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Voorwoord

Voor u ligt de brochure STORM. STORM komt voort uit de beleidsvisie onderofficieren. Deze 
beleidsvisie beschrijft de positie van de onderofficier binnen de Koninklijke Marine en de vier 
rollen van de onderofficier:
•	 Uitvoerder
•	 Begeleider	van	mensen
•	 Bewaker	van	processen
•	 Adviseur
Elke	onderofficier	brengt	dit	dagelijks	in	de	praktijk	en	geeft	hier	op	zijn	eigen	wijze	invulling	
aan.	Een	belangrijke,	maar	vaak	ook	een	uitdagende	taak.	Als	leidinggevende	van	een	team	heeft	
u	immers	te	maken	met	verwachtingen	van	uw	personeel	en	bent	u	ook	een	voorbeeld	voor	
jongere onderofficieren. STORM gaat u daarbij helpen. Het is een praktische leidraad die voor en 
door u is opgesteld.

STORM	is	geen	vervanger	van	de	beleidsvisie	onderofficieren.	Uw	rollen	als	onderofficier	in	
combinatie	met	STORM	geeft	wel	invulling	aan	de	beleidsvisie	onderofficieren.
STORM	is	ook	een	kapstok	om	u	te	ondersteunen	bij	de	gesprekken	die	u	heeft	met	uw	personeel.	
Dat kan een individueel gesprek zijn, zoals bijvoorbeeld een functie(introductie)gesprek. Het 
kan	echter	ook	een	gesprek	zijn	met	uw	gehele	team	of	eenheid.	Uw	personeelslid	en	uw	team	
moeten	op	de	hoogte	zijn	welke	verwachtingen	u	heeft	ten	aanzien	van	hun	taak	binnen	het		
team.	Tevens	moeten		er	afspraken	gemaakt	worden	met	uw	personeelsleden.
Wederzijdse	verwachtingen	uitspreken	en	afspraken	maken,	leiden	ertoe	dat	uw	personeel	
invloed kan uitoefenen op zijn functioneren (mensgericht). Dat heeft een positieve invloed op 
het product (taakgericht).

U	vindt	in	de	brochure	voorbeelden	van	onderwerpen	die	mogelijk	aan	bod	komen	tijdens	een	
gesprek.	Voorbeelden	die	vele	collega’s	hebben	aangedragen	op	de	Netwerkdag	Onderofficieren.	
Maar	dit	zijn	slechts	voorbeelden.	U	bent	natuurlijk	vrij	om	uw	eigen	verwachtingen,	normen	en	
waarden	onder	een	letter	te	hangen.	STORM	biedt		structuur	voor	een	gesprek.	De	inhoud	van	het	
gesprek bepaalt u uiteraard helemaal zelf.

Ik	hoop	dat	STORM	u	gaat	helpen	bij	de	invulling	van	uw	functie.

De chef der equipage Commando Zeestrijdkrachten, tevens krijgsmachtdeeladjudant Koninklijke Marine

AOOODND Walter Kers
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Samen
‘Samen: één gezamenlijk doel, één gezamenlijke missie, één gezamenlijke visie.’

U	maakt	deel	uit	van	een	team,	een	team	dat	staat	voor	een	gemeenschappelijk	doel.	Steeds	vaker	
maakt	dit	team	deel	uit	van	een	veel	groter	teamverband	waar	vloot,	mariniers,	burger	mede-
werkers	en	personeel	van	andere	krijgsmacht-	en	defensieonderdelen	met	elkaar	samen- 
werken.	Zo	zijn	er	ook	samenwerkingsverbanden	met	civiele	partners	of	internationale	partners.	
Deze	verschillende	groepen	hebben	allemaal	hun	eigen	werkwijze	en	cultuur.	
Dit	vergt	aanpassings	-en	inlevingsvermogen	van	individuen	en	teams	om	het	uiteindelijke	doel	
te behalen. Regelmatig overleg, maar ook het creëren van gezamenlijke activiteiten bevordert het 
begrip voor elkaars cultuur en zorgt voor verbondenheid. 
U	bent	als	leidinggevende	verantwoordelijk	voor	het	onder	u	gestelde	personeel.	U	heeft	dus	een	
grote invloed op het gedrag van anderen. Het gaat er daarbij niet alleen om dat uzelf het goede 
voorbeeld	geeft,	maar	ook	dat	u	uw	medewerkers	stuurt,	enthousiasmeert	en	ontwikkelt.

Wat komt er kijken bij samenwerken?

