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Veel reservisten krijgen November Romeo in
‘de lijn’ doorgestuurd. Maar dit gebeurt niet
altijd. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid
om zich gratis te abonneren. Niet alleen
reservisten, maar ook andere geïnteresseerden
zoals beroepsmilitairen, familieleden of
werkgevers. Aanmelding is simpel. Op
onderstaande link kan iedereen zich inschrijven
met een e-mailadres. Bij verschijning van
November Romeo komt direct een bericht
om de nieuwste editie online te openen.
Abonnement stopzetten? Onder iedere
mail van November Romeo staat de functie
‘uitschrijven’. In- of uitschrijven voor het
abonnement is eenvoudig:
inschrijven.reservistenlandmacht.nl
Ook op intranet landmacht
In Mulan, het intranet van het Ministerie
van Defensie, is November Romeo ook te
vinden in het intranet portal reservisten
CLAS. November Romeo heeft een
opvallende button op deze pagina:
intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/organisatie/
eenheden_directies/kabinet/Landingspagina_
Reservisten_KL/index.aspx

Centrale portal intranet
CLAS over reservisten

Cover
Diverse malen per jaar wordt de meerdaagse opleiding BB-TIN gegeven
om het Korps Nationale Reserve gereed te maken voor nieuwe taken in
nationale veiligheid.
FOTO: SM HEIDIE STOFFER

2

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

Beste lezers,

Vanuit de RAR (Reservisten Advies Raad) kan ik
vertellen dat we een succesvol traject hebben
afgerond in het zoeken naar een nieuwe
commandant voor 30 Natresbataljon en dat we
midden in de procedure zitten voor de nieuwe
stafofficier IGK en de nieuwe commandant
voor 20 Natresbataljon. De RAR houdt zich
actief bezig met alle sleutelposities binnen het
reservistendomein. Niet alleen bij vacatures,
maar zeker ook vooruitkijkend om te besluiten
welke reservist naar welke opleiding gaat (of zou
moeten gaan) voor een optimale voorbereiding
op de volgende stap. Dit betreft de officiers- en
onderofficiers-functies.

Terugkijkend op 2019 hebben we als reservisten
(of liever gezegd; deeltijd militairen) een mooi jaar
achter de rug. Zo groeide het aantal reservisten
langzaam in aantal en verbeterde ook de
vullingsgraad. De forse instroom is mede te danken
aan het team van kapitein Lizzy, dat met haar
instructeursteam (reservisten) aan meer dan 500
nieuwe collega’s de militaire basisopleiding (ARB)
gaf. De eerste ARB van 2020 is ook al gedraaid,
dus de kans is groot dat we de mooie aantallen
ook dit jaar gaan halen. Hetzelfde geldt voor de
IRO’s (basisopleiding tot officier), waarvan er acht
gepland zijn in 2020.

In 2020 start een nieuw initiatief. Op 18 april
organiseren we een krijgsmachtbrede beëdiging
voor reservisten. Dit betekent dat reservisten uit
alle onderdelen (landmacht, marine, luchtmacht
en marechaussee) gezamenlijk, ieder op hun
eigen vaandel, beëdigd gaan worden.

Vorig jaar zijn de reservisten zeer actief geweest
en dit leidde tot een overschrijding van ons
urenbudget. Gelukkig heeft de landmacht besloten
om het financiële resultaat van 2019 richtinggevend
te laten zijn voor 2020. We kunnen verder, maar
het moet natuurlijk wel binnen de financiële kaders
blijven voor een gezond huishoudboekje. Dit
bewaakt het Bureau Reservisten CLAS.

Kortom, het jaar is begonnen met goede
ontwikkelingen en ik hoop u op één van de
activiteiten te ontmoeten.

Trots ben ik er op dat we de luitenant-kolonel John
nog drie jaar mogen inzetten voor het operationeel
concept Natres. John zou per 31 december met FLO
zijn gegaan, maar door een goede samenwerking
hebben we hem een functie kunnen aanbieden als
Korps-oudste Natres.

Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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ONTWIKKELING IN NEDERLAND

HET TERRITORIAAL
OPERATIECENTRUM
Eén van de maatregelen in de Defensienota 2018 betreft het oprichten van het
Territoriaal Operatiecentrum (TOC) binnen het CLAS. Hiermee wordt een lacune
op het vlak van command and control bij Nationale Inzet ingevuld. Dit artikel
gaat onder meer in op de veiligheidssituatie alsmede de organisatie, taken en
werkwijze van het in oprichting zijnde TOC.
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Nederland is de gateway to Europe met een
uitstekende fysieke en digitale infrastructuur
(denk bijvoorbeeld aan havens als Rotterdam en
Amsterdam, Schiphol, het wegen- en spoornet
en de digitale knooppunten). Als gevolg van
de verslechterde veiligheidssituatie in Europa
spreken onze bondgenoten Nederland meer
en meer aan op deze strategische functie
als doorvoerland. Steeds vaker vinden
daarom grootschalige doorvoeroperaties
plaats waaraan Nederland, volgens NAVOverdragsverplichtingen, Host Nation Support
dient te leveren. Tijdens de Koude Oorlog
was Defensie daarop voorbereid met binnen
de Koninklijke Landmacht het Nationaal
Territoriaal Commando en de herhaaldelijke
Return of Forces to Germany (Reforger)doorvoeroperaties. Die commandostructuur
en vele uitvoerende capaciteiten zijn na de
Koude Oorlog opgeheven of liggen inmiddels
wegens efficiencyoverwegingen elders in de
Defensie-organisatie.

Huidige veiligheidsanalyses wijzen
op de toenemende mogelijkheid van
maatschappelijke ontwrichting die
bij bedreiging van Nederland en haar
samenleving aan de orde is. Te denken valt
aan cyberaanvallen, terreur en crises als
gevolg van bijvoorbeeld klimaatverandering.
Nederland heeft recent gezien hoezeer dit
soort incidenten (potentieel) ontwrichtend
kan werken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de
cyberhack in de Rotterdamse haven van 2017,
de terreuraanslag in Utrecht van 18 maart jl.
en de uitval van het 112-alarmnummer van
24 juni jl. Defensie en dus ook het CLAS kan
op basis van grondwettelijke taken betrokken
worden bij de bestrijding van (aspecten van)
een dergelijke maatschappelijke ontwrichting.
Daarbij zal in civiel-militaire context en veelal
onder civiel gezag worden opgetreden. Deze
capaciteit is echter beperkt aanwezig terwijl
het beroep erop toeneemt. De uitkomst van
een in 2018, gezamenlijk door het Ministerie
van Justitie en Veiligheid (MinJenV), Defensie
en de Veiligheidsregio’s uitgevoerde
verkenning benadrukt dan ook de benodigde
versterking van de operationele civiel-militaire
samenwerking.

Veiligheidssituatie
De verslechtering van de veiligheidssituatie
heeft er voor Defensie toe geleid dat de eerste
hoofdtaak, de bescherming van het eigen en
bondgenootschappelijk grondgebied, steeds
belangrijker is geworden. Steeds meer wordt
ook een samenhang gezien tussen deze eerste
hoofdtaak van Defensie en de derde hoofdtaak
die nu nog is geformuleerd als “Ondersteuning
van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving,
rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel
nationaal als internationaal”. De verdediging
in bondgenootschappelijk verband elders in
Europa kan alleen succesvol worden gevoerd
als ook Nederland zelf veilig is om bijvoorbeeld
de noodzakelijke (logistieke) ondersteuning te
kunnen realiseren.

