nov ***Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
do 18 nov Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk
di 23 nov Ermelo Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend, wel 
onder voorbehoud, lees de informatie hieronder:

Voor de volgende bijeenkomsten worden nog 
data/locaties gezocht:

Melle, Duitsland; Soesterberg e.o.; voor de leden van Regio 
West. Ook de 64plus-dag zal pas weer in 2022 plaatsvinden. 
Degenen die in de tussentijd 64 zijn en/of al 65 worden, kunnen 
contact opnemen met N. van Ginkel via 
netty.van.ginkel@acom.nl.

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.
 

Aanvangstijden bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn middagbijeenkomsten die om 13.30 uur 
beginnen. Zaal open om 13.00 uur. Behalve de bijeenkomsten 
met ***, dit zijn dagbijeenkomsten. 

S E N I O R E N

Geachte seniorenleden,

De uitnodigingen voor de (meeste) seniorenbijeenkomsten zijn 
verstuurd. In afwijking van wat wij eerder schreven, zijn en 
worden de uitnodigingen met de reguliere post verstuurd. Vanaf 
2022 zullen wij de uitnodigingen zoveel mogelijk per mail 
verzenden. 

De bijeenkomsten zijn gebonden aan de overheidsrichtlijnen 
m.b.t. het COVID-virus, zoals o.a. contactregistratie en eventu-
eel de check van het coronatoegangsbewijs.

Wij moeten dan ook van tevoren weten hoeveel mensen willen 
deelnemen. Ook is het noodzakelijk dat wij over de contactge-
gevens van de deelnemers beschikken om bij een eventuele 
besmetting de andere deelnemers daarvan op de hoogte te 
kunnen stellen. Dat betekent dat deelname alleen is toegestaan 
na aanmelding. 

Alle data blijven onder voorbehoud van overheidsmaatregelen 
i.v.m. het coronavirus. Wij zullen het laatste nieuws op onze 
website publiceren. Wij hopen dat het goed met u gaat en 
hopen u op één van de bijeenkomsten te kunnen begroeten.

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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De verhalen, eerbewijzen en herinneringen 
aan ontvallen en nog levende collega’s 

V E R L OT I N G

1  Toegangsbewijzen zijn beschikbaar voor Nationaal Militair Museum, Oorlogsmuseum Overloon, 

Marechaussee Museum, Airborne Museum, Museum De bewogen jaren, Genie Museum, 

Museum Engelandvaarders en Kazematten Museum (zolang de voorraad strekt).

Hij is er weer! De populaire Veteranen Scheurkalender. Telkens weer bij 
publicatie al een collectors item. Nu ook weer, de editie 2022 die, vers 

van de pers, in de verkoop is. Het is ACOM Journaal gelukt 3 exemplaren 
in bezit te krijgen. En die verloten we onder onze leden. 

De scheurkalender, van en voor de veteraan, 
“staat vol weetjes uit de wereld van de 
militaire veteraan.” Herinneringen aan de 
missies, markante collega’s die ons ontvallen 
zijn maar ook eerbewijzen aan hen die nog bij 
en onder ons zijn. 

Doorslaand succes
De eerste editie van de kalender (2021) bleek 
een doorslaand succes. Ook dit jaar neemt 
Noventas uit Mierlo de sponsoring goeddeels 
voor haar rekening. Dat geldt ook voor de 
musea met een militair karakter die gratis 
toegangsbewijzen beschikbaar stellen1 en een 
aantal gemeenten. 

Ambassadeurs van de Veteranen Scheurkalen-

der zijn veteranen Eus Sandel, Edwin de Wolf, 
Maaike Hoogewoning en Soraya van Weereld. 
Eus Sandel is oprichter Stichting Veteranen 
Amsterdam. 
Edwin de Wolf is als chef d’équipe-team 
manager van Dutch Invictus Team betrokken 
bij de Invictus Games ‘Den Haag 2020’  
(zie ACOM Journaal #06-21). 
Maaike Hoogewoning is auteur en operatieas-
sistent bij Defensie. Ze schreef het boek 
‘Oorlog in de operatiekamer’ over haar 
ok-ervaringen tijdens haar missieperiode in 
Afghanistan. 
Soraya van Weereld is het boegbeeld van de 
Veteranenshop en drijvende kracht achter 
Veteranentenue.nl. 

Verloting
De Veteranen Scheurkalender, €17.95, is een uitgave van  
Uitgeverij Kompas. De ACOM verloot 3 exemplaren van de scheurkalender 
onder haar leden. Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl.  
Vermeld daarbij uw naam, registratienummer en vermeld daarbij  
‘Veteranenscheurkalender’.
Reageren kan tot en met 26 november.

Tickets lezing NMM

In november krijgen die verhalen “een podium” 
van het NMM. “Van indringende lezingen tot 
wapencolleges.” 

Permanente onzichtbare oorlog
Een van die boeiende lezingen wordt verzorgd 
door generaal-majoor van de Luchtmacht b.d. 
Pieter Cobelens die jaren de leiding had bij de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD).

