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Commando's vieren 
70-jarig bestaan4

Amfibische cocktail  
met ijs

Mortiercompagnie voor   
de laatste keer in actie

‘Je toekomst heb je zelf in 
de hand’

Oorlogsheld inspireert militaire vliegers
gilze-rijen  De Amerikaanse oorlogsheld kolonel Bruce 
Crandall kreeg vrijdag Nederlandse helikoptervliegers op het 
puntje van hun stoel. De 79-jarige Vietnamveteraan sprak op 
vliegbasis Gilze-Rijen over de Battle of Ia Drang Valley in 1965, 
waarvoor hij als helikoptervlieger de Medal of Honor ontving. 

Tijdens een zestien uur durende vlucht 
met een onbewapende Huey wist 
Crandall samen met zijn wingman 75 
gewonden te evacueren en de grond-
troepen te voorzien van munitie. 
“Een haast mythisch figuur staat ineens 

voor je.” Kapitein Dominique, zelf 
gezagvoerder op de Cougar-transport-
helikopter, is zichtbaar onder de indruk 
van Crandalls verhaal. “Ik ben zelf 
beschoten boven Afghanistan en weet 
wat dat met mij deed.” Ze doelt op 

december 2009, toen kleinkaliber-
wapens vanaf de grond haar helikopter 
beschadigden en een noodlanding 
nodig was. De bemanningsleden 
ontvingen voor hun handelen het 
Gevechtsinsigne. “Dan te bedenken dat 
Crandall onder vijandelijke omstandig-
heden 22 keer op en neer vloog.  
Onvoorstelbaar”, aldus de vlieger.
Ook voor de andere vliegers, loadmasters 
en flightnurses van de transport- en 
gevechtshelikopters was Crandalls 
bezoek aan het Defensie Helikopter 
Commando inspirerend. De meesten 

‘kenden’ hem uit We Were Soldiers, de 
verfilming van de heldhaftige inzet van 
Crandall. 

Ook de Nederlandse held Frits Jan 
Willem den Ouden (1914) was op Gilze- 
Rijen. De bommenwerperpiloot uit de 
Tweede Wereldoorlog is de oudste in 
leven zijnde ridder in de Militaire 
Willems-Orde. Samen met de jongste 
ridder, kapitein Marco Kroon, bezoch-
ten de ‘oude’ helden zaterdag de reünie 
van het Korps Commando Troepen in 
Roosendaal.

amsterdam  Na een jaar afwezigheid is Defensie terug op de arbeidsmarkt. Met de nieuwe wervingscampagne ‘Je moet het maar 
kunnen’ richt het krijgsbedrijf haar pijlen op jonge vakmensen. Het lijkt tegenstrijdig: de organisatie moet inkrimpen en duizenden 
mensen wacht waarschijnlijk ontslag. Toch is verse aanwas keihard nodig. Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm: 
“Willen we de krijgsmacht in de toekomst operationeel houden, dan is vulling van onderaf noodzakelijk.”         

Minister Hillen: 
piraten op land 
aanpakken
Brussel  “We moeten niet alleen 
piraten op zee aanpakken als ze op 
het punt staan toe te slaan, maar ook 
bereid zijn criminele netwerken op 
land aan te pakken.” Dat betoogde 
minister Hans Hillen vorige week in 
Brussel tijdens een ontmoeting met 
ambtgenoten van de Europese Unie. 
“Het is goed dat Atalanta de moge- 
lijkheid krijgt om zo op te treden. Zo 
behouden wij - en niet de piraten 
- het initiatief”, aldus Hillen. 

 » Lees verder op pagina 3
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De EU-ministers werden in Brussel 
bijgepraat over de antipiraterij-missie 
Atalanta voor de kust van Somalië. Deze 
operatie begon in 2008 en is tot en met 
2014 verlengd. Nederland overweegt 
weer daaraan bij te dragen. Hierover 
gaat binnenkort een brief naar de 
Tweede Kamer. “Ons uitgangspunt is dat 
de internationale gemeenschap met alle 
middelen moet proberen het tij van de 
piraterij te keren”, zei de minister. De 
Duitse minister van Buitenlandse Zaken 
Guido Westerwelle is dat volledig met 
Hillen eens. “Samen met Nederland wil 
Duitsland de geldstromen van de 
zeerovers droogleggen. Veertig procent 
van het losgeld gaat naar het buiten-
land. Daar moeten we ze zien te 
treffen.”
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Marechaussees klaar voor missie in  
Zuid-Sudan
den haag  De Nederlandse bijdrage aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Sudan (UNMISS) is klaar 
voor vertrek. Deze week vond de eindoefening plaats voor de twintig marechaussees die medio 
april vertrekken naar het oost-Afrikaanse land.

De bevolking van Zuid-Soedan sprak 
zich in januari 2011 uit voor onafhanke-
lijkheid. Bij het referendum in januari 
stemde 98,83 procent van de kiezers 
voor afscheiding van de rest van Soedan. 
Het referendum was onderdeel van het 
vredesakkoord uit 2005, dat een einde 
maakte aan een langdurige burgeroor-
log met het noorden. 
Op 9 juli werd de onafhankelijkheid een 
feit. Een dag eerder richtte de VN 

Veiligheidsraad de United Nations Mission 
in the Republic of South Sudan (UNMISS) op, 
om de Zuid-Soedanese overheid te 
assisteren bij het versterken van vrede 
en veiligheid.

Het accent van de nieuwe missie in 
Zuid-Soedan ligt op staatsopbouw, 
mensenrechten, bescherming van de 
burgerbevolking, de beheersing van 
interne conflicten door aanwezigheid 

van militairen, vredesopbouw en de 
versterking van de veiligheidssector. Dit 
alles om de overheid in staat te stellen 
effectief en democratisch te regeren. 
Het is een geïntegreerde missie, waarin 
militaire en civiele inspanningen 
worden samengebracht.

De reportage over de UNMISS-eind-
oefening in de omgeving van Harskamp 
staat in de volgende Defensiekrant.

Luchtmachtorkest brengt ode 
aan onze planeet  
Breda  Onder de titel Stars for Planet Earth is afgelopen vrijdag 
de theatershow van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht in 
première gegaan. De voorstellingen zijn tot en met mei door het 
hele land te zien. 

Het  theaterconcert is een ode aan onze 
planeet, de volkeren, culturen, de 
natuur en de wilde dieren. Verder toont 
de luchtmacht haar maatschappelijke 
betrokkenheid door muziek en beelden 
van onder meer crisisbeheersing en 
humanitaire operaties samen te 
brengen.

Het luchtmachtorkest, dat optreedt met 
Leona Phillipo, Esther Hart, Robin van 
Beek en Rolf Koster, verzorgt niet alleen 
een gelikte, maar ook boeiende show. 
De toeschouwer kijkt vanuit de ruimte 

op aarde of wordt meegenomen door 
het heelal, bijvoorbeeld met de muziek 
van David Bowie. Michael Jackson en 
Elton John spelen ook muzikaal een 
hoofdrol. 

Wat een van de genodigden betreft, is 
Stars for Planet Earth misschien wel de 
beste theatershow van de luchtmacht. 
Iets wat menig toeschouwer na afloop 
beaamde.

De tourlijst is te vinden op:  
www.luchtmachtpresenteert.nl

Baretten voor eerste lichting 
Sociaal Vormend Traject 
savaneta  Twaalf Arubaanse jongeren rondden afgelopen 
vrijdag het eerste deel van het Sociaal Vormend Traject op  
Marinierskazerne Savaneta in Aruba af. Ze ontvingen uit handen 
van minister-president Mike Eman hun certificaat en baret.  

De jongeren kwamen binnen zonder 
werk en opleiding en waren de eersten 
die het vormende traject op de mari- 
nierskazerne ondergingen. “Ik ben 
ontzettend trots op deze jongens. Het 
was voor sommigen niet makkelijk. Ik 
heb ze zien veranderen”, aldus kapitein 
der mariniers van de Arubaanse Militie 
Glen Werleman. Het Sociaal Vormend 

Traject bestaat uit een vormings- en een 
opleidingstraject. 