Een belangrijke ontwikkeling in NAVO-verband
is het concept van ‘Enablement of SACEUR’s
AOR’.
Enablement of SACEUR’s AOR
Bij het concept van ‘Enablement of SACEUR’s
AOR’ gaat het om het vermogen van de
NAVO om militaire eenheden snel te kunnen
ontplooien en ondersteunen in en vanuit het
gebied van verantwoordelijkheid (Area of
Responsibility (AOR)) van de Supreme Allied
Commander Europe (SACEUR).
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Host Nation Support: Brits konvooi
van 4 Infantry Brigade op de A20
op weg naar de oefening Trident
Juncture in Noorwegen, oktober
2018. (Bron: Ministerie van Defensie)

Dat gebied van verantwoordelijkheid is
sinds het einde van de Koude Oorlog met de
uitbreiding van de NAVO sterk vergroot. Het
aantal binnengrenzen is hierdoor toegenomen
en procedures van grensoverschrijding zijn
gecompliceerder dan voorheen. Ook is de
staat van de infrastructuur en beschikbaarheid
van middelen zodanig dat getwijfeld kan
worden aan de geschiktheid om grootschalige
militaire verplaatsingen te ondersteunen.
Thema’s als Host Nation Support, Military
Mobility (dat grotendeel rust op civiele
infra), ‘cyber security’ (eveneens voor een
belangrijk deel rustend op civiele partners)
maar ook ‘civil preparedness’ en ‘resilience’
(weerbaarheid van de samenleving) zijn
daarbij aan de orde.

naar planning, voorbereiding, sturing en
afwikkeling van (al dan niet grootschalig en
niet limitatief):
−	doorvoeroperaties t.b.v.
bondgenootschappelijke strijdkrachten;
−	ondersteuning van te ontplooien en
ontplooide eenheden CLAS;
−	bewaking / beveiliging van Defensieobjecten en andere vitale infrastructuur /
processen;
−	ondersteuning van de veiligheidsregio’s,
Nationale Politie en andere crisispartners;
−	bijdragen aan herstel en instandhouding
van vitale infrastructuur / processen;
− explosievenopruiming;
− CBRN-verkenning en ontsmetting;
− evacuatie-operaties;
− geneeskundige en noodhulp;
− opvang.

Enablement is niet alleen in crisistijd van
belang maar juist ook in de periode daaraan
voorafgaand waarbij een goede civiel-militaire
samenwerking en voorbereiding essentieel is.

Taakstelling
De secretaris-generaal (SG) en CDS hebben in
het Transitieberaad van 9 juli 2018 gezamenlijk
een besluit genomen over de taakstelling van
het nieuw te formeren TOC. Deze taakstelling
luidt:

Hieruit en uit prognoses van de Defensiestaf
volgt dat het CLAS rekening dient te houden
met (in civiel-militaire context) meer vraag
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“Het TOC krijgt, in de ’to command’ rol, de
volgende hoofdtaak (in nauwe samenwerking
met civiele en/of internationale partners):
in opdracht van en binnen kaders aangegeven
door D-DOPS: de operationele planning,
voorbereiding, aansturing en afwikkeling
van nationale militaire (crisis)operaties op
Nederlands grondgebied zoals bijv. in het
kader van militaire bijstand en steunverlening
tot en met inzet zoals HNS.”

De vereisten aan het TOC
Op grond van het hiervoor beschreven
dreigingsbeeld en de taakstelling is bij de
inrichting van het TOC het volgende van belang.
C-LAS wordt, in tegenstelling tot nu,
belast met de aansturing van operaties op
Nederlands grondgebied. Dit betreft een
nieuwe verantwoordelijkheid waarbij het
TOC C-LAS zal ondersteunen in zijn nieuwe
rol. Daartoe bevindt het TOC zich in de
bevelslijn DOPS – C-LAS - RMC’en en oefent
het bevelsbevoegdheid uit namens C-LAS. Dit
vereist de structuur van een operationele staf
die erop is ingericht om die taak uit te oefenen.

Project Oprichting TOC
In de afgelopen maanden heeft de projectgroep
TOC binnen de Directie Training en Operaties
van Staf CLAS een studie uitgevoerd door de
volgende taakvelden van Nationale Inzet te
beschrijven en hun consequenties te bepalen
voor het TOC. Het betrof de operationele
planning, voorbereiding, aansturing en
afwikkeling van:
-	Host Nation Support: het faciliteren van
partnerlanden in/door Nederland;
-	Militaire Bijstand en Militaire Steunverlening
(niet betreffende structurele taken
zoals bijvoorbeeld inzet van EOD en
contraterreur-eenheden);
-	Home Base Support: Logistieke ondersteuning
met goederen (klasse I t/m V) en diensten aan
in het buitenland ingezette eenheden van en
vanuit hun land van herkomst. Een taak die
in de Koude Oorlog duidelijk was met een
vast operatiegebied en regelmatig beoefende
procedures maar die weer opnieuw moet
worden ‘geleerd’ in een geheel nieuwe context;
-	Homeland Defence: de bewaking en
beveiliging van het Nederlands grondgebied
en andere taken in het kader van de territoriale
verdediging. Deze taak is zonder twijfel nog
het minst ontwikkeld maar zal, ook weer in
de context van nieuwe dreigingen, opnieuw
moeten worden bezien en ingericht.

Defensie/CLAS kan worden geconfronteerd met
een veelheid aan eigenstandige taken en civiele
bijstandsverzoeken die (grootschalige) militaire
(crisis)operaties op Nederlands grondgebied
noodzaken. Het TOC zal in een dergelijke situatie
het optreden moeten plannen binnen door de
DOPS gestelde kaders en in nauwe samenhang
met de andere Operationele Commando’s
en de civiele operationele diensten. In het
bijzonder met het Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC) van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid wordt een versterkte
operationele samenwerking opgelopen.
Als katalysator daarvoor wordt momenteel
de doorvoeroperatie Defender 20 gebruikt
waarover later meer.
De taakstelling van het TOC vraagt veel en
nauwe afstemming met een groot aantal (inter)
nationale civiele en militaire actoren. Het goed
onderhouden van dit netwerk vraagt permanent
en structureel onderhoud. In de civiel-militaire
samenwerking is daarboven wederzijds
vertrouwen van cruciaal belang gezien het feit
dat cultuur en structuren wezenlijk van elkaar
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verschillen. Vertrouwen kan echter niet worden
opgeschaald en vraagt voortdurend inspanning.

commandogroep, staf- en verzorgingsgroep en
liaison en expertise-groep deel uitmaken van
het TOC.

Dit vereist ook dat het TOC voortdurend over
een gevalideerd beeld van de (civiel-militaire)
operationele omgeving beschikt waarbij het
stafproces zodanig ingericht dient te zijn dat de
wederzijdse uitwisseling van informatie met een
groot aantal (inter)nationale partners geborgd
is.