•	 Teamwerk
	 Luisteren	naar	elkaar.	Begrip	tonen	voor	elkaars	beslissingen	en	meningen.	Oog	hebben	voor		
 de ander. Samen bent u altijd sterker dan alleen. 
•	 Dienstvakoverstijgende	samenwerking
	 Uw	taakveld	omvat	meer	dan	alleen	de	dienstvak	gerelateerde	taken.	Uw	taakveld	omvat	ook		 	
	 algemene	militaire-	of	scheepstaken.	Zoals	ceremoniële,	administratieve,	personeels-	en		 	
 bedrijfsveiligheidstaken.
•	 Altijd	en	overal
	 Samenwerken	doen	we	altijd	en	overal.	Niet	alleen	als	het	uitkomt.	Dit	geldt	aan	boord,	in	het		
	 veld,	op	de	kazerne,	maar	ook	thuis.	Zo	wijd	de	wereld	strekt.
•	 Het	delen	van	kennis
	 Houd	kennis	en	ervaring	niet	voor	uzelf,	maar	laat	anderen	ook	profiteren	van	uw	kennis.		 	
	 Denk	bijvoorbeeld	aan	de	vakinhoudelijke	kennis,	vorming	(LMV),	revisie	(APK,	VP),	
 cursussen, opleidingen en verdiepingen. 
•	 Zorgen	voor	een	veilige	werk,	leer-	en	leefomgeving
 Ieders mening is belangrijk. Investeer daarom in elkaar en in de relatie. Oog voor elkaar   
	 hebben	zorgt	voor	een	veilige	werk	-en	leefomgeving	voor	iedereen.
•	 Interesse	in	elkaar
	 De	mens	achter	de	werknemer	is	belangrijk,	toon	interesse	in	elkaar. 
•	 Benut	elkaars	kennis	en	kunde 
 Aan	boord	heeft	u	maar	een	beperkt	aantal	mensen	en	moet	u	het	samen	voor	elkaar	krijgen.	
	 Kunt	u	samen	iets	oplossen,	doe	dat	dan!	Twee	weten	meer	dan	één.	Zo	kunt	u	dagelijks	van	
 elkaar leren. 
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Samenwerken is oog hebben voor elkaar. 
Luisteren naar elkaars verhalen. Regelmatig 
met elkaar overleggen. Maar ook het creëren 
van een veilige werk-, leer- en leefomgeving 
doen we samen. Ieders mening is van belang. 

Bij de Koninklijke Marine staan normen en 
waarden voorop. En die bepalen we samen. 
Samen voor veiligheid op en vanuit zee. Zo 
wijd de wereld strekt.
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Trots
‘Trots zit niet alleen van binnen, maar trots straalt u ook uit. Trots werkt besmettelijk. Straal uit dat u trots bent op 
uw werk en op de Koninklijke Marine!’

Vlootpersoneel	en	het	Korps	Mariniers	hebben	een	eeuwenoude	geschiedenis.	Een	geschiedenis	
waar	Nederland	trots	op	is.	U	en	uw	team	maken	deel	uit	van	deze	geschiedenis	en	daar	mogen	
we	trots	op	zijn.	Er	is	veel	aandacht	in	de	media	voor	ons	werk.	Beelden	van	Hr.	Ms.	Tromp,	bij	
het	ontzetten	van	het	gekaapte	MV	Taipan,	zijn	de	hele	wereld	overgegaan.	Ook	de	beelden	van	
onze inzet na de aardbeving in Haïti spreken velen tot de verbeelding. Om te laten zien dat u bij 
de Koninklijke Marine behoort, draagt u met trots ons uniform.

Waar	kun	je	trots	op	zijn?

•	 Onze	geschiedenis,	tradities,	tenue	en	ceremonieel
 Het is bijzonder om deel uit te maken van de Koninklijke Marine. We hebben een rijke   
	 geschiedenis,	mooie	tenues	en	speciale	ceremonies.	Daar	mogen	we	trots	op	zijn.	Straal	dit		 	
 dan ook uit.
•	 De	dingen	die	we	samen	bereiken
	 Samen	werken	we	aan	een	veilige	wereld.	Voor	veiligheid	op	en	vanuit	zee.	Zo	wijd	de	wereld			
	 strekt.	Nederland	heeft	haar	welvaart	te	danken	aan	de	internationale	handel.	Samen		 	
	 beschermen	wij	deze	handel	en	leveren	wij	een	belangrijke	bijdrage	aan	onze	economie	en		 	
	 welvaart.
•	 Het	team,	de	Koninklijke	Marine,	Defensie,	vlag	en	land
	 Alleen	samen	komen	we	tot	het	beste	resultaat.	Samen	met	uw	personeel	bereikt	u	dit		 	
	 resultaat.	Zonder	hun	inzet,	durf	en	initiatieven	was	dit	niet	gelukt.	Spreek	uw	waardering	uit.		
	 Zonder	het	team	zou	er	geen	Koninklijke	Marine	zijn.	Nederland	en	de	wereld	kunnen	niet		 	
 zonder defensie. We staan altijd paraat. Voor het volk en voor ons vaderland.
•	 Uzelf
	 U	bent	onderofficier	bij	het	CZSK.	Dat	is	niet	iedereen	gegeven.	U	heeft	er	hard	voor	gewerkt.			
	 Het	is	belangrijk	dat	u	beseft	dat	de	functie	van	onderofficier	een	bijzondere	is.	U	kunt	hier	met	
 recht trots op zijn.

