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VOORWOORD

Prestaties geven aanleiding voor

GEVOEL VAN TROTS

Een gevoel van trots, dat heb ik. Trots als ik
kijk wat er allemaal gebeurt en ontwikkeld
wordt in ons reservistendomein binnen
de Koninklijke Landmacht. Ik wil in mijn
voorwoord van het vernieuwde ‘November
Romeo’ graag enkele opvallende zaken
benoemen. Zo mocht ik getuige zijn
van de fantastische resultaten van onze
Nederlandse Militaire Prestatieploeg tijdens
de CIOR militaire competitie in Praag en de
indrukwekkende eindpresentaties van de
CIMEX oefening, ook in Praag. Ook mogen
we trots zijn dat het Bureau Reservisten al
meer dan 170 aanvragen Incidentele Inzet
Reservisten (IIR) heeft verwerkt. In goed
negen maanden is het aantal IRR aanvragen
al meer dan verdubbeld ten opzichte van
2016. Terwijl er vanuit de verschillende
defensie onderdelen nóg meer behoefte is
aan ondersteuning door reservisten.

Trots ook op een aantal ontwikkelingen
die zijn ingezet; zo is er nu de ‘Tijdelijke
procedure langer doorwerken reservisten’.
Dit biedt de mogelijkheid om, in
uitzonderingsgevallen en onder duidelijke
voorwaarden, tot zijn/haar 62e door te
werken als reservist. Op korte termijn
verwacht ik dat deze tijdelijke procedure
wordt omgezet in een definitieve. Trots ben
ik ook op de ontwikkeling om Reservisten
Operationele Capaciteit te gaan aanstellen.
Dit zijn collega’s vastbestand die besluiten
om, na hun actieve inzet, als reservist
aangesteld worden bij hun eigen onderdeel.
Hiermee kunnen we op flexibele wijze
invulling geven aan onze capaciteitsbehoefte.
De pilot ROC loopt tot einde 2018 en ik
verwacht er veel van. Tenslotte ben ik blij
dat het aanvullende PGU pakket wordt
uitgeleverd aan alle reservisten.

Trots ben ik dat we, al wat langer geleden,
op de Vierdaagse in Nijmegen de 2e en
3e plek hebben gepakt in de strijd om het
landmachtvaantje. Trots op de mooie
ceremonie op de Grebbeberg waar we op
4 augustus de gevallenen van de Vrijwillige
Landstorm hebben herdacht. Trots ook dat
we als landmacht de opvolger voor de functie
van hoofd Bureau Reservisten en samenleving
(BRES) bij het Ministerie van Defensie in
Den Haag mogen leveren. Trots ook op de
bevordering en AMO-diplomering van de
eerste lichting van het Defensity College.

Een aandachtspunt is er ook; zo blijft de
aanstelling van nieuwe reservisten achter
door beperkte keuringscapaciteit. Terwijl
we juist, in het kader van de Adaptieve
Krijgsmacht, behoefte hebben aan nieuwe
collega’s. Gelukkig is hier op de verschillende
niveaus maximale aandacht voor. Kortom,
we zijn op weg en er gebeurt veel.
Ik wens u veel leesplezier.
Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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BUREAU RESERVISTEN LANDMACHT

Reservist is
regulier, tenzij...

4

400GNK

De landmacht heeft een volle agenda rond haar reservisten. Er gebeurt
veel en er staat het nodige te gebeuren. Het Bureau Reservisten CLAS
(Commando Landstrijdkrachten), ingedeeld bij het kabinet van de
Commandant Landstrijdkrachten op het hoofdkwartier in de Utrechtse
Kromhoutkazerne, heeft als doel om reservisten optimaal te laten
functioneren. Recent hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden. Wat
doet dit bureau en welke onderwerpen hebben momenteel prioriteit?
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rechtspositionele en financiële zaken die
reservisten raken. Er liggen korte lijnen
naar het Cluster Reservisten binnen de
Divisie Personeel & Organisatie Defensie
(DPOD), de Directie P&O van Staf CLAS
en ‘Het Plein’ (Ministerie van Defensie).
“Nog te vaak belanden personeelsdossiers,
waar ‘reservist’ op staat, op ons bureau”,
zegt voormalig hoofd bureau reservisten
luitenant-kolonel Douglas Broman: “We
handelen volgens het adagium ‘Regulier,
tenzij...’. Veel dingen zijn al goed geregeld
voor militairen. Ook voor reservisten geldt
dat, sla er de regelgeving maar op na.
We trachten de uitzonderingen tot een
minimum te beperken of er beleid voor te
ontwikkelen, zodat het regulier wordt.”

Op de eerste plaats adviseert het bureau
de commandant landstrijdkrachten en
de generale staf over alle onderwerpen
rond reservisten die voortvloeien uit het
operationele- en bedrijfsvoeringproces. Ook
draagt het bureau zorg voor de coördinatie
van voorlichtings-en wervingsactiviteiten en
de communicatie van en over reservisten.
In het bureau is ook ondergebracht de
korpscommandant NATRES en zijn staf. Het
bureau telt 11 functies, waarvan drie worden
vervuld door beroepsmilitairen.
Reservist bij beroeps laten landen
Hoewel niet de primaire taak, handelt
het bureau ook veel personeelszaken
af. Soms individuele casussen, soms
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Met buttons in heldere iconen is alles
overzichtelijk gepresenteerd. Broman: “Er
staat veel informatie op intranet, maar
het was volledig gefragmenteerd. Wie
niet wist waar te zoeken vond de weg
vaak niet. De informatie zit nog altijd bij
de desbetreffende eenheden of specifieke
afdelingen, maar we hebben met de
intranet landingspagina alle links naar de
juiste bronnen nu handig geclusterd. Het
voorkomt spoorzoeken. Daarnaast biedt het
nieuwe mogelijkheden om intern informatie
te ontsluiten.”

Per 1 juni 2017 is overste Broman opgevolgd
door luitenant-kolonel André van Wijk. De
overste geeft aan dat rond het ‘opvoeden’
van beroepscollega’s over reservisten
nog het nodige te winnen valt: “Sinds de
inbedding van reservisteneenheden in alle
brigades, hebben ook beroeps veel meer
met hen te maken. Men dient op de hoogte
te zijn van de regelgeving, het traject van
gereedstelling, de randvoorwaarden voor
inzet, de wijze van oproepen enzovoort.
Over reservisten leven bij beroepscollega’s
nog veel vooroordelen en onduidelijkheden.
We zien zeker verbeteringen, maar het kan
altijd beter.”

Van Wijk maakt concreet welke antwoorden
zoal te vinden zijn: “Wanneer bestaat recht
op doorbetaling bij ziekte? Hoe zit het
verzekeringstechnisch als men tijdens een
oefening geblesseerd raakt en tijdelijk niet
kan werken. Wat zijn de rechten en plichten

Nieuwe portal wijst de weg
Eén van de nieuwe hulpmiddelen, ook
voor beroepsmilitairen, is de nieuwe
portal op intranet over reservistenzaken.
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bij uitzendingen en op welke wijze
kan de civiele werkgever een
tegemoetkoming aanvragen als zijn
medewerker op uitzending gaat. En
dat geldt ook voor de vraag ‘Kan
een natresmilitair in het buitenland
worden ingezet?’ Jazeker, dat kan,
maar alleen op vrijwillige basis. Ons
bureau vervult voor iedereen een
gidsfunctie.”
Toekomstgericht
Het opschonen van het Vrij
Indeelbaar/Inzetbaar Bestand (VIB)
krijgt momenteel ook aandacht.
Een laatste groep van 650 inactieve
reservisten dient of te solliciteren
op een actieve functie of de dienst
te verlaten (zie het grote artikel
elders in deze November Romeo).
Daarnaast besteedt het bureau veel
tijd aan het nieuwe Functioneel
Concept Nationale Reserve en de
Studie Reservist 2030. Hiermee gaat
de landmacht belangrijke stappen
zetten voor de ontwikkelingen de
komende jaren.
Het bureauhoofd ziet de
ontwikkelingen met reservisten
in een stroomversnelling komen:
“De wil is er. Een nieuwe aanjager
wordt de Adaptieve Krijgsmacht.
Een concept dat primair over
een flexibele landmacht gaat,
maar in die vorm zeker ook
meer mogelijkheden biedt aan
reservisten, of beter gezegd deeltijd
militairen. Nieuwe contracttypen
zijn in studie en het kan best zijn
dat er in de toekomst, naast de
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anderhalve dag per week kan leveren voor
een langere periode. Door combi-invulling
neemt de kans toe om op de uitvragen van
de eenheden in te spelen. Het aantal vervulde
IIR-plekken vertoont namelijk een sterke
toename, het is een groeidiamant waarvan
alle eenheden profiteren.”

huidige reservisten, een grotere variatie aan
reservisten gaat ontstaan.”
Groeidiamant Incidentele Inzet
Een doorlopende activiteit is het matchen
van vraag en aanbod van reservisten, de
zogeheten Individuele Inzet Reservisten (IIR).
In deze formule wordt een reservist tijdelijk
op een beroepsfunctie geplaatst. Het zijn
doorgaans functies die tijdelijk vrijvallen
door onderbezetting of transformatie. Of een
zodanige specialisatie vragen dat de juiste
expertise intern niet te vinden is. Uitvragen
voor IIR verlopen via het Bureau Reservisten
CLAS. Het is essentieel dat een behoeftesteller
duidelijk maakt welke personele capaciteit
benodigd is. En dat is over het algemeen niet
52 weken van 40 uur.