Het TOC wordt, binnen de mogelijkheden van
de diverse defensieonderdelen, getrapt en joint
gevuld waarbij er ook een mix aanwezig zal zijn
van burgerambtenaren en militairen. Tevens
worden reservisten ingezet zoals die van de
‘Bovenregionale liaisongroep’ welke momenteel
is ondergebracht bij 1 Civil Military Interaction
Commando en die de liaison en expertisegroep
van het TOC zullen vormen. Het betreft reserveofficieren met functies en expertise in specifieke
domeinen zoals water, nucleair, IT en Openbare
Orde.

De plaats van het TOC in de organisatie
Het TOC wordt organisatorisch opgenomen in
de Directie T&O van Staf CLAS. Schematisch
kan de plaatsing van het TOC binnen de
Defensieorganisatie als volgt worden
weergegeven (zie hierboven).

Het TOC kent bovenstaand organisatieschema.
De inrichting van het TOC
Het TOC wordt ingericht volgens de G-structuur
die aansluit bij de J/N/A structuur van de
operationele staven van de Defensiestaf en
de Defensie-onderdelen. Daarnaast zal een

Werkwijze van het TOC
De kern van het TOC wordt gevormd door de
Operations room (Opsroom), waar met input
van partners het operationeel beeld wordt
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Samenwerking met crisispartners:
oefening Water Risk Training
Expertise Centrum, juni 2018 (Bron:
Ministerie van Defensie)

samengesteld en bijgehouden alsmede
operaties worden aangestuurd. Dat geschiedt
door de kernbezetting van de Sectie G3 maar
indien nodig wordt de Opsroom opgeschaald
en aangevuld met medewerkers uit de
andere secties en, indien nodig, (Staf) CLAS.
Tevens biedt deze ruimte aan liaisons van
andere militaire en civiele organisaties (al
dan niet internationaal). Commandant TOC
kan de opschaling flexibel, afhankelijk van
wat nodig is, invullen. Om een 24/7 bezetting
en daarmee continue Situational Awareness
van het TOC te garanderen wordt het
Situatiecentrum KL (Sitcen KL) integraal, in de
huidige vorm en met de huidige taakstelling
overgeheveld naar het TOC.

Bijstand (doorzoekingen met search-teams
van genisten of mariniers, observaties met
UAV’s of andere opdrachten). De DOPS
stelt daarbij de kaders vast waarna het TOC
de operationele planning, voorbereiding,
aansturing en afwikkeling uitvoert.
Het TOC geeft na planning het operatiebevel
uit en stuurt de inzet waarbij het rapporteert
over de voortgang en afwikkeling aan
DOPS. Ook moet het TOC in staat zijn
het operationele proces (opschaling) van
het LOCC, de veiligheidsregio’s en indien
van toepassing andere organisaties te
ondersteunen indien er sprake is van
een (grootschalige) ramp of crisis met
maatschappelijke ontwrichting tot
gevolg. Het TOC zal de sturing op lokaal/
regionaal niveau laten uitvoeren door de
Regionaal Militair Commandanten met
hun joint liaisonorganisatie (de Regionaal
Militair Operationeel Adviseurs). Zij zijn
aangesloten op het bestuurlijk gezag en de
desbetreffende civiele operationele diensten
en hebben de lokale/regionale kennis en
contacten.

In de uitvoeringsfase ontvangt Commandant
Landstrijdkrachten (C-LAS), i.c. het TOC, van
de Directeur Operaties van de Defensiestaf
een militair-strategische aanwijzing om een
bepaalde nationale militaire (crisis)operatie
op Nederlands grondgebied uit te voeren.
Het kan dan gaan om grootschalige HNS
maar ook om kleinschaliger opdrachten
zoals in het kader van bijvoorbeeld Militaire
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Locatie van het TOC
Het TOC is een operatiecentrum dat onder
de zwaarste omstandigheden moet kunnen
blijven functioneren en waaraan dus
andere eisen worden gesteld dan aan een
vredesbedrijfsvoeringsorgaan. Ten aanzien
van de locatiekeuze en de infrastructuur dient
daarom aan de volgende criteria te worden
voldaan:
− resilience: het TOC moet onder alle
omstandigheden in staat zijn 24/7/365
haar primaire taken te kunnen uitvoeren,
noodstroom en andere voorzieningen die
continuïteit garanderen zijn daarbij van belang;
−	opschaalbaarheid: het moet mogelijk zijn
langdurig aanvullend personeel en liaisons
op te vangen en te ondersteunen;
−	interoperabel: het TOC moet kunnen
aansluiten op nationale en internationale,
civiele en militaire partners, o.a. met
hooggerubriceerde informatiesystemen;
−	Safety & Security: het TOC moet zodanig
ingericht zijn dat blijvend en in een (ARBO)
veilige omgeving kan worden voldaan aan
verschillende beveiligingseisen conform het
Defensie Beveiligingsbeleid en eventuele
aanvullende NAVO-eisen.
−	relatief geringe fysieke afstand tot
crisispartners.

Planning
Op 4 oktober jl. heeft C-LAS het
Beleidsvoornemen met betrekking tot
het TOC uitgegeven. Met een kernteam
van sleutelfunctionarissen aangevuld met
augmentees zal de uitvoering van de HNS
Operatie Defender in het voorjaar van 2020
worden uitgevoerd. Tijdens Defender worden
grote aantallen personeel en materieel van
Amerikaanse eenheden doorgevoerd en
HNS geleverd. Vanuit het ‘Battlelab’ zal de
doorvoeroperatie Defender in een civiel-militair
bezette Operations room worden aangestuurd.
In de zomer van 2020 zal het reorganisatietraject
worden afgerond waarna het TOC zal opwerken
naar een Fully Operational Capable (FOC)-status
eind 2020.
Het Territoriaal Operatiecentrum
Met de oprichting van het TOC zullen Defensie en
het CLAS beschikken over een operatiecentrum
dat is aangesloten op civiele en militaire,
nationale en internationale partners. Het zal,
onder een verslechterend veiligheidsbeeld, een
belangrijke functie vervullen in het kader van de
Nationale Veiligheid. Het TOC is daarmee voor
Defensie en het CLAS van strategisch belang.
Op het intranet van Defensie (MULAN) is meer
informatie over het TOC te vinden via de link:
https://dwrd.mindef.nl/sites/swr008421/
sitepages/startpagina.aspx

De infraproblematiek binnen Defensie is
bekend en het is in de aanloop naar het TOC
niet eenvoudig geweest om passende en bijna
direct beschikbare infra te vinden. Uiteindelijk
is een goede oplossing gevonden door het TOC
onder te brengen in het gebouw 275 op het
Kamp AOCS Nieuw Milligen. Totdat de infra
voor het TOC aldaar is gerealiseerd, zal het TOC
vanaf februari 2020 tijdelijk onderdak hebben in
het zogenaamde ‘Battlelab’ van DMO (gebouw
AC 10) op de Bernhard-kazerne te Amersfoort.

