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Inhoudsopgave

4 ‘Koninklijke’ terugblik 
Het Commando DienstenCentra leverde een stevige bijdrage aan de 
troonswisseling. Pijler maakte een ‘rondje langs de velden’ en 
informeerde hoe de Amsterdamgangers op de klus terugkijken. 

8 Op Uitzending 
Psycholoog kapitein drs. Tineke van der Gulik nam onlangs 
poolshoogte bij de Nederlandse militairen in Afghanistan. Doel: verder 
‘investeren’ in het werk van de geestelijk hulpverleners.  

10 ‘Couzytest’ springlevend 
In 1993 lanceerde toenmalige bevelhebber der Landstrijdkrachten 
generaal Couzy de fysieke proef, bijgenaamd ‘Couzytest’. Hoewel onder 
een andere naam, is die nog steeds springlevend.  

12 Integriteit 
Eind afgelopen jaar presenteerde secretaris-generaal Akerboom een 
vernieuwde nota over integriteit. Pijler vroeg drie CDC’ers naar hun 
mening over dit onderwerp. ”Integriteit dient uit de mens zelf te 
komen.” 

16 Spil van de krijgsmacht 
Defensie verandert enorm, maar de rol van de onderofficieren blijft in 
tact. Als vanouds vormen zij de wervels in de ruggengraat van de 
krijgsmacht. De jongste Onderofficierenconferentie bewees dat nog 
maar eens. 
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De week van 22 april zou mijn afscheidsweek worden, 
immers de datum van mijn Functioneel Leeftijdsontslag 
was 1 mei. Zo zou ik dinsdag 23 april afscheid nemen van 
u en donderdag zou ik het commando overdragen. Op 
woensdag 24 april zou ik een afscheidsvlucht krijgen van 
de Marine Luchtvaartdienst (MLD). Alles liep net even iets 
anders dan gepland. Zoals u inmiddels weet, blijf ik nog 
een paar maanden aan als commandant. Afgesproken is 
dat ik net zolang aanblijf totdat er een geschikte opvolger 
door mij is ingewerkt. 

Ondanks het uitstel van mijn ontslag is de afscheidsvlucht 
gelukkig doorgegaan. Ik heb daar afscheid kunnen 
nemen van de oud-collega’s van de MLD waarmee ik nog 
steeds warme banden onderhoud. Ik heb bij de MLD een 
geweldige tijd gehad. De vlucht deed mij aan deze periode 
herinneren. Maar wat ik tijdens die vlucht ook dacht: 
mijn tijd als commandant CDC zou ik ook voor geen goud 
gemist willen hebben. De trots en voldoening die ik 
destijds had bij de MLD is net zo groot als de trots en 
voldoening die ik krijg bij het CDC. Het is een mooie 
organisatie om bij te werken en ik ben persoonlijk dan 
ook heel blij dat ik nog even bij u mag blijven. Hoewel 
het bericht dat ik langer blijf al via intranet was verspreid, 
hecht ik er toch aan mij persoonlijk tot u te richten. Ik 
heb al veel leuke en spontane reacties van u gekregen en 
daar wil ik u voor danken. U kunt dan ook op mij blijven 
rekenen, ik blijf er vol voor gaan.

Terwijl ik nog aanblijf bij het CDC, hebben we per 22 april 
afscheid genomen van commandeur Henk Itzig Heine. Hij 
heeft de DPOD i.o. verlaten en is inmiddels de nieuwe 
directeur van de hoofddirectie Personeel. Ik wens Henk 
alle goeds toe en heel veel succes bij zijn komende 
uitdaging. Verder wil ik de nieuwe directeur van het 
Dienstencentrum Werving & Selectie, kolonel Talitha 
Born, en de nieuwe directeur van het Dienstencentrum 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk, kolonel Johan Stoop, 
verwelkomen. En ook de nieuwe directeur Bedrijfsvoering 
van het CDC, kolonel Wim Voges. Ik wens u allen een 
vaste koers. 

Intussen is het, na mijn aanblijven als commandant, 
gewoon weer business as usual. Zo ben ik bezig om met 
de CDC-raad, en een klein ondersteunend team, het CDC-
deel in te vullen voor de visie op de krijgsmacht. En niet 
alleen Defensie heeft een visie. In het regeerakkoord 
Rutte I is beschreven dat er een compactere overheid 

moet komen. Dat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de 
Rijksgebouwendienst (RGD) en het Rijks Vastgoed en 
Ontwikkelings Bedrijf (RVOB) zullen integreren tot het 
Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) i.o. Dit zal volgens de 
plannen per 1 januari 2014 starten. Bekeken wordt nu of 
en hoe Defensie (in dit geval de Dienst Vastgoed 
Defensie van het CDC) als volwaardige partner daarbij 
zou kunnen aansluiten. Defensie is momenteel in 
gesprek met het RVB i.o. Een traject, kortom, waarbij 
rijksbrede samenwerking tussen de ministeries heel 
concreet wordt. Een beweging die, zo schat ik in, in de 
nabije toekomst veel breder zal gaan spelen. En ik dank 
u als medewerker van het CDC voor uw professionele 
houding hierin. 

Maar eerst nog even nagenieten van de Oranjekoorts. Ik 
wens u veel leesplezier bij deze Pijler met een Oranje 
randje. Op de pagina’s 4 tot en met 7 leest u hoe het CDC 
zijn steentje hieraan bijdroeg. Want dat doen we ook. 
CDC is overal.

Erik Kopp
Vice-admiraal
Commandant CDC

Van de commandant

Laatste vlucht
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“Mooie klus met   
  oranje randje”

“Een eer.” “Bijzonder en anders.” “Mooie klus met oranje randje.” Een greep uit de reacties 
van personeel van het Commando DienstenCentra dat een aandeel leverde in de 
troonswisseling. Wie speelden een rol? Wat zijn de ervaringen? Pijler maakte een rondje 
‘langs de velden’. 

Tekst: Jack Oosthoek

Stafadjudant Defensieacademie Ron Geurden:

“Het was allemaal heel bijzonder” 
“Het was een eer om mee te werken aan de troonswisseling. Iedereen op de 
NLDA, van hoog tot laag, wilde zijn steentje bijdragen. Door al dit enthousi-
asme konden we wel vier detachementen op de been brengen, maar er waren er 
maar twee nodig.” Stafadjudant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) 
Ron Geurden is er nóg vol van. De troonswisseling en de voorbereidingen 
daarop maakten op de NLDA veel los.  
 
Nadat het draaiboek voor de abdicatie eind maart op tafel lag, kreeg Geurden van de 
staf de rol van ‘ceremoniemeester’ namens de NLDA toebedeeld. Hij formeerde 
twee detachementen met in totaal 39 cadetten: tien van de landmacht, eenzelfde 
aantal van luchtmacht en marechaussee, en negen adelborsten. Strak in het gelid 
vormden ze op 30 april (bij toerbeurt) een erehaag langs de route tussen het Paleis 
op de Dam en de Nieuwe Kerk. Rond 15 april verkende Geurden de locatie, samen 
met twee compagnie sergeant-majoors. “Zo kregen we een goed beeld van het werk 
dat ons te doen stond.”  
 
In dezelfde periode kregen de cadetten en adelborsten van de detachementen bij 
het Depot Ceremonieel Tenue in Soesterberg een tenue aangemeten. Ook onder-
gingen ze aanvullende exercitielessen. “Het was allemaal heel bijzonder”, weet 
Geurden. 

DBBO'er Van Duijvenbode: 

DBBO-commandant van Duijvenbode bij de hoofdpoort van het MEA. 
Foto Wim Salis. 

Het kader van de KMA besteedde tijdens het 
vooroefenen aandacht aan elk detail. 
Foto: sergeant-majoor Arnoud Schoor (AVDD). 

CDC droeg met veel eenheden bij aan troonswisseling
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DBBO'er Van Duijvenbode: 

“Het liep als een geoliede machine”
Het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) was tijdens de 
troonswisseling het zenuwcentrum bij uitstek. In de aanloop naar 
en tijdens het mega-evenement, was het er een komen en gaan 
van militairen, voertuigen, bussen en een enkele helikopter. De 
veiligheid was onder meer in handen van de Defensie Bewakings- 
en Beveiligingsorganisatie (DBBO).  
 