Functioneel Concept Natres
Overigens staan de ontwikkelingen bij
andere reservistengroepen niet stil. Bij de
Reservisten Militaire Taken is het ‘Functioneel
Concept Natres’ een belangrijke stap. Dit plan
richt zich op de toekomstige taken van het
Korps Nationale Reserve binnen nationale
veiligheid. Een punt hierin is het takenpakket
van de staf in het natresbataljon. In het
verlengde daarvan worden ook de trainingsen opleidingsdocumenten tegen het licht
gehouden en waar nodig herschreven.
Hierdoor blijft de opleiding en training
van de natreseenheden volledig in de pas
lopen. Aan het einde van 2017 moet het
Functioneel Concept gereed zijn, waarna
een start wordt gemaakt in 2018 met de
uitvoering van het ‘hoe en wat’.

De meeste reservisten hebben een werkgever
naast Defensie. Een IIR inzet van 32 uur per
week past vaak niet naast hun verplichtingen
bij de eerste werkgever. Er wordt gekeken
of zo’n IIR-plek niet door bijvoorbeeld twee
reservisten is in te vullen. Van Wijk: “De
realiteit leert dat een grote groep reservisten
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KORPSDAG 2017

Natrescompagnieën meten
hun militairevaardigheden tijdens

Korpsdag 2017
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KORPS NATIONALE RESERVE

Het komt niet vaak voor, maar dit jaar viel alle natresbataljons een
categoriehoofdprijs ten deel tijdens de Korpsdag met militaire
wedstrijden. Op zaterdag 7 oktober streden op het Infanterieschietkamp
Harskamp groepen uit alle 17 natrescompagnieën in Nederland.
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De groep met de beste resultaten in Militaire
Basisvaardigheden (MBV) is afkomstig van de
Foxtrot Cie van 20 Natresbataljon. De beste
schutters komen dit jaar uit het zuiden, de
Alpha Cie van 30 Natresbataljon haalden de
hoogste score op de schietbaan. De Delta
Cie van 10 Natresbataljon bleek de sterkste
sporters in de gelederen te hebben. De
‘overall’ winnaar (het hoogste totaal uit de
drie losse categorieën) is de Echo Cie van 30
Natresbataljon. Elk van de winnaars ontving
uit handen van korpscommandant, luitenantkolonel Hans Berdring, de bijbehorende
wisseltrofee, waaronder het beeldje ‘Als ’t
Moet’ en de verzilverde Lee Enfield (een oude
bekende in de korpstradities).

Eén van de ingrediënten in de Korpsdag is de
Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijd
(LS&VW). Deze kent een lange traditie in het
Korps Nationale Reserve. Van oorsprong een
schietwedstrijd is deze in de tijd uitgebreid
met MBV en oefencases die volledig passen
bij de militaire taken van de natreseenheden.
De wedstrijden geven een goede indruk van
het trainingsniveau van de natresbataljons in
de drie gevechtsbrigades van de Koninklijke
Landmacht. Daarnaast beoogt de LS&VW de
saamhorigheid en de korpsgeest te versterken.
Elk van de 17 compagnieën vaardigt een
organiek samengestelde groep af. Tijdens de
dag doorlopen de groepscommandanten met
hun mensen een uitgebreid parcours. Hierin

zaterdag al andere oefenverplichtingen in de
kalender staan, waardoor het soms lastig was
om een organieke groep af te vaardigen. Maar
onze Korpsdag is een blijvertje en is voor 2018
ruim van te voren bekend.”

komen onderwerpen aan bod als schieten met
de Colt C7, een ZHKH case, ‘search’ patrouille
naar een explosief object.
De dag is georganiseerd door het Korpsbureau
en 20 Natresbataljon. Majoor Rob Sommers
van het Korsbureau Nationale Reserve
in Utrecht: “De laatste jaren was door de
urenproblematiek in het reservistenbudget
onze jaarlijkse krachtmeting helaas niet
mogelijk. Dit jaar bleek het wel haalbaar,
maar het was later bekend dan gebruikelijk.
Hierdoor hadden diverse eenheden op deze

Met de Korpsdag wordt een oude
traditie in ere gehouden. Tussen de twee
wereldoorlogen in organiseerde de Vrijwillige
Landstorm, de voorloper van het Korps
Nationale Reserve, geregeld nationale
‘Landdagen’ waarop de reservisten bijeen
kwamen om hun vaardigheden te meten.
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Korps Nationale Reserve ontvangt commandantsabel
Het huidige DT en CT van het Korps
Nationale Reserve heeft ook knopen en
andere verwijzingen in zilver. Het is de
kleur die bij de tradities van dit korps
hoort. Op de kling van de sabel staat dat
dit de korpscommandantensabel is. Hij
wordt overgedragen van commandant
op commandant.” De korpscommandant
draagt deze sabel bij zijn ceremonieel
tenue. Een detail: de sabel heeft twee
ringen. De eerste is voor de bevestiging
aan het uniform, de tweede voor
bevestiging aan het paard. Een ring die
nog herinnert aan de tijd dat stafofficieren
zich te paard verplaatsten.

Namens de commandant
landstrijdkrachten ontving luitenantkolonel Hans Berding, korpscommandant
Nationale Reserve, de commandantsabel.
Brigadegeneraal Paul Ducheine, voorzitter
van de Traditiecommissie KL, reikte de
commandantsabel uit op 7 oktober uit
tijdens de Korpsdag 2017 in De Harskamp.
Ducheine: “Deze sabel is volledig
vernikkeld. Dit verwijst naar de zilverkleur
die na de Franse tijd bij de schutterijen
gebruikt werd voor alle metalen of
metaalkleurige uniformdelen. Het model
van deze sabel is van het type zoals na
1850 in de landmacht werd gedragen.

Korps
Nationale
Reserve
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MEDISCH RESERVISTEN
ZOEKEN HET HOGER OP

Groene Dagen
RSD400GNK

voor en door reservisten
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400GNK

De klimtoren op de Spoorkazerne in Ermelo vormde het decor van de
grensverleggende activiteit binnen de ‘Groene Dagen’ voor de reservisten van RSD 400GNK (Geneeskundig Bataljon). Behoedzaam en met
een gespannen blik klimmen de deelnemers de 20m hoge klimtoren in
om de touw- en abseill-opdrachten uit te voeren. Menigeen heeft moeite
met de hoogte, maar het overwinnen van deze angst is één van de doelstellingen van de grensverleggende activiteit. De Groene Dagen hebben
als doel zowel de militaire vaardigheden als de militair geneeskundige
kennis te vergroten en te delen.

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: KAP FRED WARMER

de Masker Oefen Ruimte (MOR) hoort er
ook bij. Tevens heeft de LO/s organisatie
met grensverleggende activiteiten op de
klimtoren een Mentaal Trainingsmoment
verzorgt.”.

Leider Der Oefening (LDO) Kapitein Tamara
Hoogezand: “Wij organiseren deze Groene
Dagen al heel lang, maar pas sinds drie jaar
VOOR en DOOR reservisten. Dat bevalt
uitstekend, omdat het beter aansluit en
daarmee de kwaliteit verhoogt. Er worden
lessen gegeven in de ‘geneeskundige keten’.
Dat is een belangrijke basis voor iedere
(onder)officier binnen de Geneeskundige
Dienst. Ook zijn de medische specialisten
bijgeschoold in CBRN (Chemisch, Biologisch,
Radiologisch, Nucleair). Een praktijktest in

Een stofwolk doemt op als de reservisten
zich in colonne verplaatsen richting het
bivakterrein. Snel worden de slaapplekken
gereed gemaakt. De groepscommandanten
krijgen als avondopdracht: een
oriëntatieloop met tussendoor opdrachten
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en vragen uit het Handboek Militair. Als de
laatste groepen tegen de zonsondergang
terug zijn is er tijd voor saamhorigheid.
Onder genot van het regimentsdrankje
wordt het regimentslied van de
Geneeskundige Dienst bij het kampvuur
gezongen. Daarna lonkt de slaapzak, want
er is al vroeg reveille om te starten met
ochtendsport.

Geneeskundige keten
“Er komt veel aan bod op de tweede dag.
Van gewonden te velde, het overdragen
van de first transponder aan de Algemeen
Militair Verpleegkundige met de Boxer
GWT tot de behandeling in een Role 1
Medical Treatment Facility. Maar ook de
overdracht en evacuatie per helikopter”,
zegt kapitein Ineke Van de Peppel, Hoofd
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organisatieteam. Dat houdt het afwisselend
en leerzaam. Ik vind ook de groene
onderwerpen belangrijk, want je bent op
de eerste plaats militair naast je medische
specialiteit.”

Bureau Relatiebeheer RSD 400GNK. “Het is
essentieel dat onze mensen weten hoe de
operationele militaire gezondheidszorg is
georganiseerd en wat daarbij komt kijken.”
Een primeur voor de meeste reservisten
tijdens de oefening was de inzet van het
nieuwe pantserwielvoertuig Boxer GWT
(GeWondenTransport). De reservisten
oefenden samen met de 43 Geneeskundige
Compagnie een Role 1 Medical Treatment
Facility en met de Boxer GWT. Dit voertuig is
een flinke sprong voorwaarts. Hij verbetert
de mobiliteit, capaciteit en bescherming van
het gewondenvervoer.

