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Centrale portal intranet
CLAS over reservisten

Het Commando Landstrijdkrachten heeft op
intranet een speciale landingspagina voor
en over reservisten. Deze portal wijst snel de
weg naar alle zaken die met reservisten te
maken hebben. Met grote 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 CLAS 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.

VOORWOORD

RESERVISTEN VOLOP AAN DE BAK
Beste lezers,

250.000 IIR-uren. Om de groei in goede banen
te leiden wordt het IIR-proces in 2019 aangepast
met, onder andere, een matchingtool. Lees in dit
magazine hierover meer.

Een terugblik op 2018 en vooruitzicht op 2019
valt niet mee voor dit winternummer van
November Romeo. Er gebeurt zoveel!

Nieuwe categorieën reservisten zagen ook het
levenslicht, zoals de Reservist Operationele
Capaciteit (ROC). Dit zijn voormalige
beroepsmilitairen die als reservisten verbonden
blijven aan hun eenheid. Ook het nieuwe
Defensity College, werkstudenten bij de
Koninklijke Landmacht, kreeg dit jaar nader
vorm.

In het oog springt de ontwikkeling van
de natresbataljons. Specifiek getraind en
toegerust voor het uitvoeren van bewakingsen beveiligingsopdrachten in het kader van de
nationale veiligheid. Een onderdeel daarvan
betreft mogelijk de ondersteuning van de
Nationale Politie bij terrorisme gevolgbestrijding.
Het artikel ‘Samen Sterker’ in deze November
Romeo vertelt er meer over.

Veel eenheden hebben te maken met
onderbezetting. Dit heeft niets te maken met
een gebrek aan belangstelling onder reservisten,
maar met name aan capaciteitsgebrek in de
doorstroom. Het aantal opleidingsplekken in
de Algemene Reservisten Basisopleiding (ARB
AMO) krijgt in 2019 een boost door het starten
van nieuwe instructieteams, bestaande uit
reservisten. Een oplossing die met de KMS
tot stand is gekomen en gaat leiden tot een
versnelde instroom.

Een stap voorwaarts staat te gebeuren rond
de reserve-officiersopleiding. In de huidige
opzet blijkt deze ontoereikend. Er wordt hard
gewerkt aan een vernieuwde opleiding met een
modulaire structuur. Deze is gebaseerd op de
bestaande opleiding tot Officier Specialist en
de Initiële opleiding Reserve Officieren (IRO)
van de KMA en de Klas Toekomstig Officieren
(KTO) van de natresbataljons. De ontwikkeling
wordt aangelopen met en geborgd door de
Nederlandse Defensie Academie.

Er is genoeg werk aan de winkel in het
reservistendomein voor 2019. Ik wil iedereen
bedanken voor de inzet en vooral een heel
gezond 2019 wensen.

De vraag naar IIR (Individuele Inzet Reservisten)
groeit spectaculair. Steeds vaker vervullen
reservisten tijdelijke functies om de personele
krapte binnen de landmacht te verlichten of
specifieke deskundigheid in te brengen. Dit jaar
maakten bijna 300 reservisten in totaal ruim

Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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Het meest actuele nieuws over reservisten

“CLAS reservisten, nu en morgen”
Lkol André van Wijk
Hoofd Bureau reservisten CLAS
Het reservistendomein volop in beweging
In het afgelopen jaar is er serieus beweging
gekomen in de positie van de reservist binnen de
krijgsmacht. De Minister noemt de reservisten
met name in haar voornemen om elke defensiemedewerker een éénmalige uitkering te geven van
€750,- bruto (naar rato van opkomst-uren) en in
het concept oogmerk voor de komende OPPLANcyclus schrijft C-LAS dat hij streeft naar de volledig
geïntegreerde inzet van het reservisten potentieel
in de gevechtskracht van de Landmacht. Die laatste
beweging wordt onderschreven in de visie van
CLAS, Veiligheid is Vooruitzien. Om in de toekomst
beslissend te kunnen zijn moet de Landmacht in
staat zijn om mee te bewegen met de snelheid
en onvoorspelbaarheid van veranderingen en
reservisten zullen daar een toenemende rol in
vervullen. Nu het einde van het jaar nadert is het
goed om stil te staan bij de ontwikkelingen in het
reservistendomein en vooruit te kijken naar de
zaken die komend jaar op ons af gaan komen.
van de Divisie Personeel en Organisatie Defensie
(DPOD) november jl. het rapport ‘Analyse
rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, processen
en ondersteuning tussen de beroepsmilitair en
reservist’ aangeboden aan de HDP. Binnenkort
wordt de analyse daar besproken. Verwacht wordt
dat de HDP een aantal beleidsbeslissingen neemt
waarna een deel van de, door het MDT benoemde,
actiepunten verder uitgewerkt en ingevoerd
kunnen worden.

Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Het afgelopen jaar heeft een krijgsmachtbreed,
Multidisciplinair Team (MDT) zich gebogen over de
verschillen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
tussen beroepsmilitairen en reservisten. In
opdracht van de Hoofd Directie Personeel
(HDP) hebben diverse werkgroepen en een
klankbordgroep verschillende onderwerpen
geanalyseerd. Vervolgens heeft de commandant
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Krijgsmacht breed is er aandacht voor de
inrichting van het personeelsbeheer van
reservisten. Momenteel is dit centraal belegd bij
het DienstenCentrum PersoneelsLogistiek (DCPL).
DPOD onderzoekt de inrichting momenteel
waarbij ook de terugkeer van het beheer naar de
OPCO’ s, beschouwd wordt (dit is de voorkeur van
CLAS). Binnen afzienbare tijd zal het onderzoek
leiden tot een advies aan de HDP en daarna
richtlijnen voor de OPCO’s.
Brochures
Staf CLAS zelf werkt aan een aantal brochures
op het gebied van reservisten. Begin volgend
jaar zal de brochure ‘reservist op uitzending’
uitgegeven worden. In de loop van het jaar
volgen nog een tweetal brochures; een algemene
reservisten brochure en een specifieke over
sociale zekerheid van reservisten. We doen dit
samen met collega’s van het CLSK. Daarnaast
werkt staf CLAS samen met de ander OPCO’s en
DCPL aan een informatiebulletin voor werkgevers
van reservisten.
Naast informeren wil C-LAS de reservisten ook
op de juiste manier waarderen. Hierbij wordt
gekeken naar inschaling op trede bij aanstelling
en het toekennen van Arbeidsmarkttoeslag.
Beide punten liggen ter besluitvorming bij D-P&O
en zullen begin volgend jaar uitgewerkt en
geïmplementeerd worden.

Vulling en basisopleiding
De vulling van met name de NATRES eenheden
blijft, net als bij veel beroepseenheden,
ruim achter. Gemiddeld zijn de bataljons
voor 75% gevuld. Hierbij ligt het niet zozeer
aan de belangstelling maar meer aan het
instroomproces van DCPL en het tekort aan
instructeurs bij de KMS. Er zijn stappen gemaakt;
het proces is vereenvoudigd en daarbij streeft
DCPL ernaar om elk aanstellingstraject binnen
8 weken af te ronden. Er wordt door DCPL
ook gewerkt aan afspraken met de MIVD
om het proces - en daarmee de duur - van
het veiligheidsonderzoek te verkorten. Een
belangrijke stap is gezet door het organiseren
van extra instructiecapaciteit bij de KMS. Er gaan
de komende twee jaar tien reservisten ‘voltijds’
aan het werk (op IIR basis). Hierdoor worden
er per jaar bijna twee maal zoveel reservisten
opgeleid dan initieel gepland (800+ i.p.v. 480).
Door deze extra instructiecapaciteit is de NATRES
in 2021 weer op sterkte en kunnen ook nieuwe
reservisten, voor bijvoorbeeld MATLOGCO,
opgeleid worden.
Officiersvorming
Omdat de huidige reserve officiersopleiding
kwalitatief niet meer toereikend is, is er in het
afgelopen jaar hard gewerkt aan de herinrichting.
Hiertoe wordt op dit moment een modulaire
opleiding ontworpen en ingericht. De opleiding

Reservisten CLAS | Actuele nieuws | december 2018

Pagina: 2

5

is gebaseerd op de bestaande opleiding tot
Officier Specialist en de Initiële opleiding Reserve
Officieren van de KMA en de Klas Toekomstig
Officieren van de Natres. De ontwikkeling wordt
aangelopen met de KMA, en geborgd in de
visie van de Nederlandse Defensie Academie.
In de komende maanden worden er pilots
gestart met de modules die gereed zijn. Naar
verwachting kan het totaalpakket na de zomer
2019 aangeboden worden. Dit pakket wordt
tevens aangeboden aan de werkstudenten van
het Defensity College ( zie ook de paragraaf over
het Defensity College).

Visie op Reservisten in de
Landmacht van Overmorgen
De visie en roadmap Reservisten in de Landmacht
van Overmorgen geeft inzicht in de activiteiten
die nodig zijn om reservisten verder structureel
te integreren in de Landmacht. Het doel hiervan
is om gevechtskracht effectiever ‘op de mat’ te
kunnen brengen. Niet alleen door piekbelasting
tijdens training en inzet op te vangen maar
ook ondersteuning in vredesbedrijfsvoering.
Het eerste wordt gedaan door de inzet van
Reservisten Operationele Capaciteit (ROC) en
de doorontwikkeling NATRES. Ook de andere
reservisteneenheden staan niet stil en worden
toekomstbestendig gemaakt. Een voorbeeld
hiervan is de komende doorontwikkeling
van 1CMICo. Het tweede, ondersteuning bij
vredesbedrijfsvoering, gebeurt voorlopig op basis
van IIR zoals hierboven beschreven.

Individuele Inzet van Reservisten
In deze tijd van personeelstekorten en
doorontwikkelingsprojecten is de behoefte aan
de tijdelijke inzet van reservisten weer verder
toegenomen. De inzet van deze reservisten
gebeurt náást de primaire reservistenfunctie
en civiele werkzaamheden. In 2018 gaat de
Individuele Inzet Reservisten (IIR) de 250.000
uur overschrijden. Een kleine 300 reservisten
produceren hiermee een equivalent van 143
VTE’n. Dit is een groei van bijna 500% t.o.v.
2016. De verwachting is dat het aantal IIR uren
in 2019 verder toeneemt. Om deze groei het
hoofd te kunnen blijven bieden vindt er in
2019 een professionaliseringsslag plaats van
het IIR-proces. Hierbij wordt begin 2019 onder
andere een matchingstool geïntroduceerd.

Het doel van de doorontwikkelingen is dat
reservisten nu en morgen een integrale,
gegarandeerde en volwaardige rol spelen in de
uitvoering van de Landmacht operaties. Daarmee
leveren ze een structurele bijdrage aan de drie
hoofdtaken van de Krijgsmacht.
Reservisten Operationele Capaciteit (ROC)
De ontwikkelingen op het gebied van ROC
verdient nadere toelichting: De bijna afgeronde
pilot ROC heeft tot doel om uitstromend
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personeel vast te houden in een flexibele
personeelsschil dicht bij de operationele
eenheden. De aanstelling van 90 ROC-ers dit jaar
is een mooi begin maar om een operationeel
effect te bereiken is doorpakken nodig. De
opgedane pilot ervaringen gaan met name
over het inregelen van randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden zijn opgepakt en worden
binnenkort geïmplementeerd. Denk hierbij
onder andere aan het inrichten van back-office
capaciteit bij het Bureau Reservisten. Het doel
hiervan is om alle eenheden te ondersteunen bij
het opzetten, inrichten en inzetten van ROC-ers.
Eén en ander wordt nader toegelicht in een,
nog uit te komen, nota van PC-LAS over het
voortzetten van de pilot in 2019..