De eerste is op militaire leest geschoeid 
en omvat een stage bij diverse vakoplei-
dingen die op verschillende locaties op 
Aruba worden uitgevoerd. Er zijn twee 
opkomsten per jaar van maximaal 
twintig deelnemers per keer. 

Bezoek Hillen aan Europese ambtgenoten

Nederland draagt nu bij met fregatten, 
onderzeeboten en Landing Platform 
Docks aan de Europese anti-piraterij 
operatie Atalanta en de NAVO-operatie 
Ocean Shield. 

Vorige week maandag is Hr.Ms. Van 
Amstel naar Somalische wateren 
vertrokken. Als enige Europese lidstaat 
levert ons land zogeheten Autonomous 
Vessel Protection Detachments (AVPD’s) ter 
bescherming van de schepen van het 
Wereld Voedselprogramma. 

De minister hield zijn collega´s voor 
zich zorgen te maken over het toestaan 
van gewapende private beveiligings-
teams aan boord van koopvaardij-
schepen. “Gewapende bescherming 
van de commerciële scheepvaart voor 
de kust van Somalië is een taak van de 
krijgsmacht.” 

De minister heeft inmiddels de 
Koninklijke Marine opdracht gegeven 
zo’n vijftig tot honderd schepen per jaar 
te beschermen. Volgens Hillen beschikt 
de krijgsmacht hiervoor over voldoende 
capaciteit. 

Gebrek aan tankvlieGtuiGen
In Brussel werd vooral gesproken over 
de vooruitgang van Europese defensie-
samenwerking, zodat de EU een 
concrete bijdrage kan presenteren op de 
NAVO-top in mei in Chicago. Ook kwam 
het gebrek aan tankvliegtuigen aan bod, 
dat zich ook tijdens het conflict in Libië 
openbaarde. De Amerikaanse lucht-
macht leverde toen tachtig procent van 
de capaciteit. Niet zo vreemd, want de 
Europese vloot telt slechts veertig 
tankers, terwijl de Amerikanen een 
slordige 650 toestellen bezitten. 
Frankrijk en het Europese Defensie 

Agentschap zien in die getallen 
mogelijkheden om tot samenwerking 
te komen. Hierbij ligt een rol in het 
verschiet voor het European Air Transport 
Command op vliegbasis Eindhoven. 
Nederland ziet geen probleem in 
deelname aan een eventueel samen-
werkingsverband. Hierbij speelt de 
eventuele vervanging van de twee 
Nederlandse tankvliegtuigen na 2020 
een rol. 

veldhospitaal
Hillen tekende in Brussel ook een inten- 
tieverklaring voor de ontwikkeling van 

een snel uitzendbaar veldhospitaal. 
Daaraan doen twaalf landen mee onder 
leiding van Italië. Ook is Nederland 
bereid een grotere rol te spelen in een 
forensisch laboratorium dat onder 
leiding van Frankrijk wordt ingezet in 
Afghanistan en inlichtingen vergaart 
over het gebruik van geïmproviseerde 
explosieven. De inspanningen zijn 
gericht op het achterhalen en bestrijden 
van de netwerken achter de bommen-
leggers.
Door mee te doen aan dit initiatief blijft 
de kennis behouden die in Urzugan was 
opgedaan.

Eerste bachelors van Defensie-academie
den haag  Ruim veertig officieren van verschillende krijgsmachtdelen hebben maandag als 
eersten een erkend bachelor diploma van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) ontvangen. 
Minister Hans Hillen reikte de exemplaren uit op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in 
Den Helder. 

De studenten rondden met succes een 
opleiding af binnen de Faculteit Mili- 
taire Wetenschappen (FMW). Eind vorig 
jaar kregen daar de opleidingen Krijgs- 
wetenschappen, Militaire Bedrijfs-
wetenschappen en Militaire Systemen 
en Technologie de status wetenschap-
pelijke bachelor.
"Dit is niet alleen een belangrijke 
erkenning voor de kwaliteit van de 
opleidingen bij Defensie, maar het geeft 
vooral ook afgestudeerde militairen 
bredere mogelijkheden in hun verdere 
carrière", aldus minister Hillen. De 
goedkeuring bevordert de doorstroom 
naar masteropleidingen die de officie- 
ren na hun bacheloropleiding kunnen 
volgen en maakt bovendien Defensie 
aantrekkelijker als werkgever. 

beoordelinG
Alle opleidingen van de FMW zijn 
beoordeeld door de Nederlands - Vlaam-
se Accreditatie Organisatie (NVAO). Het 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap besloot op basis van het 
positieve oordeel van de NVAO dat aan 
de genoemde opleidingen een wette- 
lijke graad mag worden verbonden. 
“Daarmee is het civiele bewijs geleverd 
voor de hoge kwaliteit van het weten-
schappelijk deel van de opleiding die 
aspirant-officieren volgen”, zegt de 
decaan van de faculteit, professor 
Wouter van Rossum.  
De FMW, met vestigingen in Den Helder 
en Breda, is net als het Koninklijk 
Instituut voor de Marine en de 
Koninklijke Militaire Academie, onder- 

deel van de Nederlandse Defensie 
Academie. De FMW verzorgt het weten- 
schappelijk onderwijs op bachelor-
niveau aan toekomstig officieren van de 
krijgsmacht. Daarnaast verricht de FMW 
militair onderzoek dat in het belang is 
van Defensie.

Verhoging pensioenpremie
den haag  Pensioenfonds ABP heeft de pensioenpremie verhoogt met twee procentpunt. Dit is 
nodig voor het herstel van de financiële positie van het ABP-fonds. Dit is voor het eerst te merken 
op de loonstrook van april. 

Van de herstelpremie komt dertig 
procent voor rekening de werknemer, 
zeventig procent wordt betaald door 
Defensie. De verhoging leidt tot een 
netto inkomensachteruitgang die 
varieert van 0,4% tot 0,6%, afhankelijk 
van de hoogte van het inkomen. 
De premieverhoging geldt per 1 januari 

2012 en duurt vooralsnog tot en met 
december 2013, maar gaat zonder 
terugwerkende kracht in vanaf 1 april 
2012. De extra premie van de eerste 
periode heeft het ABP verdeeld over de 
resterende maanden. 
Voor militair personeel is de herstel-
opslag 2,3%, en voor burgerpersoneel 

2,2%. Het verschil van 0,1%-punt is 
ontstaan doordat het ABP ervoor heeft 
gekozen dat uit een reserve te finan- 
cieren die niet bestaat voor militair 
personeel. 

Meer informatie? Kijk op de startpagina 
personeel of www.abp.nl.

 » Vervolg van pagina 1

Het orkest van de luchtmacht tijdens de première van Stars for Planet Earth. Vlnr: Gino Emnes, Leona 
Phillipo, Esther Hart en Rolf Koster.
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Nieuwe wervingscampagne van start:

‘Je moet het maar kunnen’ 
In Amsterdam staan sinds februari de lichten op groen. Na een jaar in de luwte werven mag het DienstenCentrum Werving en Selectie 
(DCWS) weer actief op zoek naar nieuw personeel. “Gelukkig”, verzucht directeur DCWS, kolonel Rik Bergman. “Een jaar afwezigheid 
heeft grote gevolgen voor de aanstellingsopdracht. In 2012 moet Defensie zo’n drieduizend mensen binnenhalen. Zonder een nieuwe 
campagne lukt dat simpelweg niet. Doordat we onzichtbaar waren voor het massapubliek, zijn we veel bekendheid kwijtgeraakt. 
Bovendien is de burger sceptisch. ‘Bij Defensie moet je nu niet zijn’, is toch de algehele opvatting.”