Majoor Pascal Mioch Loohuis van het
organisatieteam 2017: ”We zochten bewust
naar een gevarieerd programma waarin
de medische en de militaire aspecten aan
bod kwamen. Prachtig om met de nieuwe
Boxer GWT te mogen werken. Legendarisch
tijdens de Groene Dagen is het uitserveren
van de zelfgemaakte gehaktballen van
Frank Kroon, de burgermedewerker van
het Bureau Relatiebeheer die veel logistieke
zaken regelt. Ook dat is onderdeel van onze
saamhorigheid, want 400 Geneeskundig
Bataljon kent een sterke onderlinge binding
met de reservisten.”

Sterke binding
Eerste luitenant Michel Huiberts kijkt
tevreden terug op de Groene Dagen:
”Jaarlijks wordt een ander programma
georganiseerd door een nieuw
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Civiel militaire
interactie verbindt
1 CMI COMMANDO ACTIEF IN MALI
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1CMI CO

“1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMI Co) verbindt waar
wapens geen oplossing bieden.” Zo klonken de eerste woorden van
luitenant-kolonel Marien van den Eijnden van 1 CMI Co tijdens de ‘IDEA
Summit’ van het netwerk Economie/IDEA op maandag 19 juni 2017. Het
doel van deze bijeenkomst was samen met vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven nieuwe oplossingen te bedenken voor een nieuw concept
voor onze krijgsmacht, de Adaptieve Krijgsmacht.

TEKST: MAJ NICO DE BRUIJNE FOTO’S: 1 CMI COMMANDO

zijn ondergebracht bij 6 verschillende
thematische netwerken: Politiek, Militair,
Economie/IDEA (Integrated Development of
Entrepreneurial Activities), Sociaal/SCuHA
(Social, Cultural and Humanitarian Affairs),
Infrastructuur en Informatie.

1 CMI Co komt voort uit het CIMIC Bataljon
(Civiel-Militaire coördinatie en coöperatie)
dat indertijd de uitvoering van militaire
opdrachten ondersteunde met samenwerking
met civiele actoren. In 2013 transformeerde
het bataljon naar een commando dat in brede
zin ‘slagkracht’ levert met van geïntegreerde
Communication & Engagement activiteiten
die leiden tot gewenste gedragseffecten.
Daarnaast zet 1 CMI Co stafofficieren
op brigadeniveau in voor opwerk- en
gereedstellingstrajecten en de missies zelf.

De reservisten werken nauw samen met
de beroepsmilitairen van het CIMIC- en
het PSYOPS-peloton, het Kenniscentrum,
de Infocell, de afdeling Cultuurhistorische
Achtergrond en Informatie (CAI) en de
Opleidings- en Trainingsgroep (OTR). De
civiele expertise wordt niet alleen vanuit
de ‘specifieke’ deskundigheid ingezet maar
steeds vaker voor generieke taken die
onvoldoende uitgevoerd kunnen worden
binnen de bestaande militaire structuren.
Je zou dit kunnen zien als een vorm van
‘Adaptieve Krijgsmacht’ gedachte.

Inzet van civiele expertise
Bij het commando werken circa 100
beroepsmilitairen en ruim 400 civiele experts
als reservist. Deze Reservisten Specifieke
Deskundigheid (RSD) beschikken over
kennis en ervaring die bij Defensie niet of
onvoldoende aanwezig is. De reservisten

1 CMI COMMANDO TIJDENS DE OEFENING COMMON
GROUND IN JUNI 2017 FOTO: SM HEIDI MULDER-STOFFER
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Brede (inter)nationale inzet
Kapitein Peter de Jong verzorgt
de matching tussen vraag naar
en aanbod van capaciteit: “In de
tijd van Taskforce Uruzgan zijn
veel van onze reservisten ingezet.
Momenteel zijn er minder grote
missies, waardoor reservisten
minder op uitzending gaan. Nu
zijn zes reservisten op uitzending
in Afghanistan, Zuid Sudan en
Mali. Daarnaast zijn momenteel
32 reservisten binnen nationale
projecten actief.” Deze reservisten
werken bijvoorbeeld bij de
Dienst Materieel Organisatie,
het Regiment Genietroepen,
de EU Battle Group, 1 German
Netherlands Corps, de Directie
Operaties (DOPS) en het Bureau
Reservisten en Samenleving (BReS).
Net als bij de beroepscollega’s
geldt dat uitzending een van de
inzetopties is maar zeker niet de
hoofdinzet. Juist ook expertise
leveren in een opwerktraject of
geïntegreerde netwerkoefeningen
verbinden de civiele expertise aan
de militaire omgeving.
Het logo van het commando
toont een paard uit het schaakspel
dat slimme, strategische zetten
doet om de vijand te verslaan.
Het paard staat op een brug
die de verbindende schakel
tussen verschillende partijen
symboliseert. De kleur paars
staat voor alle operationele
commando’s (OPCO’s) die hierin
zijn vertegenwoordigd.
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LKOL M. VAN DEN EIJNDEN, COMMANDANT 1 CMI COMMANDO

Actueel: communicatie verbetert
veiligheidsbewustzijn in Mali
Majoor Marvin heeft net een uitzending
naar Mali achter de rug. Hij was daar in
eerste instantie aangesteld om inlichtingen
te verzamelen. Vervolgens liep hij tegen
een actueel probleem op: bermbommen
die zowel de lokale bevolking als de
aanwezige VN-militairen bedreigden.
Marvin, in het dagelijks leven een
marketing expert en zeer ervaren in
gedragsverandering, verdiepte zich in
het probleem en kwam met creatieve

ONDERSTEUNING IN MALI

oplossingen. Zoals radio-uitzendingen en
beeldmateriaal om de bevolking actief
te laten communiceren over locaties van
bermbommen. Marvin: “We hadden
slachtoffers, die door bermbommen
gewond raakten, gevraagd of zij hun
verhaal wilden doen. Samen met de
commandant van de Nederlandse eenheid.
We wilden de luisteraars duidelijk maken
dat het weghalen van een bermbom een
leven en twee gewonden kan schelen.
De telefoon bleef tijdens die uitzending
maar gaan. Dan besef je dat je de mensen
geraakt hebt.”
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NIEUWE CATEGORIE RESERVISTEN IN ONTWIKKELING:

Ex-beroepspersoneel als reservist in

Operationele Capaciteiten
Van oudsher kent de landmacht twee groepen reservisten: Militaire
Taken (vooral de functies bij de natresbataljons en Natops) en Specifieke
Deskundigheid (1CMI, 400gnk etc). Momenteel wordt gewerkt aan een derde,
nieuwe, tak reservisten: die met Operationele Capaciteiten. Deze categorie
richt zich op afzwaaiend of voormalig beroepspersoneel die met hun kennis/
ervaring in de landmacht een reservistenfunctie willen vervullen.
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eenheid, worden aangesteld als Reservist
Operationele Capaciteit. Denk bijvoorbeeld
aan een kapitein operaties die geen FPS-3
krijgt, de CV-90 chauffeur die na acht
jaar de dienst verlaat of een monteur bij
MATLOGCO die uit zichzelf opstapt.

Bij inventarisaties langs de eenheden
signaleerde het Commando
Landstrijdkrachten dat met name de
irreguliere uitstroom van medewerkers,
en personeel dat geen doorstroombesluit
krijgt, een punt van zorg is. Veel kennis
en ervaring gaat verloren als deze
beroepsmilitairen de dienst verlaten.
Terwijl hun voormalige eenheden periodiek
meer capaciteit nodig hebben om aan de
opdrachten te voldoen. Deze medewerkers
bieden veel potentieel voor het flexibele
personeelsbestand van de toekomst.

Met de nieuw te vormen groep Reservist
Operationele Capaciteiten dient een nieuwe
flexibele schil te ontstaan van voormalig
beroepspersoneel. Doel van hun inzet is
om in te spelen bij piekbelastingen in de
landmacht (bijvoorbeeld tijdens grote
oefeningen) of het tijdelijk vervullen van
een back-fill functie tijdens uitval van
personeel. Zo blijft veel kennis behouden en
is sneller op te schalen binnen het concept
van de Adaptieve Krijgsmacht.

Het Bureau Reservisten CLAS werkt hard
aan een nieuwe pilot rond irregulier
uitstromend personeel. Militairen die
verbonden kunnen blijven aan een
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BESCHERMEN WAT JE
DIERBAAR IS, OOK BUITEN
NEDERLAND

Natresmilitair loopt als

Ranger patrouille
in Zuid Afrika
22

10 NATRESBATALJON

Een vakantie in Zuid-Afrika en Swaziland van soldaat1 Thijs Gerritsen
van 10 Natresbataljon met zijn vriendin kreeg een bijzonder staartje. Ze
bezochten diverse nationale parken, maar de prachtige natuur heeft een
donkere keerzijde. Achter al dit moois schuilt een enorme corruptie en
stroperij. Nadat Thijs hierover sprak met een aantal parkrangers raakte
hij steeds meer betrokken bij deze problematiek.
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Terugkijkend op een geweldige vakantie werd
Thijs ook moedeloos van alle verhalen. Hij
las de harde feiten in de vorm van cijfers, dat
onder andere in de afgelopen decennia 90%
van de neushoorns en olifanten populatie is
afgenomen door stroperij. “Ik had simpelweg
het gevoel dat ik onder het motto van ‘Stop
watching, start doing’ iets moest doen.
Niet dat ik hier met de naïeve gedachte en
verwachting ben ingestapt om als Nederlander
wel even het verschil te maken, maar alles is
beter dan niets doen.”