Eindnoten
1 Defensienota 2018, Investeren in onze mensen, slagkracht en
zichtbaarheid. Ministerie van Defensie, (Den Haag), 2018
2 Idem
Bron: Carre – Magazine van de Nederlandse Officieren Vereniging
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KVNRO SYMPOSIUM

NATIONALE VEILIGHEID
HOGER OP AGENDA
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ACTUEEL

Onder de titel ‘Defensie structureel partner in nationale veiligheid’ organiseerde de
KVNRO (Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserveofficieren) een drukbezocht
symposium op de Generaal Kootkazerne in Stroe. Circa 270 deelnemers kwamen
op 14 november 2019 luisteren naar een vol programma sprekers. Hoewel geen
specifiek congres voor reservisten heeft het grootste deel van hen binnen de
landmacht wel een taak die aansluit op nationale veiligheid.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: GERARD MAKKINGA, BEELDARCHIEF KNR

Nog nooit waren de deelnemers afkomstig uit
zoveel verschillende diensten in veiligheidsland.
Luitenant-kolonel Gert-Jan Ludden is al vele
jaren betrokken bij de symposiumorganisatie:
“Onder de toehoorders waren burgemeesters,
politiemensen, brandweerlieden en
vertegenwoordigers van medische diensten. De
voorgaande editie in 2016 trok vooral militairen,
maar vandaag is de verhouding 50/50. Het
onderstreept de actualiteit van het thema
nationale veiligheid. Naast een informatieve
opzet is het symposium ideaal om met elkaar in
gesprek te gaan.”

maken van explosieven. Die klassieke rol blijft
wel, maar er zijn veel dreigingen bijgekomen.
Terrorisme en hybride-aanvallen zijn ook
relevant voor Nederland. Vandaar dat Defensie
met de nationale partners inzet op moderne
crisisbeheersing, maar dit laat zich minder goed
plannen dan rampenbestrijding. In het inspelen
op de nieuwe dreigingen komt het aan op het
adaptief vermogen van iedereen.”
Spreker Patricia Zorko, plaatsvervangend
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid gaf diverse voorbeelden van
nieuwe dreigingen. De vitale processen in
Nederland, zoals infrastructuur, zijn volledig
afhankelijk geworden van ICT. Digitale
ontwrichting is een serieuze dreiging en er is
nu een nationaal plan voor in ontwikkeling.
Zorko: “Je kunt niet overal op voorbereid zijn.
Bij nieuwe vormen van calamiteiten moet je
flexibel kunnen schakelen. Het onverwachte
vraagt om intensief samenwerken. Dat laatste

Onvoorspelbaarheid troef
Nationale veiligheid is een groter thema dan
in het verleden. Ook Defensie heeft haar visie
herijkt en legt een grotere focus op het nationale
domein. Volgens KVNRO-bestuursvoorzitter
Robert Adrian: “Tot voor kort werd Defensie in
de veiligheidsregio’s vooral gezien als partner
in rampenbestrijding en het onschadelijk
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is geen vanzelfsprekendheid, maar we moeten
eraan wennen. Er bestaan drempels tussen de
diensten. Ik zeg; signaleer die en benoem man
en paard. In de aansturing van crises zijn wij
voorstander van een Joint Operations Center in
Nederland.”

ongeveer het tegenovergestelde van de manier
waarop militairen op een situatie reageren.
Soms leeft ook een soort angst voor het inzetten
van groen op straat. Recent deed de landmacht
mee aan een grote terrorisme oefening van
de veiligheidsregio op het NS station van
Amersfoort. Dit terwijl de dienstregeling in
bedrijf bleef. Men had angst voor negatieve
reacties vanwege militairen op de perrons. Het
bleek volledig ongegrond. Het grote publiek
beseft allang dat aanslagen ook hier kunnen
plaatsvinden en dat autoriteiten moeten
oefenen.”

Handelend optreden
Prof. Dr. Rob de Wijk, directeur Den Haag
Centrum Strategisch Studies reageerde: “Vanuit
hun achtergrond kennen de veiligheidsregio’s
een bestuurlijke aanpak. Een crisisaanpak is
echter gebaat bij handelend optreden met
een duidelijke commandostructuur. Ik zeg
niet dat Defensie die rol moet hebben, maar
wel dat partijen in de nationale veiligheid veel
kunnen leren van militaire principes in unity in
command en unity in effort.”

Slagaderlijke bloedingen stelpen
Onder de titel ‘Hoe kan Defensie de civiele
rampengeneeskunde versterken?’ koos Edward
Tan, traumachirurg bij het Radboudziekenhuis,
voor een praktische insteek. Deze chirurg
is als luitenant-kolonel ook reservist in zijn
vakgebied bij 400 Geneeskundig-bataljon. Tan
gaf aan dat ziekenhuizen vrijwel nooit te maken

Kolonel Paul van der Touw, commandant
Regionaal Militair Commando Noord: “De
cultuur binnen een veiligheidsregio is zo
13

nationaal optreden. Het nieuwe TOC gaat
deze rol vervullen in operationele planning,
voorbereiding, aansturing en afwikkeling van
nationale militaire (crisis)operaties in Nederland.
Hagenaars: ”Dat loopt van militaire bijstand
en steunverlening tot en met inzet als Host
Nation Support. Het TOC gaat dit doen in nauwe
samenwerking met civiele en andere partners.
De verwachting is dat we na de zomer van 2020
de functies in het TOC gaan vullen. Daarin gaan
ook zeker reservisten een plek krijgen.” Kolonel
Fulco Stallmann, plaatsvervangend inspecteur
reservepersoneel CLAS, sloot het congres af
als spreker: “Adaptief zijn, flexibel kunnen
inspelen. Dat is de trend in de krijgsmacht. De
landmacht-brigades dienen over enkele jaren
een flexibele schil te hebben van 30% capaciteit.
Dat kan door samenwerkingsverbanden met het
bedrijfsleven, maar ook het aantal reservisten
zal toenemen. Daarnaast wordt het Korps
Nationale Reserve doorontwikkeld en krijgt
het meer taken in het bewaken en beveiligen in
Nederland.”

krijgen met inkomende verwondingen, zoals
messteken, bomscherven of schotwonden: “U
denkt misschien in Amsterdam wel, maar ook
daar is het een klein percentage van de cases.
Besef dat slagaderlijke bloedingen gewoon zijn
na een terroristische aanslag. Als die bloeding
niet meteen wordt gestopt, is iemand binnen
vijf minuten dood. Wat heb je dan aan een
veiligheidsnorm die stelt dat een ambulance
met een kwartier ter plaatse dient te zijn?”
Vanuit zijn reservistenfunctie signaleert Tan een
actieve wisselwerking met zijn civiele omgeving:
“Tijdens buitenlandse missies heeft Defensie
veel ervaring opgedaan met levensbedreigende
verwondingen. Door personeel uit te wisselen
konden we als ziekenhuis veel kennis op dit vlak
toevoegen. Wij zijn ook warm pleitbezorger
van de campagne ‘Stop de bloeding – Red een
leven’. Deze is erop gericht om meer mensen
op te leiden in het stelpen van slagaderlijke
bloedingen. Militairen zijn er al in getraind en
het is het overwegen waard om hen ook in
privétijd een tourniquet te laten dragen.”