Met drie pelotons Natres is een Pilot TGB
uitgevoerd om antwoord te kunnen gegeven op
de vragen of de ambitie uitvoerbaar is en wat
daarvoor nodig is. Binnenkort zal C-LAS een
besluit nemen of de drie pelotons van de Natres
daadwerkelijk vanaf 1 jan 2019 al worden ingezet
voor stand-by taken TGB en het voortzetten van
de pilot. Medio 2019 zal C-LAS de definitieve
beslissing nemen over de structurele inzet van
de Natres voor TGB vanaf 2022. Communicatie
hierover volgt in de commandantenlijn.
Innovatie peloton Natres
De Natres is in september gestart met
een innovatie peloton in Amersfoort Dit is
gedaan samen met de Concept Development &
Experimentation eenheid van het Land Warfare
Centre en met het bedrijfsleven. Dit peloton
experimenteert en test nieuwe technologieën
op het gebied van detectie (o.a. drones en
elektronische sensoren). Doel hiervan is om
de uitvoering van het bewaken en beveiligen
verder te professionaliseren. Daarnaast geeft het
CD&E-traject inzicht in investeringen die moeten
worden gedaan om het bewaken en beveiligen
effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Territoriaal Operatie Centrum (TOC)
Een ander aspect om verder op in te
zoomen is de ontwikkeling in het nationale
veiligheidsdomein. Op dit moment werkt staf
CLAS aan de inrichting van een Territoriaal
Operatie Centrum (TOC). Het TOC is de
aansturingsentiteit voor nationale operaties
en daarnaast zal het TOC de voortrekker zijn
voor CLAS doorontwikkelingen in relatie tot dit
nationale domein. Denk hierbij aan studies naar
Host Nation Support, Homeland Security & - Defence
en Home Base Support. Het is op dit moment nog
onduidelijk wat de uitkomsten hiervan gaan
betekenen voor het reservistendomein.

Medio 2019 wordt het Operationeel Concept
Nationale Reserve (OC) opgeleverd en de
analyse van het OC op de Doctrine, Organisatie,
Training & Opleiding, Materieel, Leiderschap en
Vorming, Personeel, Financiën en Faciliteiten en
Interoperabiliteit factoren (DOTMLPFI–factoren)
uitgewerkt. Het doel van het OC is om het
optreden van de Natresbataljons zo concreet
mogelijk te beschrijven. De besluitvorming over
de aanbevelingen uit de analyse vindt plaats in
het reguliere plan- en besluitvormingsproces
binnen Staf CLAS.

Doorontwikkeling Nationale Reserve Bataljons
Op 13 juni 2018 is het Functioneel Concept (FC)
Nationale Reserve (Natres) gepresenteerd in
de Landmachtraad. In het FC is de ambitie
beschreven van de Natresbataljons om zich te
ontwikkelen tot basiscapaciteit van het CLAS.
Specifiek getraind, toegerust en georganiseerd,
om ingezet te kunnen worden voor bewakingsen beveiligingsopdrachten in het kader van de
nationale veiligheid. Een onderdeel hiervan
betreft de inzet van de Natres als ondersteuning
van de Nationale Politie in het kader van
Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB).

Defensity College
Defensity College (DC) reservisten zijn studenten
met een propedeuse op zak die tijdens de twee/
drie volgende studiejaren een dag in de week bij
Defensie werken. Defensie haalt kennis binnen
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en geef de gelegenheid om de organisatie te leren
kennen. Daarnaast biedt Defensie persoonlijke
vorming aan in de vorm van een officiersopleiding.
Dit laatste staat nog in de kinderschoenen (zie
ook de paragraaf over officiersvorming). Binnen
het DC zijn 135 studenten actief, waarvan 33 bij
de Landmacht. Een aantal werkstudenten van de
eerste lichting studeert momenteel af of is recent
afgestudeerd. Als de afgestudeerde studenten
aangesloten willen blijven bij Defensie kunnen
ze op dit moment kiezen uit een jaarcontract als
militair om bijvoorbeeld een project af te maken of
de instap in de éénjarige korte officiersopleiding.
Tevens worden alle werkstudenten die uitstromen
uitgenodigd voor de alumni-vereniging, zodat
zij betrokken blijven bij het DC en daardoor
ook bij defensie. Iedereen die tot nu toe is
afgestudeerd heeft gebruik gemaakt van een van
de voorgenoemde opties.

iemand te kort te doen wil ik hier als voorbeeld
de instructiegroep voor de KMS noemen,
top! Daarnaast wil ik aangeven dat Bureau
Reservisten klaar is voor morgen. Wij willen alle
eenheden faciliteren in de gedachtevorming
en de constructieve invulling van een flexibele
personeelscapaciteit.
Zijn we er? Nee, nog lang niet, er is nog te weinig
effect op de werkvloer. Dat is dan ook de focus
voor het komende jaar. Begin volgend jaar zal er
een jaaroverzicht 2018 uitkomen over de stand
van zaken en ontwikkelingen op het gebied
van reservisten. Dit zal elk kwartaal een vervolg
krijgen. Hiermee blijft u doorlopend op de hoogte.
Het einde van het jaar nadert snel en daarom wil ik
van de gelegenheid gebruik maken om jullie fijne
feestdagen met familie en vrienden te wensen,
een goed uiteinde en mooie en frisse start van een
nieuw jaar vol kansen en uitdagingen.

Focus voor het komende jaar
Ik wil tenslotte alle reservisten bedanken voor
de inzet in het afgelopen jaar. Velen van jullie
hebben de schouders eronder gezet en een extra
inspanning geleverd waar we als Landmacht nu
de vruchten van beginnen te plukken. Zonder

Met vriendelijke groet,
Lkol André van Wijk
Hoofd Bureau Reservisten CLAS

Meer informatie
Mocht u zich verder willen verdiepen in de diverse deelonderwerpen of meer
informatie willen dan kunt u kunt u terecht op DWRD site van Bureau Reservisten
http://dwrd.mindef. nl/sites/SWR003936/SitePages/Startpagina. aspx
Mocht u niet goed weten waar u terecht moet dan kunt u ook gebruik maken van
onderstaand algemene mailboxen:
• Doorontwikkeling reservisten:doorontwikkeling.reservistenCLAS@mindef.nl
• Knelpunten bij aanstellingen: sollicitant.reservist@mindef.nl
Niet voor reguliere aanstellingen maar voor ‘bijzondere gevallen’ waar ook de
Personeelsdienst geen raad mee weet).
• Behoefte aan een IIR? (projectleider,etc): IIRbehoeftesteller@mindef.nl
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POLITIE EN LANDMACHT OEFENEN
GEÏNTEGREERD IN ‘SAMEN STERKER’

NATRESPELOTONS OPGELEID VOOR
OPTREDEN IN TERREURSCENARIO’S

9

KORPS NATIONALE RESERVE

‘Vaggen’ of ‘voggen’. Vuursteun, Overgenomen, Gereed; voor de speciale
bewakingseenheden van de Nationale Politie een gevleugeld begrip. Het is een
drill die infanterie-eenheden grotendeels ook kennen, maar onder een andere
naam. Elkaars procedures kennen en begrijpen is één van de doelstellingen
binnen de grote oefening ‘Samen Sterker’. Van 20 t/m 22 november oefenden 400
politiemensen en militairen realistische terreurscenario’s in Nederland. Nieuw is
dat ook drie pilotpelotons uit de natresbataljons meededen. Het maakt deel uit
van een meerjarig ontwikkelingstraject van de natreseenheden.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER en ELNT ROBERT WITSEN

Wie ‘Oostdorp’ op de routeplanner invoert
raakt op een dwaalspoor. Maar voor militairen
is het een bekend oefendorp op het Infanterie
Schietkamp De Harskamp. Een ideale plek voor
het nabootsen van terreurscenario’s in een
verstedelijkte omgeving. Het was de locatie
voor ‘Samen Sterker’ om politie en landmacht
geïntegreerd te laten optreden in het hoge
geweldsspectrum.

Volgens hoofd bureau Nationale Operaties van
11 Luchtmobiele Brigade en medeorganisator
luitenant-kolonel Hans van den Brink zijn de
terreurscenario’s bijzonder realistisch: “Dat
maakt deze oefening heel zinvol. Vanwege de
beschikbare tijd en ruimte krijgen de eenheden
meer incidenten voor de kiezen dan bij een
daadwerkelijke inzet is te verwachten. Ze
worden nu extra geprikkeld en uitgedaagd.”

Realistische scenario’s
Eenheden van het 13e Infanteriebataljon uit
11 Luchtmobiele Brigade en drie pilotpelotons
uit de natresbataljons werden, onder regie
van de politie, geconfronteerd met cases als
agressieve demonstranten bij een ambassade,
een vuurincident waarbij een militair wordt
getroffen en een zelfmoordaanslag met een
bomgordel. Om een hoog leerrendement te
halen was de eerste oefendag ingeruimd voor
scenariotrainingen met veel ruimte voor
extra uitleg.

Speelruimte in optreden kennen
Defensie heeft aan het Ministerie van Justitie
& Veiligheid toegezegd dat er pelotons
klaarstaan met een snelle afroeptijd om
de Nationale Politie te ondersteunen bij
terrorismegevolgbestrijding (TGB). Wanneer
de autoriteiten een beroep doen op deze
vorm van bijstand, treden de militairen op
onder auspiciën van de politie. De Nationale
Politie geeft de kaders aan, vooral ook wat
er niet mag. De juridische speelruimte in
vredestijd luistert nauw. Militairen dienen hun
10

De terrorist met bomgordel is
tot stilstand gebracht. Politie en
landmacht treden hier samen op
in het hoge geweldspectrum.

bevoegdheden goed te kennen om correct te
kunnen handelen in geweldsituaties binnen het
civiele domein.

Nieuwste technieken meegenomen
In 2019 gaan de pilotpelotons verder met het
beoefenen van TGB, waarbij ook een snelle
reactietijd hoort (in het militaire jargon X
hours Notice To Move). Dit betekent dat de
reservist bij een alarm binnen enkele uren op
zijn kazernelocatie dient te zijn voor inzet.
Deelnemers aan deze snelle reactiemacht
gaan vooraf ingeroosterde ‘stand-by’weekdiensten draaien. In die periode is de
‘natresmilitair van dienst’ gewoon thuis of
op het werk, maar is deze oproepbaar en
dient bij een alarm zijn civiele taken los te
laten voor directe opkomst. Hiervoor krijgt de
reservist een consignatievergoeding, hetzelfde
als de beroepscollega’s. Voor het KNR is dit
een nieuwe stap en voor de deelnemende

Onder voorbehoud van geschiktheid en
beschikbaarheid worden mogelijk ook
militairen uit het KNR voor deze taak gereed
gesteld. De natresbataljons selecteerden al
300 militairen. Deze doorliepen dit najaar een
aanvullend opleidingsprogramma van ongeveer
vier dagen, waarbij ook de politie betrokken
was. De ervaringen die momenteel worden
opgedaan hebben ten doel om te zien wat
nodig is om natreseenheden voor deze taken
toe te rusten. Over het exacte hoe en wat naar
de toekomst wordt binnenkort een beslissing
genomen door de landmacht.
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reservisten vraagt het een goede afstemming
met het thuisfront en de werkgever of
opleidingsinstantie.

reactietijd van 48 uur. Wel wordt het huidig
operationeel optreden van de natreseenheden
tegen het licht gehouden. Mogelijk dat
technieken, doctrines en opleidingen worden
aangepast aan de nieuwste inzichten rond
het voorziene takenpakket. Ondanks de pilots
en mogelijke aanpassingen, wijzigt er in de
kern weinig aan de hoofdtaken van het KNR.
Dat blijft bewaken en beveiligen in Nederland
conform het motto ‘beschermen wat ons
dierbaar is’.

Mocht de beslissing genomen worden om meer
eenheden uit de natresbataljons permanent
voor TGB beschikbaar te stellen, dan is het
goed te weten dat niet alle militairen de snelle
reactietijd krijgen. Een groot deel van de 69
natrespelotons in Nederland (een peloton
bestaat uit 35 militairen) behoudt de huidige
12

APP OP MOBIELE TELEFOON IS ONDERDEEL

SNELLER REAGEREN MET NIEUW
QUICK RESPONSE SYSTEEM (QRS)

13

INNOVATIE

Sneller alarmeren, maar vooral ook beter plannen en inroosteren van inzetten en
opkomsten van natresmilitairen. Plus als aanvullende eis: alle communicatie in
een besloten, veilige, omgeving. Dit is de basis van het nieuwe Quick Response
Systeem (QRS). De individuele militair kan via een speciale app op zijn mobiel
de beschikbaarheid aangeven en werkroosters accorderen. De bedenker en
initiatiefnemer van QRS vertelt er meer over.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: WILLY GROEN en KAP FRED WARMER

Bedenker is adjudant Anjo Snijders, die als
reservist ruimte zag voor verbetering. Hij
werkt al ruim twee jaar aan de innovatie, die
dit jaar is getest bij een natrescompagnie en
tijdens de grote oefening ‘Samen Sterker’. De
laatste aanpassingen worden nu gedaan, voor
uitrol begin 2019 naar alle natreseenheden.