Uitersten
Eind 2016 stond Thuis opnieuw op ZuidAfrikaanse bodem. Dit maal om deel te
nemen aan de Ranger opleiding. Van
patrouille in Nederland naar patrouille in
Afrika. Thijs: “Waar ben ik aan begonnen?
Deze vraag stelde ik mij geregeld. Ik wilde
mij fysiek en mentaal tot het uiterste
testen. Los van het idealisme wilde ik dit
ook voor mijzelf. In een andere wereld,
buiten je comfortzone, ontdaan van alle
luxe en contact met de buitenwereld is niet
toegestaan.”

Thijs kwam in contact met Protrack Anti
Poaching Unit (APU) bij het Krugerpark. Deze
organisatie leidt in een periode van zes weken
Rangers op om deze als APU in reservaten te
kunnen plaatsen. Thijs besloot deze organisatie
te ondersteunen. Niet met geld, maar met
materialen waar dringend behoefte aan is.

Weinig slaap, temperaturen van ver in
de 40 graden, honger, dorst en uitgeput.
Altijd klaar om snel te kunnen reageren.
“Ze blijven het ‘Take it day by day’
herhalen.” Als je mentaal opgeeft ben je
fysiek verloren.” Per 16 dagen krijgen de
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Rangers één pakket voeding. Hiermee
leer je rantsoeneren. Op is op! Thijs:
“Het was zwaar, soms bijna onmenselijk.
Bijvoorbeeld het opensnijden van een
Impala karkas om de maaginhoud eruit te
halen en uit te knijpen. Het vocht dat uit dit
half verteerde gras komt (oftewel braaksel)
moet opgedronken worden om aan vocht
te komen. Dit is echt het smerigste wat ik
ooit geproefd heb en het is de kunst om
het binnen te houden. Als je overgeeft
verlies je nog meer vocht en moet je alles
opnieuw doen.”

Acteer op signalen
Het hongergevoel loopt als een rode draad
door zijn training. “Ik heb regelmatig gedacht
aan de uitspraak van mijn ouders als ik
vroeger zei dat ik honger had. Je hebt trek
was dan de reactie! De kindjes in Afrika,
die hebben honger! Maar ik weet nu wat
honger is.” Survival course, spoorzoeken
en analyseren, vehicle extrication,
handgevechten, sleep deprevation, schieten
en het ontdekken en ontmantelen van
wildvallen. Daarnaast wakkeren ze het zesde
zintuig aan. De trainers zijn ervan overtuigd
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dat iedereen dit van nature in zich
heeft. Door de moderne manier
van leven is het alleen grotendeels
verloren gegaan. Als wij ergens
liepen en voelden dat er iets niet
klopte door bijvoorbeeld nekharen
die overeind gingen staan, dan
mocht zo’n signaal niet genegeerd
worden. Het kan een belangrijke
waarschuwing zijn.
Elk dier heeft zijn taak in het
ecosysteem, als er een schakel
wegvalt krijg je een dominoeffect. Bovendien wil ik niet dat
ons nageslacht bepaalde dieren
alleen maar in de dierentuin kan
bekijken of zelfs helemaal niet
meer. Zolang de hoorn van een
neushoorn al snel 50.000 oplevert
en de vraag ernaar blijft bestaan
zal de stroperij (mede door de
armoede) blijven bestaan.” Thijs
wil beschermen wat dierbaar is en
bewijst hoe graag hij dat wil. Van de
35 starters aan de Rangertraining
bleven er maar 17 over. En Thijs was
daarbij, waarbij zijn achtergrond als
landmachtmilitair ook een handje
hielp. Een topprestatie!
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AFBOUW VRIJ INDEELBAAR/INZETBAAR BESTAND

Elke reservist

OP ACTIEVE FUNCTIE
26

BUREAU RESERVISTEN CLAS

Vrijwel alle reservisten bij de landmacht vervullen een reguliere functie.
Zij komen vrijwel maandelijks op bij hun eenheid en voelen zich eigenlijk
geen reservist, maar eerder deeltijd militair. Het enige nog overgebleven
‘ouderwetse reservebankje’ is het Vrij Indeelbaar/Inzetbaar Bestand
(VIB) van ruim 600 personen. De Koninklijke Landmacht wil deze
‘slapende’ reservisten revitaliseren en herplaatsen op een actieve functie.
Met als doel stopzetting van het VIB. Een ingrijpend proces. Er worden
mijlen gemaakt en diverse ex-VIB’ers zitten al op een nieuwe stoel.
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Tot 2010 beschikte de landmacht over
een enorm reservistenbestand van ruim
tienduizend. Allemaal mensen die in het
verleden een functie hadden gehad en in
de ‘kaartenbak’ beschikbaar bleven voor
een eventuele oproep. Veel hield dit niet in
en de meesten zagen geen enkele kazerne
meer van binnen. In 2010 schoonde de
landmacht dit bestand ingrijpend op. Een
overgebleven groep van bijna duizend
personen ging op in wat het Vrij Indeelbaar/
Inzetbaar Bestand (VIB) ging heten. Om
hen beter inzetbaar en betrokken te houden
werd in 2015 de verplichting ingevoerd dat zij
jaarlijks hun Defensie conditieproef zouden
afleggen, evenals deelname aan de militaire
basisvaardigheden. Deze aanscherping
leverde opnieuw een forse inkrimping op tot
een resterende 650 mensen.

Warm hart voor Defensie
Met de aangekondigde plannen in 2016 om
het VIB volledig op te heffen is de laatste
stap gezet. Daarbij gaat de landmacht niet
over één nacht ijs. De plannen werden aan de
betrokkenen toegelicht op VIB-presentaties
bij alle brigades in Nederland. Hier kregen
VIB’ers te horen wat de plannen waren en
wat het voor hen betekende. In de kern komt
het erop neer dat de landmacht uitsluitend
reservisten wil overhouden die op een
reguliere functie zijn geplaatst. Wie nog in
het VIB bestand zit, dient te solliciteren op
vrijkomende functies. Of zo’n herplaatsing
voor alle VIB’ers mogelijk zal zijn gaat de tijd
leren. Het VIB eindigt in ieder geval.
Wat deze ontwikkeling betekent wordt
duidelijk met kapitein Geert Sarneel en
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sergeant1 Maryane van Buren.
Zij zaten al enige jaren in het VIB
en woonden een presentatie
bij over de in 2016 ontvouwde
plannen. Maryane was in een ver
verleden beroepssergeant bij de
verbindingsdienst en werkt nu als
burgermedewerker bij Defensie
op de afdeling Integriteitszaken.
Geert Sarneel besloot een paar jaar
na zijn diensttijd (met uitzending
naar Libanon) reservist te worden.
Hij diende ruim 25 jaar bij 30
Natresbataljon in Zuid-Nederland,
in zijn laatste functie als stafofficier.
Maryane en Geert delen een warm
hart voor Defensie hebben en
om die reden namen zij de stap
naar een volledig ontslag nooit.
De aangekondigde plannen voor
opheffing van het VIB vinden zij
logisch, maar dwongen hen wel
tot nadenken over een
definitieve keuze.
Nu of nooit
Geert: “Ik besefte dat het nu of
nooit was. Met mijn 55 jaar is er
nog ruimte voor één functie voor
het Functioneel Leeftijdsontslag.
Inmiddels was ik toe aan een
nieuwe reservistenstap, want de
betrokkenheid als VIB’er bij de
landmacht was minimaal omdat
je niet op een functie met andere
collega’s zit. Officieel maakte je nog
deel uit van de organisatie, maar
het was echt aan de zijlijn.”
Alle VIB’ers ontvangen continu
de overzichten met vrijkomende
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reservistenfuncties. Voor Maryane bleek
daar een oude droom tussen te staan: “In
mijn beroepstijd had ik graag als voorlichter
bij de Banenwinkel willen werken, maar die
functies waren steeds bezet. Nu zag ik een
functie voor sergeant werving bij de staf
van 20 Natresbataljon in Den Haag. In die
rol ga je, je met het aantrekken van nieuwe
collega’s bezighouden en op diverse plaatsen
presentaties geven. Ik mocht op gesprek
komen en werd aangenomen.”

Meer uren maken
Hoewel Maryane de rang van sergeant al
bezat, moest zij door de lange afwezigheid in
een militaire functie wel opnieuw de Algemene
Militaire Opleiding (AMO) volgen. Voor Geert
speelde dit niet. Voor zijn stap naar RMOA
moest hij de Middelbare Defensie Vorming
(MDV) volgen. Overgaan van het VIB naar een
reguliere functie betekent wel een stevige
verhoging van het aantal gemaakte uren.
Maryane zegt: “Bij het natresbataljon werken
we met een jaarplan van activiteiten en de
maandagavond is een vast werkmoment op
de staf. Hierdoor kun je in een vroeg stadium
de agenda inrichten en met je reservistentaken
rekening houden.” Geert was wel wat gewend
als kaderofficier bij de Natres: “Vierhonderd
uur per jaar was heel gangbaar. Met zo’n
150 tot 200 uur als RMOA is het prima te
combineren met mijn burgerbaan. Ik ben er
heel blij mee.”

Voor Geert kwam een interessante vacature in
de vorm van Regionaal Militair Operationeel
Adviseur (RMOA) bij Natops (Nationale
Operaties) bij 13 Lichte Brigade in Oirschot.
RMOA is de nieuwe naam van wat voorheen
de Officier Veiligheidsregio heette. Ook zijn
sollicitatie werd positief afgerond en Geert
is als junior RMOA voor de Veiligheidsregio
Zeeland aangesteld in de rang van kapitein.

