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Employer support: samenwerking met werkgevers is win-win

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

Voortgang historisch project Vrijwillige Landstorm/
Nationale Reserve
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Centrale portal intranet
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In oktober werden natresmilitairen opnieuw gekwalificeerd voor inzet
binnen Civiel Militaire Samenwerking (CMS) onder de politiewet in het
hoogste geweldsspectrum.
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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

Voor u ligt de nieuwe November Romeo en met
trots schrijf ik dit voorwoord. Allereerst wil ik
u wijzen op de nieuwe Defensievisie 2035. Het
laat zien welke dreigingen Nederland verwacht,
welke taken er tegen die tijd bij Defensie liggen
en hoe de organisatie er uit zou moeten zien.
Voor elke reservist verplichte leesvoer! Voor de
visie zelf verwijs ik graag naar de website van
Defensie (www.defensie.nl).

1CMI Commando gaan, met hun specifieke
deskundigheid, werken binnen dit nieuwe
wapen.
Graag vraag ik hier uw aandacht voor de rol van
de medezeggenschap binnen Defensie. Defensie
staat voor grote uitdagingen, die we alleen met
elkaar kunnen oplossen. En daar is ook kennis
en kunde vanuit de reservisten voor nodig.
Daarom roep ik de reservisten op hun invloed
te laten gelden via de lokale medezeggenschap.
Meld je aan!

In deze editie van November Romeo een
uitgebreid verhaal over de motivatie van
reservisten om zich beschikbaar te stellen
voor de Civiel Militaire Samenwerking onder
de politiewet in het hoge geweldsspectrum.
Ik was getuige van de retentieoefening op de
Harskamp en heb daar gemotiveerde en goed
opgeleide natresmilitairen gezien. Het artikel
laat zien dat reservisten deze vorm van inzet
een verrijking van hun militaire loopbaan
vinden. Belangrijk voor deze nieuwe vorm
van inzet is het om afspraken te maken met
de werkgevers zodat er een win-win situatie
ontstaat. Lees daarvoor het artikel over
employer support.

Passend binnen de coronarichtlijnen hebben
we de laatste weken van het jaar nog de
laatste ARB en IRO opleidingen mogen
afronden. De bekroning was beperkt tot een
certificaatuitreiking in kleine groepen en zonder
de familieleden van de geslaagden. Toch blij
dat we de noodzakelijke opleidingen hebben
kunnen afronden en veel dank daarvoor aan de
flexibiliteit van de instructeurs.
Om af te sluiten wens ik u en uw naasten
een mooie kerst en een goede jaarwisseling.
Helaas wel onder de strikte regels van covid19, dus hou het veilig! Ik hoop u snel weer te
ontmoeten.

Ook een artikel over de oprichting van het
Wapen van de Informatiemanoeuvre. Dit
wapen gaat de positie van de landmacht
in het informatiedomein verbeteren en
ook reservisten gaan hierin een stevige rol
spelen. Veel collega reservisten van het

Kolonel Fulco Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur
Reservepersoneel KL
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NATRESMILITAIREN REGELEN INZET MET ACHTERBAN

DIRECT REAGEREN OP ALARMERING
BIJ CALAMITEITEN: HET WERKT!
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ACTUEEL

Alle drie natresbataljons werken hard aan de nieuwe taken voor ondersteuning
van de Nationale Politie en/of Koninklijke Marechaussee in het hogere
geweldsspectrum. Doel is om direct inzetbare capaciteit beschikbaar te hebben
voor inzet binnen Civiel Militaire Samenwerking (CMS) onder de politiewet. Dit
vereist specifieke vaardigheden (extra training), plus per militair afgesproken
consignatieweken. In zo’n week is hij of zij direct oproepbaar en dient binnen
enkele uren op de kazerne te zijn. Deze nieuwe rol vereist het nodige van de
deelnemer, het thuisfront en de werkgever. Bijna 700 natresmilitairen zijn sinds
de start gekwalificeerd en hebben hun zaakjes op orde gemaakt. Zij willen het en
kunnen het! Een bloemlezing over hoe zij dat hebben geregeld.

Luitenant Rachelle: “Wanneer het goed is
geregeld, moet het acceptabel zijn voor een
werkgever dat een reservist enkele weken per
jaar beschikbaar is voor stand-by diensten.”

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: MAJ FRED WARMER, AOO FRANK ANNOTEE, ARCHIEF

Het aanvullende takenpakket geldt niet voor alle
reservisten. Je dient je ervoor aan te melden.
Wat is de reden van hen om aan te haken?
Pelotonscommandant luitenant Rachelle
(D-Cie 30NB), begeleider in de geestelijke
gezondheidszorg: “Vooral de enthousiaste
verhalen van personen die eerder meededen
aan een testpilot trokken mij over de streep.
Dit robuuste optreden in samenwerking met
de politie geeft een nieuwe dimensie aan ons
werk.” Groepscommandant Eric (C-Cie20NB):
“Niet meedoen zag ik niet als een optie, maar als
een logische stap die aansluit bij het optimaal
bewaken en beveiligen, de kerntaak van mijn
eenheid.”

kans om mijn eigen skills en drills verder te
verbeteren. Bovendien is het geweldig om een
bijdrage te kunnen leveren aan deze nieuwe
taakstelling.” Soldaat Patrick (B-Cie 20NB),
medewerker staalindustrie, neemt deel vanuit
innerlijke motivatie: “Ik vind deze opleiding
zeer actueel. Helaas hebben we in deze wereld
te maken met mensen die onze samenleving
bedreigen. Als ik kan bijdragen om hun
ontwrichtende bedoelingen te voorkomen, dan
doe ik dat graag.”
Bewaken en beveiligen in Nederland is een
hoofdtaak van de natresbataljons. Wat ervaren
de deelnemers aan deze extra training als anders
dan anders? Soldaat Angelo (C-Cie 20NB),
beleidsmedewerker Tweede Kamer, was al
betrokken bij de eerste pilot: “Vooral de wijze
van optreden naar burgers, waarbij we werken
met psychologische theorieën als die van de

Waarom meedoen?
Soldaat Joris (E-Cie 10NB), student
toxicologie, raakte enthousiast na een
informatiebijeenkomst: “Het was een mooie
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Soldaat Angelo: “Het enige dat het thuisfront
nu merkt is dat de kofferbak van de auto bij
stand-by bijna halfvol ligt met uitrusting,
zodat ik meteen in actie kan komen.”

Roos van Leary. Dat is een nieuwe competentie
voor ons. We trainen in oefendorpen, met
bewakingseenheden van de politie en veel roleplayers. Het zijn echt realistische scenario’s.”
Patrick beaamt het: “We gaan dieper op
de materie in en dat maakt het interessant.
Het onderwerp ‘predictive profiling’ is een
treffend voorbeeld. Met deze methodiek leer je
eventueel opvallend gedrag van mensen met
criminele of terroristische intenties zo vroeg
mogelijk te herkennen.”

Deze vorming ervaar ik als een flinke toevoeging
aan hetgeen een natresmilitair normaliter krijgt
voorgeschoteld.”

Welke meerwaarde brengt training?
Veel aandacht wordt geschonken aan het
optreden onder juridische kaders. Deze inzet
zal onder aansturing van de politie zijn en er
wordt verwacht van de natresmilitairen dat zij
weten welke wetgeving van toepassing is op hun
handelen. Joris: “Daarbij wordt veel aandacht
besteed aan houding en gedrag. Je moet er
staan als militair in het civiele domein om samen
met de politie of marechaussee op te treden.

Soldaat Patrick: “Helaas hebben we te maken met mensen die onze
samenleving bedreigen. Als ik kan bijdragen om hun bedoelingen te
voorkomen, dan doe ik dat graag.”
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Sergeant Brenda: “Tijdens de corona-lockdown
begreep mijn werkgever ineens veel beter
waarvoor ik natresmilitair ben en wat de
landmacht in dit soort situaties kan betekenen.”

Sergeant Brenda (D-Cie 10NB), onderwijsdocent:
“Deze opleiding heb ik ervaren als één van de
meest interessante en meest leerzame ooit
binnen het Korps Nationale Reserve. Onze
reguliere ‘groene’ landmachtopleiding krijgt
meer verdieping, omdat deze nu samensmelt
met vaardigheden die we leren van de politie.
Het geeft synergie en maakt ons inzetbaar op
meerdere terreinen.”

draaien waarin zij dan per direct beschikbaar
moeten zijn bij alarmering. Dit vraagt om overleg
met het thuisfront. Patrick: “Zij ondersteunen dit
volledig, zij zien dit als een logisch vervolg op het
feit dat ik natresmilitair ben.
Angelo: “Eigenlijk heeft het thuisfront meer ‘last’
van mijn reguliere O&T-programma, dat een
geregeld beslag legt op vrijdag/zaterdagen. Het
enige dat we er nu van merken is dat de kofferbak
van de auto bij stand-by bijna halfvol ligt met
uitrusting, zodat ik meteen in actie kan komen.”