De presentaties zijn te vinden op: https://www.
svdc.nl/events/kvnro-symposium-2019

KVNRO
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reserveofficieren (KVNRO) is opgericht in
1917 en is een belangenvereniging voor
alle (aspirant-) reserve officieren van
Kon. Marine, Landmacht, Luchtmacht
of Marechaussee. Ex-dienstplichtig,
ex-BOT’er, BBT’er of behorend tot het
Korps Nationale Reserve.

Nieuw Territoriaal Operatiecentrum
Kolonel Piet Hagenaars is projectofficier
van het in oprichting zijnde Territoriaal
Operatiecentrum (TOC). Eerdere ervaringen
toonden aan dat de Koninklijke Landmacht
onvoldoende is georganiseerd voor
‘Command & Control’ bij een grootschalig
14

ACADEMISCHE KENNIS TOEVOEGEN AAN DEFENSIE

Jaarlijks start aan de NLDA (Nederlandse Defensie Academie) in Breda de tweejarige
master ‘Military Strategic Studies’. Van oudsher werken hier vooral beroepsmilitairen
aan hun academische vorming. Minder bekend is dat ook reservisten en burgers,
met de juiste vooropleiding, kunnen inschrijven. In het najaar van 2019 behaalde ook
een aantal reservisten deze master bij Defensie. Wat betekende dit voor hen en de
krijgsmacht? Een kennismaking met drie afgestudeerden.
15

OPLEIDINGEN

NLDA-MASTER MILITAIRE STRATEGIE
OOK VOOR RESERVISTEN

De NLDA zetelt op het terrein
van de KMA in Breda.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: NLDA

De opleiding is in het eerste jaar voor
iedereen hetzelfde, het tweede jaar
betreft een specialisatie in één van de vier
afstudeerrichtingen. De student kan inschrijven
op eigen kosten en betaalt dan het standaard
collegegeld of Defensie neemt het voor zijn
rekening. Dat kan met een goedgekeurde
motivatie van hogerhand als de studie wordt
geoormerkt als zijnde in het belang van de
krijgsmacht. In beide gevallen geldt overigens
dat de reservist de studie-uren niet betaald
krijgt. De circa 1.000 uren per jaar betekenen een
forse tijdsinvestering.

halen aan de NLDA in het aandachtsgebied
Intelligence & Security. Cees: “Via een rekest
aan mijn commandant kreeg ik vrijstelling van
het collegegeld, omdat deze master bij mijn
militaire functie paste. Mijn afstudeeronderwerp
was maatschappelijke weerbaarheid tegen
desinformatie. Met als concrete case vlucht
MH-17. Voor deze thesis bestond niet alleen
belangstelling binnen Defensie, maar ook bij
ministeries als Buitenlandse Zaken en Justitie &
Veiligheid. Voor beleidsmakers voegt zo’n studie
meerwaarde toe.”
Het tempo, van de Engelstalige studie, ligt
hoog. Het vergt al snel 25 uur per week. Cees:
“Het vraagt discipline om niet achterop te
raken. Mis je een tentamen of het inleveren
van een ‘paper’, dan is de kans groot om uit
te vallen. Het studietempo is zo hoog dat dit
soort achterstanden meestal niet meer worden
ingehaald. Het gevolg is dat ongeveer de helft
van de starters de master-eindstreep niet

Meerwaarde toevoegen
Luitenant-kolonel Cees van Doorn is Strategisch
Adviseur in het Netwerk Politics van 1CMI
Co. Hij ging in die rol al acht keer mee met
internationale missies, waaronder diverse
in Afrika, mede omdat hij Frans spreekt. Zijn
netwerk is ook actief bezig met het onderwerp
‘hybride conflicten’. Van Doorn wilde een master
16

Bart
Koonen
Xxxxxxxx

Tess Horlings

haalt binnen twee jaar.” Hij geeft ook een tip
over wie deze masteropleiding overweegt:
“Het komt niet vanzelf. Defensie biedt veel
mogelijkheden, maar je moet wel zelf in
actie komen. Ook als je ideeën hebt over
een loopbaan in de krijgsmacht, beroeps of
reservist. Trek aan de bel is mijn advies, er kan
veel.”

Tess schreef in voor eigen rekening en
betaalde het NLDA-collegegeld over het eerste
studiejaar. In het tweede jaar nam Defensie het
collegebedrag over. Tess: ”Tijdens dat jaar bleek
dat mijn afstudeerdopdracht, ‘Understanding
European Jihadist Network Structures through
extending Social Network Science’, in het belang
van Defensie was. Nu de master is afgerond
blijf ik nog vier dagen werken bij de Faculteit
Militaire Wetenschappen van de NLDA. Hier
ga ik promoveren op een onderzoek binnen de
Sectie Inlichtingen & Veiligheid. Deze plaatsing
is mogelijk geworden vanuit de DC-pool, die
beheert wordt door het Bureau Reservisten
CLAS.”

Jihadisten in master
Eén van de studenten die haar master behaalde
was vaandrig Tess Horlings. Zij werkte enkele
jaren geleden in een functie bij de Nationale
Politie en was één van de eerste deelnemers
aan het Defensity College (DC). Zij rondde in
haar DC-tijd haar civiele studie ‘Midden Oosten’
af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna
wilde ze een master volgen in het studiegebied
inlichtingenwerk. Tess: “Ik heb gekeken bij
diverse universiteiten, maar de master militaire
strategie aan de NLDA sloot het beste aan bij
hetgeen ik voor ogen had.”

Eigen initiatief loont
Tijdens zijn studie aan de Universiteit van
Amsterdam nam Bart Koonen dienst als soldaat
bij de Echo Compagnie van 30 Natresbataljon.
In die natrestijd rondde hij ook een master
militaire geschiedenis af. Door steunverleningen
17

In het najaar van 2019
ontving een nieuwe groep
afgestudeerden hun master
aan de NLDA, vijf daarvan
zijn reservist.

van zijn compagnie, waaronder bij de NAVO in
Brunssum, raakte hij steeds enthousiaster over
Defensie. Bart: “Ik wilde opnieuw een master
volgen, maar wel één met een hedendaags
onderwerp. Hiervoor bleek de masterstudie
aan de NLDA het meest geschikt. Ik ben
door de selectie gekomen en begonnen. De
collegejaargelden heb ik zelf betaald. Ik had al
een universitaire achtergrond, maar de master
aan de NLDA was mijn beste academische
ervaring tot nu toe. Kleinschalig, van hoge
kwaliteit en met zeer betrokken docenten.”

raakte ik in gesprek met een collega-student,
die als luitenant-kolonel werkte bij Staf CLAS
in Utrecht. De afdeling DT&O zocht een
onderzoeker gereed-stellingsinnovatie voor de
landmacht. Ik werd aangenomen en werk sinds
dit jaar full time op de Kromhoutkazerne. De
combi als reservist bij 1CMI Co blijft natuurlijk.”

