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Op zaterdagavond 17 Juli werd een detachement van 30 Natresbataljon
met spoed naar Maastricht gestuurd waar een gat in de dijk bij een
waterbassin met woonboten ontstaan was.
FOTO: 13 LICHTE BRIGADE
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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
Beste collega-reservist,

Zoals aangegeven gaat dit ‘4-schillenmodel’ (van
operationeel militair naar ondersteunend militair,
reservist en uiteindelijk bedrijfsleven/maatschappij)
veel impact hebben. Ik vraag u dan ook om hier
kennis van te nemen en de ontwikkelingen goed te
volgen. Verder wil ik de complimenten uitspreken
voor de ARB en IRO organisatie die in staat zijn
geweest om tijdens de coronacrises en passend
binnen de richtlijnen toch nieuwe geslaagde
cursisten af te leveren. Dat hebben we hard nodig!

Voor u ligt de nieuwste uitgave van November
Romeo, iets later dan gepland, mede door de
actuele gebeurtenissen in Limburg, waarbij de
wateroverlast zo ernstig was dat eenheden van de
13 Lichte Brigade inclusief 30 Natres bataljon zijn
ingezet om ondersteuning te verlenen aan de civiele
diensten. Wij wilden u als lezer deze bijzondere
eervolle steunverlening niet onthouden in dit
dubbeldikke vakantienummer. We zitten in een
fase waarin veel gebeurt en waar veel gebeurd is.
Nu de coronacrisis wat meer naar de achtergrond
verschuift kunnen we wat langzaam terugkeren
‘naar normaal’ en dat heeft positieve gevolgen voor
de inzet van reservisten. Zo mocht ik op 19 juni, na
lange tijd, weer een beëdiging bijwonen waarbij ook
6 medailles voor eerlijke en trouwe dienst werden
uitgereikt (allen 26 jaar!). Zo hebben we ook een
mooie workshop bij het FKNR georganiseerd waarbij
ik met de tuba (!) mocht lopen.

Tenslotte, in deze editie van de November Romeo
artikelen over de operationele gereedstelling onder
de COVID-19 maatregelen, de nationale inzet van
reservisten, de samenwerking tussen 42 BVE en de
Natres, interviews met de commandant 13e brigade
en de Krijgsmachtadjudant. Korte nieuwsberichten
maken het nummer compleet.
Veel leesplezier!
Kolonel drs.
F.H. (Fulco) Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur
Reservepersoneel Koninklijke
Landmacht

De staatssecretaris van Defensie heeft recent een
brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het
nieuwe HR-model voor Defensie. Het nieuwe
model gaat meer flexibiliteit en mogelijkheden tot
maatwerk bieden voor de organisatie maar ook voor
de reservist. Daarnaast wordt er een grote stap gezet
naar het verbeteren van de operationele gereedheid
en het aantrekkelijker maken om te werken bij
defensie. De CDS heeft een cruciale aansturende
rol bij deze HR-transitie. Het gaat namelijk om
een ingrijpende cultuur- en gedragsverandering:
Defensie zal met het nieuwe HR-model op een
andere manier voorzien in de benodigde mensen
en daarmee de arbeidsrelatie anders vormgeven
dan we van oudsher gewend zijn. Recent was ik
deelnemer aan de Masterclass HR transitie waar
we dieper zijn ingegaan op dit nieuwe HR-model.

Heeft u een vraag?
Stuur een e-mail aan:
FH.Stallmann@mindef.nl

Ik nodig u met klem uit om ook uw bijdrage
(in tekst en beeld) te leveren aan November Romeo
om elkaar te blijven informeren, te betrekken en bij
te praten.
Hiervoor kunt u een mail sturen naar de redactie
van November Romeo: faj.warmer@mindef.nl
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Door extreme regenval in Zuid-Limburg traden beken van de bovenstroomse
gebieden van de Maas buiten hun oevers en was de voorspelling dat de Maas voor
overstromingen zou kunnen zorgen. Deze situatie was in juli 2021 dusdanig van
omvang dat de veiligheidsregio als civiele autoriteiten om militaire bijstand vroeg.
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WATERCRISIS

ACTIE BESLECHTEN
WATERCRISIS IN LIMBURG DOOR
KENNIS EN KENNISSEN

Anco van den Heuvel-RWS/CTW
en RSD-er bij 1CMI Co

DOOR: MAJOOR AARNOUT MIJLING

Defensie heeft hierop gereageerd met de
directe inzet van o.a. de 13 Lichte Brigade met
het 41 Pantsergeniebataljon, 30 Natresbataljon
en 13 Geneeskundige Compagnie en de inzet
van de Genie. Het bleek een lange inzet te zijn
om de watercrisis te bezweren. De militairen
zetten zich vooral in om de civiele autoriteiten
te ondersteunen met advies, bij evacuatie, het
uitvoeren van noodmaatregelen op kritieke
plekken en versterking van een zwakke brug in
Valkenburg.

schoven we mee met de hoogwater golf op de
Maas.”
Vanuit Venlo trokken de verschillende eenheden
het gebied in. Zo streek een detachement van
41 Pantsergeniebataljon met Natrescollega’s
neer in Baarlo, waar de militairen met zweet
op het hoofd zandzakken versleepten en
plaatsten. Groepscommandant sergeant Paul:
“Er zit hier een dip in de dijk. Komt het water
er overheen, dat kan dat schade veroorzaken
waardoor de dijk kan “openscheuren”. Daarom
werden zandzakken geplaatst. Om de nodige
versteviging te beiden is ruim 150 meter
overbrugd.

Dat gebeurde op diverse plaatsen in Zuid- en
Noord-Limburg, waaronder Arcen en Bergen.
Majoor Frank Peters, Regionaal Militair
Operationeel Adviseur: “In Venlo hadden we
een commandopost opgericht nabij een brug,
omdat de provincie door de Maas in tweeën
wordt gesplitst. Zo konden we te allen tijde
inwoners aan beide kanten van de rivier te
hulp schieten. Hierna verplaatsten we onze
commandopost noordwaarts naar Well: zo

Op zaterdagavond werd een detachement
van 30 Natresbataljon onder leiding van
de kapitein Kouwenhoven met spoed naar
Maastricht gestuurd waar een gat in de dam
bij een waterbassin met woonboten ontstaan
was. Tijdens het dichten werd nog een tweede
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lek ontdekt. Na het plaatsen van een acht
meter lange zware stalen H-balk werd de dam
verstevigd met zandzakken. De aangevoerde
zandzakken werden in een snel tempo op de
dam geplaatst en in enkele uren was deze
weer stabiel te noemen. Hierna werden de
Natresmilitairen naar Oirschot gebracht voor
rust en een nieuw en fris detachement van
hetzelfde bataljon bleef in de regio ‘stand-by’
voor als er toch nog problemen ontstonden.

Hoe ben je terecht gekomen bij deze
watersnoodcrisis?
Anco: “Ik zag de watercrisis vanuit
mijn RWS-rol van tevoren aankomen
op basis van de waterstand- en
waterafvoervoorstellingen, want ik ontvang
vanuit het Watermanagementcentrum
Nederland (WMCN) beroepsmatig updates.
Wanneer het Landelijke Coördinatiecommissie
Overstromingsdreigingen (LCO) in de lucht
komt, wordt ik daarover geïnformeerd. De
watercrisis begon voor mij op dinsdag en
woensdag. Ik had toen ook al contact met Lkol
(r) Marc Balemans die via de Genie al in contact
was met het Territoriaal Operatiecentrum
(TOC) om hen van informatie te voorzien over
de komende risico’s.
De combinatie van meteo- en
waterstandsvoorspellingen gaven mij
voldoende inzicht over wat er op ons afkwam
vanuit Duitsland en België. Ik heb daarop
overleg gehad met het Crisis Expert Team
Waterkeringen (CTW) en ben op zaterdag naar
het zuiden afgereisd. Toen ik bij Roermond was
kreeg ik de melding binnen om verder te rijden
naar Maastricht omdat de grote hoeveelheden
water daar een dam hadden verzwakt.
Zodoende heb ik mij daar vroegtijdig gemeld
bij de officier van dienst van Rijkswaterstaat,
mijn zuidelijke collega, en ben zodoende
betrokken bij het eerste COPI overleg van
de Veiligheidsregio. Daar is de eerste risico
inschatting gemaakt, daarna is gekeken naar
mogelijke oplossingen en welke inzet benodigd
is voor het realiseren van de verschillende
oplossingen. Het afwegen van mensen,
middelen en andere capaciteiten.”

Anco van den Heuvel-RWS/CTW:
Opvallend was de rol van Anco van den
Heuvel: Anco is in dienst bij Rijkswaterstaat
(RWS) als medewerker waterveiligheid. In het
dagelijkse werk is hij druk in de weer met het
beheer en onderhoud van de waterkeringen
en duinen op de Waddeneilanden en twee
grote kunstwerken, de zeesluizen in Farmsum
(onder de rook van Delfzijl) en de sluizen in
Lemmer. Hij is, doordat hij in het verleden
noodmaatregelen heeft toegepast, in 2016
lid geworden van het landelijke Crisis Expert
Team Waterkeringen (CTW) en zodoende
aangesloten bij verschillende watercrisisteams
en bij WIKI-noodmaatregelen waar de
opgedane kennis geborgd is. Deze achtergrond
en kennis bracht hem ooit in contact met het
samenwerkingsverband Water Risk Training
Expertise centre (WTEc) waarin Defensie,
Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen
verenigd zijn. Het WTEc is vanuit Defensie
bemenst vanuit het Regiment Genietroepen.
Dat allemaal is voor Anco de aanleiding geweest
om Reservist Specifieke Deskundigheid (RSD) te
worden bij 1 CMI Commando. Hij maakt deel uit
van het peloton water, netwerk infrastructuur.
Hij kent zodoende de militaire denk- en
handelswijze en kan een makkelijke slag met
het civiele maken. En dát bleek hier ook het
geval.

Wat is bijzonder aan de combinatie van
waterexpert en reservist zijn?
“Op het moment dat bij het COPI het besluit
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Anco van den Heuvel:
"Juist bij deze risicovolle inzet
zag ik de betekenis van de slogan
Safety Always: oog, oor en zorg
voor elkaar hebben op spannende
momenten maakt het team."

genomen werd om Defensie in te zetten
werd ik gelijk naar voren geschoven om de
technische aanpak toe te lichten. Omdat ik
de werkwijze van Defensie ken, ben ik goed
in staatom de aanpak voor uitvoering van de
maatregelen aan de eenheid uit te leggen.
Volgens het boekje heb ik mij gemeld bij de
kapitein Kouwenhoven van de aanwezige
compagnie en hem ingelicht over het plan
en de inzet van de risicopunten, mogelijke
oplossingen en volgorde van aanpak. Een
bijzondere is daarbij het aanwijzen van de
looproute op de dam. Daar is gezamenlijk extra
gekeken naar de persoonlijke risico’s die onze
mensen liepen langs de grillige waterlijn. Daar
is het idee geboren om reddingsvesten ergens
vandaan te toveren om de veiligheid voor onze
eigen mensen te waarborgen. Dat hebben we
gelukkig vooraf de inzet kunnen regelen via de
plaatselijke brandweer voor de eerste 20 man
die vooraan moesten lopen en het meeste
risico liepen.”