De opleiding geeft ook meerwaarde aan het
kader. Eric: “Het is gebleken dat niet iedereen over
de juiste mindset of vaardigheden beschikt om in
dit hoge geweldsspectrum te kunnen werken. De
mensen die bovendrijven en voor deze opleiding
worden gekwalificeerd, blijken uit het juiste hout
te zijn gesneden. Van soldaten tot officieren, ook
als ze elkaar nog niet kennen. Daardoor ligt het
aanvangsniveau meteen hoger en kan ik me als
groepscommandant focussen op andere dingen.”

Wat is de houding van werkgevers?
Het bij een alarmering meteen verlaten van
civiele werkzaamheden vergt afstemming met
de werkgever. Rachelle zegt hierover: “Mijn
werkgever is op de hoogte van mijn militaire
reservistenfunctie en taken. Men begrijpt dat
als wij plotseling ingezet moeten worden,
dit noodzakelijk is voor de Nederlandse
samenleving. Ik heb daarom de mogelijkheid
gekregen om te gaan.” Joris: “Ik ben student

Hoe reageert het thuisfront?
Natresmilitairen gaan op toerbeurt diensten
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Soldaat Joris: “Ik doe graag mee
om mijn eigen skills en drills
verder te verbeteren.”

en de universiteit geeft geen ruimte voor
onderhandelingen in de agenda. Men redeneert
als je er niet bent, dan heb je pech. Die situatie
neem ik maar voor lief.”

Wat betekent een stand-by?
Rachelle: ”Wanneer het goed is geregeld, moet
het acceptabel zijn voor een werkgever dat een
reservist enkele weken per jaar beschikbaar
is voor stand-by diensten. Meestal gebeurt
er niets, maar het gaat erom dat als er wel
een noodsituatie ontstaat, de alarmering
functioneert. Je hebt een korte reactietijd en
als pelotonscommandant zelfs nog korter dan
de rest. Het betekent dat je uitrusting altijd
klaarligt en je in zo’n week niet te ver uit de
buurt van huis of de kazerne gaat. Het kan
bijvoorbeeld betekenen dat je op een avond
met twee auto’s naar een verjaardag gaat,
zodat je meteen weg kunt als het signaal komt.
Alcohol slaan we die week dan ook over.”

De deelnemers ervaren dat de wil bij de
werkgever toeneemt als deze doordrongen
is van het belang en er dan zeker ruimte
is voor onderlinge afstemming. Brenda:
“Tijdens de corona-lockdown begreep mijn
onderwijswerkgever ineens veel beter waarvoor
ik natresmilitair ben en wat de landmacht in
dit soort situaties kan betekenen. Ik kreeg
toestemming om paraat te zijn en bij een oproep
te gaan, wel even regelen met de collega’s
natuurlijk.” Eric: “Wat ook meespeelt is hoe je
werkgever of leidinggevende aankijkt tegen
de krijgsmacht en haar taken. Dit sentiment zit
soms diep geworteld en kan sterk verschillen.
Een brief met uitleg vanuit Defensie kan in
sommige gevallen de werkgever positief
beïnvloeden.”

Afkortingen
10NB (10 Natresbataljon in 43 Gemechaniseerde Brigade)
20NB (20 Natresbataljon in 11 Luchtmobiele Brigade)
30NB (30 Natresbataljon in 13 Lichte Brigade)
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IGK NEEMT POOLSHOOGTE

NATRESMILITAIREN GEKWALIFICEERD
VOOR OPTREDEN ONDER POLITIEWET
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KNR

Op het allerlaatste moment werd de Korpsdag 2020 teruggebracht tot uitsluitend
de jaarlijkse retentie voor inzet binnen Civiel Militaire Samenwerking (CMS) onder
de politiewet. Dit onderdeel kon wegens de operationele noodzaak toch doorgang
vinden met toepassing van aangescherpte Covid-19 maatregelen. Zaterdag 3 oktober
werd door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) benut om zich te laten
bijpraten over de ontwikkelingen en een kijkje te nemen bij 150 natresmilitairen
die op het Infanterieschietkamp De Harskamp deelnamen aan de retentie voor het
up-to-date houden van hun kwalificering in het hoogste geweldsspectrum.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN

FOTO’S: MAJ FRED WARMER, AOO FRANK ANNOTEE

De datum stond als ‘Korpsdag’ in de agenda.
Alle voorbereidingen voor de Landelijke Schieten Vaardigheid-Wedstrijden (LSV&W), de
retentie en de presentaties bij het Historische
Collectie Korps Nationale Reserve waren
getroffen. Op de valreep gooiden aangescherpte
coronamaatregelen roet in het eten. Door de
beperkingen bleek het onmogelijk om het
complete programma nog doorgang te laten
vinden.

in het hogere geweldsspectrum. Deze opleiding
is nauw afgestemd met Directie Operaties
(DOPS), de Nationale Politie en de Kmar.
Op peil houden gekwalificeerden
Vele honderden deelnemers zijn sindsdien
gekwalificeerd voor dit specifieke takenpakket.
De kennis en vaardigheden dienen, binnen
het juridische kader, periodiek te worden
getoetst. Anders verloopt de kwalificatie en
dient de individuele militair het complete
opleidingstraject opnieuw te doorlopen. Met
het niet doorgaan van de retentie in oktober
2020 zou het aantal gekwalificeerde militairen
teruglopen. Een ongewenste situatie.

Voor de wedstrijden en historische presentaties
was het een domper, maar niet onoverkomelijk
voor de operationele gereedheid van de
eenheden. Voor de retentie lag dat anders.
Sinds eind 2018 volgen militairen uit alle
natresbataljons de opleiding CMS onder
de politiewet (in het natresjargon BB-TIN
genoemd). De militairen die dit traject hebben
doorlopen zijn gekwalificeerd om inzetbaar
te zijn voor specifieke ondersteuning van de
Nationale Politie en/of Koninklijke Marechaussee

Gezien de urgentie werd besloten om de retentie
wél doorgang te laten vinden. De aangescherpte
coronamaatregelen hadden invloed op het
oorspronkelijke toetsingsprogramma. Het
onderdeel Tactical Field Care (TFC), waarbij
Zelfhulp-Kameradenhulp (militaire EHBO)
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Beoordelaars fungeren als
kwaliteitscontroleur, maar geven na het
afronden van de case ook opbouwende
feedback aan de militairen.

wordt toegepast, werd om begrijpelijke redenen
geschrapt. De andere trainingsscenario’s werden
tegen het licht gehouden om zeker te zijn dat
er voldoende afstand gehouden kon worden.
Op de schietbanen van De Harskamp is dat
geen probleem, maar het uitvoeren van een
aanhouding met daarbij de veiligheidsvisitering
kon geen doorgang vinden. De dreigingsscenario’s
waren zo ingericht dat afstand van elkaar houden
mogelijk was, zonder de realiteit geweld aan te
doen.

stellen over hun opdracht. Een correct optreden
naar de pers is van groot belang, omdat bij de
inzet tijdens calamiteiten in Nederland altijd
sprake is van grote mediabelangstelling.
In een ander scenario wordt de groep, die een
object bewaakt, lastiggevallen door publiek.
De beoordelaar over het doel: “De role-players
hebben de opdracht om brutaal te zijn, te
schelden en zich verbaal krachtig te uiten.
Wat wij willen zien is geen opschaling van de
confrontatie, maar een de-escalatie. De militairen
weten niet dat de role-players in principe geen
geweld zullen gebruiken. Er wordt verwacht dat
de militairen met een duidelijke houding en een
de-escalerende aanpak de situatie weten op te
lossen. Als het tot trekken, duwen of erger komt,
wordt dit met de groep nabesproken om te leren
voor de toekomst.”

Realistische scenario’s
De retentie vond plaats in groepsverband onder
aanvoering van een groepscommandant. De
groepen van elk tien militairen (samengesteld uit
diverse eenheden van hun compagnie) doorliepen
vier verschillende programmadelen; schieten
op de Noorderheide-banen en drie scenario’s
op de Generaal Winkelmankazerne. Eén van de
scenario’s betrof contacten met de media. De
patrouillerende groep werd ‘overvallen’ door een
journalist die hen onverwacht vragen begon te

Robuust optreden binnen juridische kaders
Bij een scenario in het hoogste geweldsspectrum
was een explosief in het spel. Het is een belaging
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van de positie door agressief publiek. Op een
bepaald moment rennen deze mensen weg,
omdat er een nieuwe figuur het toneel betreedt;
het is een verwarde persoon met een explosief.
Dit is zo bedreigend, dat de militairen met
schieten het naderende gevaar moeten stoppen.