Tijdens zijn master maakt Bart de overstap
van het natresbataljon naar 1CMI Co. Bij dit
onderdeel werd hij eind 2018 Operationeel
Dagboekschrijver bij het Netwerk Military in
de rang van tweede luitenant. De master aan
de NLDA bracht nog een neveneffect: een
burgerbaan bij Defensie. Bart: “ Op de NLDA
18

REALISTISCHE OEFENING

DROGE VOETEN HOUDEN TIJDENS
‘WATERDREIGING’
19

TEKST / FOTO’S: SM HEIDIE STOFFER

Militairen van 10 Natresbataljon ondersteunden
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
tijdens de driedaagse oefening ‘Waterdreiging’
eind november. Er werd een scenario
uitgevoerd waarbij langdurige regenval de
dijken heeft verzwakt. In en om Woerden
kregen de deelnemers onder meer opdracht
om watergangen tijdelijk af te sluiten. De 36
natresmilitairen en zo’n 150 medewerkers

van het hoogheemraadschap leren zo beter
samen te werken. Elkaars werkwijze kennen is
essentieel wanneer er een echte crisissituatie
bestaat. Tevens kregen de reservisten les in het
inspecteren en repareren van dijken.
Bekijk de beeldreportage van RTV Utrecht
op Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=s_krOvNL8x0&t=5s
20

DIGITALE INNOVATIE

NATRES SNEL ALARMEREN
MET QRS APP
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INNOVATIE

Op 2 december gaf Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), Martin Wijnen, het
startsein voor de uitrol van het Quick Response System (QRS) om de eenheden
van het Korps Nationale Reserve sneller te kunnen alarmeren. De invoering van
het QRS is onderdeel van de stappen die worden genomen om de Natres door te
ontwikkelen tot gegarandeerde basiscapaciteit voor het bewaken en beveiligen
in Nederland.

TEKST / FOTO’S: SM HEIDI STOFFER

“Een gegarandeerde opkomst bij een ramp of
crisissituatie is door deze QRS applicatie beter
geborgd,” aldus voorzitter van de Kerngroep
Doorontwikkeling Nationale Reserve, luitenantkolonel Roeland Den Hollander.

ingezet binnen de Koninklijke Landmacht.”
Wijnen benadrukte het belang van de QRS app
voor een gegarandeerde inzet van reservisten
ten tijde van calamiteiten en crises. Als dank
voor zijn inzet ontving adjudant Snijders de
Commanders Coin van C-LAS. Een extra woord
van dank ging uit naar het team van JIVC die de
totstandkoming in grote mate mogelijk heeft
gemaakt.

Innovatie met perspectief
Drie jaar geleden won adjudant Anjo
Snijders een prijs voor zijn idee om een
alarmeringsapplicatie te ontwikkelen, waarmee
reservisten snel opgeroepen kunnen worden
voor een inzet. Hij ontving de prijs voor het
meest innovatieve idee tijdens een landelijke
innovatie dag uit handen van de toenmalige
P-CDS luitenant-generaal Wijnen. Na de
ontwikkeling van de applicatie, inclusief een
app voor de mobiele telefoon en diverse
acceptatietesten, werd het Quick Response
System op 2 december in het bijzijn van C-LAS
gelanceerd.

Uitrol mobiele telefoons Defensie
Adjudant Snijders stopt als initiatiefnemer
en voortrekker van het project en draagt
met een gerust hart verdere ontwikkeling
en implementatie over aan de Kerngroep
Doorontwikkeling Nationale Reserve (KDNR)
van de afdeling uitvoering van Directie Training
& Operatie Staf CLAS. “Je kindje loslaten is
altijd spannend, maar ik mag af en toe nog
adviseren”, sprak Snijders in zijn slotwoord. In
de komende maanden wordt de QRS app bij
de natresbataljons onder begeleiding van de
KDNR geïmplementeerd. Door de uitrol van
smartphones kan iedere natresmilitair straks
via de QRS-app communiceren op zijn of haar
defensietelefoon.

“De QRS app biedt allerlei mogelijkheden”,
aldus generaal Wijnen. “Nu primair ontwikkeld
voor de formering en alarmering van de Natres
bij calamiteiten, maar in de toekomst na
doorontwikkeling kan deze app breder worden
22

INZETBAARHEID VOOR POLITIEONDERSTEUNING
BIJ TERRORISME IN NEDERLAND

SPECIFIEKE OPLEIDING EN
TRAINING IN VOLLE GANG
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OPLEIDING

Sinds eind 2018 worden militairen van het Korps Nationale Reserve opgeleid
om te kunnen worden ingezet voor specifieke ondersteuning van de
Nationale Politie bij Terrorisme in Nederland (BB-TIN). Van oudsher behoort
het bewaken en beveiligen tot de kerntaken van de Natres. Op basis van het
recent vastgestelde Functioneel Concept Natres is de Natres aangemerkt als
basiscapaciteit CLAS voor bewaken en beveiligen bij calamiteiten in Nederland.
Om deze reden worden als een van de eersten de natreseenheden opgeleid voor
de specifieke BB-TIN ondersteuning.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SM HEIDIE STOFFER

De BB-TIN opleiding voor militairen van
defensie, is nauw afgestemd met de DOPS
en de Nationale Politie, die hieraan strenge
eisen stelt. De BB-TIN opleiding bedraagt
drie en halve dag, waarbij de militair aan het
einde van deze opleiding wordt gekwalificeerd
en een certificaat ontvangt. Hierbij wordt
specifiek doorgebouwd op de reeds bestaande
kwaliteiten van de Natres. Denk bij de BB-TIN
opleiding aan onderwerpen zoals predictive
profiling, bevoegdheden, geweldgebruik,
aanhoudingstechnieken, en militaire
zelfverdediging. Op de laatste dag komen als
proeve van bekwaamheid diverse scenario’s
aan de orde, waarin roleplayers het geheel
levensecht maken. Tijdens de afrondende
scenario-dag treden de eenheden in groeps- of
pelotonsverband op, exact op de manier zoals
zij ook tijdens een echte inzet optreden.

een aangemerkte OPLAN 10401 periode.
De beschikbaarheid van de reservist is voor
deze periode vooraf afgestemd en daarmee
gegarandeerd. De bedoeling is dat de
reservist in deze periode binnen een zeer
korte reactietijd (NTM) kan worden ingezet.
Een consignatie van de reservist is hiervoor
noodzakelijk. De alarmering zal plaats vinden
via de QRS applicatie op de mobiele defensie
telefoon. De daadwerkelijke inzet op locatie
duurt dan max 72 uur.
Inmiddels zijn de eerste 600 reservisten van
de natresbataljons BB-TIN opgeleid. Het is de
bedoeling dat begin 2022 alle natresmilitairen
zijn opgeleid. De opleiding zal straks een
onderdeel zijn van de basisopleiding van de
natresmilitair. De verdere training, inclusief
kwalificatie en de jaarlijkse retentie, zal bij het
bataljon plaatsvinden. Op dit moment is de
regie op de TIN opleiding en de kwalificatie
autoriteit binnen het CLAS, belegd bij de
Kerngroep Doorontwikkeling Nationale
Reserve. De opleiding wordt op dit moment
verzorgd door een team van enthousiaste
kerninstructeurs vanuit de drie natresbataljons.