“Door de werkzaamheden en risico’s
met elkaar te bespreken wisten de
compagniescommandant en de mensen in de
actie precies wat ze te doen stond. Zo konden
we de veiligheid extra waarborgen door ter
plekke bij te sturen om de spoedklus binnen
korte tijd te klaren. De Last Minute Risico
Analyse, de LMRA, hebben wij met z’n allen
vooraf met elkaar uitgevoerd en dat heeft
inzichten gegeven over de risico’s die wij zagen
en de manier waarop wij daarop als groep
acteerden. Zo is er extra aandacht gekomen
voor de opdracht ‘let extra op elkaar’. Er werd
per peloton zelfs één persoon aangewezen
die op de veiligheid moest letten. Deze
‘aangewezen Safety-functionaris’, in dit geval
een Sergeant-Majoor, ging goed zichtbaar
op afstand staan om de situatie te kunnen
overzien en kon zo goed het overzicht bewaren
om waar nodig in te grijpen. Zo kon tijdens
de actie ook de veiligheid voor eigen mensen
gewaarborgd blijven.”
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te oefenen. Ook in Nederland is dat real-life te
doen op bijvoorbeeld het terrein van het 105
Geniecompagnie Waterbouw en het testcentrum
Flood Proof Holland bij TU Delft. Het Water Risk
Training Expertise centre (WTEc) heeft dat al
eerder gedaan met oefenen met zandzakken en
de inzet van innovatieve waterkeringmiddelen.
Daar is in scenario’s te trainen wat wel en wat
niet kan. Maar ook met welke middelen je een
waterkering op kan zetten. WTEc zou bijvoorbeeld
deze kennis en ervaring kunnen borgen en
daarmee levend kunnen houden. “

LMRA
“Er zijn tijdens LMRA-meetings door de mannen
en vrouwen ook vooraf vragen gesteld over
de eigen veiligheid. Als voorbeeld noem ik het
openmaken van een container met zandzakken.
‘Er moest op enig moment een container met
gevulde zandzakken worden opengemaakt.
Levensgevaarlijk. Omdat door het afzetten van de
container bij het openen van deze container alle
zware en gevulde zandzakken tegen de deuren
waren geschoven. Bij het openen komt alles dan
in één keer met een enorme klap en kracht naar
buiten zwaaien, met een grote kans op ernstige
verwondingen bij alle mensen die er omheen
staan. Mensen hebben elkaar aangesproken om
hier voorzichtig mee om te gaan en op voldoende
afstand te staan en deze deuren voorzichtig te
openen om alle risico’s uit te sluiten. Ik zag dat
mensen afstand namen en mensen elkaar er op
bleven wijzen. Het kan dus, elkaar scherp houden
op risico’s, ook op momenten van stress!”

Wat kan het samenwerkingsverband WTEc
betekenen?
“Mijn tip aan de RMOA’s (Regionaal Militair
Adviseur van de Veiligheidsregio) is om via de
commandolijn met watersnoodvragen beroep
te doen op het samenwerkingsverband en
kennisplatform WTEc. WTEc kan het juiste
netwerk van specialisten en kennis aan de
specifieke watercasus koppelen. Dit helpt ook
de risico’s van eigen personeel in verrassende
situaties te verkleinen.
Want WTEc kan als expertplatform snel het civielmilitaire en kennisnetwerk ‘aanpingen’ om de
watercrisis zo snel mogelijk te beslechten. Maar
weet ook de weg naar speciale middelen om de
evacuatie in goede banen te leiden, zoals speciale
evacuatie-trappen die valide en minder-valide
mensen met goed fatsoen en veilig in en uit de
vrachtauto’s laten stappen. Het zou mooi zijn
als zulke speciale attributen al bij de overheden
(o.a. waterschappen) klaar staan. Ik denk dan aan
een container waarin sets van reddingsvesten,
veiligheidsharnassen, warmtedekens en speciale
trappen voor evacuatie. Want die specifieke
primaire middelen zijn zo snel ter plekke in plaats
van te moeten ‘sprokkelen en te improviseren’.
Alle partners in de crisis kunnen er dan snel mee
aan de slag. En snelheid telt!”

Hoe wordt deze nieuwe watersnood-kennis
geborgd voor de toekomst?
“Maar gelijktijdig acteren op de grens van land
en in het water met verraderlijke stroming vereist
extra getrainde ogen en oren om risico’s te zien
waar je tegen aan kan lopen. Met deze opgedane
kennis kan je weloverwogen risico-inschattingen
maken en je afvragen ’pfffff, het ging maar nét
goed’, ‘wanneer is het een ‘Bridge too far’ en
‘waar stop ik?’. Dat moet je weten en ervaren met
elkaar. Training en opleiding helpen er bij. En ook
stop-stop-stop roepen mag in zo’n geval zeker!
Ik heb nieuwe inzichten gekregen in het
verhogen van watersnood-kennis. Troepen die
in de toekomst mogelijk vaker in risicovolle
watergebieden worden ingezet moeten vaker
meegenomen worden in het vraagstuk ‘wat
doet water’ en ‘hoe ga we ons voorbereiden
op inzet van de rand van water en land’. Dat is
8

Anco’s 5 tips voor de reservist bij watercrisis-inzet:
1.	Zorg dat je zelf fit bent: gedurende de inzet hebben wij mensen gezien die een stap opzij
deden omdat het teveel werd.
2.	Beoordeel de risico’s met de IK-LMRA: wat kan er fout gaan? Welke gevaren zijn aanwezig?
Bespreek dat vooraf inzet met elkaar en los het op om de opdracht te volbrengen. Zijn
er speciale PBM’s nodig om de opdracht veilig uit te kunnen voeren, vraag er om bij de
leiding.
3.	Speak up: ken je eigen beperkingen en meld dat van te voren. Daar is dan door iedereen
rekening mee te houden en op te vangen. Dat is de kracht van een sterk team.
4.	‘Vreemde ogen dwingen’: gebruik ook civiele Safety kennis bij Defensie-inzet. Elke
suggestie om het anders en veiliger te doen is juist dan erg welkom.
5.	Let goed op elkaar: zorg voor elkaar en drink en eet wanneer dat aangeboden wordt. Dat
verhoogt de inzet.
waterkeringen opzetten oefenen bij Flood Proof Holland in 2018:
https://www.regimentgenietroepen.nl/nieuws/2018-06-01-innovatieve-maatregelenbeproefd-bij-flood-proof-hollandVideo: https://www.youtube.com/watch?v=s2SL9XwbQcU&t=51s
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Een chronologisch verslag van de berichten op social media over
de inzet van 30 Natresbataljon tijdens de watersnood in Limburg.
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30 NATRESBATALJON

30 NATRESBATALJON
SCHIET TE HULP IN LIMBURG

TEKST: 30 NATRESBATALJON FOTO’S: 30 NATRESBATALJON, 13 LICHTE BRIGADE

16 juli - Vandaag zijn militairen van 13
Lichte Brigade (41 Pantsergeniebataljon, 30
Natresbataljon, 42 BLJ en 13 Geneeskundige
Compagnie) weer actief geweest bij het leveren
van hulp in Limburg. Bij Meerssen werd samen
met de brandweer een gat in de dijk gedicht.
Tussen Thorn en Wessem verstevigde een
detachement de dijk met zandzakken. Ook zijn
militairen van onze brigade actief in Roermond
en Venlo. De situatie in de omgeving van
Roermond wordt namelijk steeds nijpender. Het
water zal hier nog verder stijgen. Ook Venlo is
in de problemen. Het vlakbij de Maas gelegen
ziekenhuis wordt volledig geëvacueerd om zo
een eventuele overstroming voor te zijn.

het plaatsje Wessem heeft de D-compagnie,
3000 zandzakken gevuld en gelegd om een
nooddijk aan te leggen. Daarna verplaatsten zij
zich naar Venlo. Hier hebben zij bij het VieCuri
Medisch Centrum, 36 ton zand verplaatst om
het VCMC tegen de ernaast stromende Maas
te beschermen. Hartverwarmend is de steun
(ook fysiek) van de plaatselijke bevolking en
het bezoek van de Minister-President. Niet
alleen bewaken en beveiligen behoort tot onze
hoofdtaak, maar ook het ondersteunen van de
civiele autoriteiten bij calamiteiten en rampen.
Als ’t Moet!
18 juli - De inzet van 13 Lichte Brigade (41
Pantsergeniebataljon, 30 Natresbataljon en
13 Geneeskundige Compagnie) in het door
overstromingen getroffen Limburg ging
afgelopen zaterdag onvermoeid door. De
militairen zetten zich vooral in bij het plaatsen
van zandzakken. Zaterdagavond zijn de B- en
E-compagnie met spoed naar Maastricht

17 juli - De D-compagnie van 30 Natresbataljon
heeft als vlaglocatie Brunssum. Deze Limburgse
compagnie is nu druk bezig om letterlijk huis
en haard te beschermen tegen het stijgende
water. Maar ook de E-compagnie uit Vredepeel
en de C-compagnie uit Oirschot zijn ingezet. Bij
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gedirigeerd, waar een gat in de dijk bij een
waterbassin met woonboten ontstaan was.
Tijdens het dichten ontstonden nog twee
lekken. De aangevoerde zandzakken werden in
een snel tempo op de dijk geplaatst en in enkele
uren was deze weer stabiel. Hierna werden de
natresmilitairen naar Oirschot gebracht voor
rust en een nieuw detachement van hetzelfde
bataljon bleef in de regio stand-by voor als
er toch nog problemen ontstonden. De
complimenten van hun commandant, maar ook
van commandant Brandweer en Rijkswaterstaat,
geeft ze een enorme voldoening. ‘Als ’t Moet’ en
nu moet het dan ook!

voort. Mooie oefeningen waren gepland voor
dit weekend. Scenario’s met oefenvijand en
verschillende actiemomenten. Bij onze mensen
echter geen enkel onvertogen woord. “Het
zou triest zijn als wij niet zouden zijn ingezet.
Oefenen kunnen we nog altijd!”, roepen de
soldaten Harm, Renee, Lars en korporaal Tim
in koor. “Wij hebben non-stop zandzakken
gevuld en de dijken versterkt. Wij weten waar
wij het voor doen en dat geeft voldoening. Als
de vermoeidheid toeslaat worden we wat melig,
maar het versterkt de band enorm.” De mannen
kijken elkaar wat plagerig aan.