Tot op heden gebruikten eenheden vooral op
lokaal niveau bijgehouden Excel-sheets en
communiceerden zij via openbare bronnen
als DropBox. Aan die situatie maakt QRS een
einde. Het systeem is tweeledig: het hart is een
programma in Mulan voor de uitvrager. Plus de
app voor de mobiel van de individuele militair.

Idee krijgt budget
Jaarlijks organiseert Defensie
innovatiemomenten, waarop medewerkers
voorstellen voor verbetering kunnen lanceren.
Anjo Snijders, onderofficier opleidingen
bij de Echo Compagnie 20 Natresbataljon
en werkzaam bij het Land Training Centre
van de landmacht op de Bernhardkazerne
presenteerde eind 2016 zijn idee voor het
QRS. Het idee viel in goede aarde en er
werd beloond met een budget om het idee
verder uit te werken. Kern van QRS is om een
volledige cirkel te bieden rond het uitvragen,
registreren en inroosteren van militairen bij
opkomst- en inzetmomenten. Het systeem
moest niet alleen sneller en efficiënter werken,
maar ook veiliger zijn.

Status van ‘kritieke melding’
Momenteel vervult adjudant Anjo Snijders een IIR
bij het Land Training Center. Binnen die functie
heeft hij ook ruimte gekregen om tijd te besteden
aan de ontwikkeling en uitrol van QRS. De eerste
versie is in het voorjaar van 2018 getest door
‘zijn’ Echo Compagnie van 20 Natresbataljon.
De ervaringen hiermee vormden de basis om
ontwikkelaars na de zomer opdracht te geven
het systeem verder te perfectioneren. Anjo: “Het
QRS is in de toekomst op te schalen naar alle
eenheden met reservisten. Eventueel ook naar
beroepseenheden. QRS is defensie-breed op te
schalen, maar omwille van de tijd is nu gekozen
om uitsluitend voor de natres te ontwikkelen
en uit te rollen. Zij hebben de primeur, maar het
systeem is ‘paars’ voorbereid.”
14

achter de gesloten interne muren van Mulan
en Peoplesoft. De app doet niet meer dan het
doorgeven van ongerubriceerde berichten
naar de mobiel en een reactie daarop door de
gebruiker.
Helft reageert binnen 5 minuten
De grootste winstpunten zijn de tijdwinst en
het snelle overzicht dat ontstaat. De basis
van QRS draait als programma binnen Mulan.
Hiermee kan de uitvrager, de coördinerende
eenheid, gericht militairen benaderen en snel
hun individuele beschikbaarheid inventariseren.
Er zijn allerlei selecties in uitvraag mogelijk.
Van functie, rang tot en met specifieke
vaardigheden. Dit alles wordt geverifieerd met
Peoplesoft, het personeelsmanagementsysteem
van Defensie.
Er is een extra element toegevoegd aan QRS
voor het draaien van consignatiediensten.
Een ontwikkeling die aansluit bij de snellere
reactietijd van natreseenheden in het nieuwe
Functionele Concept. Het inroosteren van
consignatiediensten en het reageren op een
alarm tijdens de momenten dat iemand
consignatie draait, is toegevoegd aan de app.
Deze functie is in november getest tijdens de
anti-terreuroefening ‘Samen Sterker’ (zie elders
in November Romeo). Anjo: “Het bleek dat
50% van de ontvangers al binnen vijf minuten
had gereageerd. De uitvrager ziet al heel snel
wie en wat er gaat opkomen. In mensen of
specifieke functies. Mochten er onverhoopt
hiaten in bezetting zijn, dan kan snel en proactief
bijgestuurd worden. ”

Het meest zichtbare element is een app voor
de mobiele telefoon. Deze app is voor elke
wereldburger downloadbaar in de app-stores
van Android of Apple. “Net als bijvoorbeeld de
app van een bankinstelling, maar daaraan heb je
niets zonder activatie en verificatie”, verduidelijkt
Anjo: “Wie onze QRS app wil activeren dient
zich eenmalig aan te melden met zijn of haar
mindef-mailadres. Dan volgen er diverse
verificatiestappen. Als die succesvol zijn doorlopen
is de app pas operationeel op je mobiel.”
Maar ook een actieve app op een mobiel
toont geen enkele informatie. Geen naam
van de gebruiker, geen functie bij Defensie,
helemaal niets. Alle persoonsinformatie blijft

Vergroting slagkracht
Vooral staffunctionarissen van bataljons en
compagnies krijgen te maken met QRS. Hoewel
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het programma zo simpel mogelijk is gebouwd,
is het voornemen om alle compagnieën
begin 2019 een instructieavond aan te bieden
om ermee te leren werken. Hiertoe worden
een aantal kerninstructeurs opgeleid die de
gebruikers wegwijs gaan maken. Via de app op
mobiel werkt het systeem het snelste, maar er is
een extra vangnet voor mensen die de app niet
gebruiken. Zij krijgen een uitvraag ook binnen
op hun mindef-mailadres. Niet op privé-mail.

de brij van berichten op de mobiel onopgemerkt
blijft. Wij hebben voor deze spoedberichten de
status gekregen van een kritieke melding, net
als een Amber-alert bijvoorbeeld. Dit betekent
dat er een apart geluid op de telefoon klinkt als
er een QRS-bericht binnenkomt. Dit is natuurlijk
bijzonder prettig voor de respons, maar het
betekent wel dat de uitvrager gepast moet
omgaan met het uitzetten van berichten. Even
de verjaardag van iemand in het zonnetje zetten
past niet bij dit kritieke communicatiemiddel.
Wel een onverwachte calamiteit. We hebben
ervaren dat er zeer snel wordt gereageerd. Dit
levert tijdwinst op en vergroot daarmee de
slagkracht .”

Defensie voerde met Android en Apple-iOS
overleg over het belang van de app. Anjo: “De
meeste berichten worden ‘gewoon’ verstuurd,
maar we willen niet dat een spoedalarmering in
16

PILOT 2018 LEVERT AANBEVELINGEN 2019

BEROEPSEENHEDEN EN HUN NIEUWE
RESERVIST OPERATIONELE CAPACITEIT

17

BUREAU RESERVISTEN CLAS

Veel beroepseenheden hebben in 2018 ervaring opgedaan met een pilot rond de
nieuwe Reservist Operationele Capaciteit (ROC). Dit zijn beroepsmilitairen die bij
het verlaten van de dienst, of binnen een bepaalde periode daarna, als reservist
verbonden willen blijven aan hun wapen, dienstvak of eenheid. De landmacht
wil met deze ervaren collega’s een nieuwe flexibele schil opbouwen. Zij blijven
verbonden als ‘deeltijd-militair’ naast hun burgerbaan. De ervaringen bij de
eenheden zijn wisselend en het Bureau Reservisten CLAS komt met aanbevelingen
om de randvoorwaarden in 2019 te verbeteren.

Werksessie om de
ROC-ervaringen bij de
verschillende eenheden te
vertalen naar aanbevelingen
binnen CLAS voor 2019.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: PAUL SMULDERS

Het vormgeven van een reservistencomponent
gaat niet vanzelf. Er zijn diverse
landmachteenheden die vrijwel geheel uit
reservisten bestaan en ze zijn voor deze
arbeidsrelatie van oudsher goed ingericht.
Anders ligt het bij de eenheden die geheel
uit beroepsmilitairen bestaan. Daar bestond
nog geen takenpakket en programma om
reservisten een ‘vaste rol’ te laten spelen.
Het Bureau Reservisten CLAS onderkende dit,
waarop de commandant landstrijdkrachten in
oktober 2017 een nota uitgaf voor het starten
van een pilot. Doel was dat zoveel mogelijk
eenheden in 2018 met de mogelijkheden rond
de ROC aan de slag zouden gaan.

voornamelijk per vakgebied te organiseren.
Zo wordt een ROC-constructieduikgroep
gevormd.
De ROC binnen gevechtseenheden,
zoals de infanterie, loopt echter minder
vanzelfsprekend. Signalen uit de brigades
klinken vaak als ‘te weinig tijd’. Kapitein Kim
Blok van het Bureau Reservisten CLAS: “Soms
wordt in de brigade gewezen naar P&O, maar
het succes van de ROC is juist ingegeven vanuit
de versterking van de operationele slagkracht.
De commandant dient een duidelijke opdracht
te formuleren op welke manier men de ROC in
de eigen situatie wil benutten. P&O is slechts
faciliterend, niet de vormgever.”

Visie takenpakket essentieel
Na een jaar blijkt dat de gemaakte
ROC-stappen sterk verschillen. Bij onderdelen
die al veel met reservisten werkten, zoals 400
Geneeskundig Bataljon, of bij onderdelen
als de Genie met veel vakgebieden die nauw
aansluiten op die in de burgermaatschappij,
wordt al hard gebouwd aan de ROC-schil.
De uitstromende beroepsmilitairen vinden
snel aansluiting bij de reservistenstructuur.
Wanneer de verschillen in vakgebied weinig
verschillen tussen die als militair en die in de
burgermaatschappij, blijkt het eenvoudiger om
de ROC in te bedden. De genie is bezig de ROC

Randvoorwaarden scheppen
Het Korps Commando Troepen heeft al een
eerste groep ROC in kaart gebracht en de
eerste aanstellingen gerealiseerd. Maar ook
het KCT ervaart dat het inrichten van een
structuur met alle elementen om te ‘boeien
en binden’ de nodige stappen vergt. Blok:
“Er is een rapportage met aanbevelingen
aangeboden aan PC-LAS. Die leidt begin 2019
tot een nieuwe nota van PC-LAS waarin de
voortgang wordt vastgelegd.” Luitenantkolonel André van Wijk, hoofd Bureau
Reservisten CLAS: “In de toekomst krijgen
18

we wellicht meer mens-extensieve systemen,
maar gezien de krappe arbeidsmarkt, nieuwe
technologieën en een behoefte aan flexibele
capaciteit, zal de vraag naar reservisten of
andersoortige ‘deeltijd militairen’ alleen
maar stijgen. Vooral de ROC dient sterk te
groeien om de gewenste flexibiliteit en een
beter voortzettingsvermogen te krijgen bij de
eenheden.”

takenpakket voor de ROC-er met daaraan
gekoppeld een jaarprogramma. Van Wijk: “Met
alleen aan uitstromende collega’s te vragen
of zij ROC willen worden, komen we er niet.
Als ze ja zeggen, moet er ook wat volgen. Wat
verwacht de eenheid van zijn ROC? Wat verwacht
de ROC van zijn eenheid? Wat is de rol van de
personeelsdienst? De ‘lessons learned’ in 2018
worden meegenomen. Het goed inregelen
vergt nu eenmaal tijd en de kost gaat voor de
baat uit. Maar het is goed te beseffen dat de
tijdsinvestering nu over enkele jaren operationele
winst bij de eenheden gaat opleveren.”

Kost gaat voor de baat uit
Het is na dit pilotjaar zonneklaar dat alles staat
of valt met een goede structuur, een maatwerk

ROC: Stafonderofficier Operationele

ROC: Batterijcommandant

Personeelszaken

Kapitein Tom van Driel, in zijn laatste

Sergeant-majoor Kim de Koning-Verhees

operationele functie batterijcommandant

nam op 1 september ontslag en werkt

bij het Vuursteuncommando binnen OOCL,

sindsdien als burger P&O-adviseur bij

stroomde op 1 maart uit. In de maanden

13 Lichte Brigade. Als beroeps kon ze

daarvoor werd hij geïnformeerd door de S1

doorstromen naar de KMA, maar dat was niet

over de mogelijkheden als ROC. Hij zegt:

meer te combineren met haar moederschap.