Vitaal punt op het MEA tijdens de troonswisseling was de hoofdpoort 
aan de Kattenburgerstraat, waar DBBO-personeel elke bezoeker 
grondig controleerde. Verder checkten de DBBO’ers de op het MEA 
geparkeerde voertuigen, bussen en helikopters op explosieven en 
patrouilleerde langs de kades. “Sommige schippers van passerende 

pleziervaartuigen denken dat ze bij het MEA kunnen afmeren voor 
een biertje of een sanitaire stop. Met onze surveillances voorkwamen 
we dit. De DBBO was als altijd maximaal alert”, vertelt Gijs van 
Duijvenbode, commandant Beveiligingsgebied Amsterdam van de 
DBBO. Volgens hem werkten de bewakers en beveiligers vanwege het 
unieke karakter van het evenement graag mee aan ‘operatie Troons-
wisseling’. “Het liep allemaal als een geoliede machine.”

‘Koninklijk’ adjudant Ten Anscher nuchter over zijn inbreng,  
maar:

“Zorgvuldigheid is heel belangrijk”
Kolonel drs. Niels ten Anscher vond het ‘mooi’ om bij de troonswis-
seling acte de présence te geven, maar is verder nuchter over zijn 
inbreng. “Als zoveel anderen droeg ik simpel mijn steentje bij aan 
een voor Nederland historisch belangrijke gebeurtenis.” 
 
De landmachtmilitair Ten Anscher, in het dagelijks leven directeur van 
de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO), beleefde de 
abdicatie als Adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit. Een 
nevenbaan, bedoeld voor officieren die ‘afzwaaien’ als vaste adjudant 
en naar een volgende functie vertrekken, meestal binnen Defensie. Ten 
Anscher fungeerde in de periode 2003-2006 als adjudant van de 
Koningin.  
 
Een adjudant in buitengewone dienst komt in actie na een oproep van 
het Militair Huis van de Koningin. Dat gebeurt met het oog op belang-
rijke gebeurtenissen als een bijzetting van een lid van het Koninklijk 
Huis, een koninklijke bruiloft en ook een troonswisseling. De adjudant 
begeleidt gasten uit binnen- en buitenland, onder wie leden van 
koningshuizen. Daarbij zijn fouten taboe, weet Ten Anscher die zich 
ontfermde over hoogwaardigheidsbekleders uit België. ”Zorgvuldigheid 
is heel belangrijk.”
 
Bij het CDC werken nog drie adjudanten in buitengewone dienst van de 
Koningin. Het zijn kolonel mr. Wiebe Baron, luitenant-kolonel mr. Jeaco 
Groenheijde en kapitein-luitenant-ter-zee Hanneke van der Meulen. 
Ook zij kregen in de aanloop naar de troonswisseling een oproep van 
het Militair Huis. 

De leden van het Koninklijk Huis bezoeken Defensie regelmatig. Koningin Máxima stak vorig jaar haar licht op in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. 
Foto sergeant Henry Westendorp (AVDD).

“DBBO was als altijd 
  maximaal alert”
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Parestomanager Joachim de Ruijsscher: 

“Het mocht niemand aan iets ontbreken”
“Het was allemaal bijzonder en anders”, vertelt cateringmanager 
Joachim de Ruijsscher over de inzet van Paresto op het Marine 
Etablissement Amsterdam.  
 
Samen met circa dertig collega’s verzorgde hij het natje en droogje van 
de 2300 á 2400 mensen die vanaf het MEA in de hoofdstad werden 
ingezet voor de kroning. Naast de tientallen militairen en Defensiebur-
gers, ging het om personeel van de Amsterdamse brandweer die het 
MEA tijdens de kroning als uitvalsbasis gebruikte. 

In de voorbereiding op het evenement bracht Paresto-personeel onder 
meer het aantal gasten in kaart en maakte werkroosters. Verder werden 
koelunits, containers en voertuigen voor het uitrijden van maaltijden 
op het MEA-terrein geregeld. Ook bestelde de ‘Parestobrigade’ 
tientallen kilo’s maaltijden om de hongerige magen op de kazerne te 
vullen.  
 
De Ruijsscher vond het interessant om samen te werken met uiteenlo-
pende partijen, zoals het Commando Zeestrijdkrachten op het MEA. 
“We konden volop meedenken en deden er alles aan om onze 
gebruikelijke kwaliteit en service te verlenen. Het mocht niemand aan 
iets ontbreken. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.” 
 

<  Manager Joachim de Ruijsscher 
     (rechts op de voorgrond) met leden 
     van de ‘Parestobrigade’ in de keuken    
     van het MEA. Foto Wim Salis.  

6



Defensievervoerder DVVO spin in transportweb

Koninklijke precisie
Midden in de voorbereidingen op de troonswisseling beleefde de 
Productgroep Wegvervoer van de Defensie Verkeers- en 
Vervoersorganisatie (DVVO) nog een belangrijk moment. Op 15 april 
droeg die het goederenvervoer over de weg over aan het 
Commando Landstrijdkrachten. “Een gedenkwaardige dag”, blikt 
majoor Rik den Haan van de DVVO terug. 

De opgeheven Productgroep Wegvervoer heet in de gereorganiseerde 
DVVO-organisatie Personen Vervoersdiensten. De nieuweling stelde in 
de periode rond de kroningsmanifestatie drie VIP-busjes met chauffeur 
ter beschikking aan de Koninklijke Stallen in Den Haag en tien 
VIP-chauffeurs voor het ophalen en wegbrengen van hooggeplaatste 
gasten. Met 33 touringcarbussen bracht de DVVO op 30 april vanuit het 
land de detachementen militair personeel (circa 1400 man) naar 
Amsterdam en ’s avonds weer terug. Omdat het DVVO-bussenpark uit 
dertien stuks bestaat, huurde de Defensievervoerder het ontbrekende 
aantal in bij Connexxion. 
 
Motorrijders van de Koninklijke Marechaussee begeleidden de bussen 
vanaf twee parkeerplaatsen langs snelwegen buiten de stad naar het 
Marine Etablissement Amsterdam. Een precisieoperatie, vertelt Den 
Haan, die op 30 april vanaf drie uur ‘s ochtends in de Joint Operations Cell 
op de Kromhout Kazerne in Utrecht werkte. “Het spannendste was of 
de bussen op tijd zouden arriveren. Bij calamiteiten hadden we er met 
speciale escortes alles aan gedaan om ze ‘vlot’ te trekken.”  
 
Of Den Haan het als een eer beschouwde om mee te helpen aan de 
kroning? Nee. “Het was voor mij als vakman vooral interessant te zien 
hoe de Joint Operations Cell opereerde en hoe vertegenwoordigers van 
Defensie en civiele instanties daarin samenwerkten. Ik leerde veel.”

Audiovisuele Dienst Defensie ging geen zee te hoog

“Mooie klus met een oranje randje”
De Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD) rukte met een peloton 
cameramensen en fotografen uit om de troonswisseling op 
allerlei plekken in beeld te brengen.
 
Ze schoten beelden op de Dam, bij het Paleis daar, aan boord van 
Hr. Ms. Evertsen en bij het Marine Etablissement. “De accreditatie 
van ons personeel bij de Rijksvoorlichtingsdienst en de politie was, 
voorzichtig gezegd, nogal een klus. Dat kwam onder meer door de 
vele controles van persoonlijke gegevens,” vertelt productieleider 
adjudant Remco Schoonderwoert.  
 
Er waren ook kleine camera’s (GoPro’s) ingebouwd in F 16’s om de 
fly by (groet) van deze toestellen over Amsterdam zo vanuit een 
unieke positie te belichten. Camera’s aan boord van Hr.Ms. 
Evertsen filmden het door het schip gebrachte saluut. “De 
omroepen gebruikten de beelden graag”, meldt Schoonderwoert.  
 