De C-compagnie van 30Natresbat heeft van
vrijdag opkomst 18.00 uur tot zaterdagochtend
onverminderd doorgewerkt. Terwijl zij zich
voorbereiden voor een welverdiende rust in
Oirschot, hebben de B- en E-compagnie het
van hun overgenomen in Zuid-Limburg. De
D-compagnie is daarentegen constant ingezet
en de strijd tegen het water gaat onverminderd
12

Ook de D-compagnie was zaterdagochtend
in Roermond aan het werk. Samen met de
plaatselijk bevolking zandzakken vullen en langs
rivier de Roer gelegd. Een indrukwekkende
samenwerking! Inmiddels kunnen ze de
zandzakken ook machinaal vullen, wat enorm
veel tijd scheelt. Bij Arcen is een nooddijk
door de bevolking gebouwd, maar deze moet
echter herbouwd worden. Een klus waar
de D-compagnie zich op heeft gestort. Er is
ook teleurstelling binnen ons bataljon. Onze
Zeeuwse collega’s van de A-compagnie staan in
de startblokken en staan te popelen om ingezet
te worden. De tijd zal het leren.
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Onlangs was November Romeo te gast bij de Overste Hans Berding ,
Korpscommandant KNR. Het leek de redactie een goed idee om wat
meer van de mens achter de commandant te weten te komen en een
portret van een “pur sang “ Natres militair te schetsen.
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KORPSCOMMANDANT

KORPSCOMMANDANT
IN DE SCHIJNWERPERS

TEKST: DRS. ERIK DIRKSEN SM B.D. FOTO’S: PRIVÉ EN ARCHIEF KNATRES

Hans Berding kwam als dienstplichtige op als
ROAG (Reserve Officier Academisch Gevormd)
in lichting 88-4(wie kent deze termen nog !),
ingedeeld bij het Regiment Technische
troepen en werkzaam bij het Regiment
Verbindingstroepen. Hij diende als vaandrig in
Ede op de Elias Beeckman Kazerne en zwaaide
af, zoals dat toen ging, als 2e Luitenant. Hij
solliciteerde toen meteen bij ons Korps en
kon in 1990 beginnen als PC bij Pel. 385 in Den
Haag op de Frederik Kazerne. Daarna doorliep
hij vlot de rangen, via plv CC van de 13e Cie.,
in 1997 CC van Foxtrot Cie. 20 NatresBat,
Kapitein in de staf Opleidingen & Trainingen
van 50 NatresBat op de Zwaluwenberg, Majoor
bedrijfsvoering bij 20 NatresBat in Den Haag
en Hoofdofficier Toegevoegd in de Korpsstaf in
Utrecht, bataljonscommandant 40 NatresBat
te Harderwjk, later, na de samenvoeging van 40
en 10, bataljonscommandant 10 NatresBat in
Havelte. Na nog een korte periode in 2015 in de
staf IGK (Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht)

op de Zwaluwenberg werd hij in 2016 aangezocht
als Korpscommandant. Voorwaar een prachtige
Natres- carrière!
Maar zoals elke Natres-militair heeft de overste
ook een privé leven. In 1965 geboren in Best,
is Hans Berding een geboren en getogen
Brabander. Zijn civiel-professionele leven
heeft zich van jongs af aan in de ICT sector
afgespeeld. Na zijn dienstplichttijd begon hij in
1989 bij IBM Nederland als information analyst,
waar hij als customer relations manager na
10 jaar vertrok om via een korte periode bij
een concurrent op IT gebied, namelijk AT&T
Nederland, te gaan werken bij de Gemeente
Zoetermeer als manager van de eenheid
Informatievoorziening. Ook zijn civiele carrière
verliep voorspoedig. In 2008 vertrok hij weer
naar zijn eerste werkgever, IBM, om daar nu een
people management rol te gaan vervullen. Hij
gaf nu leiding aan een team van projectleiders
uit India en uit Nederland, waarbij zijn taak
15

was om de teamleden, ondanks de verschillen
in achtergrond en cultuur, optimaal te laten
samenwerken. In 2015 volgde een overstap naar
Landelijke Eenheid van de Nationale Politie waar
hij leiding gaf aan een afdeling en betrokken
was bij de integratie van politieonderdelen (b.v.
Verkeerspolitie, Spoorwegpolitie, Waterpolitie)
die nu verantwoordelijk zijn voor de gehele
Nederlandse Hoofdinfrastructuur van water,
spoor- en snelwegen. Dit werd weer gevolgd
door een post als senior adviseur binnen
het Landelijk Operationeel Coördinatie
Centrum(LOCC) in Driebergen, verantwoordelijk
voor de realisatie van projecten op het gebied
van Informatie Veiligheid binnen het LOCC.
Momenteel, sinds 2019, is Hans Berding manager
van het Adviesteam Informatievoorziening
Sociaal Domein bij de Gemeente Den Haag.
We zijn hier wat dieper ingegaan op de vele
activiteiten die Overste Berding heeft verricht,
omdat het een goed voorbeeld is van de kracht
van elke Natres-militair, van welke rang dan
ook, die geworteld is in de civiele samenleving.
Juist zijn veelzijdige achtergrond maakt hem
zo geschikt om aan het hoofd van ons Korps te
staan, met militairen met een zo grote diversiteit
aan civiele beroepen.

Overste Berding is zeker geen “watje”. Inmiddels
heeft hij 18 keer de Nijmeegse Vierdaagse
gelopen, daarnaast stapt hij graag op zijn 1600cc,
6 cylinder BMW motor en houdt hij zijn fysiek op
orde met fietsen op zijn Fatbike. Gelukkig blijft
er nog wat tijd over voor zijn gezin met vrouw,
3 kinderen, 2 stiefkinderen, 2 kleinkinderen
en Labrador hond, waarmee hij in een pas
aangeschafte camper op pad gaat. En dat laatste
leidt toch wel tot enige reflectie, zeker voor
diegenen onder ons, die ook als dienstplichtig
militair in de Koude Oorlog hebben gediend. In
1988, het jaar van zijn opkomst, oefende onze
krijgsmacht nog intensief op de Noord-Duitse
laagvlakte bij de grens met de DDR (OostDuitsland). In 2010 ontmoette Hans Berding
de dame, die in 2012 zijn tweede vrouw zou
worden. Zij was voormalig DDR burger, dus
voormalige “vijand”. Dat is in het gezin Berding
nog vaak onderwerp van gesprek, zeker als ze
op bezoek zijn in Weimar, bij de schoonvader
van Hans, die zelf ook heeft gediend in de NVA
(Nationale Volks Armee, het Oost-Duitse leger).
Wat dat betreft mogen we blij zijn dat we in
deze tijd leven, waarin in ieder geval aan de
tegenstelling tussen Oost en West een eind is
gekomen!

16

25 JAAR NATRESBATALJONS
1 mei 1996- 1 mei 2021
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25 JAAR

Met de val van de Muur en het verdwijnen het Warschaupact, werd het na 1990
duidelijk dat Nederland weinig meer had te duchten van een grote aanval over
land. Het vertrouwde vijandbeeld uit de Koude Oorlog bestond niet meer. De
Koninklijke Landmacht zette een nieuwe koers uit en daarmee gepaard gingen
forse reorganisaties en aanpassingen. Ook voor het Korps had het gevolgen,
allereerst werden per 1 maart 1993 de losse pelotons in organieke samenstelling
onder de compagnie staven in PMC/RMC verband geplaatst (landelijke nummering
compagnieën 1 t/m 19). Deze reorganisatie leidt tot opheffing van de voormalige
Provinciale Militaire Commando’s (PMC). Hiervoor in de plaats kwamen drie grote
Regionaal Militaire Commando’s (RMC) met elk één nieuw groot natresbataljon:).

TEKST: MAJOOR FRED WARMER FOTO’S: ARCHIEF KORPS, NMM, NIMH, GERARD VAN OOSBREE/DUTCH DEFENCE PRESS

En per 1 mei 1996 werd gestart met de
reorganisatie van compagnie- niveau naar
de opbouw van de drie Natresbataljons,
en de stafdetachementen, respectievelijk,
RMC Oost (10 Natresbataljon), RMC West (20
Natresbataljon) en RMC Zuid (30 Natresbataljon),
in totaal 17 compagnieën). Deze reorganisatie
leidt tot opheffing van de voormalige Provinciale
Militaire Commando’s (PMC). Hiervoor in de
plaats kwamen drie grote Regionaal Militaire
Commando’s (RMC) met elk één nieuw groot
natresbataljon.

25 veiligheidsregio’s in Nederland, waarin
politie, brandweer, medische diensten en
Defensie samenwerken. Deze 1e mei 1996
is dus de officiële oprichtingsdatum van de
Natresbataljons.
Er komen in 1997 zelfs nog twee RMC’s bij:
RMC Midden en RMC Oost. Om de extra
RMC’s een eigen bataljon te geven, worden
twee compagnieën in Amersfoort uit 20
Natresbataljon afgesplitst en omgedoopt tot
50 Natresbataljon. Bij 10 Natresbataljon vindt
ook een afsplitsing plaats; diverse compagnieën
in Oost-Nederland vormen 40 Natresbataljon.
Hoewel het aantal bataljons op papier groeide,
bleef het totale aantal functies gehandhaafd op
circa drieduizend.

Er verdwenen maar liefst 61 pelotons en
het aantal functies in het Korps Nationale
Reserve ‘nieuwe stijl’ werd op ruim 3.400
gesteld. Naarmate de jaren verstrijken blijft
de krijgsmacht saneren en inkrimpen. Ook
het Korps Nationale Reserve ontkomt rond
het millennium niet aan een vermindering
van het aantal functies. Bovendien volgen de
RMC’s de ontwikkelingen binnen de nieuwe

De situatie van natresbataljons onder bevel van
de Regionaal Militair Commando’s blijft bijna
15 jaar bestaan. Gedwongen door krimpende
budgetten moet de landmachtorganisatie
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Samenvoeging 20 en 50 Natres
bataljon , Delft 8 september 2012

echter nog ‘slanker’ worden. Tot de vele
maatregelen behoort in 2009 ook de beslissing
om de nationale operaties van de RMC’s te
integreren in de hoofdkwartieren van de drie
gevechtsbrigades.

Nationale Reserve wordt op 8 september 2012
besloten het aantal natresbataljons weer terug te
brengen naar drie, gelijk aan het aantal brigades.
Aan het zilveren jubileum van de drie
Natresbataljons zal uitvoerig aandacht besteed
worden tijdens de Korpsdag eind van dit jaar!

In vervolg op verdere reorganisatie en een
heroverweging van de taakstelling Korps
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Territoriaal
Operatiecentrum
Koninklijke Landmacht

Beschermen wat ons dierbaar is

COVID -19
INZET VAN
RESERVISTEN

Kolonel Piet Hagenaars

DOOR MAJ AARNOUT MIJLING

Hiertoe is een jaarverslag uitgegeven, klik
hieronder op de link.
Kolonel Piet Hagenaars kijkt tevreden terug op de
inzet van reservisten: “Het TOC werd van de ene
op de andere dag met een heel nieuwe opdracht
belast: de operationele planning en aansturing
van de inzet van de krijgsmacht in het kader van
Covid-19. Vele reservisten (onderofficieren en
officieren) hebben een heel waardevolle bijdrage
geleverd aan het werk van het TOC. Of het nu ging
om het werk in de stafsecties, in de Operations
Room of als algemene ondersteuning, het was
heel goed om deze gemotiveerde mensen aan
het werk te hebben. Reservisten blijven zonder
twijfel ook in de toekomst voor het TOC van groot
belang als deel van de schaalbare capaciteit.“
Meer informatie
https://www.defensie.nl/binaries/defensie/
documenten/jaarverslagen/2021/05/19/jaarverslagverantwoordingsdag-2020/kst-35830-X-1.pdf
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INZET RESERVISTEN

Reservisten hebben samen met militairen en
burgers van de landmacht bijgedragen aan de
nationale respons op COVID-19. Het inmiddels
operationele Territoriaal Operatiecentrum
(TOC) heeft met COVID-19 direct in 2020 zijn
vuurdoop gehad en vele inzetten gepland,
gecoördineerd en aangestuurd in nauw overleg
met civiele crisispartners. Ervaringen uit de
eerste golf zijn toegepast en de samenwerking
met het Landelijk Operationeel Coördinatie
Centrum (LOCC) en het Landelijk Operationeel
Team Corona (LOT-C) verlopen goed. Het
TOC en de vele operationele capaciteiten van
de landmacht blijven operationeel voor de
ondersteuning van en coördinatie met civiele
autoriteiten. De steunverlening beïnvloedt wel de
gereedstellingsactiviteiten. Schaarse capaciteit,
zoals geneeskundig personeel, kan maar op één
plek tegelijk ingezet worden. De samenwerking
bood en biedt daarnaast een goede basis om
een meer permanente vorm van aansluiting te
vinden voor interdepartementale crisisaansturing.