“Ik wilde wel reservist worden, maar wist

In haar laatste maanden als militair kreeg ze

nog niet precies in welke functie. Met de

te horen over de start van ROC in de brigade.

keuze om algemeen toegevoegd te kunnen

Kim: “Ik ben bijna 19 jaar beroeps geweest en

worden als ROC aan de batterij, was de stap

door ROC te worden blijft er toch nog groen

gemakkelijk gemaakt. Ik blijf nu in mijn

bloed door mijn aderen stromen. Als ROC

vakgebied actief en vervul bijvoorbeeld een

bij de Ststcie/G1 kan me in blijven inzetten

rol binnen Opleiding & Training. Zo ging ik

en je wordt ‘current’ gehouden in militaire

in november mee op oefening in Duitsland.

basisvaardigheden. Hopelijk is er elk kwartaal

Wellicht dat ik in de toekomst overstap

een inzetmoment. Overigens ben ik vanuit

naar een reservistenfunctie bij Nationale

de P&O-functie actief om binnen de brigade

Operaties om in een Veiligheidsregio namens

ROC meer bekend te maken.”

Defensie op te treden.”
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LANDELIJKE SCHIET- & VAARDIGHEIDSWEDSTRIJDEN

De stemming zat er goed in tijdens de Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijden
(LS&VW) van het Korps Nationale Reserve op zaterdag 6 oktober. Onder perfecte
nazomerse omstandigheden streden op het Infanterieschietkamp De Harskamp
organieke groepen van alle 17 natrescompagnieën afkomstig uit heel Nederland. Het
was vooraf niet bedacht, maar alle drie natresbataljons wisten in een categorie een
hoofdprijs in de wacht te slepen.
20

KORPS NATIONALE RESERVE

MILITAIRE VAARDIGHEDEN TESTEN
TIJDENS KORPSDAG 2018

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER, SGT1 MICHEL NAUTA

De LS&VW is één van de hoofdingrediënten
van de korpsdag. Deze wedstrijden kennen
een lange traditie en zij geven een goede
indruk van het trainingsniveau van de
natresbataljons in de drie gevechtsbrigades van
de Koninklijke Landmacht. Daarnaast beoogt
de dag de saamhorigheid en de korpsgeest
te versterken. Tijdens de dag doorlopen de
groepscommandanten met hun militairen een
uitgebreid parcours. Hierin komen onderwerpen
aan bod als schieten met de Colt C7, een
ZHKH-case, een verkeerssluis en ‘visitatie’ van
auto-inzittenden.

namen opnieuw de ‘Lee Enfield’ wisseltrofee
mee naar huis. De Delta Compagnie van 20
Natresbataljon bleek de sterkste sporters in de
gelederen te hebben. De ‘overall’ winnaar (het
hoogste totaal uit de drie losse categorieën) is
de Echo Compagnie van 10 Natresbataljon.
Elk van de winnaars ontving uit handen
van korpscommandant, luitenant-kolonel
Hans Berding, de bijbehorende wisseltrofee,
waaronder het beeldje ‘Als ’t Moet’ en de
verzilverde Lee Enfield (een oude bekende in
de korpstradities). Met de Korpsdag wordt
een oude traditie in ere gehouden. Tussen
de twee wereldoorlogen in organiseerde de
Vrijwillige Landstorm, waarvan het huidige
Korps Nationale Reserve de tradities voortzet,
geregeld nationale ‘Landdagen’ waarop de
vrijwillig dienende reservisten bijeen kwamen
om in competitieverband hun militaire
vaardigheden te meten en de onderlinge band
te verstevigen.

De winnaars zijn….
De groep met de beste resultaten in Militaire
Basisvaardigheden (MBV) is afkomstig van de
Bravo Compagnie van 20 Natresbataljon. De
beste schutters komen uit het zuiden; de Alpha
Compagnie van 30 Natresbataljon behaalde
de hoogste score op de schietbaan. Daarmee
prolongeerden zij hun positie van vorig jaar en
21

1 CMI CO SLAAT BRUG NAAR SAMENLEVING

‘CIVIL BRIDGE’ VOL
HYBRIDE DREIGINGEN
IN HAVENGEBIED
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1CMO CO

Een vreemde mogendheid probeert op 8 oktober controle te krijgen over de
Rotterdamse haven en de omgeving. Hackers hebben de controle van de besturing
van sluizen en stuwen overgenomen. Daarnaast dreigt een groot deel van de regio
Rotterdam te overstromen door slechte weersomstandigheden en enkele verzwakte
dijken. Dit is de situatie waarmee een opgerichte National Task Force (NTF) te maken
heeft tijdens de grote oefening ‘Civil Bridge’. Taak van de NTF: het grondgebied te
verdedigen te vrijwaren van de dreigingen.

TEKST: MAJ NICO DE BRUIJNE FOTO’S: KAP FRED WARMER

In de NTF van ‘Civil Bridge’ nemen naast het
Korps Mariniers en 13 Lichte Brigade zo’n 60
functioneel specialisten (FS’en) van 1 Civiel en
Militair Interactie Commando deel. Het is de taak
van deze specialisten om een beeld te vormen
van alle effecten van de dreiging en daarover
advies uit te brengen aan de commandant van
de NTF. Vanuit een locatie in de voormalige
Daniel den Hoed-kliniek coördineert 1CMI
Co haar inzet in de Rotterdamse situatie.
Militairen van 10 Natresbataljon waren, onder
andere, verantwoordelijk voor de bewaking en
beveiliging van deze ‘HQ compound’ in in en
rond het ziekenhuis. De Rotterdamse oefening
sluit goed aan bij het trainen en voorbereiden van
de FS’en bij inzet in internationale missies.

zorginstellingen, Openbaar Ministerie,
gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail etc..
Op de laatste oefendag worden verschillende
analyses en adviezen opgesteld. Deze worden
in samengevatte vorm gepresenteerd aan de
virtuele commandant van de NTF, directeur
Operaties van Defensie, Generaal-majoor
der Mariniers mr. R.G. Oppelaar. Omdat in dit
oefenscenario het civiel gezag formeel de regie
heeft, is het advies vooral gericht op de tevens
aanwezige burgemeester van Barendrecht, Jan
van Belzen, de eindverantwoordelijke bestuurder
in de veiligheidsregio.
Meerwaarde voor veiligheidsregio
Luitenant-kolonel ing. S.W.J. Le Fevre, ‘Leider
Der Oefening’, kijk tevreden terug: “Tijdens
deze oefenweek trainen we onze Functioneel
Specialisten in hun communicatie- en
analysevaardigheden, maar krijgen ook onze
nieuwe reservisten en aspirant-reservisten de
gelegenheid kennis te maken met ons vak. De
belangrijke ‘bijvangst’ van deze oefening is dat
de uitkomst van de verschillende analyses ook
van waarde is voor onze gesprekspartners in
de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. We
trainen met een fictief internationaal scenario
omdat we ons voorbereiden op missies. Het
is dan ook geen nationale operatie maar

Van omgevingsanalyses naar adviezen
In deze oefenweek analyseren de FS’en de
situatie aan de hand van zes domeinen: politiek,
militair, economie, sociaal, infrastructuur en
informatie, inclusief cyberoperaties. De FS’en
zijn voor het merendeel reservisten met een
specifieke deskundigheid in de hierboven
genoemde vakgebieden. Eén van de methodes
om goede analyses te maken is het verzamelen
van informatie bij circa 40 verschillende civiele
organisaties en bedrijven in de regio Rotterdam.
Dit zijn onder meer de haven van Rotterdam,
politie, RET, STEDIN, KPN, winkelcentra,
23

we oefenen wel met onze partners in de
veiligheidsregio en dat levert hun waardevolle
inzichten en een goed netwerk voor de
krijgsmacht op.”

wel met een toekomstvisie hebben om goed
voorbereid te zijn op de veranderende dreigingen
in Nederland en daar buiten. De conflicten in
Irak, Syrië, de instabiele situatie in bijvoorbeeld
Libië en migrantenstromen hebben grote invloed
op de samenleving. Daarnaast is een aantal
relaties tussen verschillende landen, zoals die
tussen de NAVO en Rusland, drastisch veranderd.
De nieuwe toekomstvisie richt zich daarom op
het vergroten van het adaptief vermogen van de
landmacht. Dit houdt mede in dat reservisten in
de toekomst harder nodig zijn dan ooit.

Past bij landmachtvisie
‘Veiligheid is vooruitzien’
1 CMI Commando speelt met deze oefening in
op de nieuwe toekomstvisie van de Koninklijke
Landmacht: ‘Veiligheid is vooruitzien’. Kolonel
P.G.F. Hoefsloot van de Staf Commando
Landstrijdkrachten vertelt tijdens een
bijeenkomst voor reservisten en externe gasten
over de rode draad van de nieuwe visie: het
versterken van de verbinding tussen mensen en
technologie.

De toekomstvisie van de Koninklijke
Landmacht staat op internet:
https://www.defensie.nl/organisatie/
landmacht/documenten/publicaties/2018/11/05/
toekomstvisie-koninklijke-landmacht

Het is van belang dat de Koninklijke Landmacht
werkt aan het herstel van de gereedheid, maar
24

BINNENKORT AANMELDEN VIA IKBENRESERVIST.NL

NIEUWE MATCHINGTOOL BRENGT
IIR OP NOG HOGER NIVEAU
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IIR

Over 2018 wordt het kwart miljoen uur ruimschoots gehaald en volgend jaar zal de
teller de 300.000 uur overtreffen. Ter vergelijking: in 2016 bedroeg de Individuele
Inzet Reservisten (IIR) nog 50.000 uur. Een vervijfvoudiging binnen de Koninklijke
Landmacht in twee jaar en de groei is er nog lang niet uit. Het Bureau Reservisten
CLAS is uitgebreid om deze groeidiamant verder te ontwikkelen. Met de uitrol
van een nieuwe matchingtool gaat IIR een volgende fase in. Binnenkort krijgen
alle reservisten het verzoek om de civiele competenties aan te geven met als doel
actiever en beter te kunnen matchen.

De vier sergeant-majoors die
als ‘accountmanagers’ vraag en
aanbod matchen binnen IIR.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SIE COM CLAS en SM MARIJKE KLAASSEN

Voor wie het nog niet weet: een Individuele
Inzet Reservisten (IIR) betreft een tijdelijke inzet
op een andere arbeidsplaats dan zijn of haar
reguliere reservistenplaatsing bij de landmacht.
Voor een IIR-plaatsing dient de reservist
toestemming te hebben van zijn commandant.
Soms gaat het om opvulling van de stoel van
een beroepsmilitair, maar het kan ook gaan
om projecten die tijdelijk extra ondersteuning
vragen. IIR bestaat al een aantal jaren, maar het
begon met een gewenningsfase. Het moest zijn
weg vinden, zowel bij de behoeftestellers als
bij de reservisten. Die aanloopfase is verleden
tijd en IIR is ‘booming business’. Succesvolle
plaatsingen maken dat de eenheden steeds
vaker vragen om ‘nog een keer’. Tevens werkt de
groei van de landmacht in combinatie met het
personeelstekort als een katalysator op de vraag.

zijn ook de matchmakers om de juiste reservisten
aan de juiste functies te koppelen. Wie op een
IIR-plek komt leert Defensie in een heel andere
rol kennen dan de reguliere reservistenfunctie.
Het doel is een ‘win-win’ voor de organisatie, de
behoeftesteller en de reservist.”
De invoering van een nieuwe IIR-matchingtool
is noodzakelijk om in te spelen op de sterke
groei. Bovendien worden nieuwe IIR-kandidaten
gezocht. Margreet legt het uit: “We zien de
laatste tijd een enthousiaste kern van reservisten,
maar het zijn vaak dezelfde gezichten. Eigenlijk
vervult nog maar een klein deel van onze
reservisten een IIR. Wij weten dat er meer
capaciteiten beschikbaar zijn, maar wij kennen
de competenties en civiele achtergronden van
de meeste reservisten niet. Met een nieuwe
matchingtool willen we dat beter in kaart
brengen. We willen een groter bestand aan
reservisten gaan ontsluiten voor IIR en het
sollicitatieproces vereenvoudigen.”