Ook zette de AVDD foto- en video-editors en technici in om de 
gemaakte beelden te monteren en door te zetten naar de media. 
Verder registreerde de dienst voorbereidingen van alle militaire 
eenheden op de kroning. Plaatsvervangend commandant luitenant-
ter-zee tweede klasse oudste categorie Hans Van Pijkeren: “Het was 
een mooie klus met een oranje randje.”

<  Prins Willem Alexander in 1986 op 
     Hr.Ms. Tromp tijdens zijn beëdiging tot 
     officier. Foto AVDD.

In de voorbereiding op de abdicatie fotografeerde sergeant-majoor Arnoud Schoor van de 
AVDD oefenende cadetten op de KMA. Foto sergeant-majoor Maartje Roos (AVDD). 

Het CDC ondersteunde Koninginnedag met ongeveer 250 
personen. Het ging om tien medewerkers van het Facilitair 
Bedrijf Defensie, zeventien bedrijfshulpverleners, vier Advanced 
Life Savers.De overige CDC'ers behoorden tot de in dit artikel 
genoemde eenheden. 

Prins Willem Alexander en prinses Máxima tijdens een bezoek aan de Koninklijke Militaire 
Academie in Breda. Foto KMA. 
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“Mijn kennis van uitzend-
  problematiek is gegroeid”

 Van der Gulik maakte tijdens haar uitzending 
deel uit van een Sociaal Medisch Team. Daarin 
ook een maatschappelijk werker en een 
vertegenwoordiger van de Dienst Geestelijke 
Verzorging. De taken van het team waren het 
verder vergroten van de bekendheid van 
geestelijke hulpverlening, het bieden van 
individuele hulp, crisisinterventie en het 

Op uitzending

In deze rubriek staat een militair of burger van het Commando DienstenCentra centraal 
die naar het buitenland is of was uitgezonden, of daarvoor op de nominatie staat. 
Psycholoog kapitein drs. Tineke van der Gulik van het Commando Luchtstrijdkrachten 
reisde namens de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) vanuit Kunduz in 
Afghanistan langs locaties met Nederlanders in dit land. 

Tekst: Jack Oosthoek

Kapitein Tineke van der Gulik 
voor het markante gebouw van 
de MGGZ in Zwolle. 
Foto Jaap Spieker. 
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adviseren van commandanten. “Wij hadden 
een ‘drempelverlagende’ functie”, vertelt Van 
der Gulik. Maar militairen weten toch al jaren 
dat ze voor geestelijke bijstand bij een ‘psy’ 
kunnen aankloppen? Defensie herbergt 
immers een professionele organisatie voor 
individuele hulpverlening. “Ja”, beaamt Van der 
Gulik, “maar het kan nooit kwaad om verder te 
‘investeren’ in het werk van de geestelijke 
hulpverlening.” 

Positief 
Tijdens haar uitzending bezocht Van der Gulik 
vanuit Kunduz Nederlandse militairen in 
Kandahar, Mazar-i-Sharif en Kaboel. Op alle 
kampen maakte het personeel gebruik van haar 
aanwezigheid. Ook liet Van der Gulik zich zien 
bij de EUPOL-missie en de vertegenwoordigers 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 
Afghanistan. Net als de militairen 
reageerden zij positief op haar komst.  
Volgens eigen zeggen droeg Van der Gulik met 
haar rondreis een steentje bij aan het welzijn 
van de Nederlandse militairen in Afghanistan. 
In sommige gevallen was psychologische 
bijstand, zoals gezegd, geen overbodige luxe. Zo 
vindt menig militair het gebrek aan privacy op de 
kampen onplezierig. Anderen weer zijn bang 
voor mogelijke raketaanvallen. “Dat veroorzaakt 
allemaal angst, heimwee en andere onprettige 
gevoelens”, weet Van der Gulik. 
Terugblikkend op de gesprekken die zij voerde, 
vond zij haar uitzending uit vaktechnisch 
oogpunt boeiend. “Mijn kennis van uitzendpro-
blematiek is gegroeid.”

Kwetsbaar
Ook persoonlijk voelde Van der Gulik zich in 
Afghanistan als een vis in het water. “Ik pionier 
graag en heb een avontuurlijke instelling. Terug 
in Nederland besefte ik pas aan welke gevaren 
ik bloot stond. Ik reisde voornamelijk alleen, 
wat me in bepaalde situaties in Kaboel 
kwetsbaar maakte. Zo was ik op bijna alle 
locaties getuige van raketaanvallen.”  

“Ik houd van mijn werk bij Defensie” 
Tineke van der Gulik werkt sinds 2004 bij Defensie. De toenmalige psychologiestudente 
aan de Universiteit van Amsterdam, liep in dat jaar stage bij de Sectie Individuele 
Hulpverlening (SIH) van het Commando Landstrijdkrachten. Daar bood ze militairen 
met psychologische levensproblemen de helpende hand.  
 
Aangezien ze het bij de SIH naar haar zin had, besloot Van der Gulik in 2008 
beroepsmilitair te worden. “Ik wilde altijd al bij Defensie werken. Als klein meisje was ik 
gek op helikopters en de krijgsmacht is een wereld vol actie. De stage bij de SIH was dé 
kans om mijn droom te verwezenlijken.”  
 
Later belandde ze bij het Regionaal Centrum Noordoost van de MGGZ in Zwolle. Daar 
helpt Van der Gulik ‘vastgelopen’ militairen weer in het zadel. Ze komen bij haar terecht 
via het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC BMW), of via een huisarts. 
Elke cliënt krijgt eerst een aantal intakegesprekken. Verlopen die goed, dan presenteert 
Van der Gulik de klant een behandelplan, gevolgd door een passende therapie. De duur 
ervan varieert. Van enkele weken tot soms drie jaar. “Soms is de cliënt in vijf gesprekken 
klaar.”

Kort lontje
Als voorbeelden van klachten waar haar cliënten mee kampen, noemt Van der Gulik 
aanpassingsproblemen in Nederland, na afloop van een uitzending. Maar ook angst-
klachten waaronder het Post Traumatisch Stressstoornis (PTSS). Inhakend op het eerste 
noemt zij het voorbeeld van de infanterist in Afghanistan die elke dag tot in de vezels 
waakzaam moest zijn. Terug in Nederland vertaalt zich dat in onder meer controledrift, 
prikkelbaarheid en een kort lontje. Al met al heeft de persoon in kwestie moeite om 
zich aan de thuissituatie aan te passen. Zoekt hij vervolgens hulp, dan komt hij terecht 
bij een hulpverlener van de MGGZ. 

“We vragen of de partner bij het intakegesprek aanwezig kan zijn. Die vormt voor ons 
een goede informatiebron”, zegt Van der Gulik.  
Wat het Post Traumatisch Stressstoornis betreft: daarmee kampen sommige militairen 
die in een missie bijvoorbeeld getuige waren van huiveringwekkende gebeurtenissen 
als incidenten met een bermbom. Of ze raakten verzeild in een schietincident of hun 
gedachten gingen met hen op de loop, nadat ze op het kamp verhalen hoorden over 
ellende buiten de poort. ‘Dit kan ook met mij gebeuren’. Overigens is het aantal 
PTSS-gevallen door de missie in Afghanistan niet exorbitant gestegen, meldt Van der 
Gulik.

Dynamisch
Van der Gulik omschrijft haar werk bij de MGGZ als ‘dynamisch’. “Een psycholoog in 
de burgermaatschappij helpt een klant en dat is het dan vaak wel. Een hulpverlener 
van Defensie doet meer. Hij geeft les, laat zijn gezicht zien op kazernes, adviseert 
commandanten, reist naar het buitenland, et cetera. Hij werkt al met al proactief, 
precies wat ik met dynamisch bedoel. Ik houd van mijn werk bij Defensie.”

“Terug in Nederland 
besefte ik pas aan 
welke gevaren ik 
   bloot stond”

 “Als klein meisje 
 al was ik gek op   
 helikopters”
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“Ik ben niet zo’n loper, ik zit liever op de fiets”, 
biecht eerste luitenant Ap Biesheuvel voor de 
start van de sporttest op. Als de rondjes over 
het asfaltbaantje op de Kromhoutkazerne in 
Utrecht erop zitten, toont hij zich tevreden 
over de door hem 2600 afgelegde meters. “Ik 
liep achter mijn collega aan en dacht verder 
aan niks.”
 