Extra waarde als bijkomstigheid
Voor kapitein Geert Sarneel had het VIB-plan een
bijzonder staartje. Net als iedereen ontving hij de
vragenlijst over proefprojecten met reservisten en zijn
oog viel op het ‘Haalbaarheidsonderzoek reservisten
met medische achtergrond’. Deze pilot onderzocht
de mogelijkheden om bedrijfs- en huisartsen een
rol als reservist te geven in de landmacht. Geert, die
in het dagelijks leven adviseur personeelsbeheer
is bij een zorginstelling, zag dat hij veel expertise
had op dit vlak. Hij reageerde in 2016 en werd met
enthousiasme ingedeeld bij de projectorganisatie.
De projectleider waardeerde zijn toegevoegde
waarde. Ook analyseerde Geert de uitkomsten van de
enquêtes en schreef hij mee aan het eindverslag van
de pilot dat begin dit jaar werd opgeleverd.
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DE NEDERLANDSE RESERVEOFFICIER 1893-1940

Versterking van het leger
en voor een hechte band tussen leger en volk

30

HISTORIE

De ontstaansgeschiedenis van de reserveofficier is er één van vallen
en opstaan. Met veel discussies, tegenwerkende militaire autoriteiten
en politiek gesteggel. Het begon met een vlammend betoog van
infanteriekolonel J.T.T.C. van Dam van Isselt in 1887 in het magazine
van de Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (VBK).
Van Dam stelde voor om een nieuwe categorie officieren in te stellen;
de ‘reserveofficieren’. Dit naar buitenlands voorbeeld. Hij maakte zich
zorgen over de grote afstand in Nederland tussen de gegoede standen
en de krijgsmacht. Reserveofficieren konden naar zijn mening een
belangrijke brug slaan tussen beide. Uiteindelijk leidde dit top oprichting
van het Reserve-kader bij Koninklijk Besluit van 29 september 1893. Dat
is het startjaar van de reserveofficier in de krijgsmacht.
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bedoeld voor politietaken rond lokale
ordehandhaving. In geval van oorlog kon
uit de schutterijen een landstorm worden
gevormd. Dit als legerreserve voor territoriale
verdediging. Er was sprake van een duaal
stelsel; militaire oefening van de schutterij
vond plaats buiten het leger. De militaire
waarde was daardoor gering. Er werd weinig
geoefend en in gemeenten van minder dan
2500 inwoners bestond de schutterij alleen op
papier.

De komst van reserveofficieren en
–onderofficieren vond plaats tegen de
achtergrond van een politieke discussie
eind 19e eeuw rond omvang en inrichting
van het leger. De mobilisatie van 1870
(tijdens de Frans-Duitse oorlog) had aan het
licht gebracht dat het leger dringend aan
hervormingen toe was. Hierdoor ijverden
officieren en sommige politici voor meer
financiën en organisatorische hervormingen.
Legerhervormingen gewenst
Nederland bezat een klein kadermilitie
leger bestaande uit dienstplichtige
soldaten (miliciens), die werden geleid door
beroepsofficieren en –onderofficieren.
Naast het leger bestond een schutterij die
per gemeente was georganiseerd en was

Een groot probleem was dat iedereen die
het kon betalen zich van zijn militieplicht
kon vrijkopen. Burgerij en kerk associeerden
het kazerneleven met goddeloosheid,
drankmisbruik, losbandigheid en
hoerenloperij. Zaken waaraan zij hun

31

de dienst aantrekkelijk te maken, stelde
de minister de eisen niet al te hoog. De
doelgroep betrof middelbare scholieren
tussen 17 en 24 jaar met ten minste drie
jaar HBS die vrijwillig wilden toetreden.
Lichamelijke geschiktheid, ongehuwd zijn
en over enige militaire basisvaardigheden
beschikken waren andere eisen. De
belangrijkste voorwaarde was echter dat de
kandidaat zich aanmeldde voordat hij in het
militieregister werd ingeschreven. Op deze
manier bleef hij buiten de loting, waardoor
hij vrijwillig afzag van de kans om te worden
uitgeloot en niet in dienst te hoeven.

zonen niet wensten bloot te stellen.
Plaatsvervanging en nummerverwisseling
maakte het gemakkelijk voor de gegoede
burgerij om haar militaire verplichtingen te
ontwijken. Zo bleef het soldatenleven iets
voor lieden van ‘laag allooi’. De omvang van
het leger was bovendien wettelijk beperkt
tot 55.000 man, hetgeen door de meeste
officieren als veel te klein werd beoordeeld.
Reserveofficieren
In 1893 bracht minister van Defensie
Seyffardt een nieuwe categorie reservisten
in de krijgsmacht: het Reservekader.
Hieraan ontlenen reserveofficieren tot op
heden hun benaming. De regeling was een
beleidsinstrument om meer goedopgeleide
mannen voor het leger te winnen. Om

Hiertegenover stond een ruime financiële
vergoeding en de vrije keuze van tijd en
plaats van oefening. Dit om de werving zo zo
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aantrekkelijk mogelijk te maken.
De verbintenis was voor zes jaar,
waarin tenminste acht maanden
daadwerkelijk onder de wapenen
moest worden doorgebracht. Er
werd voornamelijk geoefend in
de zomervakantie, waardoor het
volgen van een studie mogelijk
bleef. Naast het praktische veldwerk
moest de (aspirant) vaandrig in
een stad met een universiteit of
een instelling voor hoger onderwijs
in de winter drie uur per week
theorielessen volgen.
Gereserveerde houding
Er waren vanaf het begin
bezwaren tegen dit ‘instituut
der reserveofficier’. De militaire
autoriteiten begroetten het
reservekader op zijn minst
gereserveerd. Hoe konden
vaandrigs die zo weinig
praktijkervaring en zo weinig
militaire opleiding hadden genoten,
als leidinggevende door militairen
serieus genomen worden? In 1898
kwam er een nieuw argument bij:
de invoering van de persoonlijke
dienstplicht. Als vorming van
reservekader ooit bedoeld was
om persoonlijk dienst doen te
bevorderen, dan was dit doel nu
toch volbracht? Als de betere stand
zijn militaire plichten niet meer kon
afkopen, waarom dan een vrijwillig
reservekader handhaven?
In de Eerste Wereldoorlog
mobiliseerde het leger in 1914 met
een groot officierstekort. Het aantal
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opgeleide verlofofficieren was bij lange na
niet voldoende om alle kaderplaatsen te
bezetten. Bovendien sloten de scholen voor
verlofofficieren, net als de KMA, hun poorten.
Van deze maatregel kwam de legerleiding
snel terug. Er moesten zo snel mogelijk
officieren worden opgeleid om de 200.000
gemobiliseerde militairen aan te voeren. In
1915 heropenden zowel de KMA als de scholen
voor verlofofficieren hun poorten.
De doorbraak
Nederland bleef buiten de strijd, maar
de effecten van de Eerste Wereldoorlog
beïnvloedden de militaire omstandigheden
in Nederland sterk. In 1922 werd het leger
volledig gereorganiseerd. De balans tussen
beroeps- en verlofofficieren sloeg sterk in
het voordeel van die laatsten door. Hun
aandeel groeide enorm, ook in mobilisabele
gevechtsfuncties. Ingrijpende bezuinigingen
werden bijvoorbeeld gevonden door het
afzien van parate eenheden en inkrimping van
het beroepskader.

Infanteriekolonel Van Dam van Isselt schreef in 1887 het
eerste pleidooi voor de inzet van reservist officieren.

miljoenen guldens vrij om nieuwe wapens
te kopen en hindernissen te bouwen tegen
een inval vanuit Duitsland. De heropbouw
van de krijgsmacht betekende nog niet dat
er een einde kwam aan de fundamentele
problemen waarmee de reserveofficieren
kampten. Het leger zou in oorlogstijd op zeer
vele reserveofficieren een beroep doen, maar
het bleek in de praktijk moeilijk zich voor deze
taak in vredestijd te oefenen.

De School voor Verlofofficieren der
Infanterie (SVOI) werd de bakermat voor het
Nederlandse officierskorps, met uitzondering
van de genie en de koloniale troepen (KNIL).
In feite betekende dit dat de aanvoering van
dienstplichtigen in oorlogstijd vrijwel geheel
in handen kwam van reserveofficieren.
De beroeps vervulden de hogere rangen
en droegen zorg voor de opleiding van de
reservisten. Het oude idee uit de 19e eeuw dat
de reserveofficier de schakel was tussen leger
en maatschappij leek hiermee bereikt.

Het Nederlandse leger had op 10 mei
1940 ongeveer 10.000 reserveofficieren
onder de wapenen . Er waren gedurende
de mobilisatie relatief veel officieren voor
speciale diensten (OSD) aangesteld. Dit waren

Meidagen 1940
Bezuinigingen maakten vanaf 1936 plaats
voor nieuwe investeringen. Er kwamen
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militaire organisatie. Nederland worstelde
tussen de wereldoorlogen enerzijds met afkeer
van militair geweld en anderzijds met een zich
steeds meer bewapenend Europa en agressief
Duitsland. In dat spanningsveld van belangen
moesten ook de reservisten laveren.

vaak burgerspecialisten, die hun vakkennis
inbrachten in de landmacht. Gezien hun
opleiding, kennis, burgerpositie en militaire
functie kregen zij een officiersrang. Een OSD
was echter te allen tijde functioneel een
mindere van een reguliere officier. De OSD’ers
vervulden geen gevechtscommando’s en waren
daartoe meestal ook niet opgeleid. Deze groep
specialisten is tegenwoordig te vergelijken met
de Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD).