In de praktijk zullen opgeleide
natresmilitairen bij TIN standby staan om
ingezet te worden voor bewakings- en
beveiligingsopdrachten onder leiding van
en samen met de Nationale Politie of de
KMar. De inzet zal plaats vinden tijdens
24

UITBREIDING DOOR SCHENKING

Geregeld wordt de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve op de
generaal Winkelmankazerne in De Harskamp uitgebreid met nieuwe items. In
2019 werd een fraaie schenking ontvangen van de familie Hootsen. Het betrof
twee complete uniformen met alle toebehoren van kapitein Herman Hootsen,
die als reserve officier diende bij het 7e Regiment Infanterie tijdens de Meidagen
van 1940.
25

HISTORISCHE COLLECTIE

UNIFORM RESERVE
KAPITEIN HOOTSEN UIT 1940

klimaat hadden als Nederland. De Britten kozen
voor het Brits Indische Khaki en de Fransen
gingen gekleed in het Bleu Horizon (de blauwe
lucht boven het Franse platteland). Na 15 mei
1940 verdween het Nederlandse uniform, de
Duitse bezetting hief de Koninklijke Landmacht
op en de naar Engeland uitgeweken eenheden
werden vanaf augustus 1940 in Brits tenue
gekleed. Het Nederlandse veldgrijs leek te veel
op het Duitse Feldgrau.
TEKST: ELNT B.D. SJAAK VINKE FOTO’S: HENK BOHME

De veldmuts is een model dat in 1931 werd
ingevoerd. De grijsgroene veldmuts van het
zogenoemde ‘schuitjesmodel’ dat voor het
eerst voor soldaten en onderofficieren werd
ingevoerd in 1912. Deze veldmuts is voor
adjudanten onderofficier en officieren van fijn
blauwgrijs laken of whipcord. De rand heeft een
dunne gouden bies. Aan de linker voorzijde is
het indelingsdistinctief geplaatst. Hier het cijfer
7, te weten het 7e Regiment Infanterie.

Kapitein Hootsen was accountant en woonde
in Almelo. In één van de uniformen zat nog
een verlofpas: twee dagen verlof van 30 april
1940, terugkeer op 2 mei 1940. In september is
zijn dochter (92 jaar) samen met eigen dochter
en schoondochter op bezoek geweest om het
tentoongestelde uniform te bekijken. Haar
vader was tijdens de mobilisatie ingedeeld in
de Grebbelinie, vlakbij Amersfoort. Ze wist te
vertellen dat de eenheid van haar vader daar
geen schot gelost heeft. Na het bombardement
op Rotterdam was de strijd voorbij.

Puttees naar Brits voorbeeld
Het bruine draagriemstel M.1928 voor
adjudanten onderofficier, vaandrigs, kornetten
en officieren is voorzien van een sabeldrager.
Het draagriemstel is van Brits koloniale
oorsprong en in 1849 ontworpen. Het werd
officieel in 1898 ingevoerd in het Britse leger.
Eerst werd deze met twee draagriemen

Veldgrijs naar Duits voorbeeld
Het veldgrijze uniform van kapitein Hootsen
werd in 1912 ingevoerd als vervanging van het
blauwe uniform. Dit in navolging van de Duitse
en Oostenrijkse uniformen, die een vergelijkbaar
26

gedragen, na de Eerste Wereldoorlog werd
dat er één. De haak diende om de sabel,
zoals dat heet, hoog opgestoken te dragen.
De twee d-vormige ringenwaren er voor het
bevestigen van de sabeldrager. Tijdens de
mobilisatie droegen Nederlandse militairen
alleen de klewang en de stormdolk en dat
alleen bij het grijze dagelijkse- en veldtenue.
De beenwindsels werden in 1912 ingevoerd
bij de landmacht en als eerste verstrekt aan
de wielrijders. De beenwindsel of puttee
werd in 1870 ingevoerd bij het Britse leger.
Puttee is Hindoestaans voor verband of
zwachtel. De puttee is 3 meter lang en 11 cm
breed. De puttees dienden goed gewikkeld,
steun te geven aan de kuiten en enkels voor
troepen te voet bij lange marsen en te velde,
zodat er geen vuil kwam in de halfhoge
schoen en zo de pofmodel 3 kwart broek
verbond met de schoen. Eerst waren er
grijsgroene puttees. Na 1936 was de kleur
blauwgrijs. Een uitzondering was de Khakikleurige puttee voor onbereden troepen
tot 1930 gedragen door de KMA, scholen
voor Reserve Officieren en Regimenten
Wielrijders. Deze puttees zijn van Britse
makelij. Officieren droegen puttees te velde
en in de kazerne.

Informatie over openingstijden
Historische Collectie Korps Nationale
Reserve
www.hc-korpsnationalereserve.nl
Generaal Winkelmankazerne
Otterloseweg 5
6732 BR Harskamp
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Flitsen
Nieuwe Defensiepas in aantocht
Alle Defensiepassen worden begin 2020
vervangen. De reden is dat de huidige pas geen
contactchip heeft met daarop de nieuwste
veiligheidscertificaten. De uitrol van de nieuwe
passen vindt plaats tussen 6 januari en 22
maart 2020. DOSCO regisseert deze uitrol en
voert deze uit. Voor Defensie-medewerkers in
Nederland geschiedt de grote uitrol in batches,
in principe op verloopdatum van de oude pas.

Korpsjongste onderofficier
Sergeant Erik van Uem, groepscommandant

Zodra de nieuwe Defensiepas gereed is voor

bij de Charlie Compagnie van 30

uitgifte, ontvangt de medewerker automatisch

Natresbataljon, is de nieuwe ‘korpsjongste

een e-mail. Hierin staat de locatie waar de

onderofficier’. Korpsadjudant Duco Braun

nieuwe pas klaar ligt en wanneer de pas is op te

reikte het bijpassende koord uit aan de

halen, met een link naar de pagina waarop een

sergeant tijdens het jaarlijkse Korpsdiner

afspraak gemaakt kan worden om de nieuwe

Onderofficieren op 15 november. Op een

pas op te halen. Rond dezelfde tijd krijgt de

vaste peildatum in het jaar wordt gekeken wie

medewerker een brief op zijn/haar in Peoplesoft

qua leeftijd de jongste nieuwe onderofficier

geregistreerde adres, met daarin een pincode.

is. Deze jonge onderofficier wordt een jaar

Het kan gebeuren dat de pinbrief eerder

lang meegenomen, onder auspiciën van de

aankomt dan de e-mail. Voor het ophalen

Korpsadjudant, naar diverse overleggen en

van de pas is de pincode niet nodig, wel voor

bijeenkomsten die met het Korps Nationale

diverse toepassingen van de Defensiepas zoals

Reserve hebben te maken. Van Uem: “Het

de telestick. Voor het ophalen van de nieuwe

is bijzonder om aangewezen te worden. In

Defensiepas dient de medewerker mee te

deze rol mag ik de junior onderofficieren

nemen: de oude Defensiepas, een geldige

vertegenwoordigen in de krijgsmacht en hun

civiele legitimatie en een kopie van die legiti-

geluid laten horen. Dat is een hele eer.”

matie.
De servicedesk Defensie is op de hoogte van de
ontwikkelingen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers met vragen over de
pasvervanging. Op intranet van Defensie is ook
veel te vinden. Hieronder twee intranet-links
(let op, werkt alleen met Mulan werkplek of telestick):

Link: Defensie pas
Link 2: Defensie pas

28

MDV diploma uitreiking

IGK ontvangt Blauwe Bord KNR

Op 22 november werd de deeltijdstudie,

Op 28 november vond een

gedurende bijna een jaar, van zeven reser-

afscheidsceremonie plaats ter gelegenheid

visten bekroond met de diploma uitreiking

van de functieoverdracht van de

Middelbare Defensie Vorming (MDV). Op

Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

de locatie van het IDL (Instituut Defensie

tevens Inspecteur der Reservisten (IGK).