Werken bij de Koninklijke Marine 
is bijzonder. We helpen mee aan 
een veiliger wereld.  Daar mogen 
we trots op zijn. Trots op de 
schepen, op onze bijzondere 
tenues en op de rijke geschiedenis 
van de marine. Maar wees ook 
vooral trots op jezelf en op je 
collega’s. Zonder ons is er geen 
marine. 
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Open	en	eerlijk
‘Openheid en eerlijk zorgen niet alleen voor een prettige sfeer. Het leidt ook tot betere prestaties.’

Open	en	eerlijk	zijn,	heeft	alles	te	maken	met	de	wijze	van	communiceren.	Vaak	zijn	we	zo	
gedreven	om	ons	doel	te	bereiken	(taakgericht)	dat	we	wel	eens	vergeten	om	tijd	te	maken	voor	
ons	personeel.	Functie(introductie)gesprekken	zijn	de	basis	van	een	goede	samenwerking.	
Tijdens	deze	gesprekken	heeft	uw	personeel	de	gelegenheid	om	bijvoorbeeld	uw	manier	van	
leiding	geven	te	bespreken.	Het	uitspreken	van	verwachtingen	in	een	open	en	eerlijk	gesprek	
bevordert	uiteindelijk	de	resultaten	die	u	met	uw	team	haalt.	
Wij hebben regels met elkaar afgesproken. Niet iedereen neemt deze regels serieus. Iemand 
aanspreken	op	dit	gedrag	blijkt	vaak	moeilijk,	maar	hoort	wel	bij	open	en	eerlijk	communiceren.	
Het is belangrijk dat u voldoende vaktechnische kennis heeft om de aan u opgedragen taken 
veilig en adequaat te kunnen uitvoeren. Deze kennis past u niet alleen zelf toe, maar draagt u ook 
over	aan	anderen.	U	begeleidt	en	coacht	manschappen,	collega-onderofficieren	en	jonge	
officieren,	zowel	inhoudelijk	als	in	houding	en	gedrag.	

Hoe	zorgen	we	voor	openheid	en	eerlijkheid?

•	 Door	duidelijk	te	zijn
	 Benadruk	het	gemeenschappelijke	doel.	Iedereen	wil	hetzelfde	bereiken.	Door	wensen,		 	
 irritaties en complimenten uit te spreken, voorkomt u dat er onduidelijkheden ontstaan. Dit   
 geldt ondermeer in functioneringsgesprekken, maar ook bij overige opdrachten en taken.
•	 Door	elkaar	aan	te	spreken	op	ongewenst	gedrag
	 Ongewenst	gedrag	zorgt	voor	onderlinge	ongelijkheid	en	irritaties.	Mensen	storen	zich	eraan			
	 en	het	komt	de	sfeer	niet	ten	goede.	Signaleert	u	ongewenst	gedrag?	Spreek	elkaar	hier	altijd			
	 op	aan.	Zo	voorkomen	we	dat	dezelfde	fouten	in	de	toekomst	weer	gemaakt	worden.
•	 Door	uzelf	te	zijn
	 Authenticiteit	is	belangrijk.	Als	u	niet	eerlijk	bent,	komt	dat	uiteindelijk	toch	wel	uit.		 	
	 Eerlijkheid	zorgt	voor	gemotiveerd	personeel.	Oneerlijkheid	zorgt	voor	irritaties	en	wrijving.
•	 Door	fouten	toe	te	geven
	 Om	fouten	toe	te	geven,	moet	u	een	kwetsbare	opstelling	durven	tonen.	Als	een	leiding-
	 gevende	dit	doet,	leidt	dat	tot	meer	respect	van	uw	personeel.	Het	kan	niet	altijd,	maar	doe	het	
	 als	het	mogelijk	is.	Het	is	geen	teken	van	zwakte	maar	juist	van	kracht!
•	 Door	complimenten	te	geven
	 Mensen	horen	het	graag	als	er	goed	werk	verricht	is.	Vaak	lijkt	er	een	drempel	te	zijn	om		 	
 complimenten te geven. Stap over die drempel, deel complimenten uit. Het verhoogt de   
	 kwaliteit	van	het	werk	en	zorgt	voor	een	betere	sfeer	op	de	werkvloer.
•	 Problemen	signaleren	en	bespreekbaar	maken
	 Wees	altijd	eerlijk	tegen	elkaar.	Als	u	ziet	dat	iemand	een	probleem	heeft,	probeer	het	dan		 	
	 bespreekbaar	te	maken.	Openheid	en	eerlijkheid	zorgt	voor	een	prettige	sfeer	en	betere		 	
 resultaten.