De reserveofficieren hebben tijdens de
meidagen van 1940 zich op eervolle wijze
ingezet bij de strijd tegen de vijand. Zij hebben
‘zij aan zij’ en ‘schouder aan schouder’ samen
gestreden met de beroepscollega’s. Zij deden
hun plicht en voldeden volledig aan de
gestelde verwachtingen. Zij hebben zich daarbij
onderscheiden door moed, kameraadschap,
trouw en loyaliteit en lieten daarbij niet zelden
het leven.

Grote aantallen
Reserveofficieren zijn in de geschiedschrijving
een vergeten groep. Dat is onterecht, zeker
omdat zij vanaf de Eerste Wereldoorlog tot
de Tweede Wereldoorlog beroepsofficieren
getalsmatig verre overtroffen. Met één been
in het ‘gewone’ dagelijkse leven, stonden zij
ook voortdurend met het andere been in de

Met dank aan Wim de Natris, militair historicus.
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COMMON EFFORT

Common Effort

beoefent samenwerking in missiegebieden vóór echte uitzending
De jaarlijkse oefening ‘Common Effort’ wordt onder leiding van 1 DuitsNederlandse legerkorps gehouden. Centraal staat de visie dat in conflicten een
effectieve samenwerking belangrijk is tussen militairen, diplomaten, medewerkers van NGO’s (maatschappelijke niet-overheid Organisaties, zoals het Rode
Kruis) en lokale organisaties om een conflict tot in de kern aan te pakken. In juni
kwamen de deelnemers in Berlijn bijeen, waaronder ook reservisten uit 1CMI en
Erik Dirksen namens de Amsterdamse NGO ‘Spark’.
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centraal. Dit jaar lag de focus op stabiliteit
in Irak. Tijdens de oefening analyseren de
deelnemers een probleem en komen daarna
met een resultaatgerichte aanpak rond
humanitaire hulp, bestuur, verzoening of
economische ontwikkeling. De aanpak is
niet gericht op militaire interventie, maar op
wederopbouw en creatie van een zo stabiel

De praktijk leert dat veldwerkers van NGO’s
vaak veel inzicht en informatie over de situatie
in een brandhaard hebben. Als vervolgens
buitenlandse militairen worden ingezet
(b.v. door de VN) om strijdende partijen te
scheiden, of burgers te evacueren, komt het
aan op een goede samenwerking tussen NGO’s
en militairen. In de hectiek van een land,
waarin sprake is van een burgeroorlog, kan
vanwege verschil in inzicht en belangen, frictie
tussen deze partijen ontstaan. Daarom is het
essentieel dat deze elkaar leren kennen. Het
“leren luisteren naar elkaar en elkaars taal leren
begrijpen” is een belangrijke doelstelling van de
oefening Common Effort.

1CMI CO

Verder kijken dan militair optreden
In de driedaagse oefening staat één brandhaard
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mogelijke situatie. Deelnemers
aan de oefening bestaan uit
drie groepen: diplomaten,
vertegenwoordigers van NGO’s
en militairen. Aan militaire kant
wordt ook gebruik gemaakt van
reservisten, zowel van Duitse als
Nederlandse zijde.
Majoor Berend van Gessel is een
reservist die aan Common Effort
deelneemt. Hij is actief in 1 CIMIC
Peloton, onderdeel van 1CMI. Op
45-jarige leeftijd, nooit in militaire
dienst geweest, deed hij de AMO
in 2012. Na een korte Initiële
Reserveofficier Opleiding (IRO) kwam
Berend als luitenant bij 1CMI en is
inmiddels majoor. Berend is in het
burgerleven ondernemer en oprichter
van een keten computerwinkels
en bloemenwinkels. Hij heeft als
Reservist Specifieke Deskundigheid de
taak het bevorderen van het middenen kleinbedrijf in missiegebieden. De
trainingen die hij volgt zijn gericht
op het coachen van bedrijven. Zo
volgde hij opleidingen tot fieldworker,
functioneel specialist en liaison. Over
Common Effort zegt hij: “Sommige
NGO’s, zoals Spark uit Amsterdam,
hebben als doel het ondernemerschap
in post-conflictgebieden te
bevorderen. In de oefening leer ik
hoe deze NGO`s optreden. Je kijkt
niet alleen een keer door hun bril,
het stimuleert je ook om `out of the
box` te denken. Het is nuttig om nu
al met elkaar te leren werken, en niet
voor het eerst in de hectiek van een
operationele uitzending.“
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ITAR verdedigt onze
technologische
voorsprong
TEKST: KAP JAAP WOLTING FOTO’S: IMPERIAL WAR MUSEUM, SM GERBEN VAN ES, EVERT-JAN DANIELS

ogenschijnlijk ongrijpbare onderwerp doet?
De projectleider van het ‘Export Control
Compliance Team’ legt uit.

De landmacht vecht met wapens, voertuigen
en middelen die ándere naties produceren.
Nederland sloot overeenkomsten met die
landen, waardoor de landmacht is gebonden
aan buitenlandse Export Control wet- en
regelgeving. De International Traffic in Arms
Regulations (ITAR)-vereisten zijn streng. De
Verenigde Staten tikte de luchtmacht enkele
jaren geleden al op de vingers vanwege
een overtreding. Wat de landmacht met dit

“Hét middel om onze technologische
voorsprong te behouden, is dat we compliant
zijn (ons houden aan, red.) aan ITAR.
Voorkomen dat moderne kennis in handen
komt van potentiële tegenstanders – en tegen
ons wordt gebruikt – is daarbij het ultieme
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modern wapentuig beschikten en spraken
NAVO-bondgenoot Frankrijk hier op aan.
Een ander voorbeeld waar onjuist omgaan
met technologie zich tegen ons keerde, was
het gebruik van (onder meer) Nederlandse
nachtkijkers door de Iraki’s tegen ons als
geallieerden tijdens de 2e Golfoorlog.

doel”, aldus brigadegeneraal b.d. Arie Vermeij.
“De Amerikaanse overheid monitort als geen
ander de exportcontrole van technologieën,
goederen en diensten, onder meer om de
nationale veiligheid te waarborgen.”
Britten boos op Frankrijk
Historische voorbeelden van wapens die
vijanden niet hadden moeten hebben zijn er
helaas voldoende. Tijdens de Falkland-oorlog in
1982 bestookten de Argentijnen de Britse HMS
Sheffield. Met een Franse Exocet-raket brachten
de Zuid-Amerikanen het vaartuig zware schade
toe. Bij de aanval vielen 20 Britse doden en 24
gewonden. Het schip zonk.

Aankoop hoogwaardig materieel
Een overtreding, zoals het plaatsen van foto’s
van beeldschermen in wapensystemen, of
derden onderhoud laten plegen aan voertuigen
waarvoor we (nog) geen toestemming hebben
van de Verenigde Staten, kan leiden tot het
intrekken van vergunningen. In geval van
‘zondigen’ wordt mogelijk ook het vertrouwen
van buitenlandse autoriteiten in Nederland
en de Nederlandse defensieorganisatie

De Britten waren op zijn zachts gezegd
‘not amused’ dat de Argentijnen over zulk

De Britse HMS Sheffield
werd tijdens de oorlog
om de Falklands getroffen
door een Franse Exocetraket, afgevuurd door de
Argentijnen. De Britten
spraken NAVO-bondgenoot
Frankrijk hier later op aan.
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Herstelwerkzaamheden in
Mali. Bij ITAR-overtredingen
kan de toelevering van
reservedelen vertragen,met
negatieve consequenties voor
de operationele gereedheid.

op politiek-strategisch niveau
geschaad. In het ergste geval leidt
dit ertoe dat Nederland niet langer
software-updates krijgt, of het
meest hoogwaardige materieel niet
mag kopen.

Zo besloten ze recent nog om het
Europese distributiecentrum van
F35-onderdelen in Woensdrecht
te plaatsen. Een positief signaal
voor onze krijgsmacht en over onze
luchtmacht.”

“Daarnaast zouden landen kunnen
besluiten minder informatie te
delen met Nederland. Ook kan
de toelevering van reservedelen
en uitbesteding van onderhoud
vertragen, met negatieve
consequenties voor de operationele
gereedheid”, aldus de projectleider.
“Als Defensie echter meegaand
is, ontstaat er juist een betere
samenwerking. Het aankopen van
Amerikaans materieel kan dan juist
sneller. De Amerikanen laten dat
vertrouwen ook in orders blijken.

Pas op met fotograferen
Defensie heeft onlangs de
‘Werkgroep Export Control’
ingesteld. Dit team zet een systeem
op om compliant te worden én
te blijven. Daarmee beschermt
Defensie nationale en internationale
belangen. Deskundigen vertalen
het nieuwe beleid naar policies
& procedures, die vervolgens
weer worden vastgelegd in
werkinstructies. Op deze wijze borgt
de landmacht exportcontrole in de
dagelijkse werkwijze.
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Brigadegeneraal b.d. Vermeij: “Denk
bijvoorbeeld aan wat je VeVa-leerlingen wel
en niet kunt laten zien, hoe je omgaat met
Open Dagen en bezoeken op kazernes, en op
welke wijze goederen door derden vervoerd
of onderhouden mogen worden.” En wat nu
voorbeelden zijn van materieel waarvan je
bepaalde details ( en vooral foto’s) beter niet
kunt posten op je Facebook of Instagram?

Vragen? Mailen!
Om bewustwording te creëren komen
er trainingen voor personeel dat werkt
– of komt te werken – met goederen,
informatie en diensten die onder de
regelgeving vallen. Uitgangspunt
is dat algemeen bewustzijn van
de noodzaak van het toepassen
van de regels op de KMS, de KMA,
commandantencursussen op de NLDA
en in de MBV wordt verwerkt.