Jarenlang voerden de krijgsmachtdelen 
ieder hun eigen campagne. Wie herin- 
nert zich niet de slogans ‘één team, één 
taak’ (Koninklijke Luchtmacht), ‘De 
marine vergroot je wereld’ en de, zelfs 
meest bekroonde arbeidsmarktcampag-
ne, ‘geschikt/ongeschikt’ van de land- 
macht. Met ‘Je moet het maar kunnen’ 
trekken de defensieonderdelen juist 
samen op bij de werving van militairen. 
Reden? “Het is financieel en strategisch 
slimmer”, verklaart Bergman de nieuwe 
koers. “Met de campagne benadrukken 
we niet de verschillen, maar juist de 
gemene deler: namelijk je vak uitoefe-
nen onder moeilijke omstandigheden. 
We mikken op de specialist die zijn of 
haar vak verstaat. 

De verschillen tussen de krijgsmacht-
delen zorgen er vervolgens voor dat er 
voor elk wat wils is.” De ‘sterke merken’ 
verdwijnen overigens niet, want in alle 
uitingen is het werk van landmacht, 
marine, luchtmacht en marechaussee 
te zien. Zoals dit jaar duidelijk wordt in 
de diverse deelcampagnes. 

beroepstrots
Creatief brein achter de campagne is 
STEAM. Het bureau haalt na een lange 
Europese aanbesteding een bijzondere 

opdrachtgever binnen. “Defensie is een 
walhalla voor reclamemakers”, beaamt 
creatief directeur Maarten Kuipers. 
“Zet een F-16 neer of een paar stoere 
mariniers op het strand en je hebt al een 
pakkend beeld. Toch moest het roer 
volgens Kuipers radicaal om. “De 

plaatjes van een soldaat die tijgerend 
door de modder kruipt, kennen we wel. 
Juist door de verschillende vakrichtin-
gen bij Defensie te benadrukken, spreek 
je de doelgroep veel directer aan. 
Functies waar je niet meteen aan denkt, 
worden nu juist belicht.” 

Met de thema’s beroepstrots en vakman- 
schap ging Kuipers uiteindelijk aan de 
slag. “De campagne ‘Je moet het maar 
kunnen’ gaat over de mentaliteit van de 
mensen die het dóen. De militairen die 
er staan als het erop aankomt.
Tegelijkertijd gaat de campagne over 
het vakmanschap. Je kan automonteur 
zijn bij de Kwik-Fit om de hoek, maar 
verwissel je ook een wiel bij plus vijftig 
graden in oorlogsgebied? Die emotio-

nele laag van respect willen we bereiken 
door dat ene zinnetje ‘Je moet het maar 
kunnen’.”

Minder zichtbaar
Inmiddels zijn de eerste twee doel-
groepcampagnes live gegaan: de 
wervingsactie voor technisch personeel 
via Marktplaats en voor de VeVa-
opleiding (zie kader). Opvallend is dat 
Defensie minder massamedia inzet en 
meer online adverteert. Videobanners 
op diverse sociale media en websites 
waar jongeren zich oriënteren op een 
vervolgopleiding moeten de aandacht 
trekken. Daarmee is de campagne 
minder zichtbaar voor het grote publiek. 
Kuipers: “Je moet daar zijn waar je 
doelgroep is. Daarnaast betrekken we 
de jongeren actief bij de campagne, 
bijvoorbeeld door een techniekdag of 
een infodag te organiseren.” Ook aan de 
ouders is gedacht. 
Zij kunnen terecht op een speciaal 
ingericht deel op de VeVa-website met 
de ‘tien meest gestelde vragen’. “De 
invloed van ouders op de beroepskeuze 
van hun kind moet je niet onder-
schatten. Anders dan bij voorgaande 
wervingscampagnes richten we ons nu 
meer op deze influentials. Zij maken 
zich zorgen over de betrouwbaarheid 

van Defensie als werkgever”, zegt 
Kuipers.

MisvattinG
De lancering van de campagne komt op 
een moment dat onder het personeel 
nog veel onzekerheid heerst over hun 
baan. Daarnaast legt de inbedding van 
Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) in de 
organisatie een groot beslag op de 
eenheden. Positief blijven over je 
werkgever in tijden van bezuinigingen? 
Onbegrip ligt op de loer, terwijl juist de 
militair van nu het verhaal moet 
vertellen. “Het is een veel gevraagd 
dat realiseer ik me zeer zeker”, zegt 
Van Uhm. “Je kunt nog zo’n mooie 
campagne lanceren, maar als onze 
eigen mensen het verhaal niet willen 
vertellen, houdt het op. 

Zij zijn juist degenen die het werk doen 
en die als geen ander hun ervaringen 
kunnen vertellen. Ik hoop dat al mijn 
collega’s ondanks hun teleurstelling 
over het kleiner worden van onze 
krijgsmacht, het hogere belang zien 
en zich als een ambassadeur willen 
inzetten. Jonge aanwas is simpelweg 
nodig om een juiste mix te houden 
tussen ervaren en niet ervaren, jong en 
oud.”

Volgens directeur DCWS is het een mis- 
vatting om te denken dat een starter het 
zittende bestand verdringt. Bergman: 
“Het personeel dat nu overtollig dreigt 
te raken, zit vooral in de bovenlaag. 
Wij richten ons op jonge mensen die 
onderaan de ladder beginnen. De 
meesten kiezen niet voor een baan voor 
het leven, maar komen vijf tot acht 
jaar ervaring opdoen in een unieke 
omgeving.” 

Vernieuwend, menselijk en afwijkend. 
Met de nieuwe campagne gooit 
Defensie de werving over een totaal 
andere boeg. Niet de kleuren uniforms 
spelen een prominente rol, maar juist 
de overeenkomsten tussen de krijgs-
machtdelen. Zowel Bergman als Kuipers 
verwachten dat de slogan aanslaat. 

Kuipers: “Het is misschien serieuzer dan 
het concept geschikt/ongeschikt, maar 
het roept een bepaalde emotie op. Hij 
komt echt binnen.” “Misschien nog wél 
belangrijker: het lanceren van über-
haupt weer een campagne geeft aan dat 
solliciteren bij Defensie wel degelijk zin 
heeft. We zoeken namelijk nog steeds 
mensen!”, onderstreept Bergman. 

 | tekst  elnt Marlous de ridder  
 | illustraties  steaM

Over VeVa
Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), een samenwerking tussen Defensie en de Regionale Opleidingscentra, vormt de komende jaren dé kweekvijver voor jong 
Defensiepersoneel. In de toekomst komt zelfs zeventig procent van de instroombehoefte aan nieuwe militairen uit VeVa. In deze opleiding leren leerlingen primair 
een vak op MBO niveau en krijgen ze daarnaast een uitgebreide kennismaking met Defensie. Richtingen die leerlingen kunnen kiezen, zijn onder meer bedrijfs-
autotechniek, grondoptreden, ICT, logistiek en zorg. Afhankelijk van het niveau: 2 of 3 (18-24 maanden of 30-36 maanden) worden ze voorbereid op een functie als 
soldaat, matroos of onderofficier. Directeur DienstenCentrum Werving en Selectie, kolonel Rik Bergman, over de kracht van VeVa: “Wat wij bieden aan jongelui van 
16 jaar is dat ze een vak leren, maar wel met een militair sausje. Tijdens de stages bij de defensieonderdelen krijgen ze een goed beeld van het militaire leven, leren 
ze samenwerken en wordt er gewerkt aan discipline en conditie. Uiteindelijk zorgt dat voor minder uitval als de leerlingen daadwerkelijk solliciteren. Bovendien 
binden we op deze manier een groep jongeren die nog te jong is om bij Defensie te solliciteren.”