Oog voor aandachtspunten bij IGK
’s Morgens heette de korpscommandant,
luitenant-kolonel Hans Berding, luitenantgeneraal der mariniers Frans van Sprang van
harte welkom. De Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht (IGK) kwam poolshoogte nemen.
Luitenant-kolonel Roeland den Hollander
en majoor Arjen den Hollander gaven een
presentatie aan de IGK over de actuele stand
van zaken.

Wat wil het toetsingsteam hier zien? De
beoordelaar: “In eerste instantie snel en
daadkrachtig optreden. Dit is geen moment van
rustig overleggen, het gaat supersnel en het is
direct levensbedreigend. Het vereist dat je moet
opschakelen naar het gebruik van het wapen
in het kader van noodweer. Daarbij moet de
militair bij het uitbrengen van vuur de veiligheid
niet vergeten, ook niet die van de omstanders.
Ze dienen hun geweldgebruik ook binnen het
juridisch kader te houden voor het optreden
in het civiele domein. Deze inzet zal altijd
plaatsvinden onder politie-aansturing, het is dan
nog altijd vredestijd en is de normale wetgeving
van toepassing.”

In de vragensessie kwamen ook enkele
aandachtspunten naar voren om de verdere
doorontwikkeling van het Korps Nationale
Reserve de komende tijd zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Van Sprang gaf aan deze
punten mee te nemen in zijn aanbevelingen
naar de Defensiestaf. Hierna maakte de
IGK een rondgang langs de verschillende
trainingsscenario’s. Ook hier was sprake van
betrokken gesprekken en een directe dialoog
met de militairen.
12

RESERVISTEN LEVEREN VOL VERMOGEN

GAS GEVEN AAN
ENERGIETRANISITIE LANDMACHT
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INNOVATIE

De landmacht werkt aan de verduurzaming van haar energieverbruik. Dat is niet
alleen passend bij de doelstellingen van Nederland, maar kan ook het militaire
voortzettingsvermogen verbeteren. Het ‘Energietransitie team landoptreden’,
kortweg het ET-team is geformeerd bij het Kenniscentrum Genie. Het overgrote
deel van de expertise wordt geleverd door reservisten met specialistische kennis.
De koers is uitgezet, en het team werkt aan diverse energie-innovaties. Tijd voor
een kennismaking.

Commandant Landstrijdkracht,
generaal Martin Wijnen, neemt een
kijkje bij projecten op het gebied van
energie binnen Defensie.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

“De landmacht omarmt het streven naar een
duurzaam energiegebruik. Maar we blijven een
militaire organisatie waar ‘het winnen van een
gevecht’ voorop staat. Het is interessant dat
het voortzettingsvermogen en weerbaarheid
wordt verbeterd door alternatieve
energiebronnen”, zegt majoor Pim, Adviseur
Energietransitie Expeditionaire Operatiën en
lid van het ET-team.

betekent dat er minder risicovolle logistieke
lijnen zijn voor de energievoorziening op een
kampement.”
Kennisbron energietransitie
De ervaring met zonnepanelen in kampementen
bracht de genie op de vraag: hoe kunnen
we zonnepanelen verder toepassen? Pim,
energieconsultant met een eigen bedrijf, had al
eerder een functie vervuld bij het Kenniscentrum
Genie. Hij werd in 2018 gepolst door majoor
Pieter Bas, van het kenniscentrum Genie. Pim:
“Ik ging praten, maar vond de vraagstelling te
beperkt. Waarom niet breder aanpakken? Het
is belangrijk om bij deze ontwikkelingen tot een
strategische samenhang te komen.”

Zijn team-collega Jeltje, projectleider
energietransitie, vult aan met een
voorbeeld: “Kampementen zijn voor
de energievoorziening nu nog met
name afhankelijk van dieselaggregaten.
Zonnepanelen hebben bewezen een
substantiële bijdrage te kunnen leveren
aan een ‘meer energie zelfvoorzienend’
operationeel kampement in recente
missiegebieden; ervaring met zonnepanelen
is opgedaan in o.a. Afghanistan en Mali.
Elke kilowattuur zonder dieselopwekking,

Het Kenniscentrum Genie waardeerde zijn
reactie en broedde verder. En er gebeurde op
tal van plekken al veel, zoals in het Kennis
Netwerk Energie van de krijgsmacht. Maar ook
het beleidsstuk Operationele Energie Strategie
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van de Tweede Kamer. Alles bij elkaar leidde
ertoe dat de luitenant-kolonels Paul van der
Heul (KC Genie) en Edwin Leidelmeijer (CD&E)
aan de kennisadviseur kolonel Burg Valk
adviseerden om een Energietransitie Team (ET)
te formeren. De hiervoor benodigde expertise
is in de landmacht beperkt beschikbaar, en
besloten werd om voor het nieuwe ET-team in
dit vakgebied gespecialiseerde reservisten aan te
trekken op IIR-basis. Het nieuwe team staat niet
op zichzelf. Het werkt nauw samen met CD&E
(Concept Development & Experimentation) van
de landmacht.

ze hun taak bij de landmacht nuttig vinden. Hij
gaat verder; “Defensie is absoluut de grootste
energieverbruiker van de overheid. En de opgave
van de energietransitie liggen op het snijvlak
van publiek, privaat én operationeel. Op dit
snijvlak zullen de komende jaren de meeste
veranderingen plaatsvinden.”
Civiel-militaire samenwerking cruciaal
Begin 2019 startten Pim en Jeltje met het
ET-team. Het team is begin 2020 uitgebreid naar
zeven personen, waaronder beroepsmilitairen
en drie reservisten; majoor Gerben, kapitein
Xander en Jakub (voormalig sergeant). Van
de vijf reservisten zijn er drie oorspronkelijk
afkomstig van de Natres en twee van 1CMI
Co. Hun civiele expertises lopen uiteen van
TU-innovatiewetenschappen, energie tot
verandermanagement.

Focus op drie hoofdthema’s
Pim werd voor deze ET-functie bevorderd tot
majoor en is voor meerdere jaren enkele dagen
per week ingezet. Hij zegt: “Mijn drijfveer is
maatschappelijke impact, die ik bij Defensie op
een andere schaalgrootte kan bereiken dan in
mijn bedrijf.” Het typeert veel reservisten; ze
doen het niet primair voor het geld, maar omdat

Jakub, programmamanager Energietransitie
CLAS: “Besef dat de landmacht geen uitvinder
15

is, maar een opdrachtgever en facilitator om
tot innovaties te komen. Ontwikkeling gebeurt
bij bedrijven, onderzoek bij universiteiten en
kennisinstituten. Het is onze taak om relevante
kennis op te bouwen en kort-cyclisch te innoveren
voor operationele doeleinden. We opereren met
het thema energie vrijwel continue op het snijvlak
van civiel-militaire samenwerking.”

Betrouwbaarheid voorop
Op de vraag hoe mobiliteit een andere
voortstuwing kan krijgen dan diesel antwoordt
Gerben, adviseur E-mobility CLAS: “Er wordt
volop geëxperimenteerd met elektrisch rijden.
Er zijn al verschillende elektrische voertuigen die
operationeel inzetbaar zijn. Een mooi voorbeeld is
de elektrische Fennek, en die levert een voordeel
op bij verkenningsopdrachten. De elektrische
motor is geluidloos en het voertuig produceert
veel minder warmte. Stiller en minder zichtbaar
voor detectiesystemen; belangrijke militaire
voordelen. Maar we kijken verder dan elektriciteit,
bijvoorbeeld naar synthetische brandstoffen als
vervanger voor fossiele.”

Omdat het domein veelomvattend is, werd
begonnen om keuzes te maken en daarop een
routekaart uit te stippelen. Hieruit volgden drie
geselecteerde hoofdthema’s:
• Zelfvoorzienende kampementen
• Mobiliteit door alternatieve voorstuwing
• Energiesystemen voor het uitgestegen optreden

Pim: “Uitgangspunt is betrouwbaarheid.
Disfunctionerende systemen kunnen levens
kosten in de krijgsmacht. We kunnen
experimenteren op kazernes, oefenterreinen
en het Fieldlab Smartbase in Ede. Pas als het
bewezen betrouwbaar is, zal een innovatie
toepassing vinden in een missiegebied. De
energietransitie bij de landmacht is iets dat we
met elkaar moeten bereiken, door stukjes aan
elkaar te verbinden. Effect behalen, daar doet het
ET-team het voor.”