Hieronder een lijstje waarvan de details niet
gepubliceerd mogen worden:
• Pantserhouwitser

• Boxer

• Patriot

• GPS

Meer informatie over ITAR en Export Control?
Op intranet Koninklijke Landmacht is meer te
vinden over het ECCT. Toch nog vragen, mail
ze dan naar ECCT@Mindef.nl. Export Control
Compliance is immers van ons allemaal.
Bron: Redactie Landmacht

• MANPAD Stinger en munitie • Bushmaster
• CV90

• Raven
• Spike

• Fennek
•	Communicatiemiddelen
zoals radio’s

Het projectteam buigt zich
ook over de vraag wat je
bijvoorbeeld VeVa-leerlingen
wel en niet kunt laten zien.
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Nieuw Hoofd Bureau
Reservisten CLAS

Per 1 juni 2017 is luitenant-kolonel André van
Wijk het nieuwe hoofd Bureau Reservisten CLAS.
Hij is de opvolger van luitenant-kolonel Douglas
Broman, die op deze datum een nieuwe functie
heeft gekregen als Commandant Defensie CBRN
(Chemisch Biologisch Radiologisch Nuclair) in
Vught. In zijn vorige functie was overste Van
Wijk G3 bij 13 Lichte Brigade in Oirschot.

IK WIL EEN RESERVIST

Intranet portal reservisten
voorkomt spoorzoeken
De Koninklijke Landmacht heeft op intranet
een nieuwe landingspagina voor reservisten
geïntroduceerd. Deze portal wijst snel de weg
naar alle zaken die met reservisten te maken
hebben. Met 16 buttons in heldere iconen
is alles overzichtelijk gepresenteerd. Alle
landmachteenheden met reservisten hebben
een button, evenals clustervragen als ‘Ik wil
een reservist inzetten’ of ‘Hoe zit het met
P&O/arbeidsvoorwaarden’. De portal helpt
iedereen binnen de landmacht om direct het
juiste antwoord te krijgen over de inzet van, het
omgaan met en de regelgeving rond reservisten.
Ook actief dienende reservisten vinden er veel
broninformatie.

Fietsen voor
gewonde militairen

De ‘Grebbeberg Masters’ is een jaarlijks door de
landmacht georganiseerd fietsevenement voor
het goede doel. Op 7 juli vond de 2017 editie plaats
op de Kwintelooijen, nabij de Grebbeberg. De
onderdelen die aan bod komen zijn fietsen, crossestafette en ATB. Ook diverse reservisten reden die
dag om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen
voor gewonde militairen. Op de foto staat het team
van het Korps Nationale Reserve bij het monument
Als ’t Moet op de Erebegraafplaats Grebbeberg.
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Adaptieve AMO voor
Defensity College

Nieuwe
tambour-maître FKNR

De eerste lichting van 24 werkstudenten van
het zogenaamde ‘Defensity College’ rondde op
26 augustus met succes hun AMO (Algemene
Militaire Opleiding Reservisten) af. Deze AMO
werd geleid door instructeurs van de Groep
Luchtmachtreserve in samenwerking met
instructeurs van de Koninklijke Marine Reserve.
In korte tijd zijn de cursisten opgeleid van
‘spijkerbroek’ tot militair. Dit vraagt niet alleen
veel van de cursisten en de opleiders maar ook
van de onderlinge samenwerking. Een adaptieve
AMO blijkt heel goed te passen binnen het
concept van de Adaptieve Krijgsmacht.
De werkstudenten van het Defensity College
zitten verspreid over alle operationele
commando’s van de krijgsmacht.

Adjudant Cees-Jan van Loveren is de nieuwe
tambour-maître van de Fanfare Korps Nationale
Reserve (FKNR). Hij is de opvolger van adjudant
Jan Embregts die de dienst verlaat wegens het
bereiken van het functioneel leeftijdsontslag.
De tambour-maître loopt letterlijk voor de
muziek uit. Met de mace, een grote stok, geeft
hij met tekens aan wat er gaat gebeuren qua
muziek of exercitie. Op 7 oktober droeg Jan
Embregts zijn mace over aan Van Loveren tijdens
het eindappel van de Korpsdag 2017 op het
Infanterieschietkamp Harskamp.
De tambour-maître is beeldbepalend voor het
orkest en dat gold zeker voor Jan Embregts.
FKNR-commandant, majoor Gert Versteeg, sprak
de scheidend tambour-maître toe: “In 1988
kwam je binnen. Door de jaren heen maakte je
onze ontwikkeling mee van drumfanfare naar
een compleet fanfareorkest dat sinds 2006
luistert naar de naam Fanfare Korps Nationale
Reserve. We hebben een gedegen reputatie in
de Nederlandse militaire muziek opgebouwd en
daaraan heb je als toegewijde collega absoluut
een bijdrage geleverd.” Uit handen van de
korpscommandant luitenant-kolonel Hans
Berding ontving Jan Ebregts het genummerde
Delfts blauwe bord. Dit is een eerbewijs aan
mensen die zich extra verdienstelijk hebben
gemaakt voor de ontwikkeling van het Korps
Nationale Reserve.
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Vierdaagse 2017

De Vierdaagse van Nijmegen is een van
oorsprong militaire mars. Deze groeide uit tot
het grootste wandelevenement ter wereld. Nog
altijd lopen veel militairen mee. Deelnemende
detachementen uit de landmacht maken
kans op winnen van het ‘Landmachtvaantje’.
Verdekt opgestelde waarnemers kijken hoe
de detachementen zich onderscheiden qua
marsdiscipline, orde, netheid, uitstraling en
positieve interactie met de toeschouwers. Een
jury beoordeelt de resultaten en maakt de uitslag
bekend. Evenals de afgelopen drie jaar werd het
begeerde vaantje gewonnen door 11 Bevocie Air
Assault. Het Korps Nationale Reserve greep net
naast deze eerste plaats, maar haar reservisten
wisten vlakbij te eindigen. De tweede plaats was
voor het detachement van 20 Natresbataljon
en de derde voor het detachement van 30
Natresbataljon. Felicitaties voor dit mooie
resultaat en alle andere deelnemende reservisten
die de eindstreep haalden.

Ook reservisten in watercrisismanagement Kenniscentrum Genie
Op 26 juni 2015 tekenden Rijkswaterstaat, de Unie
van Waterschappen en Defensie een convenant
gericht op een intensieve samenwerking rondom
watercrises en overstromingen. Van hieruit wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor het oprichten
van een officieel Water risk Training Expertise
Centre (WTEC). De partners werken nauw samen
met als doel sneller, effectiever en langer te kunnen
reageren bij wateroverlast en overstromingen.
Steeds vaker vindt samenwerking plaats tussen
overheden, hulpdiensten, veiligheidsregio’s,
bedrijfsleven, kennisinstituten en Defensie. Daarbij
kan ook de civiele expertise van reservisten in de
landmacht van pas komen. Het nieuw op te richten
WTEC is daarvan een mooi voorbeeld. Hier werken
op basis van IIR (Incidentele Inzet Reservisten) twee
reservisten van 10 en 20 Natresbataljon en drie
specialisten van 1CMI Co.

Op 29 juni jl. leerden specialisten van o.a.
Rijkswaterstaat, Waterschappen en Defensie, bij 105
Geniecompagnie waterbouw te Hedel, aan de hand
van scenario’s over elkaars kwaliteiten en expertise
rondom beslismodellen. De civiel-militaire teams
werkten oplossingen uit voor onder andere het
scenario ‘Stuw Grave’. Een groep onderofficieren
van Defensie is die waterbouwkundige kennis
verder gaan versterken door de geplande aanpak
uit te voeren. Een samenwerkingsverband als WTEC
biedt reservisten nieuwe kansen om (civiele) kennis
in te brengen en op deze wijze bij te dragen aan de
inzetbaarheid en voortzettingsvermogen van de
krijgsmacht.
WTEC werkzaamheden passen geheel bij de
adaptieve krijgsmacht waarin waterpartners,
overheden, veiligheidsregio’s, civiele partners,
beroepspersoneel en reservisten in het belang
van Nederland samenwerken aan verbeterde
waterveiligheid door te trainen, kennis te delen en
samen te werken. Meer weten? WTEC@mindef.nl
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meer wil weten over de gesneuvelden in de
Tweede Wereldoorlog kan terecht op de
digitale monument Vrijwillige Landstorm:
www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl

Ceremonie met
dodenappel eert
gesneuvelde vrijwilligers

Met de herdenking op 4 augustus bij het
monument ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld Grebbeberg
eert het Korps Nationale Reserve jaarlijks de
gesneuvelde vrijwilligers in de landmacht. Het
was vandaag 103 jaar geleden dat de Nederlandse
regering in 1914 besloot tot oprichting van de
Vrijwillige Landstorm om het land te helpen
beschermen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Ook daarna bleven deze eenheden bestaan en
tijdens de meidagen van 1940 waren ruim 40.000
militairen van de Vrijwillige Landstorm onder
de wapenen. Circa 300 van hen betaalden hun
landsverdediging met het hoogste offer. Luitenantkolonel Hans Berding, korpscommandant,
opende de ceremonie. Hij gaf daarna het woord
aan luitenant-generaal Hans van Griensven, de
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), die
ook het reserve personeel van de landmacht in
portefeuille heeft. Drie gesneuvelden, luitenant
Havelaar, korporaal Vermeer en soldaat Muller,
werden kort geportretteerd. Hiermee kregen de
toehoorders een indruk van hun achtergronden
en rollen in de strijd. Evenals vorig jaar werd
een dodenappel gehouden. Een selectie van 50
namen werd voorgelezen, bij elke naam klonk
uit het aangetreden ere-peloton van militairen
uit 10, 20 en 30 Natresbataljon als antwoord een
‘PRESENT’. Dit als signaal om aan te geven dat de
gesneuvelden voor altijd herinnerd blijven en in de
tradities van het korps voortleven.