“De DCP maakt deel uit van de basiseisen 
waaraan elke militair moet voldoen om 
ingezet te worden”, vertelt kapitein Arjan 
Kreeft, stafofficier van het Kenniscentrum van 
de LO/Sportorganisatie. “Die eisen omvatten 
militaire basisvaardigheden als kaartlezen, 
ZHKH, schieten, et cetera. Ook moet je dental fit 
zijn en je vaccinaties op orde hebben. 

Conditieproef eigen verantwoordelijkheid van de militair

De sportinstructeur blaast hard op zijn fluitje. Dat is het 
signaal voor de drie deelnemers in sporttenue dat ze nog een 
minuut moeten zwoegen om de Defensie Conditieproef 
(DCP) tot een goed einde te brengen. Ze rennen de laatste 
krachten uit hun lichaam bij de twaalf minuten loop, het 
derde en laatste onderdeel van deze fysieke test.

Tekst: eerste luitenant Joost Ploegmakers

Foto’s: korporaal Rob van Eerden (AVDD)

“Niet met de kont omhoog als je je  opdrukt”

De DCP’ers tijdens de twaalf minuten loop. Op de achtergrond Stadion Galgenwaard van FC Utrecht.
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“Niet met de kont omhoog als je je  opdrukt”
Daarnaast dien je de conditieproef af te 
leggen.”
Voordat de drie militairen de twaalf minuten 
loop aflegden, leefden ze zich uit op de twee 
andere onderdelen van de DCP, de sit ups en 
push ups. Kreeft: “De sit ups zeggen iets over de 
rompstabiliteit rondom het middel, de push ups 
over de kracht in armen, borst- en rompspier. 
Samen met de twaalf minuten loop, een test 
van het uithoudingsvermogen, geeft de DCP 
een goed beeld van de toestand van je totale 
lichaam.”

Dóór je ellebogen
De sportinstructeur doet in de gymzaal de 
oefeningen voor aan de militairen. Niet alleen 
het aantal is belangrijk, ook de uitvoering van 
de oefeningen weegt zwaar. “Niet met de kont 
omhoog als je je opdrukt en dóór je ellebogen 
zakken”, legt de instructeur uit, terwijl hij een 
diepe push up voordoet. Biesheuvel heeft geen 
moeite met de eerste twee onderdelen van de 
DCP. Hij drukt zich dertig keer op en doet 
veertig sit ups. “Ik heb deze winter veel 
gefitnesst, dus maakte ik mij niet druk over die 
DCP.”
 
De test is verplicht, maar er staat (nog) geen 
sanctie op het niet afleggen ervan. Militairen 
zijn simpelweg zèlf verantwoordelijk voor het 
afleggen van de DCP, legt Kreeft uit. “Bij parate 
eenheden sport het personeel veel en vindt de 

conditieproef gezamenlijk plaats. Op staven 
gebeurt dat in mindere mate. De militairen 
daar moeten zelf zorgen dat ze sporten en de 
DCP afleggen. Ik begrijp het wel als iemand 
zegt dat hij het te druk heeft voor sport, maar 
we hebben het allemaal druk. Draai het eens 
om: zeg: ‘ik sport omdat het goed voor me is’! 
Een gezond lichaam betekent immers een 
gezonde geest. Maak dus tijd om te sporten.”

Lat hoog
Ook de commandant is verantwoordelijk voor 
de fitheid van de onder hem vallende militai-
ren. Hij vindt hun sportieve resultaten terug in 
Peoplesoft, waarin sportinstructeurs registeren 
of iemand de DCO succesvol aflegde. Overste 
Angelique Everaarts, sectiehoofd van Biesheu-
vel, geeft het goede voorbeeld door de lat voor 
zichzelf hoog te leggen. “Ik weet niet welke 
afstand ik als vrouw moet lopen bij de Cooper-
test. Ik ga altijd voor de 2400 meter, de afstand 
die de mannen van 18 jaar moeten lopen.” 
Everaarts legt ruim 2600 meter af... 
 
Terwijl Kreeft de test gadeslaat, zegt hij op 
de Kromhout veel mensen te zien die via de 
achterpoort de kazerne verlaten om een stuk 
te rennen. “Als iemand behoefte heeft aan 
individuele begeleiding, kan hij altijd aanklop-
pen bij de sportinstructeurs. Zij maken een 
programma voor ieder doel dat iemand zich-
zelf stelt.”

Gereed voor inzet
Dan blaast de sportinstructeur voor de tweede 
maal op zijn fluit. De twaalf minuten loop, en 
dus de DCP, zit erop. De drie deelnemers heb-
ben de test gehaald en zijn, afgerekend op de 
Defensie Conditie Proef, weer een jaar gereed 
voor inzet.

Kreeft met op de achtergrond de deelnemers aan de DCP.

Couzytest
De conditieproef was een idee van 
toenmalig luitenant-generaal Hans 
Couzy en kreeg daardoor de bijnaam 
‘Couzytest’. Als Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten voerde hij de test in 
1993 bij dit krijgsmachtdeel in. In 2009 
nam Defensie de proef over van de 
Landmacht en rondde in 2011 een 
proefperiode af. De fysieke eisen van de 
Couzytest uit 1993 gelden nog steeds. 
“We houden constant in de gaten of ze 
nog up to date zijn”, zegt Kreeft. “Dat 
doen we door bijvoorbeeld te kijken 
naar de landen om ons heen. We lopen 
redelijk in de pas met wat zij verlangen 
van hun militairen. Maar bijvoorbeeld 
Amerika stelt hogere eisen dan wij.” Ten 
opzichte van 1993 is er in één opzicht 
wel wat veranderd aan de conditieproef. 
Door de opgelopen FLO-leeftijd is de 
categorie ‘personeel van 61 jaar en 
ouder’ erbij gekomen. 

< Biesheuvel ondersteunt zijn collega tijdens de sit ups. 
    De sportinstructeur kijkt toe of de oefening goed wordt 
    uitgevoerd.

Eisen

Eisen voor mannen

Leeftijd 12 min loop Push-ups Sit-ups

t/m 30 jaar 2400 m 20 30
31 t/m 35 jaar 2300 m 18 27
36 t/m 40 jaar 2200 m 16 24
41 t/m 45 jaar 2100 m 14 21
46 t/m 50 jaar 2000 m 12 18
51 t/m 55 jaar 1900 m 10 15
56 t/m 60 jaar 1800 m 8 12
61 jaar en ouder 1700 m 6 9

Eisen voor vrouwen

Leeftijd 12 min loop Push-ups Sit-ups

t/m 30 jaar 1900 10 20
31 t/m 35 jaar 1800 8 17
36 t/m 40 jaar 1700 6 14
41 t/m 45 jaar 1600 5 11
46 t/m 50 jaar 1500 4 8
51 t/m 55 jaar 1400 3 5
56 t/m 60 jaar 1300 2 2
61 jaar en ouder 1200 1 0
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Integriteit  als spiegel
Nynke Wygman: “Naar mijn idee staan we er met integriteit binnen het CDC redelijk goed voor.”

Vernieuwde regelgeving 
geeft meer houvast

Defensie is een organisatie waarin 
integriteit en professionaliteit 
voorop staan. De krijgsmacht zet 
medewerkers onder uiteenlopende 
en vaak zware omstandigheden in. 
De manier waarop ze met elkaar en 
met buitenstaanders behoren om te 
gaan, staat omschreven in de 
Gedragscode Defensie. Die vormt de 
basis voor wat Defensie onder 
onkreukbaarheid verstaat: 
respectvol met elkaar (en met 
anderen) omgaan, waarbij je 
rekening houdt met de rechten en 
met gerechtvaardigde belangen en 
wensen van iedereen. 

Tekst: Leo de Rooij

Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos (AVDD)

Kolonel Ten Anscher: “DBBO-medewerker moet aanvoelen wat het betekent om integer op te treden.”