Eind vorig jaar zou de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) het eerste concert
van de TIME-theatershow al hebben uitgevoerd. Zangers en zangeressen waren al
geselecteerd. Repertoire was bekend en ingestudeerd. Zalen en theaters waren al
geboekt. En toen kon het helaas geen doorgang vinden.
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FKNR

FANFARE ‘KORPS
NATIONALE RESERVE‘

CORONA-proof oefenen
De FKNR pakte dit voorjaar de draad weer op en
bereiden zich verder voor! Elke zaterdag kwamen
een klein groepje muzikanten hun partijen
inspelen. Dit ging per sectie. Alles Corona-proof
georganiseerd en met voldoende afstand speelden
we muzikanten de popnummers in. Door middel
van een koptelefoon met een click-track en
muziek lukt het dirigent Alfred Willering om alles
strak onder elkaar te krijgen. Audioproducent Lex
van Diepen zorgt ervoor dat alles tot één geheel
wordt gemixt en bruikbaar is voor onze artiesten.
Want die kunnen met deze opnames thuis ook aan
de slag! Dus als het weer kan, zijn wij er klaar voor.

Saxofoonensemble en TKL bij de online
editie van de Nacht van de Militaire Muziek 2021
Op zaterdag 17 april jongstleden speelde een
deel van het saxofoonensemble samen met drie
tamboers van de Tamboers Koninklijke Landmacht
bij de online editie van de Nacht van de Militaire
Muziek. Samen brachten ze met het stuk Spain
een eerbetoon aan de afgelopen jaar overleden
jazzpianist Chick Corea.
Normaal gesproken wordt ieder jaar in maart de
Nacht van de Militaire Muziek georganiseerd,
een muziekevenement in het Nationaal Militair
Museum met optredens van alle militaire
orkesten. De verschillende orkesten spelen
een avond lang verspreid door het museum op
verschillende podia in diverse samenstellingen.
Vorig jaar werd het evenement vanwege corona
afgelast, maar dit jaar werd de stilte in het
museum doorbroken door een unieke online
editie. Op drie verschillende podia in een verder
vrijwel leeg museum speelden ensembles van de
militaire orkesten. Zeven camera’s en een drone
brachten het evenement in beeld en het geheel
was te volgen via een livestream. U kunt de
livestream ook terugkijken op YouTube.

Heeft u een vraag voor FKNR?
Stuur een e-mail aan: pr@fknr.nl
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De oud Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en
Krijgsmachtadjudant, adjudant der mariniers, Rob van Haastrecht hebben op 18
februari jongstleden tientallen vragen tijdens een livechat beantwoord.
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INTERVIEW

INTERVIEW KRIJGSMACHTADJUDANT

TEKST: MAJ AARNOUT MIJLING FOTO’S: MCD, KONINKLIJKE MARINE

Hierop zocht de redactie van November Romeo
contact met de Krijgsmachtadjudant Rob van
Haastrecht om door te vragen over de quote die
de oud CDS maakte:
“Een deel van de mensen zegt bijvoorbeeld:
de term reservist is niet goed want dat lijkt het
alsof je op de reservebank zit. En dat is niet zo.
Als je voor ons werkt, maar niet voltijd, dan ben
je misschien wel een deeltijdmilitair. Of hoe je
het maar wil noemen. Dus daar moeten we naar
kijken.”

zelf reservisten nu op missie. En de geluiden die
daarvan teruggekomen zijn héél positief en het
grappige is wel dat het in eerste instantie een
beetje terughoudend is ‘huh, krijg ik een reservist?’
en uiteindelijk zijn mensen ‘spinnend tevreden’
als ze eenmaal aan de bak zijn met elkaar. Ik sluit
het niet uit dat de Krijgsmacht in de toekomst wel
naar eenheidsgewijs gaan uitzenden gaat inclusief
reservisten. En als je je ziet de tekorten bij defensie
en het specialisme en de kennis en kunde die de
reservist meebrengt, dat zou te dom zijn als je
daar als organisatie geen gebruik van maakt.

Krijgsmachtadjudant Rob van Haastrecht:
“Ja, ik heb ondertussen ook met wat mensen
gesproken over de meerwaarde van de reservist
voor de organisatie. Wat je ziet is er een enorme
verschuiving denk ik van de reservist, het oude
type reservist zoals dat bij de meeste militairen in
het hoofd zit van die komt opdraven als we een
tekort hebben en dan op individuele basis, zie je
dat het nu veel gestructureerder gaat. We sturen

Midden in een cultuurverandering
Ik denk dat defensie in een cultuurverandering
zit en dit gaat in de toekomst wel een generatie
duren of een aantal jaren. Maar we moeten écht
naar een andere manier van denken toe waarbij
die oproepbare capaciteit of reservistencapaciteit
belangrijker gaat worden in de toekomst. Defensie
wil naar een andere manier van optreden toe
waarbij informatie-gestuurd centraal staat, snel
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wendbaar zijn én flexibel zijn met een kleine
kern. Dan moét je wel naar een schillenmodel
toegaan waarin je kunt opschalen met
specialisten én reservisten en uiteindelijk de
mobilisabele capaciteit waarin de reservist
een belangrijke rol speelt. Je ziet ook dat waar
de reservisten vroeger op een open dag werd
ingeschakeld omdat de reguliere militairen aan
hun overuren zaten. Het beeld dat dat opriep is
dat ze misschien wel iets te zwaar waren, niet
wisten hoe je een uniform moest aantrekken en
niet fit waren, nou dát beeld is écht wel aan te
veranderen en zal nog wel enige tijd voortduren
omdat dit in het systeem van de mensen zit.
Maar ik zie dat het in de bedrijfsvoering steeds
normaler wordt dat er mensen voor een tijdelijke
periode bij komen.

Zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer
voorbeelden van zijn. En in mijn achtergrond,
in mijn vorige functie bij de mariniers, zag je
ook dat je voor bepaalde specialisme, als het
bijvoorbeeld gaat over koudweer-optreden
dat we echt mensen terughalen omdat ze de
kennis en ervaring in huis hebben. Die collega’s
kiezen dan wel voor iets anders buiten defensie,
maar willen dan toch verbonden blijven. Dat is
natuurlijk waardevolle expertise die eigenlijk
voor het grijpen ligt. We zullen allemaal even
moeten wennen aan het idee dat dat in de
toekomst meer deeltijdmilitairen, ook in de
terugstroom, gaan zien, maar dit gaat in de
toekomst meer en meer gebeuren. Maar als je
kijkt naar waar de Krijgsmacht in de toekomst
naar toegaat, hoe de bevolkingsgroei zich
ontwikkeld, dan is dit een logisch gevolg dat je
van deze constructies gebruik gaat maken.

Beroeps en deeltijdmilitairen gaan elkaar
steeds beter begrijpen
Ik heb een succesverhaal van een collegaadjudant die naar Irak op uitzending is geweest.
En ja, iedereen was daar spinnend tevreden over.

Nieuwe HR model
Ik heb nog gepraat bij de HDP over de positie van
de reservisten in het nieuwe HR model. Ik worstel
zelf ook een beetje met die term ‘reservist’,
dat geeft mij ook een beetje gevoel dat is
‘reserve’, het ligt op de plank en je pakt
het alleen als je het nodig hebt. Misschien
moeten we nadenken over een andere naam
voor reservist. Ik heb ‘m ook niet paraat,
maar de naam ‘deeltijdmilitair’ komt daar
aardig bij in de buurt, maar dekt wel beter
de lading. In het nieuwe HR model wordt
de positie van de reservist/deeltijdmilitair
en gewone militair zoveel als mogelijk gelijk
getrokken. Hoe precies weet men nog niet
hoe zich dat gaat verhouden. Het nieuwe HR
model geeft de commandanten ter plekke
veel mogelijkheden om in te spelen op de
arbeidsmarkt maar ook om anders om te
gaan met contracten om deeltijdmilitairen
aan te stellen.
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opleidingsscholen in het land en we doen heel
veel dezelfde dingen met namen op soft skills
met daar een eigen sausje eroverheen. Maar ik
zie heel veel kansen om op opleidingsinstituten
reservisten in te zetten want we halen nu de
operationele capaciteit van eenheden naar
de scholen toe en dichten daarmee het ene
gat met het andere gat om operationele
eenheden te vullen, Waarom niet op scholen
meer deeltijdmilitairen of reservisten inzetten?
Zij hebben de kennis en ervaring en dan denk
ik bijvoorbeeld aan schietmodules. Oudere
ervaren onderofficieren die reservist zijn zou je
daar uitstekend voor kunnen inzetten. Daarmee
ontlast je de reguliere eenheden, vergroot je de
opleidingscapaciteit nog eens een keer en zou je
de eigen opleidingen voor reservisten op kunnen
vangen. Ik denk dat daar een enorme kans ligt.
Ik kom op veel plaatsen, maar als ik een reservist
in een eenheid moet aanwijzen, dan gaat dat niet
1-2-3 lukken. Zij gaan nu al op in het geheel.

Neem reservisten mee in het
opleidingssysteem
De commandant heeft straks de mogelijkheid
in het nieuwe HR model de mogelijkheid om
in te spelen op wat er gaat gebeuren. En er zij
al een aantal proeftuinen. Komt er een nieuw
wapensysteem in of de commandant krijgt een
andere opdracht, dan kan hij ter plekke opschalen
of afschalen. Maar zeker in het opschalen moet
in de commandant’s systeem komen dat hij niet
alleen maar mensen hoeft op te leiden die hij
al kent, maar ook in de reservistenpool moet
kijken waar de rest van de eenheid ook van kan
profiteren. Mijn advies aan de commandant zou
zijn om het potentieel van reservisten zeker in
het opleidingssysteem mee te nemen. Ik vraag
me wel af of dat écht in het systeem zit af en toe.
We zijn toch geneigd om te kijken naar initieel
opleiden en niet naar het grotere geheel.”
Waarom niet meer opleiden dóór reservisten?
De Krijgsmachtadjudant vervolgt: “Allereerst
denk ik dat je de opleidingscapaciteit anders zou
moeten gaan bekijken en ik denk in het geheel
dat niet alleen het opleiden van reservisten
zelf centraal zou moeten staan, maar ook het
opleiden dóór reservisten zou erg interessant zijn
voor de CLAS organisatie. Ik kom op heel veel

Nieuw denken: reservist inzetten als
mentor-supervisor
Met name op de scholen- het leren schietenmoet in een geconditioneerde omgeving
aangeleerd worden. Ik ben voorstander van zo’n
constante factor op de scholen. Onze mensen
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worden steeds jonger en komen eerder op een
instructeursfunctie. Misschien hebben zij wel
operationele ervaring en inzet gehad, maar
daarmee is niet iedereen geschikt om op te
leiden. Nou, als je daar in een soort mentorsupervicor rol een ervaren reservist kan zetten,
dan zou je dat volgens mij al morgen moeten
doen. Maar dat is nieuw denken. We zitten heel
erg vast in het oude stramien. Maar ik zie hier
een enorme kans om het anders in te richten. Bij
de mariniers hebben we mentoren aangesteld
als vraagbaak voor de jonge kaderleden. En dat
werkt gewoon, die voelen zich ook gesteund en
krijgen feedback.”

is positief te noemen. Het echte nieuwe pak
gaat nog even ff duren, ze gaan met een interim
oplossing aan de slag. De camo-pakken die we nu
hebben gaan naar de Veva heb ik begrepen. De
Natres en RSD’ers zijn meegenomen in de nieuwe
kledingbeleid en daarmee ook in de nieuwe
uitrusting. Zo ook de nieuwe gevechtslaarzen.
Dat mag en kan niet anders zijn dan de collega’s
die full time werken.”
Goedbezig
Haastrecht tot slot: “Ik heb respect en waardering
voor reservisten. Je hebt je eigen baan, je
besluit dan ook nog beschikbaar te blijven voor
defensie. En dan ga je in je eigen spaarzame tijd
en aandacht besteden om inzetbaar te blijven.
Ik moet zeggen dat ik na een werkweek vaak
niet heel erg veel zin heb om in het weekend iets
anders te ontplooien. En als je dan de energie
kan vinden om dat te gaan doen, nou dan kan
ik daar alleen maar respect en waardering voor
opbrengen. Om als reservist ergens binnen te
komen, dan moet je vaak ook nog opboxen tegen
een soort zweem die er omheen hangt. Dan is
het bewonderingswaardig te zien hoe mensen
doorzetten en wat hartstikke goed functioneert
in de organisatie. We hebben er ook echt wat
aan. En dat ze er de tijd en energie in willen
steken. Goedbezig, absoluut.”