Vliegwielen als energiedrager
Het bouwen van een kampement is doorgaans
een genietaak. Zonnepanelen wekken alleen
stroom bij daglicht. Het opslaan van elektriciteit
vereist (te)veel accu’s om s’ nacht onafhankelijk
te zijn van fossiele brandstoffen. Xander:
“Vliegwielen kunnen voor kampementen een
alternatief zijn. Het kenmerk van vliegwielen is
dat ze in korte tijd veel energie kunnen opslaan
of vrijgegeven. Dit innovatieve kinetische
energieopslagsysteem is wellicht geschikt om aan
piekbelastingen te kunnen voldoen en het is niet
afhankelijk van dag of nacht. We zijn er volop mee
bezig, en gaan er mee experimenteren.”
Ook op thuisbases in Nederland staat
veel te gebeuren. Pim: “Alle gebouwen op
kazernes in Nederland hebben een slecht
energielabel. Voor ons is dit een mooie plek om
operationele energie te beproeven en kennis
te delen. Deze ontwikkelingen passen in de
duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland als
geheel.”
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RUIME ROL VOOR RESERVISTEN IN TWEE NIEUWE KORPSEN

LANDMACHT RICHT WAPEN VAN
DE INFORMATIEMANOEUVRE OP

17

ACTUEEL

De landmacht heeft op 20 november het nieuwe Wapen van de
Informatiemanoeuvre opgericht. Een unieke gebeurtenis, want de laatste keer
dat er een Wapen werd opgericht was in 1949. Het gaat bestaan uit twee nieuwe
korpsen: het Korps Inlichtingen en Veiligheid (I&V) Prinses Alexia en het Korps
Communicatie en Engagement (C&E) Prinses Ariane. Het nieuwe wapen moet de
positie van de landmacht in het ‘informatiedomein’ verbeteren. In het nieuwe
wapen worden veel functies bekleed door reservisten. Zo hebben de 450 reservisten
van 1CMI Commando het aanbod gekregen toe te treden tot het Korps CEE.

Commandant Landstrijdkrachten
luitenant-generaal Martin Wijnen legt
het belang van het nieuwe Wapen uit.

TEKST: MCD/ELNT ROBERT WITSEN BEELD: MEDIACENTRUM DEFENSIE

Door de combinatie van een verslechterende
internationale veiligheidssituatie en
razendsnelle technologische ontwikkelingen
neemt het belang van informatie toe. Dit
vraagt om ‘informatie-gestuurd’ optreden door
de krijgsmacht. Militaire eenheden moeten
opereren op basis van goede informatie.
Ook moeten ze weten hoe in een conflict
met informatie is te ‘manoeuvreren’. Om
missiedoelen te behalen en nevenschade te
voorkomen.

slagkracht in de fysieke dimensie. Die is nog
even relevant als voorheen, maar daarnaast
wordt slagkracht gevraagd in andere dimensies
van de operationele omgeving: de cognitieve
en virtuele dimensies. Met het Wapen van
de Informatiemanoeuvre ontwikkelen we
het informatiegericht optreden, zoals ook
beschreven in de Defensievisie 2035, en
vergroten we onze slagkracht in de cognitieve
en virtuele dimensies.”
Door de eenheden I&V en C&E onder één
dak te brengen, verbetert de samenwerking.
Dit versterkt beide ketens en verbetert
de informatiepositie en het begrip van de

Nieuwe slagkracht als toevoeging
Commandant Landstrijdkrachten Martin
Wijnen: “De landmacht levert traditioneel
18

Kraagspiegels

Regiment Huzaren Prinses
Catharina-Amalia

Korps Communicatie en
Engagement

operationele omgeving. Dit leidt tot betere
besluiten over wapeninzet en/of andere middelen.
Het vergroot de kans op succes en verkleint de
risico’s voor het personeel.

Korps Inlichtingen
en Veiligheid

drie bestaande tankregimenten van de Cavalerie
samengevoegd onder de nieuwe naam Regiment
Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Ook wordt
de titel ‘prins’ toegevoegd aan het Regiment
Infanterie (Prins) Johan Willem Friso.

Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia
Per Koninklijk Besluit heeft Koning WillemAlexander ingestemd met het verbinden van
de namen van zijn drie dochters, de prinsessen
Catharina-Amalia, Alexia en Ariane, aan eenheden
bij de Koninklijke Landmacht. Want naast de
nieuwe korpsen Alexia en Ariane, worden de

De lange traditie van verbondenheid van de
krijgsmacht met het Koninklijk Huis wordt
hiermee voortgezet. In namen van regimenten
en korpsen komt de verbondenheid vaker tot
uitdrukking, maar nooit eerder werden in een keer
drie koninklijke namen toegevoegd.
19

REORGANISATIE C2OSTCO BIEDT KANSEN

VERNIEUWDE
VERBINDINGSDIENSTEENHEID
ZOEKT RESERVISTEN!
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VACATURES

Het Command and Control Ondersteuningscommando (C2OstCo) is de
verbindingsdiensteenheid die de Koninklijke Landmacht, bij het uitvoeren van haar
operaties, voorziet van communicatie- en informatiesystemen. In verband met het
neerzetten van een nieuwe organisatievorm ontstaan diverse vacatures, waarbij
ook reservisten van harte welkom zijn.

Luitenant-kolonel Vincent van
Ophem: “We gaan twee nieuwe
pelotons oprichten bestaande uit
reservisten.”

TEKST: LKOL b.d. PAUL KOLKEN FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

De reorganisatie van het C2OstCo is dringend
noodzakelijk om voldoende personeel en
middelen te krijgen om aan de gedefinieerde
inzetbaarheidsdoelstellingen van de
landmacht te voldoen. Ook wil men meer
instructeurs kunnen aanstellen aan de School
Verbindingsdienst en het Kenniscentrum
(spin in het web van voorschriften, doctrines,
nieuwe ontwikkelingen en materieelprojecten)
de functieplaatsen te bieden die zij nu sterk
missen. Tevens behoeft de opleidings- en
trainingscapaciteit en de bevoorradings- en
transport ketencapaciteit bij de eenheden
versterking.

(IGO) dwingen om versneld de gebieden CIS,
elektronische oorlogsvoering en cyber te
integreren.

Toekomstgericht
Met het repareren van de gaten uit het
verleden zijn ze er nog niet. Het is minstens
zo belangrijk voorbereid te zijn op de
toekomst. De ontwikkelingen op het gebied
van Federated Mission Networking (FMN) en
het belang van informatie-gestuurd optreden

Ruimte voor reservisten
So what? Waarom zou dat voor ons reservisten
interessant zijn? “Nou, daar wil ik wel
antwoord op geven,” reageert luitenantkolonel Vincent van Ophem, als reservist
de projectcoördinator van de reorganisatie
Versterken C2OstCo: “Eigenlijk zijn er in deze

Ook het vakgebied Informatie Management
(IM) moet geborgd worden. Het meest
in het oog springende beoogde resultaat
van ´Versterken C2OstCo´ zal dan ook de
oprichting van de Delta Cyber and Electromagnetic
Activities (CEMA) Compagnie zijn, zij het initieel
als groeikern. Voor de inzet van Nederlandse
eenheden in de Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF) 2023 moeten er forse stappen zijn
gezet op het gebied van cybersecurity.
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reorganisatie twee in het oog springende
ontwikkelingen voorzien. Enerzijds is dat het
oprichten van de Delta CEMA-compagnie, een
belangrijke ontwikkeling op het terrein van
cyber. Daar zijn twee functieplaatsen bestemd
voor reservisten. Daarnaast is dat het oprichten
van twee pelotons, een bij de Bravo- en een
bij de Charliecompagnie, beide gelegerd op de
Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Beide
pelotons zullen uitsluitend met reservisten
gevuld worden. En dat gebeurt niet iedere dag!”

van de sterke kanten van de reservist, hij of
zij heeft kennis en ervaring opgedaan in een
andere dan de militaire cultuur. Die zijn vaak
uitstekend toepasbaar in de moderne militaire
organisatie, vooral als we over informatie- en
communicatietechnologie spreken.”
Een bijkomend voordeel van het vullen
met reservisten is dat het flexibiliteit en
schaalbaarheid oplevert. Reservisten kunnen
immers ingezet worden op die momenten
dat het echt nodig is. Als ze niet benodigd zijn
levert dat geen druk op het personeelsbudget.
Er behoeft ook geen permanente legering te
worden gebouwd, er zijn geen kastenruimtes
en bureauruimtes nodig. Dat scheelt een slok
op een borrel, en het vrijgekomen geld kan dan
gebruikt worden voor het oplossen van andere
infrastructurele problemen.

Met het in huis halen van Vincent van Ophem
heeft kolonel Erik Buskens, de commandant
van het C2OstCo, een goede slag geslagen.
“Nou, dat weet ik niet,” glimlacht van Ophem
bescheiden, “maar ik heb wel al meerdere
reorganisaties begeleid, onlangs nog bij het 1
Civiel en Militair Interactie Commando (1CMICo),
en daarvoor al in de burgermaatschappij
waar ik dertig jaar actief was als Human
Resource manager. Dat is nu eenmaal een

Diverse functies
Vincent: “Het plan is dus om de Bravo- en
22

Het C2OstCo voorziet de landmacht
bij het uitvoeren van operaties van
communicatie- en informatiesystemen

de Charliecompagnie elk uit te breiden met
een peloton bestaande uit 2 Local Area
Networkgroepen, 2 Mobile Radio Relay Systemgroepen en 1 Satelliet-communicatiegroep. Dat
komt in totaal neer op een personeelsbestand
van 2 officieren, 24 onderofficieren en 32
korporaals en soldaten. Daarnaast ontstaan
er binnen het C2OstCo ook nog ruim 30
burgerfuncties en wordt het militaire bestand
uitgebreid met zo´n 90 functies.”