Bart Kist: “Ten opzichte van mijn medewerkers moet ik continu het goede voorbeeld geven”
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Nynke Wygman: “Naar mijn idee staan we er met integriteit binnen het CDC redelijk goed voor.”

De (vernieuwde) aanwijzing SG 
A984 geeft uitvoering aan het 
integriteitbeleid van Defensie. 
Deze richtlijn, van eind 2012, is 
bedoeld voor al het defensieper-
soneel, medewerkers én 
leidinggevenden. Pijler vroeg zich 
af hoe ‘we’ binnen het CDC het 
integriteitbeleid ervaren. Waar 
staan we, waar lopen we 
tegenaan, wat is belangrijk? In 

een drieluik de meningen van 
drie CDC’ers. Functionaris 
Integriteitszorg (FIZ) mr. Nynke 
Wygman schetst de basis van de 
vernieuwde regelgeving. Kolonel 
drs. Niels ten Anscher, directeur 
Defensie Bewakings- en Beveili-
gingsorganisatie (DBBO), legt uit 
hoe hij als leidinggevende 
omgaat met integriteit. En Bart 
Kist, beveiliging hoofdbeambte, 
vertelt waar hij en zijn mensen in 
de praktijk tegenaan lopen.

Mr Nynke Wygman
“Wat integriteit is? Moreel het 
juiste doen, waardoor de mensen 
Defensie zien zoals het bedoeld 
is: een organisatie die op een 
juiste en verantwoorde manier 
omgaat met het aan haar 
toevertrouwde machtsmonopo-
lie. Defensiemedewerkers 
moeten soms over leven en dood 
beslissen. Maar ook binnen het 
CDC staan we voor lastige 
beslissingen, die rechtstreeks 
invloed kunnen hebben op defen-
siemedewerkers in missiegebie-
den. Het integriteitbeleid is dan 
ook een continu proces, 

waardoor integriteit onderdeel 
wordt van ons dagelijks denken 
en handelen en van de bedrijfs-
processen. We hadden binnen 
Defensie al veel op het gebied van 
integriteit, maar met de aanwij-
zing SG wordt het meer een 
geheel en is het landelijke 
integriteitbeleid meer toegespitst 
op het bijzondere karakter van de 
organisatie.” 
“De gehele regelgeving is na te 
lezen op intranet (CDC>integriteit
>COID>Gedragscode Defensie) 
en geeft medewerkers houvast.
Je kunt nu lezen waarom iets niet 
kan, zodat je beter in staat bent 
om zelf een oordeel te vormen. 
Niet alles is immers in regels te 
vangen. Daarmee stimuleren we 
het eigen vermogen tot oordelen 
en het nemen van eigen verant-
woordelijkheid. De leidingge-
vende krijgt met de nieuwe regels 
beter houvast. Zijn taken en 
verantwoordelijkheden staan nu 
beschreven. Dat geldt ook voor de 
maatregelen die hem eventueel 
ter beschikking staan en de 
ondersteuning die hij kan 
inroepen. Dit beleid geeft 
duidelijker weer dat leidingge-
venden proactief en preventief 
dienen op te treden, niet enkel 

corrigerend. ‘Leren waar het kan 
en handhaven als het moet’.”
“Naar mijn idee staan we er met 
integriteit binnen het CDC 
redelijk goed voor. Nul integri-
teitschendingen is een utopie. 

Hier en daar ondoordacht gedrag 
of zelfs een integriteitschending 
houd je altijd. We kennen binnen 
deze organisatie ook valkuilen. 
Hiërarchie bijvoorbeeld helpt niet 
altijd om integriteit hoog te 
houden. En neem het langdurig 
werken bij Defensie, ook burgers. 
Dat is een voedingsbodem voor 
een ons-kent-ons cultuur, 
waardoor we elkaar mogelijk te 
weinig aanspreken en het 
functietoewijzingsproces niet 
altijd even objectief verloopt.” 

Kolonel drs. Niels ten
Anscher
“Integriteit is essentieel voor een 
beveiligingsdienst. Onze 1800 
medewerkers zijn bij nacht en 
ontij actief en kunnen ook nog 
eens overal bij. Dat maakt 
kwetsbaar. ‘Zeggen wat je doet en 
doen wat je zegt’, is dan ook mijn 
motto. Integriteit dient uit de 
mens zelf te komen. De DBBO-
medewerker moet aanvoelen wat 
het betekent om integer op te 
treden. Een grijs gebied is er 
altijd, maar dat probeer je wel zo 
klein mogelijk te houden. Denk 
aan de binnen Defensie zo 
ingeburgerde ritsel- en regelcul-
tuur. Hier ligt zeker een rol voor 
onze (jonge) leiders. Die moeten 
de morele moed hebben om 
ogenschijnlijk geaccepteerde 
misstanden aan de kaak te stellen 
en bespreekbaar te maken.”
“Bewaken/beveiligen is een 
beroep en daar stellen we eisen 
aan. We willen professionaliteit 
uitstralen en dat kan alleen als je 
zelf integer bent. Integriteit hóórt 
gewoon bij de identiteit van een 
bewaker/beveiliger. Ik hecht veel 
waarde aan morele oordeelsvor-
ming. Houd jezelf een spiegel 
voor! Loop je die patrouilleronde 
steeds in zijn geheel, of snij je af 
en toe een stukje af omdat er toch 

niemand meekijkt? En wanneer 
meld je je eigenlijk ziek? “(Zwaait 
met een arm die in het gips zit). 
“De grootste bedreiging voor 
integriteit binnen ons 24/7 
bedrijf? Dat de norm van een 
kleine, hechte club mensen wordt 
ervaren als de algemene norm 
voor het hele bedrijf. Dat leidt 
onherroepelijk tot normverva-
ging. Maar daar zit ik bovenop!”

Bart Kist
“Integriteit is voor mij zwart/wit. 
Er bestaat geen grijs. Ten opzichte 
van mijn medewerkers moet ik 
continu het goede voorbeeld 
geven. Bedenk dat wij als 
bewakingsdienst overal komen; 
de verleiding om op de proef 
gesteld te worden ligt dagelijks op 

de loer. Daarom ben ik ook blij 
dat een en ander nu vervat is in 
regelgeving. Nu kun je precies 
aanwijzen waar het om gaat. 
Sinds de diverse bewakingsdien-
sten van de krijgsmachtdelen, 
met ieder hun eigen cultuur, zijn 
samengevoegd tot één organisa-
tie, worden we ons binnen DBBO 
steeds meer bewust van hoe we 
ons werk eigenlijk doen. 
Bespreekbaar maken en het 
behouden van integriteit is daarin 
essentieel. Integriteit is 1, de 
vormgeving ervan absoluut 
nummer 2.”

“Integriteit dient 
  uit de mens zelf 
  te komen” 

“Hiërarchie 
  helpt niet altijd 
  om integriteit  
  hoog te   
  houden”

“Integriteit is 1, 
  de vormgeving 
  ervan absoluut 
  nummer 2” 



Integer geregeld

Elke maand stellen de Centrale Adviseurs Integriteit Defensie (CAID) een onderwerp 
over integriteit aan de kaak. Die adviseurs zijn Liesbeth de Stoppelaar, majoor Marcel 
Hendriksen en Functionaris Integriteitzorg (FIZ) mr. Nynke Wygman. Deze maand legt 
Hendriksen uit welke risico’s er verbonden zijn aan de verkoop door een afdeling van 
spullen die tot die afdeling behoorden.