Vierkante-meter moet écht ingeregeld zijn
Ik vind verbetering materieel en persoonlijke
uitrusting erg belangrijk. In de aankoop krijgt het
nieuwe VOS en DOKS systeem voor de reservist
de volledige aandacht, en dat moet ook. Zeker
in het BB TIN verhaal moet je goede spullen
hebben. Ook al zou je 1 of 40 uur bij defensie
werken, de spullen die ie krijgt en waarmee hij of
zij zijn werk moet doen moeten echt goed zijn.
Want we mogen onze mensen niet op weg sturen
met het beste materiaal wat er op dat moment
op de markt beschikbaar is voor die mensen. Ze
moeten met het best mogelijke spul op pad, of
dat nu is bij het bewaken van een synagoge of
in een inzetgebied, dat moet geregeld zijn. Die
vierkante-meter moet echt ingeregeld zijn.
Ik ben er voorstander van voor één pak voor
iedereen. Dat we allemaal hetzelfde pak gaan
dragen. Ik denk dat het goed is dat mensen die
bij defensie komen kiezen voor een onderdeel
voor hun identiteit, dat moet ook zo blijven. Maar
dat kan je ook zichtbaar maken door andere
dingen op het uniform, met het hoofddeksel
bijvoorbeeld. En je kan het ook uitstralen.
Maar dat we naar een pak gaan voor iedereen
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Krijgsmachtadjudant; "reservisten: Goedbezig, absoluut."

Specifieke specialisten gezocht
Krijgsmachtadjudant Rob van Haastrecht:
“Aan het nieuwe HR model zit natuurlijk ook
het nieuwe loonhuis en beloningsmodel
aangekoppeld. Dat moet wel zo ingericht gaan
worden dat je voor de specifieke specialisten op
een andere manier gaat belonen. Anders ga je ze
niet binnenkrijgen, en ga je ze zeker niet houden.
We zullen als organisatie aan het idee moeten
gaan wennen dat we specialisten binnen krijgen
die niet springend voorwaarts gaan, ook niet de
DCP afleggen, maar die wel 25 jaar zijn en het
salaris van een kolonel krijgen omdat we deze
specifieke specialisten gewoon nodig hebben.
En dat is in het strakke hiërarchische systeem
waarin we nu zitten heel lastig te verkroppen als
je hier als beroeps al dertig jaar rondloopt en er
komt een snotneus met een capuchon voorbij. En
ook nog iemand die zich opsluit in een kamertje
zonder daglicht, maar wel meer salaris krijgt. Dat
is wel waar we naar toegaan in de toekomst.
Anders krijg je de specifieke specialisten
niet binnen, dan zijn ze weg. Dit moeten we
goed communiceren. We zijn er al langzaam
mee begonnen. Je ziet dat bepaalde groepen
al bindingspremies krijgen waardoor
onderofficieren in de rang van korporaal het
salaris van een sergeant-majoor krijgen omdat
er nu eenmaal schaarste is. En dat is eigenlijk een
markteting verhaal. En dat zie je daar al ontstaan
en dat gaat ook op deze gebieden plaatsvinden.
Daarbij vind ik wel dat de bijzondere positie
van een militair ook gewaardeerd moet worden
want die Cyber-specialist heeft waarschijnlijk
de beperking dat ie niet uitgezonden kan
worden, terwijl een militair dat wel heeft. Ook
daar moeten we oog voor hebben dat dat
beloningsmodel ook daarop in orde is. Maar dát
er verschillen gaan ontstaan, ja, dat is één ding
wat zeker is. Anders kunnen we niet meegroeien
met de markt.”
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“Respect en waardering voor het feit dat reservisten
inzetbaar willen zijn. Verbonden willen blijven aan
de krijgsmacht. We hebben er ook echt wat aan.
En dat ze er de tijd en energie in willen steken.
Goedbezig, absoluut.”

Kijk hier livechat terug van oud CDS
Rob Bauer en Krijgsmachtadjudant Rob
Haastrecht
https://mediasite.mindef.nl/MEDIASITE/Play/
c2c7ebdf844246be9599d685596ec4911d
Heeft u een vraag aan de
krijgsmachtadjudant? Stuur een e-mail
aan: RHA.v.Haastrecht@mindef.nl

In februari kwam het jaarverslag IGK over 2020 uit. Hierin zijn de bevindingen en
adviezen terug te lezen over zaken die nu bij Defensie spelen op het gebied van
werkbeleving, middelen en opleiding & trainingen. Maar ook over reservisten.
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JAARVERSLAG IGK

IGK OVER RESERVISTEN

Vorige Pagina:
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht,
F.V. van Sprang, Luitenant-generaal
der Mariniers : ‘Bied reservisten meer
zekerheid op het gebied van aanstelling
en contract, zoals door tijdige
informatie over de aanpassing ervan.’

TEKST: MAJ AARNOUT MIJLING FOTO’S: MAJOOR FRED WARMER

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), F.V.
van Sprang, Luitenant-generaal der Mariniers:
“Op het onderwerp reservisten Defensie zijn
bijzonder veel ontwikkelingen gaande. Wellicht
– in het kader van de adaptieve Krijgsmacht zelfs te veel, waardoor het overzicht zoekraakt.
Met goede bedoelingen is een groot aantal
verbetermaatregelen geïdentificeerd, maar in
de praktijk ziet de IGK dat deze over elkaar heen
buitelen”. Deze observaties baseert de IGK op
ervaringen opgedaan tijdens werkbezoeken en
gesprekken met overlegorganen van reservisten.
Waar op dit moment behoefte aan bestaat is
focus oftewel keuzes. Dat is zeker van belang in
een tijd waar reservisten steeds meer integreren
in de reguliere bedrijfsvoering van Defensie. De
IGK adviseert dan ook om prioriteiten te stellen
in het geheel aan verbetermaatregelen die
momenteel op de agenda staan. Een belangrijk
deel daarvan is gerelateerd aan de rechtspositie
van de reservist. In deze jaarrapportage zijn de
IGK adviezen hierover opgenomen ten aanzien
van de top 5 prioriteiten die gesteld zouden
moeten worden. Deze zijn: passende contract- en

aanstellingsvormen, duidelijke afspraken
over toegang tot defensievoorzieningen
zoals gezondheidszorg, vergoedingen, een
betere toegang tot opleidingen en trainingen,
verbetering van het materiaal en persoonlijke
uitrusting en verbetering van de administratieve
ondersteuning.
De IGK constateert dat de inzet van de
reservisten binnen de krijgsmacht ook in 2020
is toegenomen. Het CLAS beproeft nieuwe
vormen van inzet in het kader van Terrorisme
in Nederland (TIN). Het CLSK werkt aan de
positionering van de Groep Luchtmacht
Reserve als een structureel gegarandeerde
flexibele capaciteit . De KMar heeft de inzet
van reservisten in het kader van ‘adaptief
aan de grens’ verder verbeterd. Het volledig
gelijkwaardig inzetten van reservisten naast
beroepscollega’s is inmiddels de norm geworden.
Het CZSK zet de reservisten vooral in als tijdelijke
vulling van vacatures binnen de staande
organisatie, dat doorgaans voltijds inzet van de
reservist vraagt. De inzet van reservisten binnen
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DOSCO, DMO en de Bestuursstaf is in 2020
vooral gericht op het gebruik van civiele expertise
en doorgaans voor 32 uur per week. Aangezien
deze reservisten voor administratieve zaken
terugvallen op hun eigen OPCO is een juiste
afstemming tussen dit OPCO en DOSCO, DMO en
de Bestuursstaf een belangrijke voorwaarde.

Ondanks de introductie van digitale P&O systemen
verwerken reservisten en hun commandanten,
in tegenstelling tot hun beroepscollega’s, nog
veel administratieve handelingen handmatig. Als
voorbeeld noemt de IGK de opleidingsregistratie
in een decentraal systeem in eigen beheer en
het volledig handmatig registreren, tekenen
en centraal in Utrecht verwerken van de
opkomstlijsten van reservisten.

Rechtspositie
Met een toenemende inzet van reservisten
wordt hun roep om passende contract- en
aanstellingsvormen steeds sterker. Dat geldt ook
voor de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden,
zoals een vergoeding voor gegarandeerde
beschikbaarheid. In het nieuwe HR-model
wordt gekeken naar nieuwe aanstellings- en
contractvormen voor militairen en burgers.

Financieel
De groeiende inzet van reservisten kon in de
afgelopen jaren goed binnen de begroting worden
gefinancierd door de Defensieonderdelen. In de
loop van 2020 is daar een kentering in gekomen
en is de rem op de inzet van reservisten gezet. Met
name bij de Groep Luchtmacht Reserve heeft dat
tot ophef geleid. De activiteiten van een deel van
de reservisten werden op relatief korte termijn
stilgezet. De gevolgen van het abrupt verminderen
en soms zelfs beëindigen van inzet waren voor
het individu soms zeer ingrijpend. Een deel van de
betrokken reservisten was in de loop van de tijd
financieel sterk afhankelijk geworden van de inzet
bij de GLR. Er was sprake van full time reservisten
die in de structurele vacatures van de organisatie
waren gezogen. De remmende maatregelen en de
onzekerheid over beschikbare uren voor inzet heeft
bij de rest van de reservisten niet bijgedragen aan
het vertrouwen in Defensie als werkgever.

De IGK verwacht dat het huidige systeem
voor individuele afspraken met reservisten
komt te vervallen en wordt ondergebracht in
een contractvormen voor deeltijdmilitairen.
Daarnaast herziet Defensie ook het huidige
bezoldigingssysteem voor reservisten. Defensie
wil adaptief zijn met een diepe verankering in
de maatschappij, een hoge mate van flexibiliteit
om daar waar nodig tijdelijk en plaatselijk
prioriteiten te kunnen leggen voor inzet.
Alle goede plannen van de afgelopen
jaren op het gebied van aanpassen van de
reservistencontracten en de daarbij behorende
arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
hebben helaas ook in 2020 nog niet geleid
tot veel verandering. Als Defensie een
serieuze stap wil maken richting een adaptief
ingestelde krijgsmacht waarin voltijds- en
deeltijdsmilitairen naast en met elkaar werken
zal ze passende contractvormen moeten
bieden en de rechtspositie van de reservist en
beroepsmilitair meer in lijn moeten brengen met
elkaar.