Oproep kandidaten
Ben je geïnteresseerd in een
reservistenfunctie bij het C2OstCo?
Neem dan contact op met Peter van
Velthuijsen (pa.v.velthuijsen@mindef.nl)

Het duurt nog even voor met de vulling van
de nieuwe posities kan worden begonnen. De
zogenaamde datum begin geldigheid eenheid
is op zijn vroegst juli 2021. “Zo´n ingrijpende
reorganisatie coördineren is natuurlijk een
prachtige klus,” zo besluit van Ophem, ”dat ik
als reservist bij mag dragen aan het oprichten
van twee nieuwe reservistenpelotons geeft het
nog een extra dimensie.”
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OPA STANISLAW VOCHT ALS PARACHUTIST BIJ ARNHEM

SOLDAAT BAS PLESZYNSKI
GEMOTIVEERD DOOR VERLEDEN
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KNR

Een Poolse opa die streed als parachutist tijdens Operatie Market Garden. Voor
Bas Pleszynski (45), soldaat bij de Bravo Compagnie van 10 Natresbataljon, is
het één van de drijfveren om via de landmacht iets te betekenen voor vrede
en veiligheid in Nederland. Een verhaal over innerlijke motivatie met op de
achtergrond een altijd aanwezige militaire geschiedenis.

De Poolse strijdkrachten, onder Brits
opperbevel, waren zo omvangrijk dat
zij eigen postzegels uitbrachten voor de
communicatie.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MCD, PRIVÉCOLLECTIE

verloop is bekend: het was een brug te ver. De
para’s werden verrast door een grote Duitse
overmacht en de strijd werd verloren. Stanislaw
werd zwaargewond door een granaatscherf die
zijn voet doorboorde.

Hoe het zat met opa Stanislaw
Op 6 mei 1918 werd Stanislaw Pleszynski geboren
in het plaatsje Puzniki. Hij groeide op in een gezin
met vader, moeder en drie zussen. Stanislaw werd
opgeroepen als dienstplichtig militair. Hij streed
in september 1939 niet tegen de Duitsers, maar
tegen de Russen die zijn land gelijktijdig vanuit
het oosten aanvielen. Na de strijd werd hij door
het Rode Leger als krijgsgevangene doorgestuurd
naar een kamp in Siberië. In 1942 volgde vrijlating
en Stanislaw vertrok naar Palestina (op dat
moment onder Brits mandaatbestuur). Samen
met enkele maten sloot hij zich aan bij het
Britse leger, dat hen in Zuid-Afrika stationeerde.
Uiteindelijk kwam Stanislaw in Schotland aan
om daar te parachutistenopleiding te volgen. De
Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade
stond in Engeland te trappelen om hun
landgenoten te helpen tijdens de grote opstand
in Warschau in 1944, maar die inzet kwam er
niet. Deze Poolse parachutisten werden gedropt
bij Arnhem tijdens Operatie Market Garden. Het

Na te zijn hersteld kwam hij in Musselkanaal
terecht. Niet lang na de bevrijding ontmoette
hij een Nederlandse vrouw waarmee hij in
1946 trouwde. Het jonge huwelijkspaar bleef
in Groningen, want terug naar Polen was geen
optie: ze werden gezien als verraders door de
communisten. De afstand met zijn moederland
werd zelfs nog groter na het optrekken van het
IJzeren Gordijn. Stanislaw en zijn vrouw kregen
vier kinderen (de vader van Bas was de oudste).
Het normale leven werd opgepakt en over de
oorlog werd amper meer gesproken, die was
voorbij. Stanislaw had veel meegemaakt en
nazorg was er niet. Hij ging aan de slag in de
aardappelmeelfabriek van M&O. Na de val van
de Muur waren er plannen om zijn zussen in
25

Bas ging begin 2019 op missie naar
Jordanië.

Polen weer te zien, maar de tijd haalde hem in.
Stanislaw overleed in 1993 en zijn familie in Polen
heeft hij sinds de oproep voor militaire dienst in
1939 nooit meer gezien.

het al heel moeilijk om mondeling iets te
weten te komen, maar ook na zijn overlijden
bleken er weinig sporen. Zelfs zijn militaire
onderscheidingen waren verdwenen. Het leek
wel of hij alles had weggegooid en veel over
het lange militaire verleden in de oorlog is nog
altijd in nevelen gehuld. De motivatie van zijn
opa om te strijden voor vrijheid heeft Bas altijd
aangesproken: “Het is een grote drijfveer geweest
om me in 2016 aan te melden voor het Korps
Nationale Reserve. Mijn leeftijd was toen te hoog
voor een beroepsverband, maar het dienen als
reservist is een heel mooi alternatief. Bovendien
ervaar ik in de compagnie weer die vertrouwde
kameraadschap als uit de dienstplichttijd. Ook dat
motiveert.”

Weinig woorden over WOII
Voor kleinzoon Bas Pleszynsky, was Stanislaw
een geweldige opa: “Het was geen prater, maar
een zeer goede man. Een geweldige opa. Het
was lastig om informatie te krijgen over zijn
oorlogsverleden. Ik sprak geen Pools en zijn
Groningse dialect was lastig om te verstaan. Als
opa al eens iets wilde vertellen over de oorlog,
dan snoerde oma hem de mond. Die tijd was
voorbij, daarover sprak je niet meer.” In het
hetzelfde jaar van het overlijden van zijn opa
moest Bas opkomen voor de dienstplicht: “Ik
was soldaat bij de Pantsergenie en meldde met
tijdens de diensttijd aan voor een VN-missie in
Joegoslavië. Die uitzending kwam er niet en na
het afzwaaien ging ik verder met studeren.”
Na zijn dienstplicht steeg de interesse voor
het verleden van opa Stanislaw. Bij leven was

Op missie naar Jordanië
Naast zijn reguliere opleiding/
trainingsprogramma bij 10 Natresbataljon, geeft
Bas zich geregeld op voor uitvragen binnen
Defensie. Een topper hierin was de uitzending
begin 2019 naar Jordanië. Een natresdetachement
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ging mee voor het bewaken en beveiligen tijdens
de afbouw van de Nederlandse F-16 inzet door de
luchtmacht. Over de aanmelding voor de missie
zegt Bas: “Ik wilde gaan voor de volle periode,
want dit was mijn kans om me maximaal in te
zetten voor vrede en veiligheid. Op 1 januari 2019
stonden we in alle vroegte op Schiphol, het begin
van mijn avontuur in het Midden-Oosten. Het
voelde een beetje als het treden in de voetsporen
van mijn opa. Toch kreeg mijn eerste uitzending
een donker randje; mijn vader werd plotseling
ernstig ziek en overleed. Defensie heeft echt alles
in het werk gesteld zodat ik afscheid van hem
kon nemen. Na mijn uitzending was er prima
nazorg, iets wat mijn opa in 1945 na zijn vele
gevechtservaringen ook zou hebben verdiend.”

de aanval op Polen de oorlog aan Duitsland
verklaarden, was het in de praktijk van geen
militaire waarde. Geografisch lag het land
geïsoleerd en de hulptroepen bleven uit.
Ondanks moedig verzet werd Polen onder de
voet gelopen. Enkele honderdduizenden Polen
wisten weg te komen om de strijd voort te
zetten. Complete Poolse legerkorpsen werden
gevormd onder Brits opperbevel. In Londen
zat een actieve Poolse ballingschapsregering.
Jarenlang vochten de Polen vanuit andere landen
tegen de Duitsers, maar mei 1945 werd voor
hen geen echte bevrijding. De grootmachten
hadden, opnieuw, achter de rug van Polen om
een overeenkomst getekend. De Koude Oorlog
was al uitgebroken voordat de Tweede was
geëindigd. Er was onderling afgesproken dat
Polen in de Sovjet-invloedsfeer zou vallen. Stalin
liet er geen gras over groeien en vestigde meteen
een op de harde Russische communistische lijn
gestoeld landsbestuur; de ballingschapsregering
in Londen werd volledig buitenspel gezet. Deze
communistische Polen zagen de militairen die
tijdens de oorlog onder geallieerd Brits bevel
hadden gestreden als onbetrouwbaar en een
regelrechte bedreiging voor hun nieuwe linkse
dictatuur. Deze veteranen waren niet meer
welkom in hun moederland. Om een idee te
geven: het grote Tweede Poolse Legerkorps
(beroemd om de slag om Monte Cassino) van
ruim 100.000 man lag in 1946, een jaar na de
Duitse capitulatie, nog steeds in Italië. Deze
Polen kregen van Groot-Brittannië de keuze om
een contract te tekenen bij het Engelse leger
(en daarmee Brits staatsburger te worden), te
emigreren of toch terug te gaan naar Polen.
Ook in Nederland hebben de Polen moedig
gevochten en ook hier lagen Poolse eenheden. In
de wachtperiode na de Duitse capitulatie kregen
diverse mannen een relatie met een Nederlandse
vrouw, trouwden en bleven alsnog hier.