Betrokken team ‘matchmakers’
Alle aanvragen voor een IIR lopen via het Bureau
Reservisten CLAS op de Kromhoutkazerne
in Utrecht. Coördinator is kapitein Margreet
Dierckx. Haar sectie beschikt over vier sergeantmajoors, allen zelf reservist. Margreet: “Wij
noemen ze accountmanagers, net als bij een
professioneel uitzendbureau. Elke sergeantmajoor is verantwoordelijk voor een deel van de
IIR-uitvragen en is daarbij de sparring partner
voor de opdrachtgevers, de behoeftestellers. Zij

Proactief zoeken en alerts geven
Onder reservisten leeft soms een achterhaald
beeld over IIR en dan met name onwetendheid
over de grotere variëteit in mogelijkheden. In het
begin betrof een IIR vaak een (hogere) kaderfunctie
en/of één met zeer specifieke deskundigheid.
Margreet: “Maar de uitvragen vanuit de eenheden
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Aanmelden bij www.ikbenreservist.nl
De nieuwe matchingtool is een besloten website
die via een persoonlijke inlog beschikbaar zal
zijn, inloggen via Mulan is niet nodig. In deze
website draait software die al door veel bedrijven
in Nederland wordt gebruikt. Het is een bewezen
stabiel draaiend platform om vacatures en
kandidaten te koppelen. Er kan bijvoorbeeld een
alert gestuurd worden als er een IIR-functie wordt
geplaatst waarin trefwoorden staan die passen bij
de achtergrondgegevens van de reservist.

Kapitein Margreet Dierckx is
verantwoordelijk voor IIR.

Ook het solliciteren op een IIR wordt veel
gemakkelijker. Margreet: “Het succes staat of valt
met de kwaliteit van de database. In het nieuwe
jaar krijgen alle reservisten in de landmacht een
persoonlijke brief op het huisadres met daarin
het verzoek om zich aan te melden via www.
ikbenreservist.nl en zijn of haar kennis en ervaring
in te vullen. Wie hierna op een IIR wil reageren kan
volstaan met een motivatie voor de functie. Je hele
CV en standaard gegevens worden als compleet
dossier vanuit het systeem meegeleverd. Het gaat
iedereen veel werk besparen en matches zullen
sneller tot stand komen.”

zijn tegenwoordig veel breder. Er zijn functies
beschikbaar op alle niveaus; van MBO, HBO tot
WO. Een volle IIR betreft 32 uur per week, maar
we zien dat de mensen die daarop reageren op
dat moment geen andere baan hebben. De groep
die we nu willen aanboren moet weten dat er ook
contactvarianten zijn met bijvoorbeeld 16 of 8 uur
per week. Dat is vaak wel te combineren naast de
reguliere burgerbaan of studie.”
Begin 2019 komt de nieuwe matchingwebsite
operationeel. Hier zijn altijd alle IIR-uitvragen
te vinden, maar veel belangrijker is dat alle
reservisten hun competenties, ervaringen en
interesses in het systeem kunnen invoeren. Op
dit moment kan het Bureau Reservisten CLAS niet
proactief zoeken naar geschikte kandidaten, omdat
veel matching-informatie ontbreekt. Margreet: “In
Peoplesoft staan de primaire militaire gegevens,
functies en gevolgde opleidingen. Maar niet wat
iemand vanuit zijn of haar civiele achtergrond
beschikbaar heeft. De militaire stoel van de
reservist zegt ons nu te weinig. We willen graag
weten of iemand bijvoorbeeld een vreemde taal
spreekt, welke vakdiploma’s zijn behaald of dat
iemand thuis is in een bepaald kennisgebied of
branche.”

IIR wordt vanuit de Kromhoutkazerne
in Utrecht gecoördineerd.
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JDEAL-SPECIALISTEN VOORBEREID
OPWERELDWIJDE INZET

FORENSISCH LAB VAN
‘NAVO-FLITSMACHT’
STAAT PARAAT
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INTERNATIONAAL

De oefenterreinen rond het Duitse Stetten am kalten Markt waren enkele weken
in november het toneel van de certificeringsoefening ‘Technical Exploitation
Exercise VJTF 2019’. Deze oefening had als doel het Nederlandse Joint Deployable
Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) voor te bereiden op inzet binnen de
Very High Readiness Joint Task Force-Land (VJTF-L), oftewel de NAVO-flitsmacht.
Een noviteit was de inzet van een reservist in het forensisch laboratorium. Kapitein
Fred Warmer van het Bureau Reservisten CLAS is er werkzaam als forensisch
fotograaf en is stand-by voor VJTF 2019.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER

Vanaf 1 januari 2019 staat dit mobiele forensisch
laboratorium een jaar lang stand-by voor de NAVOflitsmacht. Het is wereldwijd operationeel inzetbaar
binnen vijf dagen. De VJTF staat in 2019 onder
Duitse leiding en de Bundeswehr wil in deze periode
graag over dit forensisch laboratorium beschikken.
Het mobiele JDEAL-onderzoekslaboratorium is
vergelijkbaar met het lab uit TV-serie Crime Scene
Investigation(CSI), maar dan de militaire variant
ervan. Voor de VJTF leveren België, Duitsland,
Spanje en Nederland JDEAL-specialisten.

kunnen zijn in het inzetgebied. Daarnaast is
deze oefening bedoeld om de internationale
samenwerking verder te stroomlijnen en de
processen te standaardiseren. Deze certificeringoefening doen we volgens de NATO C-IED and
NATO’s Defence Against Terrorism Programme
doctrine. Teams gaan het veld in om materiaal
en informatie te verzamelen op forensische
verantwoorde wijze. Het gevonden materiaal
wordt aangeboden bij het laboratorium en
verder bekeken door forensische specialisten. Dit
resulteert in een inlichtingenrapport.”

Opsporen bommenleggers
De mobiele onderzoeksmogelijkheden zijn bedoeld
bij te dragen aan het opsporen van bijvoorbeeld de
leggers van bermbommen, de Improvised Explosive
Devices (IED’s), en het netwerk van daders erachter.
Telefoons die gebruikt werden als ontsteker voor
IED’s bevatten bijvoorbeeld vaak een schat aan
informatie. Bij de ontdekking of na de ontploffing
van een bermbom blijven er vaak aanwijzingen
over (soort explosieven, ontstekingsmechanisme,
gebruikte materialen, vingerafdrukken, DNA sporen
etc.) die bijdragen aan het blootleggen van het
bommenmakers/leggers-netwerk

Internationale forensische specialisten
Het laboratorium bundelt internationale
forensische specialisten met diverse expertises.
Denk aan een mobiele-telefoonspecialist,
documentenspecialist, elektronisch-, chemischen forensisch-specialisten, explosievenruimers,
iemand die bewijs veiligstelt, een forensisch
fotograaf en analisten. Allemaal leveren ze
een bijdrage aan het oplossen van de puzzel.
Dit proces heet in NAVO-termen technische
exploitatie. Het mobiele laboratorium maakt
gebruik van modulaire containers, daarin heeft
iedere specialist zijn eigen onderzoeksruimte.

Volgens majoor Pim, commandant (Exploitation
manager) van het JDEAL lab is het belangrijk om
met elkaar te trainen: “Allereerst wordt deployment
beoefend om te zien hoe snel wij operationeel

JDEAL concentreert zich niet alleen op IED’s,
maar is ook inzetbaar bij het opsporen van
criminele en terroristische netwerken. Het lab is
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ook weer andere procedures hanteren. Ik ben
zeer tevreden, mocht de alarmbel luiden, dan zijn
wij er klaar voor, wereldwijd.”
Aantrekken reservisten met expertise
Majoor Pim benadrukt dat het een primeur was
om een reservist volledig te laten meedraaien
in deze eenheid vol specialisten. Hij ziet graag
een vervolg: “Het is prima bevallen en wij
zien de inzet van reservisten als een oplossing
voor de vulling van diverse specialistische
functies. Het is zo’n specifiek vakgebied dat
het erg lastig is mensen te vinden onder de
beroepscollega’s. Reservisten kunnen vanuit hun
achtergronden belangrijke aanvulling leveren.
Ik denk dan aan reservisten met een politierecherche en /of forensische achtergrond of
een wetenschappelijke achtergrond in chemie
of DNA. Het zou mooi zijn als we die zouden
kunnen vinden in het reservistenbestand.”
Sergeant Majoor Ruud, forensisch specialist
bij JDEAL, ziet wel enkele verschillen in
benadering en uitvoering: “De landen zijn
zelf verantwoordelijk voor de opleiding
van hun forensische specialisten, maar
tussen de opgedane theoretische kennis
en praktijkervaring zit soms nog wel enige
ruimte. Vanwege onze missies, in bijvoorbeeld
Afghanistan, hebben wij gewoonweg veel
ervaring opgedaan. De Nederlanders zetten die
ervaring om in handelen.”

een vitale schakel in de inlichtingenketen en kan
door technisch onderzoek cruciale informatie
leveren aan de inlichtingendiensten. Denk
aan opdrachtgevers, financiering, planning,
transportmethoden of betrokkenheid van
landen.
Oberstleutnant (luitenant-kolonel) Michael Walz,
commandant van het JDEAL lab gedurende de
VJTF periode zegt over de oefening: “We zijn als
eenheid flink aan de tand gevoeld, we hebben
te maken gehad met levensechte scenario’s. Het
is essentieel dat we de interne procedures goed
met elkaar afstemmen, zoals het nummeren van
een case en hoe verwerken wij die case eenduidig
in onze datasystemen. Ook het eindrapport moet
leesbaar zijn in heldere taal voor mensen die niet
werkzaam zijn in dit vakgebied. We werken hier
in lab met vier nationaliteiten die ieder voor zich
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Weloverwogen keuze
Kapitein Fred Warmer van het Bureau
Reservisten CLAS ziet kansen voor reservisten
met de juiste bagage: “Ik ben benaderd door
de S2 van Staf Clas voor beschikbaarheid aan
JDEAL en de VJTF . Tijdens uitzendingen naar
Afghanistan heb ik al de nodige veldervaring
opgedaan en in combinatie met civiele expertise
en achtergronden was het plaatje snel rond. Het
bevalt me prima. Een prettige internationale
werkomgeving, bijzondere mensen en
werkzaamheden. Heel interessant.”

Voortrekkersrol
JDEAL is een Nederlands initiatief van het
Defensie Expertise Centrum Counter-IED.
Het is een samenwerkingsproject van het
European Defence Agency (EDA). Deze

Forensisch lab zoekt meer experts

organisatie ondersteunt initiatieven op

JDEAL is op zoek naar reservisten die

het gebied van internationale militaire

een bijdrage willen leveren. Gezocht

samenwerking. Dertien landen leveren

worden kandidaten met een technische of

specialisten. Het JDEAL valt onder het

forensische achtergrond. Ook specialisten

Opleidings- en Trainingscommando (OTCO)

die laboratoria en systemen kunnen

van de Koninklijke Landmacht en heeft

onderhouden zijn van harte welkom.

Soesterberg als kazernebasis.

Reacties: jdeal@mindef.nl
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VIA IIR ALSNOG ONDEROFFICIER

SM JERRY VAN DAM
VOLGT ZIJN GROENE HART NAAR
434 HERSTELPELOTON
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IIR

Jarenlang leidinggevende ervaring in de detailhandel. Jarenlang militair bij het
Korps Nationale Reserve. De ideale ingrediënten om beroepsonderofficier te
worden. Maar met 30 jaar bleek Jerry van Dam te oud om als beroeps te solliciteren
volgens het Algemeen Militair Ambtenaren Reglement (AMAR). Toch besloot
Jerry zijn burgerbaan op te zeggen en een jaarcontract-IIR te tekenen als reservist
sergeant-majoor bij 434 Herstelpeloton van 43 MechBrig. Een moedige stap.