Mijn en dijn
Op veel afdelingen bestaan personeels-
potjes, zo ook op afdeling X. Wanneer het 
potje leeg is, besluit een medewerker om de 
oude ijzeren kasten op de afdeling te 
verkopen. Het ijzer levert altijd nog geld op 
en ze worden binnenkort toch vervangen. 
De leidinggevende vindt het ook een 
gouden idee. Dus gaan de kasten in de 
verkoop en schaffen hij en de medewerker 
met een goed gevulde personeelspot een 
barbecue aan die ze niet veel later uitpro-
beren. Niets mis mee, vond de leidingge-
vende. Maar later sprak zijn chef hem hier 
toch op aan. Hij was zeer verbaasd. Hoe kon 
hem nou iets verweten worden? Niemand 
had het geld toch in eigen zak gestoken? De 
afdeling besteedde het toch aan al het perso-
neel? In het kader van personeelszorg wilde 
hij een barbecue om meer saamhorigheid te 
creëren. De leidinggevende had de beste 
intenties en die kasten waren toch alleen 
maar oude rommel en zouden worden 
weggedaan. 

Strikte controle
De Rechtbank Noord-Holland dacht daar in 
een soortgelijke zaak tussen een gemeente 
en een eigen medewerker heel anders over 
(Alkmaar AWB 11/2035 d.d. 23-01-2013). 

Ernstig plichtsverzuim was de conclusie. 
Ontslagwaardig zelfs. De rechtbank vond 
dat het hem als leidinggevende duidelijk 
had moeten zijn, dat zijn werkgever groot 
belang heeft bij een strikte controle op 
contante geldstromen. En dat daarom als 
regel geen aan de gemeente toekomende 
bedragen buiten de officiële gemeentekas 
om behoren te worden beheerd. Ook 
rekende de rechtbank het de leidingge-
vende aan dat die kas werd gevuld met de 
verkoop van gemeente-eigendommen, en 
dat het geld werd besteed aan oneigenlijke 
uitgaven. 

Eigen zak
In het geval van de defensiemedewerker in 
het voorbeeld hierboven, hadden de 
ijzeren kasten afgevoerd moeten worden 
naar Domeinen. Die had ze kunnen veilen 
of naar een verschrootbedrijf kunnen 
brengen. 
Ook had de opbrengst ten goede moeten 
komen aan heel Defensie, in plaats van aan 
één afdeling. Iedereen weet dat het in 
eigen zak steken van defensiespullen 
verboden is. Maar kennelijk weet niet 
iedereen dat groepsbelang (afdeling) 
gelijkgesteld wordt met privébelang. 

Goed denkbaar
Het gaat in de voorbeelden weliswaar niet 
puur om eigen gewin en dus het nastreven van 
privébelangen. Daarom is het goed denkbaar 
dat deze medewerkers in de veronderstelling 
leefden geen privébelangen te dienen. De 
misvatting hier is echter dat privébelangen 
niet persoonlijk hoeven te zijn. Wanneer het 
belang van familie, vrienden, en zelfs goede 
doelen de opzet is, is er doorgaans geen 
sprake van dienstbelangen. Dat maakt dat er 
dus sprake is van een privébelang. Als 
medewerkers de eigen belangen van de 
afdeling voorop stellen ten koste van 
defensiebelangen, is er net zo goed sprake van 
eigen gewin. Het is maar dat u het weet. 
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Kort & Krachtig
Amerikaanse hulde voor CDC-kolonel

Kolonel mr. Aart Jan de Haan is medio april in 
de Afghaanse hoofdstad Kaboel onderscheiden 
met de Bronze Star Medal. De normaliter bij het 
CDC geplaatste De Haan ontving deze Ameri-
kaanse decoratie uit handen van de comman-
dant van de NATO Rule of Law Field Support Mission 
in Afghanistan, brigadegeneraal Ural Granville. 
De landmachtmilitair Den Haan werkte van 
12 oktober 2012 tot 14 april als chef-staf bij de 
juridische tak van deze ondersteuningsmis-

sie van de NAVO. Hij zette zich daarbij op 
bijzondere wijze in voor de bestrijding van 
corruptie. Granville: “Kolonel De Haan heeft 
er in hoge mate toe bijgedragen dat de Afgha-
nen weer vertrouwen hebben in hun rechts-
systeem.”  Eerdere Nederlandse ‘ontvangers’ 
van de Bronze Star Medal waren onder anderen 
landmachtkolonel Ben Klappe, commodore 
Emile van Duren en luchtmachtmajoor David 
van de Bunte. 

Het defensiebreed goederenvervoer over de 
weg is in handen gekomen van de Koninklijke 
Landmacht. Dat komt doordat de Defensie 
Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO) half 
april deels als compagnie ging meedraaien in 
het Operationeel OndersteuningsCommando 
Land (OOCL). De planning van het personen-, 
VIP- en busvervoer blijft echter een zaak van 
de DVVO. Aangestuurd vanuit een Transport 

Goederenvervoer van DVVO naar landmacht

Het Cluster Railvervoer van de Defensie- Ver-
keers- en Vervoersorganisatie (DVVO) draagt 
een belangrijk steentje bij aan de lopende 
tentoonstelling ‘Sporen naar het Front’ in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. Op verzoek van 
het museum stelt de DVVO tot het einde van 
de expositie (1 september) vijf spoorwagens 
beschikbaar met daarop evenzoveel antieke 
typen tanks en pantservoertuigen. Het gaat om 
een AMX 13, een Leopard 1 V, een Shermantank 
(Firefly), een Centuriontank en een M109. De 
spoorwagens staan, samen met andere militaire 
treinstellen, in de hal van het museum.  
De tanks en pantservoertuigen komen uit het 
Cavaleriemuseum, de regimentsverzameling 

DVVO helpt Spoorwegmuseum

Gehandicapt burgers en militairen van 
Defensie kunnen in september in Warendorf 
(Duitsland) meedoen aan een atletiekeve-
nement voor minder valide sporters die bij 
Europese krijgsmachten werken. De wed-
strijden, te organiseren door de Bundeswehr, 
vinden voor het eerst plaats. Ze vallen samen 
met het eveneens in de Bondsrepubliek te 
houden Europees kampioenschap Atletiek 
voor valide sporters. De wedstrijden vinden 
plaats in vijf groepen. Dit zijn:  

* groep A. Enkelvoudig geamputeerd onder 
 de knie/dubbel geamputeerd onder de 
 knie; 
* groep B. Enkelvoudig geamputeerd boven 
 de knie/dubbel geamputeerd boven de  
 knie; 
* groep C. Amputaties aan het boven-
 lichaam, permanent disfunctioneren van  
 ledematen van het bovenlichaam; 
* groep D. Rolstoelatleten; 
* groep E. Blind en visueel gehandicapt. 

De sporters kunnen uit vijf onderdelen 
kiezen. Dat zijn 100 meter sprint (hardlopen 
of in rolstoel); 200 meter sprint (hardlopen 
of in rolstoel); 1500 meter (hardlopen of in 
rolstoel); kogelstoten (staand heren 6 kg; 
dames 3 kg/zittend heren 4 kg, dames 3 kg), 
en verspringen.  
Aanmeldingen uiterlijk 15 mei bij het Bureau 
Internationale Militaire Sport (Cismnl@
mindef.nl). Meer informatie via genoemd 
mailadres of telefonisch bij het hoofd van 
het BIMS, luitenant-kolonel Ruben Driever. 
Tel. 06-22 41 26 15.

Planning Cel in Garderen, gaan in de toekomst 
voertuigen met chauffeurs van de DVVO-
compagnie en van 100 en 200 Bevoorrading- 
en Transportbataljon met goederen de 
weg op. De overdracht van het Commando 
DienstenCentra aan het OOCL vond plaats 
tijdens een bijzonder appèl in Apeldoorn. De 
stap is een onderdeel van de herinrichting 
van de transportketen binnen Defensie.

 

Technische Troepen en de afdeling Rekwi-
sieten van Defensie. De DVVO laadde ze in ’t 
Harde op de spoorwagens, waarna DB Schen-
ker het transport naar Utrecht verzorgde. 
‘Sporen naar het front’ is georganiseerd ter 
gelegenheid van de manifestatie Driehonderd 
jaar Vrede van Utrecht. Aan de hand van the-
ma’s toont de expositie welke invloed spoor-
wegen in het verleden hadden op de manier 
van oorlogvoeren, op militaire oefeningen en 
hoe landen daarbij treinen inzetten. Aan bod 
komen onder meer de Amerikaanse burger-
oorlog, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en 
de Koude Oorlog. Meer informatie op 
www.spoorwegmuseum.nl. 