Bas is een enthousiast reservist en neemt
ook deel aan de nieuwe taak van het Korps
Nationale Reserve: inzet tijdens Civiel Militaire
Samenwerking (CMS) onder de politiewet in het
hoogste geweldsspectrum. Bas: “Deze nieuwe
taakstelling met een korte reactietijd is echt
boeiend en actueel. Je krijgt tijdens de trainingen
een lading aan nieuwe kennis en vaardigheden
mee voor het ondersteunen van politie en
marechaussee. Mijn zelfvertrouwen als militair
is door deze training toegenomen en ik voel me
meer gereed voor inzet dan ooit. “
Polen tweemaal verkwanseld in WOII
Op 1 september 1939 brak de Tweede
Wereldoorlog uit met de Duitse aanval op
Polen. In het geheim hadden de Duitsers en de
Sovjets een overeenkomst getekend, waarbij
een deel van Oost-Polen aan de Sovjet-Unie
zou toevallen. Terwijl de Polen hard vochten
aan hun westgrenzen tegen de Duitsers, vielen
Russische troepen hen in de rug aan vanuit het
oosten. Hoewel Polen een bondgenootschap
had met Groot-Brittannië en Frankrijk, die om
27

EMPLOYER SUPPORT

OPTIMALE SAMENWERKING
MET WERKGEVERS IS WIN-WIN
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RESERVISTEN

De Kerngroep Doorontwikkeling Nationale Reserve organiseerde op 25 september
een themadag over Employer Support (ES). Beleidsmakers en specialisten, van
het Ministerie van Defensie tot natresbataljons, kwamen bijeen om stappen te
bespreken omtrent het optimaal betrekken van werkgevers. Doel is om een keten van
wederkerigheid te creëren, met toegevoegde waarde voor bedrijven/organisaties en
Defensie. Afspraken met de werkgever worden nog belangrijker als de reactiesnelheid
in het Korps Nationale Reserve (KNR) omhoog gaat naar ‘direct inzetbaar’. Bij een
oproep dienen de daarvoor aangewezen reservisten binnen enkele uren op de kazerne
te zijn. Zo’n situatie verlangt het nodige van werkgevers.

Korte video-filmpjes ondersteunen de werving online. De
verhaallijn: transformatie van de civiele situatie naar die van
militair reservist.

TEKST: KARIA SADEGHI

Reservisten zetten zich in voor Defensie naast
hun baan, eigen onderneming of studie.
Hierdoor hebben velen te maken met twee
werkgevers; hun civiele werkgever en Defensie.
Tegelijkertijd is de reservist te vergelijken met
de vrijwillige brandweer. Bij deze alerte vorm
van vrijwilligheid is werkgeverssteun essentieel
om de werknemer te laten functioneren in
zijn rol. Met Employer Support (ES) biedt
Defensie een pallet aan mogelijkheden voor
de werkgever om zijn mensen beschikbaar te
kunnen laten zijn wanneer dat nodig is.

vanzelfsprekendheid bij een inzet is iets waar
Defensie ook naartoe wil. Het speelt zeker
een rol bij de vormgeving van de adaptieve
krijgsmacht waaraan Defensie hard werkt”,
zegt kapitein Mirjam Meindertsma van
het Bureau Reservisten van de Koninklijke
Landmacht, “Het gaat om veel meer dan
alleen het KNR. Ook de brigades zijn bezig om
flexibele capaciteit op te bouwen. Het belang
van Reservisten en daarmee de relatie met de
civiele werkgever wordt in de toekomst alleen
maar belangrijker.”

Flexibiliteit steeds belangrijker
“Wanneer de melder afgaat zet de vrijwillige
brandweerman zich per direct in voor
zijn extra taak en is het normaal dat de
reguliere werkplek direct wordt verlaten
voor brandbestrijding. Deze vorm van

Kolonel Ernst Lobbezoo, Bureau Reservisten en
Samenleving op het Ministerie van Defensie:
“In een krijgsmacht die kan meebewegen met
actuele vragen en behoeftestelling gaat het
niet alleen om de operationele en materiële
zaken, maar zeker ook om de flexibiliteit van
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er initiatieven genomen als werkgeversdagen
waarbij de werkgever een dag als reservist kan
beleven. Daarnaast kan de reservist de werkgever
aanmelden om in aanmerking te komen voor de
award ‘Reservistenwerkgever van het Jaar’.
het personeel. We willen in de landmacht
van ‘misschien net genoeg personeel’
naar een situatie van ‘piekvermogen en
voortzettingsvermogen’. Daarvoor zijn
middelen, methodieken en mensen nodig, ook
reservisten. Het reservistenbestand binnen
Defensie is de laatste jaren al toegenomen,
maar zal de komende jaren verder groeien.”

Het blijkt dat veel reservisten zich onvoldoende
realiseren van het belang om de werkgever te
betrekken bij hun militaire taak. Ook weten zij
weinig over wat ES precies inhoudt. Er is al veel
geregeld en er is documentatie die reservisten
kunnen gebruiken voor het informeren van
hun werkgever. Voor vragen over ES, nadere
informatie en ondersteuning kan men terecht
bij Employer Support Reservisten in Amsterdam
(mail: employersupport@mindef.nl) of bij het
Bureau Reservisten CLAS in Utrecht.

Maak gebruik van Employer Support
Om reservisten te behouden, te ondersteunen
en om tevens nieuwe kandidaten aan te
trekken, wordt er ook Employer Support
aangeboden door Defensie. Het is mogelijk
om werkgeversbezoeken te plannen en er
worden werkgeversbijeenkomsten gekoppeld
aan grote Defensie-evenementen. Ook worden
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KENNIS VAN VERLEDEN ALS INSPIRATIE VOOR TOEKOMST

NIEUWS OVER ONDERZOEK NAAR
GESCHIEDENIS VRIJWILLIGE LANDSTORM
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HISTORIE

In opdracht van Korpscommandant luitenant-kolonel Hans Berding doen majoor
Fred Warmer en drs. Wim de Natris onderzoek naar de Vrijwillige Landstorm
(VL), de organisatie die in 1914 werd opgericht en geldt als voorganger van het
Korps Nationale Reserve (KNR). In 1940 werd deze organisatie opgeheven door
de Duitse bezetter. Het KNR is de voortzetting van deze Vrijwillige Landstorm.
Het hoofddoel van het historische project is om de geschiedenis van de VL en de
turbulente oprichtingsgeschiedenis van de Nationale Reserve te onderzoeken,
vast te leggen en te documenteren, zodat het Korps en zijn vrijwilligers ook in de
toekomst van de verzamelde kennis gebruik kunnen blijven maken.

Nederlandse militairen herdenken op 2
november 1940 hun gevallen kameraden
op de Grebbeberg. (Foto: Stichting Greb)

TEKST: MAJOOR FRED WARMER, DRS. WIM DE NATRIS FOTO’S: NIMH, ARCHIEF KORPS NATIONALE RESERVE

In 2019 zijn Fred en Wim gericht met hun
onderzoek gestart. In 2022 hopen zij een fraai
boek te presenteren. Het boek zal gaan over meer
gaan dan alleen de Vrijwillige Landstorm (VL)
als organisatie. In feite doen de onderzoekers
een groot onderzoek naar krijgsmacht en
samenleving in de periode 1890-1950, met
nieuwe inzichten over de plaats van reservisten in
de krijgsmacht door de eeuwen heen. Daarnaast
is majoor Fred Warmer al jaren bezig met
onderzoek naar vrijwilligers van de VL die in de
Meidagen van 1940 zijn gesneuveld. Dit alles in
het kader van project monument Grebbeberg.
Hieronder kort een overzicht van de stand van
zaken van beide projecten en toelichting en
enkele opmerkelijke bevindingen.