Voor onderhoud aan de
voertuigen zijn diverse
smeermiddelen nodig.
Jerry gaat dagelijks naar de
groepscommandanten voor
het bestellen van de juiste
smeermiddelen.
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Tot voor kort was Jerry van Dam filiaalleider bij
een grote Foot Locker-vestiging en gaf hij leiding
aan zo’n 45 medewerkers. Jerry van Dam: “Op
mijn 20e had ik twee droomwegen voor ogen.
Leidinggeven in de detailhandel of militair
worden. De eerste marsroute werd realiteit,
de militaire weg was deels ingevuld. Op mijn
25e werd ik soldaat bij de Charlie Compagnie in
Amsterdam van 20 Natresbataljon. Daarin kon ik
ook een deel van mijn militaire motivatie kwijt.”

regelgeving, maar ik kreeg vanuit P&O wel
bemoedigende geluiden te horen dat hiernaar
gekeken moet worden.”
Van vaste baan naar IIR
Jerry kende de landmacht door zijn functie als
soldaat bij 20 Natresbataljon van 11 Luchtmobiele
Brigade goed. Daarnaast ondersteunde hij ook
de compagniesstaf in administratieve taken rond
de bedrijfsvoering. Hij voelt zich al jarenlang
thuis in een militaire omgeving en ervaart de
kameraadschap als uniek. Niet gehinderd door
de ambtelijke molen besloot Jerry een moedige
stap te doen: ondanks alle onzekerheden zegde
hij deze zomer zijn baan op als filiaalleider en
tekende een contract Individuele Inzet Reservisten
(IIR) als sergeant-majoor algemene dienst bij
434 Herstelpeloton van de 43 Gemechaniseerde
Brigade in Havelte (Darp).

Keuzefase in het leven
In 2015 ontstond een kantelpunt. Zijn ouders
werden ernstig ziek en ook een aantal andere
privé-ontwikkelingen deden een sterk besef
voelen van ‘is dit alles?’ Jerry: “Mijn ouders waren
altijd gezond, maar plotsklaps was dat over. Dat
zette mij aan het denken. Ik besefte me dat ik iets
wilde doen waarbij ik meer voldoening en balans
zou vinden. Dit was altijd zo geweest bij Foot
Locker, maar ik was zeven dagen per week bezig
met het werk en dat wilde ik niet meer. Zo besloot
ik om als beroeps-onderofficier te solliciteren.”

Vanwege vacatures was er binnen het
herstelpeloton behoefte aan een Algemene
Dienst-functionaris. Via een IIR-uitvraag vanuit
het Bureau Reservisten CLAS werd gepoogd
de functie in te vervullen. Met succes en Jerry
kreeg een aanstelling IIR voor een jaar. Hij
houdt zich bij 434 Herstelpeloton bezig met
administratieve ondersteuning, veiligheidszaken,
en bedrijfsvoering binnen het peloton. Het
omvat diverse werkzaamheden, als bijhouden

Bij zijn sollicitatie als 30-jarige bleek dat hij de
maximale KMS-instroomleeftijdsgrens van 28
jaar en 11 maanden net had overschreden. Hij
beschikte over voldoende bagage om naar de
KMS te gaan, maar de leeftijdseis in het AMAR
bleek onvermurwbaar. Hij zegt: “Dit is de huidige
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van personeelsgegevens, het beheer en
onderhoud van het toebedeelde materiaal voor
de commandogroep, coördineren legering en
huisvesting, maken en verspreiden van interne
orders, het uitvoeren van interne logistiek of het
optreden als kwartiermaker bij oefening en inzet.

Logistieke wensen vanuit het
peloton worden aangevraagd via
een DLW (daily logistic wish).
Jerry dient deze in bij de S4 om
zo te zorgen dat het werk juist en
op tijd kan worden uitgevoerd.

Lager salaris geen belemmering
Bij de sollicitatie op de IIR-functie speelde
de leeftijd niet en werd gekeken naar zijn
competenties en achtergronden. Zijn denken werkniveau bleek goed te passen bij de
taken van een sergeant-majoor algemene
dienst. Het herstelpeloton is blij met zijn
komst, want de werkdruk in de eenheid is door
personeelstekorten hoog. Na twee maanden
op zijn sergeant-majoorsstoel ging hij met
43 MechBrig mee naar de NAVO-oefening
Trident Juncture in Noorwegen. Jerry: “Mijn
belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat
het herstelpeloton aan de slag kan blijven.
Wij houden rups- en wielvoertuigen in bedrijf,
voeren bergingswerkzaamheden uit en zijn
verantwoordelijk voor alle klein kaliber wapens
en radio’s. Ik zorg ervoor dat materialen geleverd
worden, reserve-onderdelen aangevraagd
worden, maar ook dat de voeding en andere
faciliteiten voor het peloton op orde zijn.”

Klaar voor nieuwe stap
Met zijn keuze voor een IIR-jaarcontract
heeft Jerry geen zekerheid voor de toekomst.
Gezien de groeiende werkdruk in Defensie is
de kans groot dat hij volgend jaar opnieuw
een IIR-contract kan tekenen. Maar hij blijft
ijveren om beroeps te worden. Jerry: “Ik blijf
bouwen aan de juiste kennis en ervaring. Ik
ben leergierig en heb al laten blijken dat ook
een lager financieel plaatje geen drempel
vormt. Hopelijk komt de leeftijdsgrens voor
een sollicitatie tot onderofficier nu in beweging.
Dat past ook bij de huidige realiteit op de
arbeidsmarkt. Mocht dat gebeuren, dan ben ik
er al klaar voor. Hopelijk bij de Marechaussee,
dat zou mijn eerste keuze zijn. Mijn ouders
staan overigens 300% achter mijn besluit en zijn
trots dat ik de stap nu al heb gezet.”

De keus van Jerry toont doorzettingsvermogen
en verdient respect. Ook omdat hij er financieel
op achteruit is gegaan. Hoe heeft het ‘het
gat’ gedicht? Jerry zegt: “Mijn vorige werk in
combinatie met het natresbataljon was te druk.
Ik heb nu één militaire baan en dat brengt meer
vrije tijd. Een betere balans is niet in geld uit te
drukken. De inkomstendaling heb ik opgelost
door het uitgavenpatroon te verlagen. Omdat ik
binnen-slaper ben op de Johannes Postkazerne
bespaar ik ook nog wat op de kosten van het
dagelijks leven.”
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Op bataljonsniveau vinden jaarlijks meerdere beëdigingen plaats, maar het
was voor de laatste keer in 2016 dat militairen uit alle gelederen van het Korps
Nationale Reserve voor het vaandel gingen tijdens een grote korpsbeëdiging.
De locatie was een primeur: de Nationale Taptoe in Rotterdam Ahoy. In totaal
legden op zaterdagmorgen 29 september 72 nieuwe militairen afkomstig uit alle
natresbataljons hun eed of belofte af.
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KORPS NATIONALE RESERVE

GROTE KORPSBEËDIGING
BIJ NATIONALE TAPTOE

Voorafgaand sprak korpscommandant luitenantkolonel Hans Berding de aanwezigen toe. Hij
benadrukte daarbij de groeiende aandacht voor
nationale veiligheid en de taken van het Korps
Nationale Reserve daarin binnen Nederland.
Vervolgens beëdigde de korpscommandant alle
militairen op het korpsvaandel.
Bekrachtigen keuze voor krijgsmacht
Nadat alle militairen voor het vaandel waren
getreden sprak Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK), luitenant-generaal Hans van
Griensven, de net beëdigde militairen toe: “Jullie
hebben recent de initiële opleidingen afgerond.
Met het afleggen van de eed of belofte wordt
jullie keuze voor de krijgsmacht bekrachtigd .
Jullie zijn er nu van, of beter gezegd volgens het
korpsmotto: Als ’t Moet’ staan jullie paraat voor
het beschermen van wat ons dierbaar is.”
Bij de beëdigingsceremonie in Ahoy stonden
detachementen opgesteld van 10, 20 en 30
Natresbatalon, diverse militairen en het OVV.
Voor de muziek zorgde de Fanfare Korps
Nationale Reserve. Op de momenten dat het
Wilhelmus werd gespeeld brachten alle militairen
de eregroet en gingen civiele aanwezigen staan.
Voor militairen en genodigden die aansluitend
de Nationale Taptoe wilden bijwonen, waren
toegangskaarten geregeld.
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SLD FRANKA DROGT: ‘DUBBELE’ RESERVIST

COMBI TUSSEN MILITAIR WERK BIJ DE
NATRES EN DEFENSIE-ONDERZOEK
DIERENARTSEN
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DEFENSITY COLLEGE

Franka Drogt (24) is net begonnen aan haar vijfde studiejaar van de 6-jarige
opleiding Dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. De dierenarts in
spé kwam dit voorjaar in dienst als geweerschutter bij 10 Natresbataljon. Deze
zomer besloot zij ook te solliciteren voor werkstudent bij Defensity College
(DC). Ze werd aangenomen en heeft nu een unieke combinatie van natresmilitair
en DC-werkstudent. Ze is daar betrokken bij een onderzoek waarvan Defensie
opdrachtgever is.
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Had je al eerder interesse voor Defensie?
Jazeker, na mijn VWO twijfelde ik tussen de KMA
of de studie Diergeneeskunde. Ik zag toen op
tegen het lang van huis zijn tijdens een missie
bijvoorbeeld. Dat gaf in 2013 de doorslag voor de
keuze Diergeneeskunde. Inmiddels heb ik veel
gereisd, ook voor langere tijd, en weet nu dat het
geen probleem meer is om lang van huis te zijn.

Hoewel je al militair bent bij een natresbataljon
besloot je je toch aan te melden voor een plek
binnen Defensity College. Waarom?
Als je als werkstudent bij DC wordt aangenomen,
dan wordt er een keuze gemaakt. Je gaat in overleg
iets in je studiegebied doen of je kiest voor een
algemene ontwikkelingsrichting. In mijn geval was
het simpel, omdat ik betrokken wilde blijven bij
een lopend onderzoeksproject binnen Defensie op
veterinair gebied. Als deelnemer binnen het DC is
dit onderzoekstraject nog beter te combineren. Ik
was precies op tijd, want je moet nog minimaal één
jaar studeren om in aanmerking te komen voor DC.

Toch kwam de Koninklijke Landmacht opnieuw
op je pad. Hoe zat dat?
De dierenartsen van de landmacht zijn allemaal
reservist bij 1CMO Co. Eén daarvan, Majoor
dierenarts Joris Wijnker, geeft ook college aan
de Universiteit Utrecht. Hij vertelde over de
dierenartsen binnen defensie, waardoor ik
opnieuw interesse kreeg in de landmacht. De
reservist-dierenartsen gaven het advies om bij het
Korps Nationale Reserve te solliciteren om te leren
en te ervaren wat het is om militair te zijn.

Wat moet je doen om bij het DC te komen?
Het sollicitatie- en aannametraject is vergelijkbaar
met dat van alle militairen. Je start met een cv/
brief selectie, waarna een capaciteitentest en
een selectiemoment volgen. Hierna moet het
complete keuringstraject doorlopen worden,
inclusief het veiligheidsonderzoek. Daarna volgt
de ARB (Algemene Reservisten Basisopleiding) van
twee weken. Ook tijdens de jaren dat je deelneemt
aan het Defenisity College moet je ‘current’
blijven volgens de eisen. Conditieproef afleggen,
schieten en het pakket militaire basisvaardigheden
succesvol volgen. Je bent in de eerste plaats
militair. Er wordt verwacht dat je bij een opkomst,
ook voor taken op de kazerne die met je studie te
maken hebben, in uniform verschijnt.

Ze voegde de daad bij het woord en solliciteerde.
Hoe verliep dat?
Ik werd aangenomen en rondde de militaire
basisopleiding af in april 2018. Aansluitend
volgde plaatsing als geweerschutter bij de Delta
Compagnie in Amersfoort van 10 Natresbataljon.
Als soldaat in een peloton ervaar je echt het groene
deel van het militaire werk. Een mooie ervaring en
heel anders dan het student zijn.
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vrijwaren van zoönosen en hen gezond te houden.
Maar minstens zo belangrijk: voorkomen dat een
zoönose of andere ziekteverwekkers met mensen
of materieel worden geïmporteerd naar Nederland.
De uitbraak van besmettelijke ziekten kan in ons
land voor grote economische schade zorgen.