De IGK adviseert dat reservisten meer zekerheid en
vooral duidelijkheid geboden wordt door tijdig en
goed te informeren indien wijzigingen in afspraken
zich voordoen.
Werving & selectie
De wens om reservisten sneller te keuren en
aan te stellen en de toenemende omvang van
het reservistenbestand zorgen voor een veel
grotere structurele druk op de keurings- en
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De IGK op bezoek bij de Landelijke
Schiet en Vaardigheids Wedstrijden
KNR.

opleidingscapaciteit. Ook dit jaar is de
beperkte capaciteit voor reservisten, net als
voorgaande jaren, een probleem geweest. Er
is wederom een stuwmeer aan kandidaten dat
lang moet wachten op keuring, aanstelling en
opleiding. Voorts ervaren reservisten dat ze
een lage prioriteit krijgen bij de toekenning van
opleidingsplaatsen. Tot slot annuleert Defensie
opleidingen regelmatig op het laatste moment
terwijl reservisten al afspraken met hun civiele
werkgever hebben gemaakt over tijd die niet
meer te wijzigen zijn. De IGK adviseert zorg te
dragen voor een goede afstemming tussen vraag
en aanbod van keuring, selectie en opleiding van
aspirant reservisten.

beschikbaar zijn of tijdens de selectie zijn
afgevallen. Dit geldt zelfs voor reservisten die
volledig zijn opgeleid en gekwalificeerd voor
de werkzaamheden en veelal de beoogde
functieplaats vervullen. Hun beste optie is om
Defensie als reservist te verlaten en zich als
nieuwe instromer aan te melden. Dat is echter
een onzeker traject door het ontbreken van enige
garantie. De IGK adviseert reservisten eerder op
te nemen in de selectie voor de overgang naar
een beroepsfunctie.
COVID-19
De pandemie heeft ook de inzet van de
reservistenpopulatie getroffen. Er zijn veel
geplande activiteiten niet doorgegaan en
binnen de afspraken, die er voor de reservisten
gelden, is er gezocht naar compensatie
van de weggevallen inzet door middel van
vergoedingen. Verder is er op het gebied
van digitale trainingen en opleidingen heel
duidelijk succes geboekt, maar gezamenlijke
oefeningen en de uitvoering van ceremonieel
zijn maandenlang gemist. De reservisteninzet

Tijdens zijn werkbezoeken en gesprekken met
reservisten geven zij regelmatig bij de IGK aan
een vaste aanstelling bij Defensie te ambiëren
maar dat de weg naar zo’n aanstelling vaak lang
en vol hindernissen is. Zo komt de reservist pas
voor een beroepsfunctie in aanmerking nadat
re-integranten, herintreders, beroepsmilitairen
en burgermedewerkers van Defensie niet
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is overigens gewoon doorgegaan als dat nodig
was en soms zelfs specifiek tot stand gekomen:
reservisten zijn nadrukkelijk ingezet tijdens
COVID-19.
Het gemixte beeld van voelbare beperkingen
en het wegvallen van gezamenlijke activiteiten
is voor een klein deel gecompenseerd door de
inzet in de crisisorganisatie, waarbij reservisten
voor Defensie als een katalysator hebben
gefunctioneerd in de samenwerking met civiele
instanties.

van crisis en gedeeld werkgeverschap. Deze
vergaande samenwerking is niet alleen voor
de reservisten belangrijk maar ook voor de
uitstraling en bekendheid van Defensie in de
maatschappij cruciaal. De COVID-19 periode
heeft dit aangetoond toen reservisten hebben
bijgedragen om een brug te slaan naar de
civiele samenleving door Defensie te versterken
met kennis en mogelijkheden om haar taak
effectiever uit te voeren. De IGK pleit derhalve
ook voor een snellere en betere voortzetting van
deze samenwerking.

Externe contacten
Net als in voorgaande jaren heeft de IGK
een aantal bedrijven en civiele organisaties
bezocht waar reservisten werkzaam zijn.
De IGK constateert dat op het gebied van
samenwerking met civiele bedrijven Defensie
in 2020 veel voortgang heeft geboekt. Met
diverse instanties en bedrijven heeft Defensie
afspraken gemaakt over samenwerking,
uitwisseling van personeel, inzet in het geval

Middelen
Ook in 2020 is de gedateerdheid
van de middelen, zoals voertuigen
verbindingsmiddelen, wapensystemen en
persoonlijke uitrusting, waarmee de reservisten
hun werk moeten doen aan de orde geweest.
In de afgelopen jaren is dit licht verbeterd maar
de reservisten merken dat zij vrijwel altijd als
laatste aan de beurt zijn als het gaat om de
vervanging van middelen.
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Administratieve ondersteuning
De IGK constateert dat ondanks eerder gedane
beloftes reservisten en hun commandanten nog
veel administratieve handelingen handmatig
verwerken terwijl de beroepscollega’s deze
handelingen inmiddels volledig digitaal kunnen
verwerken. Als voorbeeld noemt de IGK de
opleidingsregistratie in decentrale eigen
systemen en het volledig handmatig registreren,
tekenen en centraal in Utrecht verwerken van de
opkomstlijsten van reservisten.

Prioriteiten mbt reservisten
Het onderwerp reservisten bij Defensie
kent veel ontwikkelingen waardoor het
integraal overzicht zoek dreigt te raken.
Met goede bedoelingen is een groot aantal
verbetermaatregelen geïdentificeerd om
de inzet van reservisten steeds meer te
integreren in de reguliere bedrijfsvoering als
flexibele schil. De IGK heeft de bewindslieden
geadviseerd om prioriteiten te stellen zodat
er meer focus komt om zichtbare resultaten
te bereiken. De rechtspositie van de reservist
neemt daarin een centrale rol. Gebaseerd op
de werkbezoeken van de IGK en gesprekken
met overlegorganen van reservisten adviseert
hij om de prioriteit te leggen bij 1. Passende
contract- en aanstellingsvormen voor
reservisten, 2. Duidelijke afspraken over de
toegang tot voorzieningen bij Defensie zoals
gezondheidszorg, 3. Een betere toegang tot
Opleidingen & Trainingen, 4. Verbetering
van het materiaal en persoonlijke uitrusting
en 5. Verbetering van de administratieve
ondersteuning.

Lees het jaarverslag 2020 van de IGK:
www.defensie.nl/onderwerpen/igk/jaarverslagen
Heet u een vraag aan de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht (IGK) F.V. van Sprang: Stuur dan een
e-mail aan het secretariaat van de
IGK: igk@mindef.nl
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Ivo de Haard (1981) is sinds 2001 werkzaam bij de Landmacht. Tijdens zijn
studie is hij begonnen als soldaat bij de Nationale Reserve. Na het voltooien
van zijn bachelor en master opleiding is hij nu sinds 2011 naast zijn civiele baan,
werkzaam als officier. In deze functie heeft hij verschillende uitzendingen
gedraaid. Van deze bijzondere carriere heeft hij een fraai boek geschreven met
de titel ‘met open vizier, van Amersfoort tot Timboektoe’. De nieuwsgierigheid
van de redactie is gewekt, daarom: Wie is de schrijver en waarom een boek?
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RESERVIST OP UITZENDING

MET OPEN VIZIER, VAN AMERSFOORT
TOT TIMBOEKTOE

TEKST: MAJOOR FRED WARMER, IVO DE HAARD FOTO’S: IVO DE HAARD

Kan je wat over jezelf vertellen?
Ik ben Ivo De Haard, 39 jaar. Naast het werk heb
ik ook nog een leven samen met mijn vriendin in
Elst (Ut). We wonen dicht bij het bos en gaan er
graag uit op de mountainbikeroutes of om hard
te lopen.

Wat heb je zoal gedaan?
Dit is met name één van de dingen die ik
beschrijf in het boek. Het ‘op oefening’ gaan,
steunverleningen bij het OTCMAN (Opleidingen Trainings Centrum Manoeuvre, indertijd
infanterie en cavalerieschool), SVV (School voor
vredesmissies) en later het opwerken naar een
uitzending en vervolgens het op uitzending
gaan.
Net zo interessant als ‘wat’ je meemaakt is met
‘wie’ je dat doet. Wat mij van de Natres bij is
gebleven is de mix van verschillende opleidingsen carrière-achtergronden wat het zo dynamisch
en uniek maakt. Na jaren als soldaat te hebben
gewerkt, ben ik korte tijd gestopt omdat ik
een drukke civiele baan had met avond en
weekenddiensten. Na een paar jaar later begon
het groene pak weer te kriebelen en ben ik
gestart als Korporaal met als doel in te stromen
als PC, ditmaal bij de B-cie van 50 NATRESBAT.
Wederom was het lastig te combineren met
mijn civiele baan en ben ik over gestapt naar
het CIMIC-bataljon, het huidige 1 Civiel Militaire
Interactie Commando.

Hoe ben je indertijd bij Defensie begonnen?
Defensie had altijd al mijn interesse, ik
solliciteerde jong en blue bij de Landmacht
als beroeps. Na een korte periode op de KMS
waar ik niet helemaal mijn draai kon vinden,
werkte ik tijdelijk als administratieve kracht
op de Bernhardkazerne voordat ik begon
aan een HBO studie. Mijn kamergenoot
was, de toen nog Sergeant-Majoor (later
Korpsadjudant Natres) red.), Frans van der
Grift. Hij vertelde met regelmaat over de Natres
waarna ik een oefenavond heb bijgewoond. De
wervingscampagne van de Natres, waarbij een
Natres militair uit een Chinook sprong, leek mij
ook wel wat. Korte tijd later was ik weer terug
in het groene pak, als soldaat bij 50 NATRESBAT,
A-cie, 4e peloton.
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Bij CMI had ik de mogelijkheid om veel
verschillende (militaire) opleidingen te volgen
zoals de middelbare Defensie vorming (MDV)
en een analyse-opleiding. Met deze papieren en
werkervaring kon ik uiteindelijk doorstromen
naar de rang van Majoor. Korte tijd later had ik
de mogelijkheid om als information operations
analist op uitzending te gaan naar Mali. Een
dik jaar later deed de tweede mogelijkheid tot
uitzending zich voor naar Litouwen, als Public
Affairs Officer. Beide uitzendingen waren totaal
anders, de eerste was met de Luchtmobiele
Brigade en tweede met 43 gemechaniseerde
brigade.

baretten en gestationeerd in Gao, als ‘reservist’
en dan ook nog ‘zonder rode baret’ merkte ik
dat men toch eerst de kat uit de boom kijkt.
‘Wie ben je?’ en ken jij je ‘skills en drills?’ Ik heb
geprobeerd me zo open en lerend mogelijk op
te stellen, in plaats van ‘ik laat het wel even
zien’. Als je dan uiteindelijk mee gaat met een
helicopteroperatie om je werk te doen, dan
voelt het allemaal wel heel echt. De enhanced
Forward Precense in Litouwen was weer totaal
anders en hier heb ik het gemechaniseerd
internationaal samenwerken van dichtbij
meegemaakt.
Waarom een boek?
Nu hoeven we de lezers van November Romeo
niet te vertellen dat Defensie een bijzondere
werkgever is, maar ik merkte in mijn civiele
baan dat het wel altijd vragen op riep. Tijdens
de uitzendingen schreef ik stukjes naar mijn
vrienden en kennissen die de militaire context
soms heel erg ingewikkeld vonden.
Ik heb geprobeerd om de afgelopen twintig
jaar te bundelen in een leesbaar, herkenbaar en

Hoe is het om als reservist op
uitzending te gaan?
Het waren unieke ervaringen die ik iedereen kan
aanraden. ‘Echt’ met eenheden mee het veld in,
is uiteraard anders dan het oefenen. Ook leer je
jezelf wel kennen als je met een groep militairen
maanden met elkaar optrekt. Er zijn natuurlijk
ook punten om rekening mee te houden: Bij de
uitzending naar Mali was ik mee met de rode
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humoristisch boek dat ook leesbaar is als je niet
Een collega die in eerste instantie overwoog te
voor Defensie werkt. Aangezien er geen fictieve
stoppen vond meer uitdaging in zijn vakgebied
situaties instaan, zal het één en ander bekend
en is overgegaan naar 400 GNK, een andere
voorkomen. De tweede reden is de tijdsgeest,
collega is overgestapt naar de Natres omdat hij
sfeer (van mijn beleving) en ervaringen te
juist meer groene dingen wil doen in plaats van
beschrijven. Je merkt dat ik ben begonnen in
zijn burgerexpertise uitoefenen bij Defensie.
een periode van verdere professionalisering
bij de Natres. De missie in Mali is ondertussen
Waar kan ik het boek kopen of bestellen?
afgelopen en alleen met het delen van
Met open vizier, van Amersfoort tot Timboektoe (Ivo
ervaringen hebben andere reservisten er een
de Haard, ISBN 9789464242102), is te koop bij
voordeel mee.
enkele fysieke boekhandels. Bijgaand wat info,
Pinmiddels
Als laatste reden vind ik het persoonlijk ook
staat
ERSBERICH
T het boek ookUop bol.com en
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belangrijk dat er positieve verhalen over
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Wat zou je collega’s willen meegeven?
Dat de mogelijkheden als reservist groter
zijn dan ik altijd dacht. Er is een grote
verscheidenheid van plekken waar je kan
werken, al dan niet tijdelijk op basis van IIR.