Gedegen basis 
VeVa garandeert dat de geslaagden een gedegen militaire basis hebben en goed zijn opgeleid voor hun toekomstige functie. Ook voor de leerlingen is het volgen 
van VeVa voordelig: als ze de opleiding positief afronden krijgen ze een erkend civiel diploma. Als de leerling vervolgens wordt goedgekeurd en met positief resul-
taat het veiligheidsonderzoek afrondt, krijgt hij/zij een aanstelling als militair aangeboden. 
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‘Je moet daar zijn waar  
je doelgroep is’

‘De campagne gaat over 
de mentaliteit van de 
mensen die het dóen’
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Commando’s vullen Roosendaalse straten 

Eens commando, altijd commando
roosendaal  “Als ik de klimtoren weer zie, krijg ik rillingen. Via 
die ijzeren treden klommen we omhoog, natuurlijk ongezekerd. 
Soms viel er dan een maatje in de sloot eronder. Zo ging dat in die 
tijd.” ‘K’ van der Velden is één van de 3300 oud-commando’s die 
zich afgelopen zaterdag meldt aan de poorten van de Engelbrecht 
van Nassaukazerne. Het Korps Commandotroepen bestaat 
zeventig jaar en dat mag Roosendaal weten.  

Hoogtepunt van de reünie vormt het 
traditionele defilé over de oude Markt. 
Reünisten van alle lichtingen lopen naar 
het centrum, aangevoerd door de parate 
troepen in verschillende tenues. Dit jaar 
was het de beurt aan burgemeester 
Jacques Niederer en minister Hans 
Hillen om het defilé af te nemen. 

Commando’s in het traditionele wood- 
landtenue, snipers, operators in voor berg- 
achtig terrein geschikte kleding en 
para’s sieren de route. Het publiek krijgt 
zo een goed beeld van het veelzijdige 
karakter van het Korps Commando-
troepen (KCT). De mannen zijn onher- 
kenbaar gemaakt met bivakmutsen 
en camouflage, want ondanks het  
openbare karakter van het defilé mag 
niemand weten welke personen er 
schuil gaan achter het KCT. “Indruk-
wekkend om te zien en te horen wat het 
KCT allemaal doet”, zegt Edith, die langs 

de kant haar ‘bijzondere’ stadsgenoten 
gadeslaat. “Voor de beeldvorming ook 
goed dat ze zo’n defilé houden. Het is 
duidelijk dat je over een enorme men- 

taliteit moet beschikken om commando 
te worden.”

verbindinG
De stad Roosendaal en het KCT zijn, 
na de oprichting in 1942 in Schotland, 
inmiddels sinds 1949 onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Burgemeester 
Niederer: “Wat ik belangrijk vind aan 
het defilé is de verbinding tussen 
militair en burger. Normaal gesproken 
blijft het KCT, vanwege de aard van het 
werk verborgen voor het publiek. Een 
dag als vandaag bevestigt juist de warme 
vriendschapsband tussen het KCT en de 
bevolking van Roosendaal. Het zijn 
bijzondere inwoners: als burgemeester 
vind ik het een eer zo’n elite-eenheid in 
mijn stad te hebben.” Ook de minister 
liet zich lovend uit  over 'zijn' comman-
do's. Hij dankte de huidige en oud 
korpsleden namens het hele kabinet 
voor hun wereldwijde inzet door de 
jaren heen.

hooGtepunt
Van Suriname en Cambodja tot recen- 
tere missie in Irak en Afghanistan. 
Hoewel de aard van de operaties en de 
inzet van het KCT door de jaren heen 
radicaal is veranderd, blijft de vijfjaar-
lijkse reünie een hoogtepunt voor elke 
groene baret. “Er hangt altijd een 
zweem van mysterie over de missies van 
commando’s, maar dat is niet wat ons 
samenbrengt”, zegt commandant KCT 
kolonel Rob Querido. “Wat bindt is de 
opleiding, die al zeventig jaar hetzelfde 
is. De broederschap, kameraadschap en 

waarden en normen die je worden 
bijgebracht, gaan van oud op jong over. 
Dus als de jonge operator van nu praat 
met een commando van No.2 (Dutch) 
Troop (de eerste Nederlandse comman-
do-eenheid, red.), dan herkent hij hoe 
die is opgeleid en delen ze de ontberin-
gen. Dat maakt het Korps uniek.”

Onder het motto ‘eens een commando, 
altijd een commando’ weet de reünie 
dan ook altijd duizenden groene baret- 
ten te trekken. Van heinde en ver komen 
oudgedienden naar de dag om herinne- 
ringen op te halen. En ja, bij een reünie 
die maar eens in de vijf jaar plaatsvindt, 
is het voor sommigen altijd maar 
afwachten wie van je maten nog in 
leven is. Aan de tafel van Wim Tollenaar 
en Theo Schmiedt missen er dan ook 
een aantal en dat is confronterend. 
Schmiedt: “De kameraadschap en de 
mores die je hier leert, raak je nooit 
meer kwijt. Het is als gif gewoon.” “Er 
is natuurlijk wel veel veranderd”, vult 
Tollenaar aan. “In onze tijd mocht het 
allemaal niets kosten. Als je het materi- 
eel van nu ziet, sla je steil achterover. Ik 
had graag bij de parachutisten gewild, 
maar dat was er toen niet bij.”

 | tekst  elnt Marlous de ridder 
 | foto’s  sM Gerben van es, avdd

binnenland

‘Wat bindt is de opleiding 
die al 70 jaar hetzelfde is’

‘Het is duidelijk dat ze een 
enorme mentaliteit 
hebben’

Linksboven De commando’s zijn onherkenbaar, want ondanks het openbare karakter van het defilé mag niemand weten welke personen er schuil gaan achter het KCT. Foto: sgt-1 Jeroen  Rechtsboven Van heinde en 
ver komen oudgedienden naar de reünie om herinneringen op te halen.  Linksonder Vijftig oud-commando’s komen binnen via de bekende ‘tranenpoort’ op de Engelbrecht van Nassaukazerne. De lopers van de 
reünie wandelmars haalden zo’n 40.000 euro op voor het goede doel.  Rechtsonder Een biertje met de maten van vroeger, de vijfjaarlijkse reünie blijft een hoogtepunt voor elke groene baret.

Reünie wandelmars
Voorafgaand aan de reünie namen 
bijna vijftig oud-commando’s van 
tussen de 42 en 82 jaar deel aan de 
reünie/wandelmars. Zij liepen  
vorige week zo'n 180 kilometer 
van Schaarsbergen tot Roosendaal. 
Het detachement werd zaterdag-
ochtend onder muzikale begelei- 
ding van de ‘The Seaforth Highland-
ers Pipes and Drums’ via de ‘tranen-
poort’ van de Engelbrecht van 
Nassaukazerne binnengehaald. 
De commando’s hadden dit jaar 
een nobel doel. Voor Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa) haalde 
de Commandovereniging 
Gelderland met de mars zo’n 
40.000 euro op.

Callsign Nassau: inkijkje 
in geheime operaties 

DeN HaaG  Minster Hans Hillen 
en korpscommandant kolonel 
Rob Querido ontvingen zaterdag 
ook het jubileumboek ‘Callsign 
Nassau: het moderne Korps  
Commandotroepen 1989-2012’. 
Hierin beschrijven de auteurs 
arthur ten Cate en Martijn van 
der Vorm de periode 1989 - 2012 
uitgebreid. en niet zonder reden, 
want na de val van de Berlijnse 
Muur in november ’89 braken 
ook voor het KCT andere tijden 
aan. 