Waar bestaat het DC uit?
Je hebt ruwweg drie categorieën. De eerste zijn
opkomsten rond de militaire basisvaardigheden,
dan zijn er bijeenkomsten die voor alle
DC-deelnemers gelden. Denk aan een dag kijken
in de keuken van een krijgsmachtonderdeel of
bijvoorbeeld een leiderschapstraining. Het derde
traject omvat de bijeenkomsten en activiteiten die
met je studiekeuze te maken hebben. Dat is op
maat afgestemd. Zowel Defensie als de student
moeten er brood in zien.

Zijn twee reservistenfunctie te combineren?
Ja, ik blijf ook soldaat bij 10 Natresbataljon.
Vanuit mijn studie kan ik de onderzoeksagenda
van DC behoorlijk flexibel kneden. De meeste
opkomsten bij het natresbataljon liggen al een
jaar van tevoren vast, zodat je er rekening mee
kunt houden. Mocht er toch een dag zijn waarop
zowel mijn natrescompagnie als het DC iets
organiseert, dan kies ik voor de bijeenkomst
met de hoogste prioriteit. Als de bijeenkomst
qua ‘belang’ niet uitmaakt, dan krijgt de natres
voorrang. Ik ben lid van een peloton, en van
die verantwoordelijkheid ben ik me goed
bewust. Bovendien is dat ‘groene deel’ van mijn
betrokkenheid bij de landmacht veel voldoening
naast het studie-inhoudelijke deel.

Wat onderzoek je voor de landmacht?
Als diergeneeskunde student binnen DC kun je
op allerlei vlakken meedenken. Bijvoorbeeld aan
dierwelzijn binnen defensie (honden, paarden),
maar ook over veterinaire volksgezondheid en dan
met name zoönosen. Een zoönose is elke ziekte of
infectie die overdraagbaar is van gewervelde dieren
op mensen. Militairen lopen vooral risico’s bij een
inzet op buitenlands grondgebied, omdat het vaak
ziektes zijn die we hier niet kennen. De taak van
dierenartsen is om het personeel in zo’n gebied te
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Defensity College (DC)

Engelandvaarders

In 2016 startte Defensie met het Defenisity

Drie reservisten bij 10 en 30 Natresbataljon

College. Dit is een programma om studenten,

en het Defensity College deden als lid

die in hun eerste studiejaren zitten, de

van de Vereniging Jong Defensie mee van

gelegenheid te geven als reservist enige

9-14 oktober aan de ‘Race of the Classics

jaren in de krijgsmacht mee te lopen. Deze

for Young Professionals’. Een evenement

‘werkstudenten’ hebben als reservist een

met ruim 680 jonge talenten afkomstig

bijbaan bij Defensie met een compleet

van allerlei bedrijven en organisaties die

programma (deels op maat), waarin ze

met 23 klassieke zeilschepen tegen elkaar

opdrachten uitvoeren die passen bij hun

racen met het ultieme doel Engeland te

ontwikkeling en waarvan ook de krijgsmacht

behalen. Met de deelname van Stephan,

profiteert. Denk bijvoorbeeld aan meedenken

Ronald en Anne aan het team was het

over een militaire basis op zonne-energie of

KNR goed vertegenwoordigd op de

het werken aan innovaties bij Defensie. Alle

Urania, het opleidingszeilschip van de

defensieonderdelen doen mee en voor de

Koninklijke Marine. Een mooi voorbeeld

Koninklijke Landmacht zitten er op dit moment

van samenwerking! Zowel tussen de

25 deelnemers in het DC. Een aantal dat de

verschillende krijgsmachtonderdelen als

komende jaren naar verwachting zal toenemen.

daarbuiten.
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VERBINDEND ELEMENT IN KORPS

VERENIGING OVVKNR
VIERT 30-JARIG LUSTRUM
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OVVKNR

Voor iedereen komt er een moment om het uniform uit te trekken. Wegens
pensionering, een andere baan, maar de geregelde opkomsten als reservist zijn
in ieder geval verleden tijd. Om de korpsbinding te behouden en activiteiten
te bieden die aansluiting houden bij de krijgsmacht, werd in 1988 de Onze
Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve (OVVKNR) opgericht. Dat het
initiatief nog altijd springlevend is blijkt uit de viering van het 30-jarig jubileum
op 17 november in Bronbeek, Arnhem.

TEKST: SM b.d. ERIK DIRKSEN FOTO’S: KPL1 b.d. KLAAS HARTMAN en H.J. BOSWIJK

Op 17 november werd in Reünie-en
Congrescentrum ‘Kumpulan’ op Bronbeek
in Arnhem het 30-jarig jubileum gevierd.
Toespraken waren er door korpscommandant
luitenant-kolonel Hans Berding en generaalmajoor b.d. Henk Morsink, die vanuit
zijn functie als Kanselier der Nederlands
Orden sprak over de achtergrond van het
toekennen van koninklijke onderscheidingen.
Korpscommandant Hans Berding benutte het
lustrummoment om voorzitter majoor b.d.
Ron Roos te ‘bevorderen’ met een zilveren
legpenning. Dit onder gelijktijdige inname
van de bronzen legpenning, die hij in 2006
ontving bij het verlaten van de dienst na
28 natresjaren. De afgelopen 12 jaar is Ron
bijzonder actief geweest binnen het OVVKNR.
Alle reden voor een hogere waardering van zijn
ere-korpslidmaatschap.

is toch om een band te houden of te versterken
met een organisatie die in het leven van de leden
een belangrijke rol heeft gespeeld.
OVVKNR heeft, ondanks de verbondenheid
met het Korps Nationale Reserve, een eigen
identiteit. Dit komt tot uitdrukking in het
voeren van een eigen verenigingsvlag en het bij
officiële gelegenheden dragen van een eigen
herkenbaar tenue. De korpsband is herleidbaar
in het korpsembleem JE MAINTIENDRAI dat ook
op de baret van de OVV-er prijkt. Ook mogen
de ledenhet baretembleem dragen dat hen
verstrekt werd toen zij nog actief natresmilitair
waren, zoals het algemene infanterie-embleem
met het opschrift ‘Nulli Cedo’.
Van schieten tot battle field tour
Het OVVKNR is een actieve vereniging. Wat kan
een lid verwachten? Een willekeurige greep uit
recente activiteiten in de diverse afdelingen
geeft een goede indruk. Een zondagmiddag
klein kaliber schieten op de banen van
Schietvereniging ‘De Vrijheid’ in Bussum.
Dit is een jaarlijks terugkerende happening
voor leden en donateurs. Onder leiding van
instructeurs pistoolschieten op 12 en 25 meter
en geweerschieten op 50 meter. Uiteraard kon
men hiermee punten behalen met een prijs voor
de drie beste schutters.

Eigen identiteit
De vereniging heeft lokale afdelingen door heel
Nederland met eigen besturen. Overkoepelend
is er een landelijk bestuur. Elke provinciale of
regioafdeling bestaat uit ten minste dertig
leden. Nieuwe leden kunnen op verzoek worden
ingedeeld bij een afdeling naar keuze. Leden
en ex-leden van het korps worden van harte
uitgenodigd om lid te worden van OVVKNR.
Uiteraard speelt gezelligheid een rol, maar doel
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OVV schietmoment

De terrorist met bomgordel is
tot stilstand gebracht. Politie en
landmacht treden hier samen op
in het hoge geweldspectrum.

Een indrukwekkende zaterdagochtend in
september was een ‘Battle Field Tour’ over de
Grebbelinie met bezoek aan de Erebegraafplaats
op de Grebbeberg. Ook werd het monument
van de Nationale Landstorm bezocht. Een
bijeenkomst op een zaterdag in juli in het
veteranen-inloophuis in Eindhoven. Een lid
kreeg zijn 15-jaarspeld , gevolgd door een lezing
over paleis Het Loo, de Gouden Koets en het
Museum van de kanselarij der Nederlandse
orden. Afsluitend een barbecue. Deelnemen aan
het eredetachement op Prinsjesdag, een jaarlijks
terugkerend gebeuren met veel ceremonieel en
sentiment. Een bezoek aan een krijgsmachtdeel;
dit jaar de Koninklijke Marine in Den Helder.

Rondleiding in het Marine Museum, rondvaart
door de Marinehaven en een bezoek aan een
marineschip. Kortom, een mix van binding en
bijeenkomsten die mensen aanspreken met
interesse voor het militaire leven. Interesse?
Aanmelden kan via de website: www.ovvknr.nl

Donateurs ook welkom
Via een donateurschap kan ook iedereen die
geen directe band met het Korps Nationale
Reserve heeft of had, zich verbinden met het
OVVKNR. Men heeft dan nagenoeg dezelfde
rechten als de reguliere leden.
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Flitsen
Erewacht 10NB bij aanbieden
geloofsbrieven ambassadeurs
Zo’n 50 militairen van de Foxtrot Compagnie
van 10 Natresbataljon stonden op 31 oktober
in Ceremonieel Tenue opgesteld bij Paleis
Noordeinde in Den Haag. Dit ter gelegenheid
van het overhandigen van geloofsbrieven
aan Koning Willem Alexander door de
Van Schie commandant Foxtrot Compagnie

ambassadeurs van de Staat Koeweit, de

Kapitein Nico van Schie is de nieuwe

Republiek Turkije en de Republiek IJsland.

commandant van de Foxtrot Compagnie,

Kort na hun aankomst in Nederland ontvangt

20 Natresbataljon. Op zaterdag 13

de Koning de nieuwe ambassadeurs op Paleis

oktober werd hij op de Oranjekazerne in

Noordeinde. De geloofsbrieven bestaan

Schaarsbergen bevorderd tot kapitein

uit twee documenten van een buitenlands

door bataljonscommandant Rick van der

staatshoofd, die een ambassadeur na diens

Sluis en korpscommandant Hans Berding.

aanstelling aan de Koning aanbiedt. Dit is

Aansluitend nam Nico het commando over

een plechtige gebeurtenis. De Koning stelt

van de Foxtrot Compagnie.

aan elke ambassadeur een galarijtuig ter
beschikking en, indien van toepassing, een
blauw rijtuig voor de ambassadestaf. Voor
en achter elke stoet rijden twee ruiters van
de Bereden Marechaussee in ceremonieel
tenue. Bij Paleis Noordeinde stond naast
de erewacht van 10 Natresbataljon ook de
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem
Friso opgesteld. Na een eresaluut van vier
roffels en het volkslied van het land van

Overlijden Rutger Tollenaar

de ambassadeur, volgt een inspectie van

Op 28 oktober overleed soldaat1 Rutger

de erewacht, waarna de ambassadeur met

Tollenaar totaal onverwacht. Rutger was een

gevolg binnentreedt. Foto’s: Marcel Schroer

actief natresmilitair en ook zeer betrokken bij
de militaire sport. Hij won deze zomer met
zijn teamgenoten nog het edelmetaal tijdens
de internationale CIOR-competitie in Canada.
Met zijn overlijden verliest het korps een
gewaardeerde collega. De landmacht bewees
Rutger met gepast militair-ceremonieel de
laatste eer.
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FKNR op Internationale Taptoe België

certificaat uit handen van kolonel Fulco

Twee weekenden was de Fanfare Korps

Stallmann, plaatsvervangend Inspecteur

Nationale Reserve (FKNR) te gast bij de

Reservepersoneel Koninklijke Landmacht.

Internationale Taptoe België. Op 5 en 6 oktober
werd dit ‘grootste indoor-evenement’ in België
gehouden in de Versluys Dôme in Oostende. Een
week later, op 13 en 14 oktober in de Soeverein
Arena in Lommel. In totaal waren er vijf goed
bezochte voorstellingen. Alle voorstellingen
werden geopend met een gezamenlijk optreden
van de FKNR met het muziekkorps van het 194e
Pontonbrug Regiment uit Oekraïne. Sinds de

Coin voor Kolonel Dick Scherjon

ramp met de MH-17 hebben onze landen toch

De Plaatsvervangend Inspecteur

een speciale band.