276 gesneuvelden waarvan onomstotelijk is
vastgesteld dat zij op enig moment verbonden
zijn geweest met de VL. Daarnaast zijn er nog 102
dossiers in behandeling. Ook heeft het onderzoek
nieuwe feiten opgeleverd waaruit blijkt dat er 59
gesneuvelde landstormers te betreuren waren
tijdens de Slag om de Grebbeberg, de locatie
waar de jaarlijkse Korpsherdenkingsceremonie
wordt gehouden.
Inmiddels zijn de categorieën militairen die
herdacht en geëerd worden bij het monument
voor het KNR uitgebreid naar vijf. Naast de
twee categorieën gesneuvelden tijdens de
meidagen van 1940 staan nu ook op de lijst
één vrijwillige landstomer ingedeeld bij de
Prinses Irene Brigade gesneuveld in 1944 en
één natresmilitair gesneuveld in 1951 tijdens
de Koreaoorlog. Als vijfde categorie gelden alle
militairen van het KNR die onverhoopt in de
toekomst bij een inzet om mochten komen.
Vermoedelijk zal het totale aantal gesneuvelden

Onderzoek naar gesneuvelden
In 2014 waren nog slechts 22 gesneuvelde
landstormers bekend. Daarvan waren de
graven in beheer bij de Oorlogsgravenstichting.
Anno 2020 staat de teller inmiddels al op
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Koninklijke Nederlandse Weerbaarheidsvereniging ‘Volksweerbaarheid’.
Hinderlaag van de wielrijders / fietsers,
met geweer in de aanslag, tijdens een
manoeuvre in park Groot Hasebroek.
Nederland, Wassenaar, 1911

door verder onderzoek en voortschrijdend inzicht
zich nog verder uitbreiden. In het verlengde
hiervan heeft onderzoek uitgewezen dat 22
landstormers een dapperheidsonderscheiding
kregen voor hun daden tijdens de meidagen
1940. Na de tweede wereldoorlog hebben nog
eens vier leden van de Nationale Reserve een
dapperheidsonderscheiding ontvangen.

komen we regelmatig zaken tegen die we nog
niet wisten. Op sommige punten is het onderzoek
baanbrekend en daardoor herschrijven wij hier en
daar bijna letterlijk de geschiedenis.
Enkele opmerkelijke bevindingen willen we hier
alvast toelichten. Aan de geschiedenis van de VL
kleven een aantal hardnekkig onjuiste ideeën
over de afstamming en de feitelijke historie en
achtergronden. Zo is er het vastgeroeste idee dat
de VL en daarmee het Korps direct afstammen
van de lokale Schutterijen. Dat is een onjuiste
interpretatie van de feiten, de Schutterijen waren
al in 1907 opgeheven. Bovendien was dienst in de
Schutterijen verplicht, in tegenstelling tot dienst
in de Vrijwillige landstorm – de naam zegt het
al. De opgeheven Schutterijen waren hoogstens
de morele voorganger, maar dan moet de lezer
eerder denken aan de gelijksoortige taken die
beide organisaties uitvoerden.

Onderzoek naar historie
De geschiedenis van Vrijwillige Landstorm is
een vergeten geschiedenis. Het onderzoek
vordert gestaag, zij het met enige hindernissen.
Door de afgekondigde Coronamaatregelen
was archiefonderzoek het afgelopen jaar niet
of nauwelijks mogelijk. En het ziet er niet
naar uit dat die situatie snel verbetert, terwijl
archiefonderzoek essentieel is, want naar de
geschiedenis van de Vrijwillige Landstorm als
organisatie is sinds de opheffing in 1940 geen
diepgaand onderzoek gedaan. Het lijkt wel of
de voorganger van het KNR volledig uit het
collectieve geheugen is verdwenen. Daardoor

Herinnering aan 1914
Daarentegen stamt de VL direct af van de
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Geslaagden voor de verbandcursus,
georganiseerd t.g.v. het 10-jarig bestaan
van de afdeling Zierikzee van het Rode
Kruis genaamd: ‘Charlotte de Bourbon’.

vrijwillige weerbaarheid. Volgens de grondleggers
van de vereniging Volksweerbaarheid moest het
Nederlandse volk weerbaar gemaakt worden en
de burgerij voorbereid worden op een mogelijk
gewapend conflict. Dit gedachtengoed ontstond
in Nederland naar aanleiding van de Tweede
Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid Afrika, waar
Nederlandstalige boeren in Oranje Vrijstaat tegen
de Britten vochten.

Primeur
Daarnaast hebben we ook een echte militairhistorische primeur. De onderzoekers hebben
ontdekt dat in de periode 1921-1927 meerdere
tientallen vrouwen een verbintenis hebben
gehad bij de Vrijwillige Landstorm. Ook is
duidelijk dat deze vrouwen de juridische status
van militair hadden. Dat betekent dat deze
landstormvrijwilligsters de eerste vrouwelijke
militairen waren in de krijgsmacht. En ze waren
ook nog eens reservisten. Veel is nog niet
duidelijk. Aanvankelijk werd de gelegenheid
opengesteld om een verbintenis aan te gaan voor
‘vrouwelijke personen’ die opgeleid wensten te
worden tot hulppersoneel voor ziekenverzorging.
De professionalisering van vrouwelijk verplegend
personeel lijkt van invloed te zijn geweest.

Zo hebben de onderzoekers op een particulier
terrein in de gemeente Naarden-Bussum
het monument ontdekt dat herinnert aan de
oprichting van de allereerste afdeling van de
Vrijwillige Landstorm op 6 augustus 1914, precies
twee dagen na de formele oprichtingsdatum.
We hebben met de eigenaresse afgesproken
dat we de precieze locatie geheim houden. De
eerste VL-afdeling werd dan ook opgericht door
reserve-kapitein A.E. Dudok van Heel. Die was
voorzitter van de Vereeniging Volksweerbaarheid,
de grootste weerbaarheidsvereniging van dat
moment.

Vervolgens waren er enkele jaren lang ook
vrouwelijke vrijwilligers bij het Vrijwillig
Landstormkorps Luchtwachtdienst. Mogelijk gaat
het om militaire telefonistes, maar dat moet nog
worden uitgezocht. Waarom en hoe de vrouwen
34

uit de organisatie verdwenen, is nog niet
duidelijk. De enige vrouw bij de Motordienst, een
vrouwelijke kinderarts uit Rotterdam, verdween
in 1927 als laatste uit de sterkte. Het onderzoek
gaat voort en wij zullen met regelmaat onze
bevindingen gaan delen.
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Flitsen
Cursisten ARB krijgen ook historisch perspectief
De ARB (Algemene Reservisten Basisopleiding)
is in september overgegaan van de
Oranjekazerne in Schaarsbergen naar de
Generaal Winkelmankazerne in De Harskamp.
Het schietkamp is voorlopig de vaste plek
voor de ARB. Alle nieuwe reservisten van de
Koninklijke Landmacht krijgen hier hun eerste
militaire training. De eerste lichting van 48
deelnemers rondde op 19 september het
traject af, waarvan het grootste deel instroom

Blauw Korpsbord voor majoor

betreft voor het Korps Nationale Reserve. Op

Arjen den Hollander

de Winkelmankazerne is ook de Historische

Tijdens de retentiedag op 3 oktober

Collectie van het korps gehuisvest. Het is nu

ontving majoor Arjen den Hollander het

mogelijk om alle lichtingen cursisten, die

Blauwe Korpsbord uit handen van de

in de Harskamp hun opleiding volgen, een

korpscommandant luitenant-kolonel Hans

rondleiding te geven en historisch besef bij te

Berding. Hij kreeg het bord op voordracht

brengen over hun eveneens vrijwillig dienende

van luitenant-kolonel Roeland den Hollander

voorgangers. De certificatenuitreiking van de

wegens zijn grote verdiensten voor de

ARB vond plaats voor het collectiegebouw.

ontwikkeling van het Natresopleidings en

De ceremonie werd tevens gebruikt om

-trainingsprogramma in het kader van inzet

een fraai stuk aan de collectiebeheerders te

binnen de Civiel Militaire Samenwerking

overhandigen; het betrof een oproepbrief aan

(CMS) onder de politiewet. Arjen is de

een Landstormer uit 1919.

drijvende kracht voor het Korps en de
landmacht rond deze ontwikkelingen. Er
waren diverse obstakels te overwinnen.
Mede door Arjen en de grote oefening
‘Samen Sterk’ in het najaar van 2018 kregen
de ontwikkelingen vorm en zijn nu breed
geaccepteerd. Gekwalificeerde eenheden
van het Korps Nationale Reserve zijn direct
inzetbaar bij ondersteuning van civiele
autoriteiten in het hoogste geweldsspectrum.
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Defensity College werkstudent helpt mariniers