De vroege jaren negentig vormden 
de opmaat tot wereldwijd expe-
ditionair optreden. Om daaraan 
te kunnen deelnemen, maakte 
het KCT voortvarend een lijvige 
transitie door. Maar goed ook, 
want het had niet veel gescheeld 
of de commandotroepen waren 
hun zelfstandige positie kwijt en 
hadden deel uitgemaakt van 11 
Luchtmobiele Brigade. Omdat 
hogerhand net op tijd het nut van 
de groene baretten inzag, werd 
het Korps in rap tempo uitgebreid, 
zagen allerlei specialisaties het 
daglicht en kwam er een uit-
gebreide doctrine. Deze en vele 
andere aspecten komen in de 335- 
pagina’s tellende hardcover voor 
het voetlicht. Maar de meeste 
ruimte in Callsign Nassau is 
gereserveerd voor de recente 
operaties, trainingen en vredes-
missies, waaronder langdurige 
inzet in het voormalige Joego-
slavië en Afghanistan. 

Vooral laatstgenoemde krijgt veel 
aandacht. Niet zo vreemd, want 
de aanslagen van 11 september 
2001 luidden een nieuw tijdperk 
van crisisbeheersingsoperaties in. 
Zonder twijfel hebben de auteurs 
tientallen (en misschien nog meer) 
personen geïnterviewd om exact 
te weten te komen wat zich vooral 
in het zuiden van Afghanistan 
afspeelde. Voor wie een inkijkje 
wil in de tot voor kort geheime 
operaties waaraan de Nederlandse 
operateurs deelnamen, is Callsign 
Nassau een aanrader. Ronduit 
boeiend zijn verhalen over smok- 
kelende opstandelingen, stam-
leden van diverse pluimage, 
tactieken en over commando’s die 
door het oog van de naald kropen. 
Callsign Nassau is een publicatie 
van het Nederlands Instituut voor 
Militair Historie en wordt in de 
boekhandel verkocht. ISBN 978-
94-6105-671-9.     
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Plaatsvervangend secretaris-generaal Frits Herman de Groot:

‘Bestuursstaf gaat 
thematisch werken’
den haag  Niet meer denken in directies, maar medewerkers projectmatig inzetten bij onder-
werpen in hun vakgebied. Thematisch werken wordt vanaf volgend jaar de norm binnen de  
Bestuursstaf. Aan plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) Frits Herman de Groot de taak  
om deze cultuuromslag te realiseren. 

PSG Herman de Groot heeft in zijn 
ambtelijke carrière al de nodige ervaring 
opgedaan met reorganisatietrajecten 
(Samson, Nieuw Evenwicht). Niet ver- 
wonderlijk dus, dat hij de aangewezen 
persoon is om de reorganisatie van de 
Bestuursstaf (BS) vorm te geven. “We 
liggen op koers met de hervorming”, 
zegt de PSG, die als fervent zeezeiler 
graag in metaforen spreekt die aan- 
sluiten bij zijn hobby. 

anders werken
Zoals zoveel Defensiemedewerkers 
moest ook de op één na hoogste 
ambtenaar op het ministerie iets weg- 
slikken toen hij zich realiseerde wat de 
bezuinigingen zouden gaan betekenen 
voor de Bestuursstaf. Na de bekende 
fases van ontkenning en boosheid 
volgde de acceptatiefase: met een reduc- 
tie van dertig procent verandert niet 
alleen de omvang maar is het nood-

zakelijk dat ook de inrichting van de 
Bestuursstaf  ingrijpend wijzigt. In de 
Beleidsbrief staat dat de bestuurlijke 
processen eenvoudig moeten zijn, dat 
er slechts regie op hoofdlijnen is, dat er 
meer ruimte komt voor de uitvoering 
waarbij de leidraad is ‘Je bent ervan of 
niet’. 

Dat betekent dat ondersteuning en 
uitvoering uit de Bestuursstaf worden  
ontvlochten en ergens anders belegd. 
“Eenvoudiger gezegd komt dat voor de 
Bestuursstaf neer op anders werken”, 
vertaalt de PSG. “De Bestuursstaf werkt 
straks de hoofdlijnen uit (het ‘wat’) en 
laat  de uitvoering en ondersteuning 
over aan de defensieonderdelen (het 
‘hoe’). Daarbij kiezen we voor het 
plaatsen van alle medewerkers van 
de Bestuursstaf onder de secretaris-
generaal.”

Het aansturen van het defensieapparaat 
moet straks worden geklaard met 
minder mensen. “Logisch, als je - 
populair gezegd - besluit daar te redu- 
ceren waar je niet kunt schieten, om zo 
je gevechtskracht te ontzien. Voor de 
Bestuursstaf betekent dat echt een 
omslag in denken. Wat komt er op ons 
af en hoe gaan we dat aanpakken? De 
focus zal komen te liggen op het maken 
van defensiebrede integrale afwegin-
gen, waarbij we denken in doelen en 
welke middelen daarbij nodig zijn om 
het resultaat te bereiken. Essentieel 
daarin zijn de competenties van je 
mensen, daar zullen we in moeten 
investeren.” 

bouwsteen
De eerste stappen zijn daarin reeds 
gezet. “We laten onze medewerkers als 
voorbereiding op  de nieuwe structuur 
reeds kennis maken met de nieuwe 
manier van werken. We bereiden ze 
voor om hun competenties breder te 
gaan inzetten en leren ze om vooruit te 

denken: wat draagt jouw bouwsteen bij 
aan het geheel, welk effect heeft jouw 
beslissing op het resultaat, waar kun je 
er meer uit halen? Dat kan mensen uit 
hun comfort-zône halen en stimuleert 
ze nieuwe wegen te verkennen. 

Dat is precies waar we naar streven, en 
van belang voor de defensieorganisatie 
van morgen!’ 

De reorganisatie van de Bestuursstaf ligt 
weliswaar op schema, ook hier weten de 
mensen individueel nog niet waar ze 
aan toe zijn. “Om nog maar eens een 
zeiluitdrukking te gebruiken: we varen 
scherp aan de wind, maar sneller kan 
het echt niet. Bij iedere reorganisatie zie 
je permanent spanning tussen tempo 
en zorgvuldigheid. Je mensen te lang in 
onzekerheid laten, werkt verstikkend en 
dat remt ook weer het tempo. Mijn 
streven is nog steeds om het personeel 
zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. 
Maar je wilt natuurlijk vooral ook zorg- 
vuldig zijn, alles goed afstemmen met 
de medezeggenschap. Dat betekent 
veel en vooral helder en open commu-
niceren.” 

Als de nieuwe Bestuursstaf er straks 
staat, is dat vanaf één locatie, het Plein 
Kalvermarkt Complex. “In mijn optiek is 
dat een groot winstpunt, want het biedt 
de mogelijkheden om dat thematisch 
werken beter door te voeren. Straks zijn 
we al ingericht op de nieuwe manier van 
werken, iedereen zit bij elkaar onder 
één dak en dat houdt de lijnen kort.” 

Ook in het land zal de nieuwe werkwijze 
van de BS een positief effect hebben, 
denkt Herman de Groot. Zo in de details 
besturen, is absoluut verleden tijd. 
Simpelweg, omdat we de mensen niet 
meer hebben.”

 | tekst  leo de rooij &  
 | elnt Marlous de ridder
 | foto's  Maurits van hout avdd

‘Mensen lang in onzeker-
heid laten, werkt 
verstikkend. Maar je wilt 
vooral ook zorgvuldig zijn’ 

‘De bestuurstaf werkt 
straks de hoofdlijnen  
uit en laat uitvoering en 
ondersteuning over aan  
de defensieonderdelen’

Deze periode besteedt de Defen-
siekrant uitgebreid aandacht aan 
de stand van zaken rond de reor-
ganisatie. In een serie interviews 
geven de commandanten van de 
defensieonderdelen hun visie over 
wat al bereikt is en wat er nog 
staat te gebeuren. Deze week is 
het de beurt aan plaatsvervangend 
secretaris-generaal mr. Frits 
Herman de Groot. 
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Centrale rol NLMARFOR bij amfibische operaties Cold Response 

Amfibische cocktail met ijs 
TROMSØ, NOORWEGEN  Neem een flinke schep ijs. Meng het met sneeuw, windchill en golfslag. Voeg toe: een internationaal vlootverband, mariniers, grond- en 
luchteenheden. Breng op smaak met zweet en melkzuur. Voilà, een arctisch amfibische cocktail. De Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) is een van de barmannen 
van de grote internationale oefening Cold Response. Van 12 tot en met 21 maart serveren ze in Noord-Noorwegen een operationele mix met een flinke bite. Alleen het 
parasolletje moet u zelf erbij denken.   