We werken samen. Maken samen 
lange reizen en werken vaak dicht 
op elkaar. Ook leven we samen, 
aan boord of in het veld. Het is 
daarom enorm belangrijk en 
noodzakelijk om open en eerlijk te 
zijn naar elkaar. Dit zorgt voor een 
prettige sfeer. Mensen voelen zich 
fijner en het leidt tot betere 
resultaten.
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Respect
‘Respect is het aanzien dat  we voor elkaar hebben vanwege kwaliteiten, prestaties, vaardigheden en gedrag.’

Waar	lange	tijd	bij	elkaar	gewerkt	en	geleefd	wordt,	zijn	geintjes	niet	vreemd.	Waak	ervoor	dat	
niet	steeds	dezelfde	persoon	het	onderwerp	is	van	geintjes.	Deze	persoon	kan	dat	namelijk	als	
pesten ervaren en dat kan enorme persoonlijke gevolgen hebben voor betrokkene, maar ook 
voor	uzelf.	De	grens	tussen	geintjes	en	pesten	is	dun.	U	bent	een	belangrijke	speler	bij	het	
handhaven	van	de	normen	en	waarden	binnen	uw	eenheid.

Respect	tonen	we	door:

•	 Een	ander	te	behandelen	zoals	we	zelf	ook	behandeld	willen	worden
	 Waardering	is	belangrijk	voor	ieder	mens.	Zorg	ervoor	dat	u	een	ander	behandelt,	zoals	u	zelf			
	 ook	behandeld	wil	worden.
•	 Aandacht	aan	elkaar	te	schenken
	 Het	is	belangrijk	om	te	weten	met	wie	je	werkt.	Uw	personeel	is	belangrijk,	maar	de	mens		 	
 erachter is nog veel belangrijker. Toon interesse in elkaar en ook in elkaars omgeving. Steun   
	 elkaar	en	wees	collegiaal.
•	 Een	voorbeeldfunctie	te	vervullen
	 Als	onderofficier	heeft	u	een	voorbeeldfunctie.	Het	is	belangrijk	dit	te	tonen	aan	uw	personeel.		
	 Als	u	dit	niet	doet,	zal	uw	personeel	het	ook	niet	doen.	Besef	dat	u	altijd	een	voorbeeldfunctie	
 vervult.
•	 Elkaar	vertrouwen	te	geven
	 Vertrouwen	is	een	belangrijke	factor.	Wees	altijd	recht	door	zee.	Help	mee	met	het	herstellen			
	 van	fouten.	Geef	aan	waar	het	fout	gegaan	is	en	zoek	samen	naar	oplossingen.	Dit	om		fouten,	
 of erger, voor nu en in de toekomst te voorkomen.

Respect is ontzettend belangrijk. 
Onderling respect bepaalt de 
stemming in een groep of een 
team. Als men zich gerespecteerd 
voelt, verbeteren de prestaties. 
Behandel elkaar daarom altijd met 
respect. Vooroordelen brengen 
wantrouwen met zich mee. 
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Maritiem
‘Ons werkveld is van oudsher de zee, maar ook op het land staan wij altijd paraat.’