Haard

ISBN: 97894642
42102
222 pagina’s
13 x 21 cm
prijs: €18,95
nur: 130
Korte beschr

ijving van dit

boek:

Hoe word je mi
litair? Welke we
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WAAR GEWERKT WORDT,
WORDT NIET GEVOCHTEN
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luitenant Jacqueline Spijkerman

NETWERK IDEA

Verscheurd door een gewapend conflict tussen Amberland en Nedland proberen
de inwoners van Bravo en Siërra het hoofd boven water te houden. Economische
crises in Amberland hebben de afgelopen jaren geleid tot (hyper)inflatie,
werkloosheid en wetteloosheid. Alsof dat nog niet genoeg is, probeert een
vrijwel onzichtbare opstandeling, genaamd Munke, via social media de inwoners
tegen elkaar en tegen de gewapende troepenmacht Peacefor op te zetten. Het
nationale leger is er tot op heden niet in geslaagd de situatie te de-escaleren.

Met dit scenario gingen zo’n 30 reservisten
van het netwerk IDEA (Economy & Commerce)
begin juni aan de slag tijdens een driedaagse
oefening in en rondom de Oranje kazerne
in Schaarsbergen. Naast het beoefenen
van specifieke RSD-vaardigheden zoals het
uitwerken van economische vraagstukken
om de stabiliteit in de regio te bevorderen,
was er ook veel tijd ingeruimd om de militaire
vaardigheden weer op peil te brengen. “Bij
vlagen was het flink aanpoten, maar als je een
beetje sportief bent aangelegd, is het wel te
doen. Zeker met de hulp van de rest van je
team”, aldus luitenant Jacqueline Spijkerman.
“Samenwerken was dan ook een van de
leerdoelen.”

en mijn eigen grenzen verlegd. Zo moesten
we donderdagavond bijvoorbeeld een sociale
patrouille lopen, waarbij de gesprekken met
de lokale bevolking werden afgewisseld met
verschillende teambuildingsactiviteiten. De
patrouille sloten we rond 02.30 uur af met
het inrichten van een bivak. Dat was een kort
nachtje”, lacht Spijkerman.
Ondanks dat de fysieke oefeningen,
presentaties, theorielessen en schietsessies
elkaar in snel tempo afwisselden, was er ook
genoeg ruimte voor persoonlijke interactie,
aldus Spijkerman. “Ik vond het heel mooi
om te zien hoe de groepsdynamiek tijdens
de oefening veranderde. Er ontstond een
hecht team waarin de deelnemers naar elkaar
omkeken en elkaar hielpen. Bovendien kun
je tijdens zo’n oefening samenwerken met
mensen die je anders nooit zou leren kennen.
Al met al was het een geslaagde oefening
met een zeer afwisselend programma. Ik kan
het iedereen aanraden om regelmatig mee
te doen aan een netwerkoefening. Daardoor

Spijkerman is sinds november 2020 reservist
specifieke deskundigheid bij het netwerk IDEA
(Economy & Commerce). Dit is de tweede
netwerkoefening waaraan ze meedoet.
“Hoewel deze oefening veel overeenkomsten
vertoonde met de oefening ‘Basic spider’ begin
maart, heb ik toch weer nieuwe dingen geleerd
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houd je niet alleen je militaire vaardigheden
op peil, maar kun je ook aan je persoonlijke
gereedstelling werken.”

ondernemer, projectmanager en accountant tot
organisatietrainer en communicatieadviseur.
Jaarlijks organiseert dit netwerk een aantal
oefeningen om de deelnemers klaar te stomen
voor een eventuele inzet in Nederland of in een
missiegebied. Bovenstaand scenario doorliepen
zo’n 30 reservisten van het netwerk begin juni
met elkaar. De oefening speelde zich op en rond
de Oranje kazerne in Schaarsbergen.
Meer info: j.spijkerman@mindef.nl

Kader
Het netwerk IDEA (Economy & Commerce)
van het 1 Civiel-Militair Interactie Commando
bestaat uit specialisten in economische
vraagstukken en missiegerichte ontwikkeling van
de private sector. Dat gaat van bankdirecteur,
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INTERVIEW MET BGEN J.W. MAAS

“Natres staat als 3e infanteriebataljon standaard in ons jaarplan. Natres is een
geïntegreerd deel van 13 Lichte Brigade waar ik zo optimaal mogelijk gebruik
van wil maken. Ik voorzie in de toekomst dat we in de toekomst alleen maar
meer gebruik gaan maken van de reservisten en hoop dat we in de tussentijd
de verschillen in de rechtspositie meer kunnen gaan nivelleren want dat komt
allemaal voort uit oude tijden.”
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Brigade-generaal J.W. Maas

13 LICHTE BRIGADE

13 LICHTE BRIGADE WIL
RESERVISTEN OPTIMAAL INZETTEN

Foto door Dennis Boom, huisfotograaf
Regiment Huzaren van Boreel.
TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING FOTO’S: DENNIS BOOM, BRIGADE-GENERAAL J.W. MAAS, MCD

Reservisten collega’s van het 30 Natresbataljon
zijn samen met collega’s van 42 BVE (Brigade
Verkennings Eskadron) ingezet in Irak.
Uitgezonden worden is tot op heden geen
hoofdtaak voor Natresmilitairen, maar
militairen van 30 Natres nemen deze taken
samen met 42 BVE voor hun rekening in Irak.

een iets smallere taakstelling dan wat reguliere
eenheden hebben. Zoals ik dat al eens met de
commandant Natres heb besproken: voor mij
is 30 Natresbataljon één van de capaciteiten
van de 13 Lichte Brigade en dat heb ik ook
eens bij het kader van 30 Natres geroepen.
Waar ik echt een broertje dood aan heb is dat
we dan gaan kijken naar de verschillen die er
tussen mensen of tussen eenheden zijn. Ik
vind namelijk dat je als brigadecommandant
capaciteiten ter beschikking hebt en met die
capaciteit voeren wij als eenheid onze taken
zo goed en effectief mogelijk uit. Ik denk
dat defensie eigenlijk -en misschien wel de
enige organisatie is- waar het nooit om het
individuele belang gaat, maar altijd om het
collectieve belang, dus om het teamverband.
Dan vind ik ook dat je dat consequent moet
doortrekken in je organisatie en zeggen dat
het er niet om gaat welk contractvorm je
hebt, maar welke bijdrage je kan leveren aan
de 13 Lichte Brigade. Daardoor kan ik wel
eens narrig worden als mensen de verschillen
gaan zoeken en uitvergroten waarom de ene

De redactie van November Romeo vroeg de
trotse Brigade-generaal J.W. Maas hoe hij
deze uitzending in deze combinatie ervaart.
Brigade-generaal Maas: “Met deze uitzending
zet 13 Lichte Brigade reservisten daadwerkelijk
in voor een missie in het buitenland. 42 BVE is
de moedereenheid gemaakt van de uitzending
–dat is een eskadron- en daar hebben we
een peloton reservisten aan gekoppeld.
Zijn er verschillen tussen reservisten en het
actief dienenden? Als je dat verschil al moet
maken, dan zijn die er op zich wel want dat
zit in hun contractvorm die ze met defensie
zijn aangegaan. En ze hebben natuurlijk een
andere taakstelling. Bewaken en beveiligen is
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iets wel heeft en de andere niet. Ik begrijp
dat vanuit een menselijk oogpunt wel, maar
vanuit een militair oogpunt ga ik uit van de
gemeenschappelijke taak die we hebben.

Allemaal enthousiast om de uitzending
op te pakken
Brigade-generaal Maas: “Ik ben vorige week
nog bij 42 BVE en 30 Natres geweest, zeg
maar de CBMI-eenheid. Aan enthousiasme
ontbreekt het niet. Ze lopen allemaal met een
zwarte baret. Ze hebben nu allemaal hetzelfde
multicam uniform, dus je moet wel heel goed
kijken om te zien of het een reservist of een
verkenner is. Maar het loopt allemaal door
elkaar in hun taakuitvoering. Ook bij de ingang
van de poort staan Huzaren naast soldaten
van de Natres. Dus voor mij toont dat aan:
het kan gewoon, maar dan moeten we met
z’n allen dat ook willen. De commandant van
42 BVE laat prima zien dat hij en zijn kader er
positief mee omgaan. Dus op de werkvloer is
er geen enkele frictie of narrigheid, want ze zijn
allemaal enthousiast om de uitzending op te
pakken. Waar ik meer zorgen over heb is of ik
de lat van mensen niet te hoog leg.
Ik heb met de commandanten afgesproken
dat iedere eenheid een integraal onderdeel
uitmaakt van de brigade. Dan moet je ze ook
laten meedelen in de successen en de kansen
die de brigade heeft. Daar is de uitzending
er eentje van. Daarbij moet ik wel eerlijk
zeggen, dat ik het ook heb gedaan omdat ik
het een mooi voortvloeisel vind en aansluit
bij de adaptieve krijgsmacht. Dus ik dacht
laten we eens kijken hoe we dat werkbaar
kunnen maken bij een brigade: waar lopen
we straks tegenaan en wat levert het mij ook
qua kennis en ervaring op als we straks in die
vier schillen van het nieuwe HR-model gaan
werken. Voor mij is het wel een constant
punt van aandacht hoe ik ervoor kan zorgen
dat ik mensen capabel en veilig op pad stuur.
We lopen nu tegen hele basale dingen aan.
Bijvoorbeeld, een soldaat Natres is op FIT 1
aangenomen. Het personeel van BVE zit op

Niet focussen op de verschillen maar juist op
de overeenkomsten
Ben ik daar altijd even blij mee? Nee, want
dat maakt mijn leven lastiger. Ik had liever
gehad dat ze dezelfde rechtspositie hadden
gehad, waardoor ik zaken wat eenvoudiger
zou kunnen uitleggen aan het personeel. Nou
dat is er niet. Dus laten we dan gewoon eens
er even van uitgaan dat we allemaal militair
zijn, dat we allemaal voor dezelfde taak staan,
dat we ze gezamenlijk gaan uitvoeren en
dat we rekening moeten houden met ieders
achtergrond, rechtspositie en de gevolgen die
eraan vastzitten. Nou ja, de ene keer valt het
beter uit voor de reservist en in een ander geval
is het omgedraaid en valt het kwartje naar de
actief dienende. Ik probeer dus eigenlijk niet
te focussen op de verschillen maar juist op
de overeenkomsten. Dus blijf niet hangen in
de competitie en discussies waarom het ene
beter is dan het andere of welke voordelen dat
biedt, maar ik wil dat we er naar toe gaan dat
we de dialoog voeren om de samenwerking te
bevorderen en er beter van worden
Dat klinkt allemaal een beetje kumbaya, maar
uiteindelijk gaat het om samenwerken in ons
werk. Dat grijpt terug op het feit dat het in
onze organisatie nooit gaat om het individuele
belang, maar altijd om een team-effort.
Daarom maakt het mij niet zoveel uit of de
beveiliging van het brigade hoofdkwartier door
een actief diende eenheid wordt uitgevoerd
of door een Natres-eenheid. Als die taak maar
op een goede en professionele wijze wordt
uitgevoerd. Daar gaat het uiteindelijk om!”
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FIT 6. Dus ze zitten helemaal aan het andere
kant van het spectrum. Daar moeten we dan
een modus voor zien te vinden. Aan de ene
kant de rechtspositie van het personeel, maar
aan de andere kant ook de taakuitvoering die
ze uit gaan voeren. De mooie omstandigheid
van deze missie is dat de taakuitvoering
prima bij een Natres-eenheid past. Want het
bewaken en beveiligen van de luchthaven is
ook een taak die de Natres regulier op zich zou
kunnen nemen. Wat dat betreft is het dus geen
uitzonderlijke taak voor de Natres. Sterker nog:
het BVE heeft tegen Natres gezegd: ‘laat van
jullie maar eens horen waar we bij bewaken
en beveiligen aan moeten denken’. Het BVE zit
veel meer op kleine clubjes en het zelfstandig
verkenningstaken uitvoeren. Dat is nét een
ander métier dan het bewaken en beveiligen
van een luchthaven. En dan zie je dus dat daar
waar mensen misschien denken dat de Natres
uit een achterstandpositie komt bij het BVE,
maar in de taakuitvoering is dat juist niet
het geval. Want zij brengen juist dé kennis
en kunde in van het bewaken en beveiligen.
Op de werkvloer zie je dat synergetisch bij
elkaar komen. Door middel van een dialoog
met het personeel kijken we hoe we er voor
kunnen zorgen dat de eenheid met twee typen
personeel gelijkwaardig en veilig aan die
startlijn kan komen.