‘Gezellig’ is niet een term die je direct 
associeert met een militaire oefening. 
Maar geheid dat het personeel aan 
boord van HMS Bulwark wel weet wat de 
Nederlanders ermee bedoelen. De US 
Marines liggen immers tot in de gangen 
van het Britse amfibische transportschip. 
Voor de NAVO-oefening Cold Response zijn 
zo’n 16.000 militairen uit vijftien landen 
samengetrokken in Noorwegen en 
Zweden. En ja, dat betekent soms dat 
het her en der even indikken is. 

kater
Cold Response schotelt de deelnemers een 
complex crisisscenario voor, waar zowel 
land-, lucht- als maritieme eenheden 
flink hun tanden in kunnen zetten. 
Vanaf de Bulwark plant en coördineert 
een Brits-Nederlandse marinestaf de 
amfibische operaties in het geheel. 
Stafpersoneel zit in de combined operations 
room schouder aan schouder om de 
acties van vloot en mariniers goed op 
elkaar af te stemmen. 
Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Schiedam 

maken deel uit van een multinationale 
vloot van fregatten, korvetten, mijnen-
jagers. Samen vormen ze een escorte 
voor drie amfibische transportschepen. 
HMS Illustrious, Bulwark en Hr.Ms. 
Rotterdam zijn de waardevolle plat-
formen die koste wat kost beschermd 
moeten worden. Zonder deze Landing 
Platform Docks geen amfibische landingen 
en eindigt Cold Response met een kater. 

chirurGische acties
De bergen, arctische valwinden en 
dichte sneeuwstormen maken het barre 
gebied tot een operationeel uitdagende 
omgeving, vertelt commodore Paddy 
McAlpine. Glimlachend: “Als het 
makkelijk zou zijn, waren we hier niet.” 
De Schot voert als Commander Amphibious 
Taskforce (CATF) het bevel over het Brits- 
Nederlands amfibisch samenwerkings-
verband. “Het is mijn taak om het 
amfibische team in de juiste positie te 
brengen en het te ondersteunen bij de 
landing.”
De landing zelf is in handen van kolonel 

der mariniers Freek Swart, plaatsvervan-
gend commandant NLMARFOR. Als 
Commander Landing Forces (CLF) stuurt hij 
de Britse Royal Marines, US Marines en het 
Nederlandse 2de Mariniersbataljon en de 
2de Bootcompagnie aan. Vanaf de drie 
amfibische transportschepen voeren 
‘zijn’ mariniers snelle chirurgische acties 
uit in het kustgebied ter ondersteuning 
van de naar het noorden oprukkende 
landeenheden van de bondgenoten. 
Snel erin en eruit, dat is de kern van deze 
zogeheten raids. Ze vormen de warming up 
voor de finale: een massale amfibische 
landing. 

synchronisatie
“De zogenoemde assault is een groot en 
complexe operatie waaraan veel schepen 
en mariniers deelnemen”, legt Swart uit. 
“Dat vraagt veel afstemming en coördi- 
natie. Behalve de intensieve voorberei-
ding en planning neemt ook de aanval 
zelf meerdere dagen in beslag.”
“Synchronisatie, daarmee valt of staat 
een amfibische aanval”, verduidelijkt 

McAlpine. “Juist daarom zijn onze 
tactieken en staven geïntegreerd. 
Wanneer je opereert met grote amfibi-
sche eenheden draait alles om timing.” 
Haperingen in het offensief kunnen 
funest zijn, onderstreept de CATF. 
“Vertraging is onvergeeflijk. Dat draait 
uit op een aanval op je landcomponent 
of de vernietiging van je amfibische 
troepen.”

inGrediënten
Ondanks alle plannenmakerij en 
trainingen hebben de commandanten 
één factor nooit helemaal in de hand: 
het weer. “Je kunt het nog zo goed 
hebben gepland en voorverkend, maar 
de weersomstandigheden kunnen altijd 
roet in het eten gooien”, zegt McAlpine. 
Zwaar weer kan vitale helikopteropera-
ties belemmeren en landingsvaartuigen 
in het dok houden. “Harde wind, slecht 
zicht, hoge golfslag, het weer is een 
sleutelfactor en zet alles onder druk.” 
De individuele schepen en mariniers-
eenheden zijn uiteindelijk pionnen in 

een groter spel. Bij Cold Response ligt de 
focus op de staven. 
Aan NLMARFOR de taak om van de 
verschillende militaire ingrediënten een 
smaakvolle en vooral succesvolle mix te 
brouwen. Swart blikt met een goed 
gevoel terug op Cold Response. “We 
hebben hier heel realistisch geoefend. 

Onze Noorse tegenstanders waren zelfs 
verbaasd over de manier waarop we in 
de eindfase onze mobiliteit vergrootten. 
Onze mariniers wisten de Noren 
regelmatig in de flanken te verrassen.” 
Jarenlange koudweertraining betaalt 
zich in deze massale oefening uit, 
constateert de kolonel. Maar de lichte 
infanterie is slechts één van de smaak-
makers van Cold Response. “Mariniers-
compagnies, verbindelaars, de meteo, 
ze leverden allemaal keihard en goed 
teamwork.” 
   
 | tekst  inGMar kooMan
 | foto’s  sGtbdav sjoerd hilckMann &
 | sgt-1 dave de vaal, avdd

Linksboven In totaal nemen zo’n 800 Nederlandse militairen deel aan Cold Response.  Linksonder Hr.Ms. Rotterdam levert een nieuwe ‘lading’ Amerikaanse mariniers en Nederlandse Vikings af.  Rechtsboven Viking pantserrupsvoertuigen ‘landen’ in een van de vele 
Noorse fjorden.  Midden Cougar transporthelikopters ondersteunen de amfibische operaties.  Rechtsonder De besluitvaardigheid van de NLMARFOR-staf is van levensbelang voor de mariniers op de grond.  Middenonder Aan boord van de Bulwark smeden Britten en 
Nederlanders de amfibische plannen.

andere eenheden in Cold Response
De Duik- en Demonteer Groep verzekerde voorafgaand 
aan de landingen dat de locaties mijnen- en obstakel-
vrij waren. Met twee Cougars en 36 man leverde het 
Defensie Helikopter Commando een bijdrage aan de 
amfibische operaties. 13 Gemechaniseerde Brigade 
ondersteunde met 45 personen de landcomponent in 
de planning van de grondoperaties. 154 commando’s 
infiltreerden samen met een Amerikaans special tactics 
squadron diep in vijandelijk gebied om doelwitten en 
installaties uit te schakelen. Twintig mariniers van het 
Maritieme Special Operations Forces voerden binnen een 
gecombineerde taakgroep met US Navy Seals speciale 
operaties uit, parallel aan Cold Response.
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dekaatjes
heten de gratis advertenties in de Defensie-
krant. De tekst mag niet langer zijn dan veertig 
woorden en kan alleen schriftelijk of per e-mail 
worden ingediend. De redactie is niet verant- 
woordelijk voor de inhoud, noch voor de 
gevolgen van de plaatsing. Graag ‘Dekaatje’ 
vermelden. Dekaatjes kunnen worden 
ingestuurd naar defensiekrant@mindef.nl, 
ovv naam, adres, woonplaats eventueel 
telefoonnummer, onderdeel en registratie-
nummer. Let op: de Defensiekrant wordt iedere 
week ook op internet gepubliceerd.
 