In een “confronterende lezing” op 21 novem-
ber a.s. gaat Cobelens uitvoerig in op de 
onzichtbare oorlog die permanent in ‘cyber-
space’ wordt gevoerd. ‘Cyberwar: dichterbij dan 
je denkt!’. Aanvang: 15.00 uur. 

Verloting
De ACOM verloot 3 tickets, beschikbaar gesteld 
door het NMM, onder de leden. 
Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl met 
uw naam, registratienummer en de vermelding: 
‘ticket NMM, lezing Cobelens’. De toegang is 
inclusief 2 drankjes. Reageren kan tot en met 
15 november.

Het Nationaal Militair Museum (NMM) staat vol 
met tanks, vliegtuigen en andere unieke objecten. 

En ieder object heeft een eigen verhaal. Er gaat 
vaak namelijk veel meer schuil achter een object 
dan in eerste instantie misschien wordt gedacht.

28



 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
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Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief
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Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
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-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

25 jaar lid
Aan de onderstaande leden is recent het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt: A.C. Bastiaannet (AOO),  
M.W.A. Boeree (MAJ),  
H.J.M. van der Brug (AOObd),  
H. Dolné (SM), J.C. Gaasterland (SGT-1bd), 
E. Gill (AOO), R.J.P. Goetjaer (LKOL),  
A.C.G. van Kesteren (SM),  
R.H.K. Knoppersen (AOO), N. Kors (SM 
postuum uitgereikt), R.J. Langedijk (SM), 
M.J.J.M. Rutten (AOO), J.W. Valkenburg 
(KAPbd), H.R. de Vries (SM), P. Waanders 
(MAJ), J.C.F. Westdorp (SM).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is onlangs opgespeld bij
de leden: S.K. Bos (SGT-1bd), J. Boshuizen 
(AOObd), Mw. C.E. Burger-van Geel,  
F.S. Dicker (ELTbd), R. Gratama (KAPbd),  
J. Heuver ( SMbd), R. Koelewijn (KPL-1bd), 
Mw. H. Lammers van Toorenburg-Post,
J.B. Leferink (AOObd), A.G. Maurits 
(ELTbd), J. van der Wal (SMbd).

50 jaar lid
De volgende leden ontvingen het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap: 
P. Dijkstra (SMbd), J.J. van der Donck 

(AOObd), J.W. Hoenselaar (AOObd), 
A.M.H.M. de Kok (AOObd),  
F.M. Koreman (MAJbd), M.N. Lambertus 
(AOObd), J.A.M. Maas (SMbd),  
G.W. van Nieuwenhuijzen (KAPbd),  
J. Olofsen (AOObd), R.G.A. van Rheenen 
(KAPbd), M.M.L. Ritzen (AOObd),  
G.M.J. Tiesen (KPL-1bd), Mw. J. Tol-de 
Vries, T.L.C. de Vrede (AOObd), B.W. van 
Willigen (AOObd).

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap mochten de 
navolgende leden het bijbehorende 
ACOM-insigne in ontvangst nemen: 
G.W. Gansekoele (ELTbd), C.G. Ridderhof 
(ELTbd), T.W.R. Steinfort (SGT-1bd),  
J.E. Veneberg (AOObd), 

70 jaar lid
Onlangs heeft onderstaand bondslid het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
Mw. H.G. Hooftman-Rotteveel.

Huwelijk
Op 16 oktober 2021 zijn Rutger Beukema 
en Rosan Olthuis getrouwd.
Adres: Wirdumerweg 15,  
9919 HA Loppersum

Overledenen
Zeist

Leonie (Meyty) Lamaison-Theuvenet,  
90 jaar, op 5 september.
Correspondentieadres: Wethouder 
Hollaan 17, 3984 KA Odijk.

Amersfoort
Carla Heijting-de Graaf, 83 jaar,  
op 11 oktober.
Correspondentieadres: Burg. v.d. 
Postlaan 16, 3833 VT Leusden. 

Leeuwarden
Jan Gerhardus Roozeboom,  
77 jaar, op 11 oktober.
Correspondentieadres: Verlengde 
Schans 143A, 8935 BA Leeuwarden.

‘t Harde
Luitzen (Luuk) Sikkema,  
91 jaar, op 17 oktober.
Correspondentieadres:  
Mergelstraat 33, 8084 CT ‘t Harde. 
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Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32
8926 MH LEEUWARDEN
Privé: 058-2669403
Mobiel: 06-81951909

Oost
C.R. Evers
Esweg 12
7441 GD NIJVERDAL
Privé: 06-10831708

Midden
T. Boersma
De Cotelaer 6
3772 BN BARNEVELD
Mobiel: 06-15526744
E-mail: regiomidden@acom.nl

West
Ö. Köse
Lisdoddekreek 7
2353 JP LEIDERDORP
Mobiel: 06-24242889

Zuid
W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55
5741 BW BEEK EN DONK
Mobiel: 06-46154093

Regiosecretarissen
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SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

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 per-

soons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzen-
ding. 

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: drs B.R.C. van Ginkel

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

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 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 verantwoor-
delijkheid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J.Kropf

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

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting 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: (vacant)
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam G. Yalcin

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

M
AAK JE

 B
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TERKER IN
 

DE S
TRIJD
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HAAL J
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ATEN E
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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.