Aankomst van het 
DVVO-transport bij het 
Spoorwegmuseum. 
Foto Aneo Koning. 

Oproep voor gehandicapte 
defensiesporters
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“Hij moet uit eikenhout  
  gesneden zijn”

Onderofficier is en blijft spil van de krijgsmacht

“Een onderofficier moet uit 
eikenhout gesneden zijn”, stelt 
stafadjudant Homme Ritsema van 
de divisie Defensie Gezondheid 
Organisatie van het Commando 
DienstenCentra onomwonden. 
“Daadkracht, integriteit en goed 
voorbeeldgedrag zijn een paar 
van de eigenschappen die een 
goed onderofficier bezit. Verder 
staat hij als een echte leider voor 
de groep, voert zelfstandig 
opdrachten uit en evalueert.”  
CDC-adjudant Martin van Daalen 

‘Hoe borg ik de kwaliteit van de onderofficier, 
nu en in de toekomst?’ Het thema van de 
onlangs op het Marine Etablissement Amster-
dam gehouden negende Nationale Onderof-
ficiersconferentie (NOOC) was niet zomaar 
gekozen. Ook het Korps Onderofficieren 
moet met de tijd mee. Wat is de rol van deze 
categorie personeel in de krijgmacht van nu? 
En wat verandert daar de komende jaren aan? 

Tekst: eerste luitenant Wouter Helders

Foto’s: Wim Salis (AVDD)

vult aan: “Als officieren het hoofd 
vormen en de manschappen de 
handen en voeten, dan zijn de 
onderofficieren de ruggengraat 
van het ‘lichaam’ krijgsmacht. Zij 
vervullen de rol van ‘zenuwstelsel’ 
en verbinden het beleid met de 
werkvloer.” 

Andere leest
In dat opzicht is er weinig 
veranderd. De rol en positie van 
de huidige onderofficier zijn ten 
opzichte van vroeger grotendeels 

De workshop van CDS generaal Middendorp, waarbij hij met de zaal discussieerde, trok massale belangstelling. 

16



hetzelfde, vertelt Ritsema. “Hij is 
nog steeds vakman, leider en 
instructeur.”  
Het onderwijs is ten opzichte van 
het verleden wel op andere leest 
geschoeid, vervolgt hij, en daarin 
schuilt een verschil met vroeger. 
De Koninklijke Militaire School 
(KMS) bereidt de hedendaagse 

onderofficier namelijk met 
‘competentiegericht’ onderwijs 
voor op zijn functioneren in de 
krijgsmacht. “In een notendop 
moet hij of zij zelf de drive hebben 

om het einddoel te halen. De 
instructeur van tegenwoordig 
begeleidt veel meer dan vroeger”, 
vat Ritsema samen. 

Netwerken
De ‘moderne’ onderofficier, 
de man die ‘competentiegericht’ 
onderwijs volgde en zich 
verantwoordelijk voelt voor zijn 
eigen toekomst, was dan ook de 
insteek van de in april gehouden 
Onderofficiersconferentie. 
Naast allerlei andere zaken 
konden de deelnemers netwerken 
en informatie inwinnen. Ook 
kregen ze een inzicht in de 
opvattingen van anderen en hoe 
daar mee om te gaan. Al met al 
was het doel van de conferentie 
om actieve en creatieve onderof-
ficieren te ‘kweken’ die nadenken 
over zichzelf en hun onderge-
schikten.
 

165 deelnemers
Het thema van de Onderofficiersconferentie 'Hoe borg ik de 
kwaliteit van de onderofficier', vond bij de deelnemers veel 
weerklank. Tijdens een interactieve workshop van de comman-
dant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, grepen veel 
onderofficieren de kans met beide handen aan om met de 
hoogste militair van ons land te discussiëren. ‘Wanneer houden 
die bezuinigingen nou eens op? Hoe zorgen we voor een 
positiever beeld van Defensie in de maatschappij?’ De CDS 
pareerde de vragen op een directe, persoonlijke manier. Zijn 
hoofdboodschap: ‘U bent belangrijk en onmisbaar voor de 
krijgsmacht’. Naast workshops stonden de thema’s Veiligheid 
en Vakmanschap (VeVa), Leiderschap in de Praktijk en Collega 
Coaching op het programma. In totaal trok de Onderofficiers-
conferentie circa 165 belangstellenden van alle defensie-
onderdelen.

Deltawerken
Tijdens haar toespraak bij de opening van de Onderofficiers-
conferentie liet minister Jeanine Hennis-Plasschaert er geen 
gras over groeien. “De onderofficier is leider, vakman en 
instructeur inéén, en daarmee cruciaal voor de krijgsmacht”. 
Om daar tijdens een vragenronde aan toe te voegen: “De 
krijgsmacht is als de Deltawerken voor onze economie. Als 
handelsland heeft Nederland die nu en in de toekomst hard 
nodig om onze belangen wereldwijd te beschermen. Als 
‘moeder’ van de eenheden zijn de onderofficieren daarbij 
essentieel voor de kwaliteit van het werk.”

”Een geslaagde dag” 
“Goed te zien dat mensen actief deelnemen. Dat is precies de 
houding die we van onderofficieren verwachten.“ 
Medeorganisator adjudant Nico Spierenburg steekt zijn 
tevredenheid over het verloop van de Onderofficiersconferentie 
niet onder stoelen of banken. Ook deelneemster sergeant 1 
Betty Korthout kijkt met plezier terug. “Ik was verrast door de 
hoeveelheid interactie. Door de diversiteit aan onderwerpen en 
de mogelijkheid onderling informatie uit te wisselen, was het 
een geslaagde dag.” 

Verbeteringen
Tijdens de Onderofficiersconferentie bleek dat er in het 
onderofficierskorps zaken beter kunnen, zoals de samenwer-
king met officieren. Volgens CDC-adjudant Martin van Dalen 
zouden onderofficieren nog meer betrokken kunnen worden 
bij het maken van beleid en het plannen hiervan. “Wie weet er 
nou beter wat er op de werkvloer lééft, dan de mannen die er 
elke dag op staan. Bovendien kunnen we dan gemaakte 
beslissingen beter verdedigen bij de manschappen. We waren 
er immers zelf bij betrokken.” Volgens collega Ritsema is de 
onderofficier van de toekomst bereid om net dat stapje meer 
te doen om anderen voor te blijven in kennis en vaardigheden. 
“Onderofficieren blijven de wervels in de ruggengraat van 
Defensie en de spil van de organisatie.”

 Een hoge opkomst betekent een volle zaal. Linksvoor CDC-adjudant Martin van Daalen. Één van de workshops tijdens de conferentie: VeVa. 

“Wanneer 
  houden die 
  bezuinigingen 
  nou eens op?”
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Met zijn dienstauto, -laptop, en -telefoon is Van 
Buren altijd onderweg. Een vaste werkplek 
heeft hij niet. “Mijn woonplaats is mijn 
standplaats, maar daar werk ik gemiddeld één 
dag per week.” De rest van de tijd bezoekt hij 
burgerwerkgevers van reservisten, of reservisten 
in spé. Tussendoor ziet hij zijn compagnon op 
een flexplek op de Kromhoutkazerne in Utrecht 
of op het AOCS Nieuw Milligen. “Mijn belang-
rijkste taak is het overtuigen van civiele 
werkgevers van het voordeel om personeel in 
dienst te hebben dat tevens als reservist bij de 
krijgsmacht werkt. Een eerste reactie is vaak: 
‘maar dan ben ik die werknemer de helft van de 
tijd kwijt aan risicovol werk’. Dat dit veel 
genuanceerder ligt en niet iedere functie 
gevaarlijk is, leg ik dan persoonlijk uit.”

Mijn werkplek 
Elke maand komt in de Pijler een CDC’er aan het woord over zijn werk. Wat 
doet hij precies, wat maakt hij mee en wat zijn de aantrekkelijke kanten van zijn 
baan? Deze maand Hans van Buren, adviseur Employer Support Reservisten. 