Nieuwe IRO-lichting C&E

Nederlandse mariniers en oud-mariniers

Op 5 november ontving een nieuwe

verpulverden op 24 oktober het wereldrecord

lichting Communication and Engagement

speedmars. Zij doken bijna 18 minuten onder

(C&E) officieren hun certificaat voor het

het oude record, dat sinds 2016 op naam van

voltooien van de initiële opleiding voor

de Britse mariniers stond. Het 21-koppige

Reserve Officier (IRO). In een intensieve

team trainde een jaar lang vrijwel dagelijks

opleidingsweek kwamen onderwerpen

om het record van de Britse Royal Marines

aan bod als leiderschapstraining, militair

ruimschoots te breken. Werkstudent Anne

recht, commandovoering, militaire ethiek,

(masterstudent Geneeskunde aan het

patrouilles lopen, gesprekstechnieken en

Erasmus MC in Rotterdam) heeft binnen

nationale operaties. De samenstelling van

haar rol in het Defenisity College (DC) een

deze groep reservisten was divers, waardoor

belangrijke bijdrage geleverd aan het helpen

er binnen de groep veel kennis en ervaring

neerzetten van dit wereldrecord. Vanuit

aanwezig was. Aan de opleiding namen zowel

haar DC-werkplek bij het Fieldlab van het

Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD)

Mariniers Opleidingscentrum maakte ze deel

als Reservisten Militaire Taken (RMT) deel.

uit van het mariniersteam en was zij mede

Deze mix bleek tijdens de opleidingsweek dan

verantwoordelijk voor de verzameling en

ook zeer waardevol. Tijdens de eindoefening

analyse van alle sportmedische data van de

komen de leerlingen erachter wat zijn of

lopers. Bovendien reed/fietste Anne geregeld

haar zwakke en sterkte kanten zijn. Deze

een aantal rondes mee tijdens de trainingen!

leermomenten zijn goed, want door elk
scenario te evalueren konden de militairen
hun feedback meenemen in het volgende
scenario. De militairen werden voor de
eindoefening naar het militaire oefenterrein
in Stroe gebracht. Ze werden daar
toegesproken door kolonel Fulco Stallmann,
die hen een hart onder de riem stak voor het
begin van de eindoefening.
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Financiering vaandel

Ruim 130 natresmilitairen volgen

BVL Amsterdam-West bijna rond

teststraatopleiding

In de vorige November Romeo stond het

De eerste lichting militairen van 10

bericht dat de Charlie compagnie van 20

Natresbataljon startte op 9 november met

Natresbataljon de hand had weten te leggen

het afnemen van coronatesten. Samen met

op het originele vaandel van de Bijzondere

militairen van 43 Brigade Verkenningseskadron

Vrijwillige Landstorm Amsterdam-West.

bemanden zij gedurende vijf dagen de

Inmiddels is er door verschillende betrokken

XL-teststraat in MartiniPlaza in Groningen

mensen (gul) gedoneerd om de financiering

onder leiding van de GGD. De testlocatie in

van het vaandel rond te krijgen. Middels

MartiniPlaza bestaat uit acht straten waar in

deze weg wil de Charlie compagnie de (gulle)

totaal 120 mensen per uur getest kunnen worden

gevers bijzonder hartelijk bedanken voor hun

op het virus. Vijf teststraten zijn zo ingericht dat

donatie voor het vaandel!

mensen er met de auto doorheen kunnen, de
andere drie zijn voor fietsers en voetgangers.

We zijn er echter nog niet. Het vaandel heeft

Op 14 november zijn nog eens 120 militairen van

in totaal €1.500,- gekost. Op het moment

10 Natresbataljon opgeleid door trainers van 43

van schrijven staat de teller op €1.265,-. Met

BVE en Phoenix OOCL onder toeziend oog van

een kleine €250 hebben we het streefbedrag

collega’s van de geneeskundige dienst. Hierdoor

gehaald. Mocht je dus nog niet gedoneerd

kunnen zij, zodra het nodig is, meteen aan de

hebben en gaat je het ook aan je hart om

slag. In de woorden van één van de testers: “Het

dit prachtige stukje cultureel erfgoed veilig

is fijn een bijdrage te kunnen leveren in deze

te stellen voor de Natres? Aarzel dan niet

moeilijke tijd.”

om te doneren door het bezoeken van onze
crowdfundactie:
https://www.doneerdoel.nl/actie/2676/
historisch-vaandel-bijzonder-vrijwilligelandstorm-amsterdamwest
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Project KEMPHAAN van start

juiste balans tussen de basisvaardigheden

In Utrecht vond op 13 november de eerste

van de infanterist en de taak van bewaker

bijeenkomst plaats van het project ‘Kemphaan’.

en beveiliger kwam uitvoerig aan de orde.

Korpscommandant luitenant-kolonel Hans

Evenals zaken rond houding, gedrag, uitstraling,

Berding gaf de aftrap van dit nieuwe project,

opleiding en korpstrots waren onderwerp

dat is geïnitieerd door de Korpsjongsten met

van gesprek. De resultaten worden verder

ondersteuning van het Korpsbureau. Het

uitgewerkt en vertaald naar een concrete visie

bracht ruim 20 deelnemers afkomstig uit alle

van de werkgroep KEMPHAAN. Deze worden

natresbataljons en de FKNR bij elkaar op de

vervolgens aangeboden aan de korpsleiding en

Kromhoutkazerne.

de bataljonscommandanten. Wordt vervolgd!

Doelstelling is om de knelpunten te bespreken
waar korpsleden tegenaanlopen op de

Commandowisseling Bravo Cie 20 Natresbataljon

werkvloer en in de uitvoering van hun taken. De

Kapitein Peter van Velthuijsen is de nieuwe

doorwikkeling van het korps en de verandering

commandant van de Bravo Compagnie 20

van steun- naar basiscapaciteit en de Civiel

Natresbataljon. Kapitein Arjan Wagemaker

Militaire Samenwerking (CMS) onder de

droeg tijdens een ceremonie op het

politiewet is een mooie opwaartse beweging,

legercomplex Bergen het commando over

maar gaat ook flink hogere eisen stellen aan

op 12 september. De overdracht was eerder

de skills & drills, fitheid, mentale en fysieke

gepland op 14 maart, maar corona gooide

weerbaarheid en organisatie. En juist op dat

roet in het eten. Wagemaker heeft een nieuwe

gebied zijn er behoeftes vanuit de werkvloer.

functie aanvaard bij het stafdetachement van
20 Natresbataljon in Den Haag.

Veel militairen willen voorwaarts en zich verder
ontwikkelen. Zij hebben echter het gevoel
afgeremd te worden door de eigen natresorganisatie als gevolg van ‘zelfverzonnen
regels’ en krampachtig vastklampen aan
het handboekje. Kan het allemaal niet
wat pragmatischer en in lijn met onze
beroepscollega’s? Ook het onderwerp wat is
nu eigenlijk een natresmilitair en is er wel een
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30NB in oefening Zebra Sword

(Joint Intelligence, Surveillance Acquisition

Van 26 oktober tot en met 15 november

& Reconnaissance Commando). Elke week

namen militairen van 30 Natresbataljon

werd er een eenheid van compagniesgrootte

(30NB) deel aan FTX (Field Training Exercise)

op de been gebracht voor bewakingstaken

Zebra Sword door 13 Lichte Brigade. Het

en ondersteuning. Vanwege de Covid-19

was de grootste oefening van de Koninklijke

maatregelen werd gewerkt in van elkaar

Landmacht in 2020. Van het oorspronkelijk

geïsoleerde groepen, zogenaamde ‘bubbles’.

plan om ook in Duitsland te oefenen werd

Bij de diverse oefenscenario’s (diefstal,

vanwege de Covid-19 pandemie afgeweken.

dreiging en robuust optreden) hielden de

De eenheden zouden dan eerst in quarantaine

natresmilitairen zich goed staande.

moeten om te kunnen deelnemen.

De oefenleiding was tevreden, luitenantkolonel Wygman van B&Tco onderstreepte

Uiteindelijk werd er geoefend binnen

het met: “Dank voor de goede

Nederland en werden de ingezette mensen

samenwerking en de manier waarop jullie

van 30 Natresbataljon ingedeeld op de

deze ondersteuning hebben neergezet!”

luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel

Alle deelnemers aan de oefening ontvingen

bij B&Tco (Bevoorrading en Transport

als herinnering een originele Zebra Sword

Commando) en in ’t Harde bij JISTARC

2020 coin.
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Nieuwe collega’s sloten ARB af
Op het Infanterieschietkamp in De Harskamp
sloten op 19 november 37 nieuwe cursisten de
ARB (Algemene Militaire Opleiding Reservisten)
met succes af. Aansluitend ontvingen zijn
hun certificaat van deelname. De cursisten,
afkomstig uit het Korps Nationale Reserve,
1CMI, Natops en het Defensity College (DC)
doorliepen de afgelopen weken een vol
opleidingsprogramma. Het opleidingspeloton
KMS/ARB hield de cursisten van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat bezig. Een opleiding,
waarbij de voornaamste militaire (basis)kennis,
lessen ZHKH, opleiden tot basisschutter, sport,
militaire houding en vaardigheden worden
bijgebracht. Last but not least; kennismaken
met het militaire leven. De nieuwe militairen zijn
klaar voor een volgende stap, zij stromen in bij
de diverse eenheden binnen om daar verder te
worden opgeleid.
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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.
42

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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