 
Woningen

te koop : Den Haag, Oranjerivierstraat 7,  

 
 
nieuwbouw 3-kmr appartement  op begane  
grond. Opp. ca.80 m².Keuken met kookeiland/
app. Tegelvloer met vloerverwarming. 
Woonkmr ca.28 m²,  2 slpkmsr 14 m² en 10,5 
m², badkmr, balkon 18 m². Opl. per direct.  
Vr.pr.: € 183.500,- k.k.  Voor vragen of foto’s  
bel  06-41943565. 

te koop; Rilland, Mairestraat 2, Finnhouse 
semi-bungalow. Bgg met vloerverwarming, 2 
slpkmrs en overloop/ vide en computerruimte. 
Vrijst.  garage 5x7 m met zolderkmr en vaste  
trapopgang. Koud en warm water, 220/380v  
en verw., oprit  17 m met smeedijzerenhek en 
poort. Perc.opp.  336  m². 15 min van Vlb  

 
 
W’drecht. Vr. pr. € 250.000,- Zie www.
woonhuis-zwh.nl of bel  06-53940153. 

te koop: Zwolle, Brekken 3, leuke uitgeb.  
tussenwoning in de Aa-landen met centrale 
ligging. Voor- en achtertuin en achterom.  
Achtertuin op Z. Twee slpkmrs op 1e verd. over 
de voll. breedte van huis. Zie: http://www.
funda.nl/koop/zwolle/huis-47981617- 
brekken-3/ 
 

Recreatie 

te koop: Polyester kajuitzeiljacht, Friendship  

 
 
23, 4 slppltn. Bjr ca. 1975. Ligplaats: Veerse 
Meer, Noord-Beveland. Lengte: 6,90 m.  
Breedte: 2,15 m. Diepgang: 1,00 m.  
Masthoogte boven water: 9,25 m.  
Gewicht: ca. 1150 kg. Grootzeil, genua, fok en 
bb motor. Vr.pr. € 1250,-.  
Tel: 06-52346507 of mail: lelkensccm@
hotmail.com  
  

Diversen 

Motorrijders welkoM in Sauerland.  
Zie www.hauswohlbehagen.com. Pension- 
groepsaccommodatie. 

 
Reünie

Gezocht  (Oud-)leden van CHC (Cadetten 
Hockey Club) om op vrijdag 18 mei op de KMA 
te Breda een reünie toernooi mee te spelen. 
Tijd 14.00 – 17.00. Kosten voor deelname zijn  
€ 5,-. Aansluitend is er de mogelijk tot BBQ 
met de Vereniging Oud Leden Cadetten.  
 
Aanmeldingen sturen naar: 
MCE.MarquartScholtz.01@mindef.nl.  
Of info via 070-3188813.

Eigen verantwoordelijkheid onderwerp van onderofficierenconferentie

‘Je toekomst heb je zelf in de hand’
amsterdam  In de ochtend met onderofficieren in kleine groepjes discussiëren over vier stellingen en de conclusies daarvan ‘s middags plenair voorleggen  
aan de top van Defensie. Dat is het idee van de Nationale Onderofficierenconferentie die alweer voor de achtste keer werd gehouden. Het thema op donderdag  
22 maart in Amsterdam was ‘Werken aan je toekomst’. 

De 132 onderofficieren worden bij 
binnenkomst onderverdeeld in groepen 
naar leeftijd en hun toekomstbeeld: 
wil/kan ik bij Defensie blijven? Met 
aanwezige onderofficieren  worden de 
stellingen besproken en komen ze tot 
een conclusie. Uiteindelijk blijkt dat de 
antwoorden die de verschillende 
groepjes geven op de stellingen, hele- 
maal niet veel van elkaar verschillen. De 
middagsessie, met het topmanagement 
van Defensie present, start ontspannen. 
Maar even later, als de stellingen plenair 
worden doorgenomen, neemt de 
serieuze toon de discussie over.

Stelling 1: Wat moet ik doen voor een goede 
loopbaan binnen Defensie?

De vijf subgroepen komen in grote 
lijnen tot dezelfde conclusie: gebruik
de beschikbare tools, zoals het POP 
(persoonlijke ontwikkelingsplan) en 
ontwikkel jezelf door bijvoorbeeld het 
volgen van opleidingen. Ook het 
e-portfolio wordt meerdere malen 
genoemd, maar daar lijken niet alle 
onderofficieren klaar voor. “Ik heb 
gewoon een map met daarin alle 

diploma’s en tevredenheidsbetuigin-
gen”, bekent een aanwezige sergeant-
majoor. Ook noemen bijna alle syndi- 
caten de loopbaanbegeleider, maar 
daarover meer bij stelling 2. Een adju- 
dant van de landmacht is wat betreft 
carrièreplanning stellig: “Je toekomst 
heb je zelf in de hand. 

Verdiep je in een functie. Toen ik bij de 
Koninklijke Landmacht niet de functie 
kon vinden waarnaar ik zocht, ben ik 
overgestapt  naar de Marechaussee. 
Kijk breder dan naar alleen je eigen 
vakgebied.” Inmiddels is hij weer terug 
bij de Koninklijke Landmacht.

Stelling 2: Wat moet de Defensieorganisa-
tie voor mij doen voor een goede loopbaan 
binnen Defensie?

De taak van de loopbaanbegeleider is 
voer voor een discussie die bijna een uur 
duurt. De loopbaanbegeleider begeleidt 

mij naar een nieuwe baan, is het idee 
van sommigen. De ervaringen zijn zeer 
divers. De een weet niet eens wie zijn 
loopbaanbegeleider is, een ander heeft 
er een ‘hotline’ mee. Moet ik de begelei-
der benaderen of benadert hij of zij mij? 
Per krijgsmachtsdeel lijken er ook nog 
verschillen te zijn. Commandant der 
Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, 
wijst op de eigen verantwoordelijkheid. 
Over de onbekendheid van de loop-
baanbegeleider in het algemeen zegt 
de CDS: “Als ik hier hoor dat het zo 
onduidelijk is wat zij doen, moeten we 
zorgen dat dat beter bekend is. Daar 
hebben we middelen voor als intranet 
en de Defensiekrant. Daar gaan we aan 
werken.”

Stelling 3: Wat kan ik doen voor een goede 
loopbaan na vertrek bij Defensie?

Wanneer deze stelling aan bod komt, 
worden er twee heren uit het bedrijfs-
leven naar voren gehaald. Beiden 
hebben een achtergrond bij Defensie. 
Zij beantwoorden de stelling vanuit hun 
perspectief, dat van ‘buiten de poort’. 
“Militairen moeten niet zo bescheiden 

zijn, ze onderschatten zichzelf”, compli- 
menteert de een zijn publiek. “In het 
bedrijfsleven staan doelgerichtheid, een 
teamspeler zijn en betrouwbaarheid 
hoog op de agenda. U bent meer waard 
dan u denkt.” De ander heeft een wat 
meer praktische tip. “Probeer niet te 
communiceren zoals u gewend bent 
binnen Defensie. Buiten de poort mag 
het wel wat minder direct. Heb meer 
geduld met mensen.”

Stelling 4: Wat moet de Defensieorganisa-
tie voor mij doen voor een goede loopbaan 
na vertrek bij Defensie?

Opleidingen van Defensie moeten ook 
buiten de organisatie worden erkend. 
Dat is de belangrijkste conclusie van 
deze stelling. “Wat heb ik aan een 
diploma als die alleen bij Defensie iets 
voorstelt?”, klinkt het uit de zaal. Civiel 
certificeren van de eigen opleidingen 
heeft zeker de aandacht van de organi- 
satie, zegt krijgsmachtadjudant Marinus 
Dunnewind: “Denk voorbeeld aan het 
project loopbaanlint (Veiligheid en 
Vakmanschap). We zijn er als Defensie 
dus zeker mee bezig, maar het hele 

proces om zo’n civiele certificatie te 
krijgen, heeft tijd nodig.” 
Dunnewind geeft aan dat men binnen 
de HDP bezig is om werk te maken van 
het certificeren van eigen opleidingen. 