Reservepersoneel KL (Plv IRP-KL), Fulco
Stallmann, reikte in december een coin uit
aan kolonel Dick Scherjon. De coin is dit jaar
ingesteld en geslagen in een kleine oplage van
100 stuks. De Plv IRP-KL reikt de coin aan uit
deeltijd militairen (reservisten), voltijdsmilitairen
(beroeps) en civiele personen die zich in hoge
mate verdienstelijk hebben gemaakt voor
de positie van reservisten in de krijgsmacht.
Kolonel Stallmann: “Dick Scherjon is er een
schoolvoorbeeld van. Hij was betrokken bij

De FKNR bracht haar eigen show ‘Heroes’.

de oprichting van het Bureau Reservisten en

Het orkest bracht met deze show een ode aan

Samenleving en leverde vanuit zijn rol daarin

de veteraan. De show ‘Heroes’ vertelt in een

een belangrijke bijdrage aan de vormgeving

korte tijd een oorlogsverhaal en bestaat o.a. uit

van het huidige reservistenbeleid in Defensie.

fragmenten met muziek uit films waarin helden

Dick is nu 40 jaar in dienst van de Koninklijke

de hoofdrol hebben. Een belangrijke rol hadden

Landmacht, een passend moment om hem de

de slagwerkers en trompettisten. Foto: Marc Jabobs

coin uit te reiken.”

Nieuwe lichting reserveofficieren
Op 10 november rondde een nieuwe
lichting officieren de IRO (Initiële
Reserveofficieren Opleiding) af aan de KMA
in Breda. De geslaagden ontvingen hun
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Onderofficierendiner en korpsjongste

aanwezigen kreeg hij het bijbehorende koord

Het jaarlijkse korpsdiner onderofficieren kent

uitgereikt. Sergeant Wijkniet dient negen jaar bij

een lange traditie. Op 16 november schoven op

het KNR en stroomt nu door als onderofficier:

de kazerne in Stroe ruim 170 deelnemers aan

“Als korpsjongste vertegenwoordig ik onze

tafel. Korpsadjudant Frans van der Grift sprak

onderofficieren bij diverse gelegenheden.

de ‘ruggegraat’ van het korps toe en blikte terug

Ik ga het komende jaar meelopen met de

op een jaar vol inzetten en oefeningen. Voor

korpscommandant en korpsadjudant om een

Frans was dit het laatste korpsdiner in deze rol.

brede indruk te krijgen van het functioneren van

Hij draagt in 2019 de functie van korpsadjudant

ons korps. Ik vind het een hele eer.”

over aan Duco Braun (nu stafadjudant van 20
Natresbataljon).
Minister bij oefening Alert van
10 Natresbataljon
Tijdens oefening Alert op 12 en 13 september
oefende 10 Natresbataljon samen met de
Veiligheidsregio Utrecht, de politie, de NS en 44
Pantserinfanteriebataljon bij station Amersfoort.
Ook de kazerne in Leusden werd als object in
beveiliging genomen. Iedereen die de kazerne
Generaal-majoor Kees Matthijsen,

wilde betreden werd grondig gecheckt. Ook

plaatsvervangend commandant

Ank Bijleveld, de Minister van Defensie, wordt

landstrijdkrachten en inspecteur van het

aan controle onderworpen als zij de militairen

reservepersoneel KL, gaf een uitgebreide

bezoekt. In de boogtent schoof de minister aan

blik naar de toekomst. Daarbij memoreerde

voor een tafelgesprek. Ze toonde belangstelling

hij ook de inzet van reservisten in Irak, Mali,

voor het dagelijks leven van de reservisten en

Afghanistan en een natresgroep in de West.

waar zij als militairen tegenaan lopen.

Matthijsen ziet de kracht van het KNR en haar
doorontwikkeling naar de toekomst. Hierin
speelt ook de onderofficier een belangrijke rol.
Het diner is ook het moment waarop de
nieuwste korpsjongste onderofficier bekend
wordt gemaakt. Dit is een tot onderofficier
bevorderde militair in het korps, die in dat jaar
de jongste is qua leeftijd. Voor het komende
jaar valt de eer te beurt aan sergeant Jan
Wijkniet van de Foxtrot Compagnie, 20
Natresbataljon. Onder luid gejoel van alle
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Kapitein Warmer ontvangt korpsbord

Mooi resultaat in CLAS Bokaal

Tijdens het eindappel van de Landelijke Schiet

Mannen- en vrouwenteams uit alle

& Vaardigheidswedstrijden op 6 oktober in De

natresbataljons namen in 2018 deel aan de

Harskamp reikte korpscommandant luitenant-

jaarlijkse grote landmacht-sportcompetitie; de

kolonel Hans Berding het Delfts Blauwe

CLAS Bokaal. De prestaties van de reservisten

Korpsbord uit aan kapitein Fred Warmer. Het

waren opmerkelijk en van een hoog niveau.

bord is voorbehouden aan mensen die een

Vooral als daarbij in ogenschouw wordt

bovengemiddelde bijdrage leveren of leverden

genomen, dat zij de meeste voorbereidingen

aan de ontwikkeling van het Korps Nationale

in eigen tijd en op eigen kosten moesten

Reserve. Fred viel de eer te beurt vanwege zijn

maken. Met de actieve deelname aan de

jarenlange inzet op diverse gebieden. Zo was hij

CLAS Bokaal laten reservisten zien dat zij in

een initiatiefnemer achter de oprichting van het

competitieverband met beroepscollega’s een

magazine November Romeo 25 jaar geleden.

tegenstander zijn om mee rekening te houden.

Berding: “ Recent heeft Fred de digitale

Het eindresultaat 2018 spreekt boekdelen:

handleiding over de korpstradities geschreven

Heren: 1e plaats Overall en 2e plaats CLAS

en is hij een drijvende kracht achter de nieuwe

Bokaal Dames: 2e plaats Overall

Werkgroep Ereschuld, deze gaat gesneuvelde

en 3e plaats CLAS Bokaal

militairen van de Vrijwillige Landstorm in
kaart brengen. Al vele jaren is Fred bijzonder

Op 9 november reikte luitenant-generaal

betrokken bij de communicatie over ons

Leo Beulen, commandant landstrijdkrachten,

korps. Alle reden hem om het Korpsbord te

de prijzen uit aan de winnaars op Generaal

overhandigen.”

Winkelmankazerne in Ermelo.
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Operatie SPARTA van start
De nieuwe militaire cyberreservisteneenheid
is gestart met de campagne ‘SPARTA’om zo
snel mogelijk 150 reservist-cyberspecialisten
te werven. Dit als aanvulling op het al
bestaande Defensie Cyber Commando(DCC).
Het DCC levert geïntegreerde militaire
operationele en offensieve cybercapaciteit
voor de inzet van de krijgsmacht. Het
coördineert en stemt cyberactiviteiten en
-capaciteiten af binnen Defensie en met haar
partners. Het DCC verwerft, verspreidt en
borgt cyberexpertise.
Operatie Sparta heeft als doel het vinden,
boeien en binden van civiele Nederlandse
cybertalenten. In november vond de
aftrap plaats op de Kromhoutkazerne in
Utrecht met een zogenaamde ‘Matching
Day’ (M-Day). Op deze dag kregen
geïnteresseerde cyberreservisten nadere
informatie over de eenheid, namen zij
deel aan een assessment en werden
sollicitatiegesprekken gevoerd. Deze
M-day was bedoeld om het hele proces,
van sollicitatie, voorselectie tot en met de
aanstelling, scherp te krijgen en eventuele
knelpunten vroegtijdig vast te stellen. De
wervingscampagne voor cyberspecialisten is
nu in volle gang. Contactpersoon voor meer
informatie: RC.Boersma@mindef.nl
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Den Oever: Falcon Save Harbor
Ruim 100 militairen van de Bravo Compagnie
20 Natresbataljon draaiden op 10 november
de oefening ‘Falcon Save Harbor’ in Den
Oever bij de Afsluitdijk. Naast het bewaken en
beveiligen van de jachthaven en het gemaal
Leemans vond de oefening grotendeels plaats
op openbaar terrein.

Bezoek Secretaris-Generaal

Belangrijk onderdeel is het contact leggen en

Tijdens de schietserie van de Echo

de interactie met burgers. Tijdens het lopen

Compagnie 30 Natresbataljon op 26 oktober

van een sociale patrouille op de vismarkt in

op het ISK Harskamp bracht de heer Wim

Den Oever kan het dan zo gebeuren dat je

Geerts, Secretaris-Generaal (SG) van het

wordt uitgenodigd om te mogen smullen van

Ministerie van Defensie, een bezoek aan

vers gerookte paling. Enigszins verrast, maar

het Korps Nationale Reserve. Luitenant-

ook nieuwsgierig, worden de patrouillerende

kolonel Arno van Essen, commandant

militairen aangesproken over de reden van hun

van 30 Natresbataljon, ontving samen

aanwezigheid op deze vroege zaterdagmorgen.

met korpsadjudant Frans van de Grift en

Zichtbaar aanwezig zijn en informatie vergaren

stafleden van de Echo Compagnie de SG

is de opdracht. Op 24 november ging ook

in het bedrijfsrestaurant van de Generaal

de Alpha Compagnie van 10 Natresbataljon

Winkelmankazerne. In een ontspannen

naar Den Oever voor een vergelijkbaar

setting spraken zij gezamenlijk over de

oefenprogramma bij diverse objecten.

ontwikkelingen binnen de eenheden en de
uitdagingen waarvoor het KNR staat. Na
deze introductie sprak de heer Geerts de
compagnie toe, waarna hij tijdens het eten
in gesprek was met een afvaardiging van de
manschappen, onderofficieren en officieren.
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Oefening in Duitse grensgebied

Natresmilitairen beveiligen

Het grensgebied met Duitsland was begin

F-16-eenheid in Jordanië

november het toneel van een meerdaagse

Een eenheid van ruim 30 reservisten uit 10

oefening van de Delta Compagnie van het 30

Natresbataljon beveiligt vanaf 3 januari tot

Natresbataljon. In het oefenscenario is een

eind februari 2019 de redeployment van de

aanslag geweest op het militaire vliegveld

Nederlandse missie in Jordanië. Het F-16-

Geilenkirchen, net over de grens in Duitsland.

detachement strijdt nu nog mee tegen

De Duitse veiligheidstroepen hebben tot aan

terreurorganisatie ISIS, maar deze missie

de Nederlandse grens een veiligheidsring

eindigt per 31 december 2018. Het materieel

gemaakt om eventuele daders tegen te

wordt in de daaropvolgende twee maanden

houden. Om dit ook aan Nederlandse kant

teruggehaald naar Nederland. Het is voor

van de grens te doen is de Delta Compagnie

het eerst dat een reservisteneenheid in een

uit Brunssum van 30 Natresbataljon

missiegebied wordt ingezet. Commandant

opgeroepen. Tijdens deze oefening voeren

der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob

de militairen bewakings-en beveiligingstaken

Bauer: “Tot nu toe worden reservisten

uit. De militairen verplaatsen zich over de

vooral individueel uitgezonden op basis

openbare weg met voertuigen en voeren

van hun expertise. Met de inzet van deze

voetpatrouilles uit in de grensstreek. Ter

natresmilitairen spelen wij anderen vrij die

ondersteuning zijn op verschillende plekken

zo bijvoorbeeld aan hun basisgereedheid

luister- en waarnemingsposten opgezet.

kunnen werken, of beschikbaar zijn voor
inzetten elders. Als dit goed uitpakt, is deze
aanpak voor herhaling vatbaar.”
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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 brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele
baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht.
Met dit brede palet 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 advies, werving,
communicatie en coördinatie van IIR-uitvragen
of opdrachten (Individuele 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 OOCL, staat
ten dienste van 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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Reservist Operationele Capaciteit (ROC)
Een nieuwe categorie reservisten wordt gevormd door
voormalige beroepsmilitairen, die na hun afzwaaien
toch verbonden blijven aan hun eenheid. Zij kiezen
ervoor beschikbaar te blijven als reservist. Hierdoor blijft
opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is de
eenheid beter in staat om pieken op te vangen. Een ROC is
te vinden op veel plekken binnen de landmacht.
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL
(Operationeel Ondersteunings Commando Land).
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 2.800 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 ook
de 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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