De	Koninklijke	Marine	en	haar	medewerkers	opereren	en	werken	in	steeds	wisselende	logistieke	
en	operationele	omstandigheden.	Veelal	zijn	werken	en	leven	daarbij	niet	strikt	gescheiden.	We	
werken	en	leven	samen,	aan	boord	en	binnen	de	werk-	en	leefomgeving	aan	de	wal.	Dit	vraagt	
veel	flexibiliteit	in	leidinggeven	en	in	leiding	volgen	van	u.	Flexibiliteit	wordt	ook	verwacht	in	de	
sociale	omgeving,	gedurende	werk-	en	ontspanningstijd.	
Leidinggeven	en	leiding	volgen	is	voor	elke	marinemedewerker	steeds	opnieuw	‘schakelen’	in	
snel	wisselende	omstandigheden.	Onze	omstandigheden	kenmerken	zich	door	een	dynamische	
omgeving	waarin	de	scheepsbemanning	en	het	mariniersteam	24/7	op	zichzelf	en	op	teamleden	
zijn	aangewezen.	Beslissingen	worden	in	het	hier-en-nu	genomen,	vaak	zonder	de	mogelijkheid	
tot	ruggespraak	en	zonder	back-up	van	hogere	leidinggevers.	De	omstandigheden	waaronder	
elke	marinemedewerker	taken	uitvoert,	zijn	altijd	weerbarstig.	Weer,	water	en	terrein	zijn	veelal	
vijandig.	De	zogenaamde	‘logistieke	trein’	is	vaak	niet	aanwezig,	de	‘terugvaloptie’	is	niet	altijd	
een	werkbare	optie	en	materiële	en	personele	back-up	is	zelden	aanwezig.	Kort	gezegd,	onder	
deze	omstandigheden	is	het	uitgangspunt	‘het	operationele	systeem	gaat	boven	de	(individuele)	
mens’.	De	individuele	mens	kan	immers	zonder	zijn	platform	en/of	mariniersteam	niet	overleven	
in vijandige omstandigheden.

Onderofficieren	steunen	het	personeel	door:

•	 Initiatief	te	tonen
	 Laat	zien	dat	u	een	leider	bent.	Beslissingen	nemen	gaat	altijd	gepaard	met	initiatief,	daad- 
	 kracht	en	durf.	Je	kan	niet	altijd	terugvallen	op	de	steun	van	buiten.	Straal	dit	uit	naar	uw		 	
 personeel. 
•	 Personeel	te	wijzen	op	de	gevaren
	 Het	aanleren	van	een	hoog	veiligheidsbewustzijn.	Zeegang	en	wind	hebben	invloed		op	het		 	
 platform met alle bijkomende risico’s. Op zee ben je continue met de veiligheid van uzelf en 
	 uw	mensen	bezig.
•	 Zelfstandig	te	opereren
 Soms kunt u niet terugvallen op anderen. In dat geval dient u zelfstandig te beslissen en te   
	 handelen.	Dit	is	mogelijk,	want	u	heeft	veel	ervaring	door	een	goede	basis.
•	 Verantwoording	te	nemen
	 Neem	uw	verantwoording	als	dat	nodig	is.	Neem	beslissingen,	maar	hou	altijd	rekening	met	de		
	 veiligheid,	uw	personeel	en	de	omgeving.
•	 Leiderschap	te	tonen
 Toon leiderschap. Maar houdt rekening met  het personeel. In een maritieme omgeving zit u   
	 vaak	lange	tijd	dicht	op	elkaar	en	dat	betekent	dat	u	als	leider	sterk	in	uw	schoenen	moet	staan.		
	 Voorbeeldfunctie	dag	en	nacht.	En	daarbij	stel	uw	stijl	van	leidinggeven	af	op	de	persoon.	
	 Een	ervaren	matroos/marinier	wil	anders	aangestuurd	worden	dan	een	matroos/marinier	die			
 net is opgekomen.

In het maritieme werkgebied zijn er veel wisselende 
omstandigheden in een constant veranderende 
omgeving. De veranderingen hebben impact op het 
personeel. We worden operationeel ingezet aan 
boord van schepen en in missiegebieden. Hoe 
kunnen we onze missie zo verantwoord mogelijk 
plannen en tot uitvoer brengen? Met aandacht 
voor veiligheid. Hoe ondersteunen we met goed 
leiderschap het personeel?
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Meer	informatie
Meer informatie staat op het intranet:
De	Beleidsvisie	Onderofficieren	Koninklijke	Marine
Marineportaal	Admiraliteitsraad		Krijgsmachtsdeeladjudant	Koninklijke	Marine	/	CDE	CZSK.

Ook	kunt	u	de	beleidsvisie	onderofficieren	Koninklijke	marine	inzien	bij	uw	chef	der	equipage.

Voor	vragen	kunt	u	terecht	bij	uw	chef	der	equipage,	uw	stafadjudant	of	de	krijgsmachtdeel-
adjudant van de Koninklijke Marine,

Colofon
Uitgave:	Stafafdeling	Communicatie	CZSK
Tekst:	Krijgsmachtdeeladjudant	Koninklijke	Marine	/	Communicatie
Fotografie:	Audiovisuele	Dienst	Defensie
Vormgeving:	Grafische	Dienst	Audiovisuele	Dienst	Den	Haag
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