Een luchtmachtadjudant heeft tijdens 
de afsluitende ‘rondvraag’ hoorbaar 
moeite met het telkens op zoek moeten 
naar een nieuwe functie. “Ik werk al 
34 jaar bij deze baas, maar ik heb 
momenteel het gevoel dat ik geen vaste 
grond onder mijn voeten heb. Dat voelt 
vreemd.” De Commandant der Strijd- 
krachten gaat daar in zijn slotwoord op 
in. “De tijd dat je een life time contract 
had bij Defensie is voorbij. Blijven 
hangen is geen optie. Wat ik zeker weet, 
is dat we over vijf jaar een andere 
Defensie-organisatie hebben dan nu. 
Zorg dat je daar klaar voor bent, dat je 
mee kunt.”

Het verslag van deze conferentie zal te 
zijner tijd op intranet, op de site van de 
krijgsmachtadjudant, worden geplaatst.

 | tekst  tlnt joost ploeGMakers
 | Foto’s: jasper verolMe

‘Kijk breder dan naar 
alleen je eigen vakgebied’
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Mortiercompagnie mariniers laatste keer in actie
salisBury Met zes ceremoniële schoten over de Engelse Salisbury Plains is vorige week een einde gekomen aan de in 1988 opgerichte 120mm  
Mortiercompagnie van het Korps Mariniers. Gloeiende lopen, verpulverde doelen en trotse gezichten zorgden voor een waardig afscheid.  

De eenheid heeft veel betekend voor het 
Korps. Tijdens haar bijna 25-jarige 
bestaan werd de compagnie bij verschil- 
lende missies ingezet. Het grootste 
wapenfeit van de eenheid is de inzet op 
Mount Igman in Bosnië. Samen met 
de Britten en Fransen bestookten de 

Nederlanders vanaf deze berg in 1995 
de Bosnische Serviërs die Sarajevo 
belegerden. "Het is begrijpelijk dat ook 
het Korps een bijdrage moet leveren aan 
de bezuinigingen en iedere keuze is 
pijnlijk; dat deze eenheid moest sneu- 
velen is erg jammer", aldus brigade-

generaal Rob Verkerk, commandant van 
het Korps Mariniers, die kort daarvoor 
het laatste schot loste. De zogenoemde 
Fire Support Teams, (observatieteams), 
blijven behouden, maar het Korps 
Mariniers levert wel een deel van de 
eigen vuursteuncapaciteit in. De pijn 

wordt verzacht doordat een deel van het 
personeel wordt ondergebracht bij het 
Joint Vuursteuncommando van het 
Commando Landstrijdkrachten. Als 
zware mortier- en artilleriesteun nodig 
is, levert het CLAS die. "Ik heb vertrou-
wen in de toekomstige samenwerking. 

We hebben elkaar nodig", licht Verkerk 
toe. "Zonder vuursteun ben je op het 
moderne gevechtsveld nergens."

 | tekst  tlnt wouter helders 
 | foto’s  sGt1 joyce rutjes

Ruimte voor jong talent 
amsterdam FVNO|MHB houdt met een aantal jonge officieren 12 april de Defensie Ontwikkel- 
en Netwerkdag (DONDerdag). De beroeps- en belangenvereniging voor (aspirant) officieren en 
burgerpersoneel wil jong talent hiermee de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en ze voor 
Defensie behouden. 

Naast workshops over bijvoorbeeld 
personal branding, talentmanagement 
en het maximaliseren van je waarde, 
kunnen deelnemers in denktanks van 
gedachten wisselen over bijzondere 
operationele ervaringen en een opti- 
male wisselwerking tussen Defensie 
en politie. 
De dag op het Marine Etablissement 

Amsterdam is bedoeld voor officieren 
van alle Defensieonderdelen en middel- 
baar en hogere burgerfunctionarissen. 
Young professionals die gedreven met 
hun vak bezig zijn en zich verder willen 
ontwikkelen. 
Deelname is kosteloos. Start: 09.30 uur, 
afsluiting en borrel: 16.00 uur. Plaats: 
Conferentiecentrum Marine Etablisse-

ment Amsterdam. Aanmelden: dond@
fvno.nl onder vermelding van naam en 
eventueel rang (inschrijving workshops 
volgt na aanmelding). 

Aanspreekpunt: eerste luitenant Mark 
Turksma, M.Turksma@mindef.nl, 
06-12763452. Meer informatie: 
www.prodef.nl/DONDerdag-2012.

Expositie ‘Tranen van moeders’
oirschot Brigadegeneraal Michiel van der Laan heeft vorige 
week donderdag de kunstexpositie ‘Tranen van moeders’ in 
Oirschot geopend. Het thema ging de commandant 13 Gemecha-
niseerde Brigade zo aan het hart dat hij besloot hieraan mede-
werking te verlenen. “Aanleiding voor onze missies zijn vaak de 
tranen van moeders die hun kinderen en echtgenoten verloren 
door geweld en onderdrukking.”

Met zijn deelname wilde Van der Laan 
niet alleen zijn maatschappelijke 
betrokkenheid bij het thema tonen, 
maar ook zijn ervaringen delen. “In de 
afgelopen jaren zijn militairen van de 
Legerplaats Oirschot gesneuveld in 
Afghanistan en zijn de nodige gewon-
den gevallen. De tranen van de moeders 
van onze gesneuvelden staan op mijn 
netvlies gebrand.”

De expositie is een initiatief van
stichting Stabat Mater, die jaarlijks in 
Oirschot muziekconcerten, maar nu 
dus ook een kunstexpositie houdt. De 
tentoonstelling is gevestigd in een pand 
pal naast de Legerplaats. Om de band 
tussen Oirschot en de brigade verder te 
verstevigen, staat tijdens de Landmacht-

dagen (12 en 13 mei) een militaire 
parade door het historische stads-
centrum gepland. 

Linksboven Het ‘richten’ en ‘laden’ van een mortier is uiterst secuur werk. De aan de ‘granaat’ gehangen lading en de richting en hoek van de schietbuis bepalen waar de granaat uiteindelijk terechtkomt.  Rechts daarnaast De Fire Support Teams spelen een cruciale rol in 
de ‘vuurketen’. Mariniers identificeren vijandelijke doelen en geven coördinaten door aan de verderop in stelling gebrachte mortieren vanuit in het voorterrein gelegen observatieposten.  Rechtsboven: De granaten regenen op gecalculeerde wijze neer op de uitgestrekte 
Salisbury Plain. Met de 120mm Mortier kunnen licht-, rook- en brisantgranaten worden afgevuurd.  Middenonder De 17,8 kilo wegende granaat wordt met hoge snelheid uit de schietbuis geperst om seconden later kilometers verder met vernietigende werking doel te 
treffen.  Rechtsonder Brigadegeneraal Rob Verkerk, commandant Korps Mariniers, vuurt het symbolische laatste schot af. De 120mm Mortiercompagnie bestaat niet meer. 

Kruisweg voor veteranen

roermond  Op Goede Vrijdag (6 april) wordt voor veteranen en hun gezinnen een kruisweg gehouden. Tijdens 
deze tocht van een uur wordt iedereen herdacht die voor het werk aan recht, orde en vrede het leven heeft gelaten.   

De kruisweg start om 15.00 uur in de 
processiegang van de Kapel in ’t  Zand, 
Parklaan 3 te Roermond. Deze wordt 
afgesloten met het leggen van bloemen 

bij het kruis in het park. Na afloop is er 
gelegenheid tot ontmoeting in café- 
restaurant Parkzicht. Stuur bij deel-
name voor 1 april een bericht naar 

info@katholiekthuisfront.nl of een 
kaartje naar Stichting Nationaal 
Katholiek Thuisfront, postbus 2177, 
3700 CD  Zeist.