Na 32 jaar nog steeds vlijmscherp
Hans van Buren werkt al 32 jaar vol overgave voor de 
reservisten van Defensie, voor wie er krijgsmachtbreed 
ruim 5.600 functies beschikbaar zijn. Samen met collega 
Victor Kleveringa doet hij er sinds drie jaar alles aan om 
burgerwerkgevers ervan te overtuigen hoe belangrijk het is 
om hun werknemer/reservist te steunen. “Het is fantastisch 
dat ik van mijn enthousiasme over Defensie mijn werk kan 
maken.” 

Tekst: Jopke Rozenberg-van Lisdonk

Foto’s: Robert Koelewijn (AVDD)
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Sporttest
“Reservisten zijn vaak mentaal en fysiek sterke 
mensen”, begint Van Buren zijn opsomming 
pluspunten. “Net als beroepsmilitairen 
voldoen ze aan de militaire basiseisen. Het 
psychologisch onderzoek en de jaarlijkse 
sporttest horen daarbij. Werkgevers weten dus 
dat hun werknemer gezond is. Bovendien zijn 
de meeste reservisten doeners, houden van 
aanpakken, zijn stressbestendig en enthousi-
ast voor het werk. Daarbij kunnen ze 
leidinggeven, maar misschien nog wel 
belangrijker: leiding ontvangen. Reservisten 
leren immers met de militaire hiërarchie 
omgaan. Ten slotte vertel ik dat Defensie 
reservisten altijd in overleg met de werkgever 
inzet. De krijgsmacht kan hen niet, net als 
vroeger, verplicht oproepen. Tijdens de 
inzetperiode betaalt Defensie het militaire 
salaris en zorgt financieel voor de medewerker 
als deze een mentaal of fysiek trauma 
oploopt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door zijn 
revalidatietraject te vergoeden.” Na zijn 
overtuigende verhaal kreeg Van Buren slechts 
één keer een ‘nee’ te horen van een burger-
werkgever. 

Op uitzending
Van Buren bezoekt de werkgevers op verzoek 
van de reservist (in spé), of de werkgever zelf. 
“Mensen zijn tijdens hun sollicitatie verplicht 
te vertellen over hun nevenfunctie bij 
Defensie. Dit kan met integriteit te maken 
hebben, maar ook met het aantal arbeidsu-
ren. Medewerkers vragen mij of mijn collega 
dan om het ‘reservist zijn’ helder te komen 
uitleggen. Ook als personeel op een reservis-
tenvacature wil reageren, vragen ze ons vaak 
om hun werkgever voor te lichten over wat dit 
voor hem betekent. Soms draait het om een 
uitzending voor een langere periode. Maar het 
kan ook gaan om het één dag in de week 
waarnemen van iemands kantoorbaan in 
Nederland, omdat hij op uitzending is. Het 

grote plaatje is belangrijk, maar de werkgever 
is vaak vooral geïnteresseerd in ‘de kleine 
lettertjes’. Alle vier operationele commando’s 
verwijzen in hun vacatures naar ons, zodat de 
reservist onze hulp kan inschakelen.”

Rechter bewaakt
Het meest opmerkelijke in zijn baan vindt 
Van Buren de ontmoetingen met managers 
en directeuren die bij Defensie ‘uitvoerende’ 
functies bemannen. “We hebben bijvoor-
beeld een rechter en een filiaalleider uit de 
detailhandel die beide in hun reservisten-
functie een bewakingstaak vervullen. Ze 
vinden het heerlijk om eens totaal iets anders 
te doen en uitvoerend bezig te zijn.” 
Binnenkort heeft Van Buren een afspraak met 
een tandarts, wiens Nederlands-Afghaanse 
medewerker als tolk op uitzending wil. “Die 
contacten met mensen van allerlei rangen en 
standen en hun werkgevers zijn ontzettend 
leuk en iedere keer weer anders. Na 32 jaar 
reservistenwerk, de eerste zeventien jaar 
binnen de landmacht, de twaalf erna bij de 
luchtmacht en de laatste drie jaar bij Employer 
Support, ben ik dan ook totaal nog niet 
vastgeroest.”

Geblesseerd of gewond
Van Buren vervult samen met zijn compag-
non ook een ‘loketfunctie’ tussen de 
werkgever en Defensie. “Wij hebben niet 
overal een antwoord op, maar coördineren 
wel dat het er komt. Defensie stuurt de 
burgerwerkgever dus nooit van het kastje 
naar de muur als hij vragen heeft over 
reservistenzaken, of als de dingen anders 
lopen dan gepland. Stel dat een medewerker 
geblesseerd of gewond raakt tijdens zijn 
inzet, dan monitoren wij het revalidatietra-
ject en het bijbehorende financiële plaatje. 
Het enige dat de werkgever zelf moet doen, is 
het regelen van eventuele vervanging binnen 
zijn bedrijf.” 

Parttime militair
Om meer draagvlak voor reservisten binnen 
het bedrijfsleven te creëren, organiseren de 
adviseurs Employer Support Reservisten 
regelmatig een centrale informatiebijeen-
komst voor werkgeversorganisaties, branche-
organisaties, het Platform Defensie Bedrijfsle-
ven en werkgevers die reservisten in dienst 
hebben. “Het bedrijfsleven toont een steeds 
grotere bereidheid om reservisten aan te 
nemen. Dat komt door mond-tot-mond 
reclame en de aantoonbare positieve 
onderzoeksresultaten over reservisten. Ze zijn 
bijvoorbeeld minder vaak ziek en hebben een 
hogere arbeidsproductiveit dan het gemid-
delde personeel. Sinds een half jaar betrekt 
Defensie bovendien de werkgevers bij 
beleidsvraagstukken over reservisten. Het 
advies dat zij geven, kan voor alle partijen 
voordeel opleveren. De uitbreiding van het 
aantal reservisten is, denk ik, positief voor de 
toekomst, waarin we gezien de personeelsre-
ducties steeds vaker een beroep doen op 
reservisten. De ‘parttime militairen’ kunnen 
de beroepsmilitair natuurlijk niet vervangen, 
maar wel op een waardevolle manier 
aanvullen.”

<  Hoewel beide heren een burgerfunctie 
     bemannen, werkt Hans van Buren het 
     liefst in zijn uniform, dat hij mag 
     dragen door zijn reservistenfunctie bij 
     de luchtmacht. Links Victor Kleveringa.

<  Hans van Buren (midden) en zijn 
     collega Victor Kleveringa in 
     gesprek met een burgerwerkgever. 

Reservisten binnen het CDC
Het CDC herbergt 285 reservistenfunc-
ties voor medisch personeel. Deze 
mensen werken als burger in de twaalf 
relatieziekenhuizen van Defensie. 
Daarmee heeft het ministerie een 
contract voor het leveren van medisch 
personeel voor uitzendingen. Deze 
specialisten draaien dan ook mee in het 
normale uitzendroulatieschema. 



supersnelle motorboot die op vrijwel alle 
fronten inzetbaar is. Van anti-drugsoperaties 
en terrorismebestrijding op zee, tot en met 
acties op een rivier. De marine voert de 
boten ook in de Nederlandse Antillen in. Ze 
krijgen een plek aan boord van patrouille-
schepen, maar kunnen ook ‘solo’ opereren 
of in combinatie met het ondersteunings-
schip Hr.Ms. Pelikaan. Met het oog op het 
vaak ruwe water in het Caribische Gebied, 
test de marine de FRISC daar momenteel 
volop. 

Foto van de maand

De fotografen van de Audiovisuele Dienst 
Defensie (AVDD) maken elke maand in 
binnen- en buitenland talloze foto’s. Hoewel 
de meeste beelden van prima kwaliteit zijn, 
halen ze niet allemaal de publiciteit. De 
rubriek Foto van de Maand schenkt 
aandacht aan een opvallend shot dat anders 
in de anonimiteit zou zijn verdwenen. Dit 
keer een voor de kust van Curaçao genomen 
plaat van sergeant Ruud Mol. Te zien is een 
oefenende Fast Raiding Interception and Special 
Forces Craft (FRISC) van de marine. Dat is een 