Vrouwelijke officier als
‘Korpsjongste’

Het is een traditie om op het jaarlijkse korpsdiner
officieren de ‘korpsjongste’ te benoemen. Op
22 september maakte luitenant-kolonel Hans
Berding, korpscommandant (KC), bekend dat
voor de tweede keer een vrouwelijke officier de
eer te beurt valt (de eerste was Carla Broers van
de Bravo Cie 20 Natresbataljon in 2010). Tweede
luitenant Rachelle van den Brink van de Delta
Compagnie van 30 Natresbataljon in Brunssum
is de komende tijd de korpsjongste. Zij neemt de
fakkel over van tweede-luitenant Erik Gruijters
van de Bravo Compagnie van 30 Natresbataljon in
Breda. De korpsjongste wordt betrokken bij diverse
activiteiten binnen het Korps Nationale Reserve.
Met als doel een brede beeldvorming rond de
korpstradities en de besluitvormingsprocessen
rond het korps in de landmacht.
Een veelgehoorde vraag is: Hoe wordt je
korpsjongste officier van het Korps Nationale
Reserve? De selectie is simpel. Op een bepaalde
peildatum in het jaar wordt gekeken wie recent
benoemd is tot officier en qua leeftijd de
jongste is. Dat blijken in het korps vrijwel altijd
tweede-luitenants te zijn die nog niet zo lang
pelotonscommandant zijn. Luitenant Gruijters
over zijn periode als korpsjongste: “Ik ben door
de KC meegenomen naar allerlei niveaus binnen
de landmacht. Boeiend om te zien en leuk om

Kransen werden gelegd door kolonel Fulco
Stallmann en overste Berding namens de
Koninklijke Landmacht. Majoor b.d. Frits Stapel
legde een krans namens de Stichting Vrijwillige
Landstorm. Ook de gemeente Rhenen en de
Oorlogsgravenstichting legden een krans. Wie
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te ervaren dat hogere officieren ook mensen
zijn die heel benaderbaar blijken. Ik heb een
breder beeld gekregen en spelenderwijs ook een
netwerk opgebouwd. Mooi om mee te maken
was de ceremonie op de KMA van wisseling van
korpscommandant. Maar ook de deelname met het
fietsteam van het Korps Nationale Reserve team aan
de Grebbeberg Masters zal me bijblijven. Als jongste
dacht ik dat het simpel zou zijn, maar dat bleek
tegen te vallen. Korpscommandant Hans Berding
moest me de laatste kilometers letterlijk meeslepen
op de fiets. Hij heeft me de finish doen halen.”

binnen zijn van de betreffende militair wordt het
pakket uitgeleverd door het KPU-bedrijf. Levering
gebeurt via de logistieke lijn van de eenheid waar
de reservist dient. Binnen alle brigades en Staf
CLAS is daarvoor een centrale contactpersoon
aangewezen en is een pas-set beschikbaar. De
verwachting is dat eind 2017 alle reservisten
voorzien zijn van de vijf nieuwe artikelen. Daarmee
loopt hun uitrusting weer volledig in de pas met alle
militairen binnen CLAS.

Geachte collega’s,
Hierbij reageer ik kort op het redactionele
commentaar van Hans Schoenmakers in het
Infoblad 2017 nummer 2 van het OVV. Hierin
wordt verwezen naar het oude plan uit 2016 om
November Romeo (NR) in papieren vorm uit te
brengen met geld van buiten Defensie. Denk
daarbij aan de diverse verenigingen en stichtingen
rondom de reservisten van ons Korps (zoals het
OVV, de vereniging veteranen KNR, de Historische
Collectie KNR, en de vrienden van de FKNR).
Inmiddels is dit plan achterhaald en is NR omarmd
vanuit de Landmacht als het communicatiemiddel
voor alle reservisten van de landmacht. De
gelieerde organisaties zijn nog steeds welkom om
kopij aan te bieden voor publicatie in het magazine.
Dat de contactpersoon van het OVV ontbreekt in
het colofon is een gevolg van het nieuwe beleid. In
het colofon worden alleen de vertegenwoordigers
van de reservist-zware eenheden genoemd.
Afgesproken is dat kopij vanuit het Korps, en dus
ook vanuit de verenigingen en stichtingen rondom
ons Korps, is aan te leveren aan de redactie.
Deze beslist over wel of niet plaatsen, maar de
ingang staat altijd open! Daarom herken ik de
opmerkingen dat November Romeo ‘zou zijn
gekaapt’ totaal niet. Het magazine wordt inderdaad
wel gebruikt voor een bredere doelgroep. Maar
dat is een goede zaak. November Romeo gaat ons
helpen om de ongeveer 1000 niet Natresmilitairen
van de in het totaal ongeveer 4000 reservisten
binnen de Landmacht verder kennis te laten
nemen met ons Korps, en andersom. Evenals de
beroepsmilitairen. Ik ben hier heel positief over!

Manoeuvrepakket
reservisten uitgereikt

Sinds september levert het KPU-bedrijf vijf artikelen
uit ter aanvulling op de persoonlijke uitrusting
van alle 4.000 reservisten in de landmacht. Dit
in navolging van het beroepspersoneel dat deze
artikelen recent heeft ontvangen. Het pakket
bestaat uit een softshell jack, winddichte smogjas,
combatshirt woodland, groene handschoenen
en een rugzak van 35 liter voor dagelijks gebruik.
Het eerste manoeuvrepakket werd deze
zomer uitgereikt door kolonel Fulco Stallmann
(plaatsvervangend Inspecteur Reserve Personeel
KL) en luitenant-kolonel André van Wijk van het
Bureau Reservisten CLAS aan kapitein Jaap Bosman
van het Korps Nationale Reserve. Nadat alle maten

Luitenant-Kolonel Korps Nationale Reserve
Hans Berding
Korpscommandant
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In memoriam

In memoriam:
majoor b.d. John Kleiweg

In memoriam:
kpl 1 Jac Reyer Worst

Op donderdag 18 mei overleed majoor b.d.
John Kleiweg op 62-jarige leeftijd na een lang
ziekbed. John diende bijna 20 jaar bij het Korps
Nationale Reserve, waaronder het Korpsbureau
Nationale Reserve en zijn laatste functie als
majoor bedrijfsvoering bij 20 Natresbataljon.
Hij was een natresmilitair in hart en nieren en
bleef tot het einde nauw betrokken. Het was
zijn wens om met militaire eer begraven te
worden. Dit werd uitgevoerd door collega’s
van 20 Natresbatajon en een trompettist van
de Fanfare Korps Nationale Reserve. Voormalig
bataljonscommandant lkol John Gödecke sprak
de aanwezigen troostrijk toe.

Korporaal Jac Reyer Worst verloor de strijd
tegen kanker en overleed op 5 november.
Ook hij was een reservist met zo’n bijzondere
combinatie tussen het militair zijn en een civiele
achtergrond. Die van Jac was art director en
vormgever. Voor de communicatiegroep van
het Bureau Reservisten CLAS maakte hij het
100 jaar korpsboek, het gedenkboek van het
monument op de Grebbeberg “Als ’t Moet”, alle
korpsoorkondes en ook gaf hij November Romeo
een nieuw digitaal gezicht. Zijn natrescollega’s
van de Delta Compagnie van 10 Natresbataljon in
Amersfoort verzorgden het militaire deel van de
uitvaart op 10 november in Abcoude.
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Reservisten in de
Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die
militaire taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en
reservisten met specifieke deskundigheid. Een vakspecialist voert in de landmacht
vergelijkbare taken uit als in zijn of haar civiele baan. De reservisten met militaire taken
zijn ondergebracht in de drie gevechtsbrigades van de landmacht. Met dit brede pallet
reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en
missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal.

Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering van beleidstaken rond het optimaal inzetten
van reservisten. In het Kabinet Commandant
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS
te vinden. Tot de taken behoren beleidsvorming,
werving, communicatie en vulling van IIR-vacatures
(Incidentele Inzet Reservisten).
Naast enkele beroepsmilitairen is een groot deel
van de bureaustaf reservist, waaronder ook de
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).
10 Natresbataljon
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*
* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3).
Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio
één als liaison werkt.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders,
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties.
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in de brigade
OOCL, staat ten dienste aan alle defensieonderdelen.
Reservisten van 1 CMI Commando brengen kennis/
kunde uit hun burgerberoep binnen.
De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van
het midden- en kleinbedrijf)
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian
Affairs)
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen
en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en
doelgroepenanalyse & -interactie)

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd.
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD)
actief, welke in het dagelijks leven werken in de
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidingsen trainingstraject om het militair geneeskundig personeel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL
(Operationeel Ondersteuning Commando
Landstrijdkrachten).
Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen.
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen
en reservisten.

Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het
sportprogramma voor en afname van de Defensie
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Korps Nationale Reserve
Alle natresmilitairen zijn met elkaar verbonden in het
Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam voor
elke militair die behoort tot de Natres of die is ingedeeld
bij een natreseenheid. Daartoe behoren ookde oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers Vereniging
van het Korps Nationale Reserve.
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd
uitgereikt.
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