Leergangen) in Breda ontvingen de studenten

Op de Zwaluwberg, de werkplek van

hun diploma uit handen van de directeur perso-

de IGK, droeg luitenant-generaal Hans

neel van de Luchtmacht, commodore Droste.

van Griensven zijn functie over aan

De MDV leidt officieren, beroeps en reservisten

luitenant-generaal Frank van Sprang.

van alle krijgsmachtdelen, op voor functies op

Tijdens het afscheid werden werksessies

hoofdofficierniveau.

georganiseerd met aansluitend korte
presentaties over de anbevelingen.

De Korpscommandant, zijn vrouw en de

Het Korps Nationale Reserve bleek

Korpsadjudant waren aanwezig bij de uitrei-

actieve deelnemers in deze te hebben.

kingsceremonie en hebben de 7 reservisten

Korpscommandant luitenant-kolonel Hans

van de Landmacht, waarvan vier uit het Korps

Berding sprak na afloop de aanwezigen toe

Nationale Reserve, allen een Landstormbitter

en zette de scheidend IGK in het zonnetje.

aangeboden. Dit is het traditionele

Van Griensven kreeg een genummerd

Korpsdrankje. Lkol Rob, kap Ard, kap Kees,

Delfts Blauw bord uitgereikt van het Korps

kap Petra, kap Robin, kap Thijs en elnt Kim van

Nationale Reserve voor zijn betrokkenheid

harte gefeliciteerd.

bij reservisten als IGK.
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Kapitein Buntsma commandant Delta Cie
Het commando van de Delta Compagnie in

DC-werkstudenten bezoeken CLAS in

Amersfoort (10 Natresbataljon) werd op 16

Duitsland

december overgedragen aan kapitein Lizzy

De werkstudenten in het Defensity College

Buntsma. Lizzy was pelotonscommandant

(DC) programma maken jaarlijks ook enkele

bij de Echo Compagnie en werd vanwege

gezamenlijke studiebezoeken bij de diverse

haar promotie bevorderd tot kapitein. Van

krijgsmachtonderdelen. Op 13 november

bataljonscommandant Wanno Vink ontving zij

vertrok een groep DC’ers naar Duitsland

de ‘commandanten ballpoint’.

om nader kennis te maken met oefenende
eenheden van de Koninklijke Landmacht. De
werkstudenten mochten ook kijken bij SOB/

Eerlijke & Trouwe Dienst Medailles (ETDM)

SOMS, schietoefeningen met zwaar materieel,

Zoals eerder gemeld heeft het Periodiek Overleg

zoals het schieten van Leopard-tanks. Ook

Decoraties een aanvullend besluit genomen

kregen zij een demonstratie van het bereden

over de Eerlijke en Trouwe Dienstmedailles voor

optreden in het gevechtsterrein en waren

militairen onder de rang van tweede Luitenant.

aanwezig bij een nachtoefening van de pant-

Er is besloten dat voor de berekening en het

serinfanterie. Luitenant-kolonel Bos gaf de

uitreiken van de Medaille aan alle reservisten, de

toehoorders een presentatie over de KL. Op de

gehele diensttijd vanaf 1980 wordt meegeteld.

laatste dag werd een bezoek gebracht aan het

Dit besluit moet leiden tot het uitreiken van de

voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen.

verdiende medailles met terugwerkende kracht.
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De eerder ingevoerde berekening (dat alleen

Nieuwe reservistencampagne

de jaren na 2002 meetellen) komt hiermee

Voor het eerst is een gezamenlijke wervings-

te vervallen. Ook reservisten die reeds met

campagne van start gegaan voor alle krijgs-

eervol (leeftijds-)ontslag zijn gegaan, worden

machtonderdelen. De vaste slogan is “JE

meegenomen in de berekening.

GEWONE BAAN &RESERVIST”. De strekking
daarin is het dagelijks leven als ‘gewoon’ en

De uitvoering van het besluit ligt bij Bureau

de deeltijd-functie bij Defensie als ‘bijzon-

Decoraties. De eerste actie die het bureau heeft

dere’ extra. De gehele campagne wordt

opgepakt is het aanpassen van de berekening

online uitgezet, ook met filmpjes die starten

in PeopleSoft. Hierdoor genereert het systeem

met de burgeromgeving van de reservist

automatisch een melding voor alle reservisten

waarna deze geruisloos overstapt in de mili-

die conform de nieuwe regeling vanaf 1 januari

taire functie. Om de aandacht te trekken zijn

2020 in aanmerking komen voor een medaille.

de koppen niet alledaags: Defensie zoekt

Hiermee worden de juiste handelingen in gang

pizzabakkers en Defensie zoekt balletdan-

gezet voor de uitreiking van deze medaille.

seressen bijvoorbeeld. Aan de campagne is

De tweede actie loopt nu, dit betreft de

deze speciale website gekoppeld over alle

reparatieslag voor de reservisten die, vóór 1

reservisten-mogelijkheden bij Defensie:

januari 2020, ten onterechte nog geen medaille

www.werkenbijdefensie.nl/interessege-

hebben ontvangen. Ondanks het feit dat er extra

bieden/reservisten

mensen zijn aangesteld om alle gegevens te
verwerken, gaat het nog wel even duren voordat

Per krijgsmachtonderdeel bestaat daar-

al de medailles zijn verstrekt. Omdat elke

naast ook een verdiepingssite met actuele

medaille individueel uitgezocht moet worden

vacatures. Voor de landmacht is dat: www.

gaat het bureau ervan uit dat het een jaar kost

werkenbijdefensie.nl/reservist-landmacht

om alle casussen te verwerken. De mensen
die komend jaar met FLO gaan worden met
voorrang behandeld. De bataljonsadjudanten
hebben de namen van de betreffende personen
al doorgegeven aan Bureau Decoraties. De
uitreiking van alle medailles zal in overleg met de
eenheden opgepakt worden.
Concreet kan het voorkomen dat collega’s, die
jaren geleden al een medaille hadden behoren
te krijgen, hier langer op moeten wachten dan
een collega die komende maand februari een
medaille ontvangt. Er wordt begrip gevraagd
voor deze tijdelijke situatie.
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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*
* NATIONALE INZET
In de hoofdkwartieren (HQ) van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). Het gaat
om Regionaal Militair Operationele Adviseurs (RMOA’s): in elke veiligheidsregio één beroeps en drie reservisten,
Regionaal Militair Beleids Adviseurs (RMBA): een reservist per veiligheidsregio en de militairen van het Operationeel
Centrum. In totaal 20-30 functies per HQ.
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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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