Uiteindelijk had ik deze keuze niet hoeven te
maken want we hadden een infanteriepeloton
beschikbaar om daarin te schuiven. Dus het
is niet zo dat ik gezegd heb ‘stop de Natres
er maar in, want ik heb geen andere mensen
voor de klus’. Dat was het helemaal niet. Het
is een bewuste keus geweest vanwege het
integraal onderdeel zijn van een brigade en
dan ook eens even de vooruitblik richting
de HR-transitie. Ik denk dat wij op den duur
daar vanzelf naar toegaan. Ook als je naar de
vier schillen kijkt van de HR-transitie zal je je
moeten afvragen of reguliere reservisten die
een beperkt aantal uren per week aan een
taakstelling werken of je daar het zelfde van
mag verwachten als van actief dienenden.
Als mens kun je hetzelfde van ze verwachten
met hetzelfde enthousiasme, gedrevenheid
en dezelfde esprit de core, daar ontbreekt het
allemaal niet aan. Maar het gaat erom dat
de gemiddelde Natres soldaat hier zes uur
per week aanwezig is en dan is het maar de
vraag of ze daarmee in staat mogen worden
geacht om met complexe wapensystemen
te werken. Dat sluit een beetje aan bij het
onderzoeksrapport van het Fennek ongeval
en daarmee bij één van de vragen: ‘wanneer
zijn mensen voldoende bekwaam om een
systeem te bedienen bij duisternis of een
oefening of wat nou ook’. Dat is iets waar ik
persoonlijk goed naar zou kijken of we niet
te veel gaan vragen van onze reservisten
gezien de beperkte uren dat ze hier per
week aanwezig zijn. Dat kan je oplossen
door een lage readinesscode aan te houden,
dat zou natuurlijk ook een oplossing zijn.
Maar sommige wapensystemen of sommige
computersystemen moet je regelmatig
beoefenen en blijven herhalen wil je daar echt
de professional op blijven. Daar moeten we
wel kritisch naar kunnen kijken.

Bewuste keus integraal onderdeel
Binnen 13 Lichte Brigade heb ik mensen met
kwaliteiten waarvan we met z’n allen hebben
vastgesteld dat ze daartoe in staat om die
taak uit te voeren, in een opwerkprogramma
gezet om veilig en bekwaam de taak uit te
voeren. In mijn militaire gedachtegang vind ik
dat een totaal logisch traject, hoewel ik heel
goed begrijp dat sommige mensen wellicht
hun wenkbrauwen zullen gaan fronsen.
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Een unicum, het Natres embleem op een zwarte baret.

bekwaamheid op systemen moeten blijven
bewaken. Dat gaat niet over diskwalificatie
van mensen, maar of ze bekwaam zijn voor
hun taakuitvoering.

Kijken naar veiligheid en bekwaamheid
op systemen
Ik ben wel echt wel een voorstander om
reservisten optimaal te gebruiken, maar ik
vind wel dat we moeten wel blijven kijken
naar de veiligheid van de taakuitvoering
en dat we niet te veel van mensen eisen in
relatie tot wat ze aankunnen. Fouten maken
met een wapensysteem kan zo maar tot
een dodelijk ongeval leiden. En daar zit ik
al helemaal niet op te wachten. En daarom
vind ik de CBMI missie een mooie kans
omdat het qua taakstellingen dit heel goed
past bij Natres. Daarmee overvraag ik de
Natres niet in hun taakstelling, maar ik kan
ze wel inpassen in een operationele eenheid
om te kijken voor als we straks naar zulke
verschillen in personeel gaan: waar loop ik
dan tegenaan en hoe kan ik dat maakbaar
maken? Hoe kan ik dingen in het voortraject
al verbeteren? Daarvoor is het alleen al zinnig
en ik denk dat het straks in de vier HR-schillen
we dit ook vaker zullen doen. Nogmaals, ik
vind persoonlijk wel dat we veiligheid en

Bijzondere systemen kunnen bedienen
op een veilige manier
Nu het goed gaat hoor je al snel, we moeten
snel meerdere Natres-pelotons omvormen.
Daar moeten we wel over nadenken. We
moeten dan stilstaan bij: wat vragen we dan
van onze mensen en hoeveel uur hebben
we dan tot onze beschikking om mensen op
dat niveau te krijgen? In de huidige rol van
de Natres is dat geen probleem gezien de
beperkte middelen die ze hebben. Daardoor
loop je niet snel tegen de grenzen van het
bedienen van wapensystemen aan. Alleen
bij een operationele eenheid met complexe
wapensystemen moeten ze die wel op
een veilige en effectieve manier kunnen
bedienen. Dat kan op voor een gedeelte op
simulatiesystemen, maar je zult het ook in de
praktijk moeten kunnen bedienen.“
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competitie over te voeren. We kunnen ook
zeggen: ‘we hebben de capaciteit in de brigade
en hoe gaan we daar zo optimaal mogelijk
gebruik van maken?’ Ook bij andere taken
van de Natres durf ik best risico te lopen over
capaciteiten omdat in 9 van de 10 gevallen
die mensen toch wel komen opdagen.
Want die vinden dat leuk om te doen. Het
enige verschil is dat je bij Natres daar een
percentage bovenop moet zetten omdat ze
gewoonweg door hun werkgever af en toe
niet op kunnen dagen. Daar moet je dan
rekening mee houden. Plannen met een opslag
daarbovenop.

Inzet RSD-ers
Generaal Maas: “Naast Natres-reservisten
gebruikt 13 Lichte Brigade ook steeds meer
RSD-ers met IIR contracten. Dat is een prima
oplossing voor capaciteit die je tijdelijk en
plaatselijk daartoe nodig hebt. Als het een
structurele oplossing wordt, dan gaat er
klaarblijkelijk iets mis. Maar eigenlijk is dat
uitzonderlijk. IIR inzet neemt dan ook wel toe
binnen de brigade en in overgrote deel van
de gevallen bevalt dat mij ook prima. Er zit
voor mij ook wel een lastige kant aan. Kijk, ik
begrijp dat je inzet in overleg met de reservist
moet doen omdat het ook over tijdbesteding
gaat. De militaire taak moet hij of zij naast
zijn normale werk doen. Maar de reservist
heeft daarin meer keuzevrijheid als de functieinhoud niet aantrekkelijk is. Beroepspersoneel
kan wel roepen ‘ik heb er de tijd niet voor’,
maar of je het wel of niet leuk vindt is dan een
wat minder pregnante vraag. En dat maakt het
af en toe wel eens lastig met IIR-contracten.
Dan is het makkelijker te zeggen ‘ik heb er de
tijd voor, maar geen zin in’. Ik begrijp dat wel,
maar ik begrijp ook dat dat voor diegene die
personeel zoekt heel lastig kan zijn.”

Ik denk tot slot dat we binnen 13 Lichte
Brigade maar heel weinig verschil maken
tussen reservisten en actief dienenden. Ik
kan er daarom wel eens fel over worden als
mensen de verschillen bewust zoeken en gaan
gebruiken om ergens een punt van te maken.
Dat doet geen recht aan onze mensen en het
feit dat wij altijd in teamverband werken.”
Heeft u een vraag voor de Brigadegeneraal J.W. Maas? Stuur een e-mail aan:
Secretarie.13LTBRIG@mindef.nl

Alles in teamverband
Tot slot de generaal: “Ja, er zijn verschillen
tussen beroeps en reservisten maar het
heeft geen zin hier constant de discussie en
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STRONG

Militairen hebben binnenkort een ruime keuze uit gevechtslaarzen die zowel
bij de voeten als de werkzaamheden passen. Defensie sloot hiervoor een
overeenkomst met Groenendijk Bedrijfskleding BV. Vanaf begin volgend jaar zijn
de gevechtslaarzen beschikbaar. Dit Keuzeconcept Gevechtslaarzen is onderdeel
van het STRONG (Soldier Transformation OnGoing) project.
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INNOVATIE

NIEUWE GEVECHTSLAARS
OP KOMST

DOOR MAJOOR AARNOUT MIJLING FOTO’s: MCD

Alle militairen komen in aanmerking voor deze
nieuwe gevechtslaarzen. Militairen kunnen
bij het keuzeconcept binnen acht categorieën
kiezen uit drie verschillende merken laarzen. De
categorieën zijn gebaseerd op gebruiksprofielen.
Het pakket bevat de laarzen, sokken en
onderhoudsmiddelen.

STRONG-app
Militairen kunnen de STRONG-app downloaden.
In de app staat informatie over hoe de nieuwe
uitrusting is af te stellen en te gebruiken. Dat
gebeurt via tekst, foto’s en filmpjes. Militairen
kunnen zo op elk moment van de dag bij deze
informatie.

Vanaf september wordt gestart met opmeten
van de voeten met een 3D-voetscanner en het
passen van de gevechtslaarzen. De uitgifte start
begin 2022. Vanaf dan zal het passen, meten en
uitgeven ook mogelijk zijn in een shop-in-shop
binnen het KPU-bedrijf in Soesterberg.

Staatssecretaris Barbara Visser lanceerde de
app onlangs. Die is te bereiken via een tegel in
de’ Mijn Defensie-app’ op de iOS of Androidapparaten van Defensie. Een andere optie is om
de link https://mijndefensie.mindef.nl/apps/
strong te gebruiken in de MULAN-omgeving.

Uniek is dat binnen het project ook aandacht
is voor veteranen en re-integranten die
geen militair meer kunnen zijn. Deze
maatschappelijke meerwaarde krijgt vorm
doordat Groenendijk hiervoor binnen de
dienstverlening arbeidsplaatsen creëert. Dit is
inclusief scholing, begeleiding en het delen van
ruime kennis en ervaring op gebied van laarzen.

Meer info https://intranet.mindef.nl/portaal/
actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2021/03_
maart/20210331_STRONG_app_beschikbaar_in_
Mijn_Defensie.aspx
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Nederland levert regelmatig Host Nation Support (HNS, gastlandsteun) aan
de Verenigde Staten: het helpen van een bevriend land bij een – in dit geval –
militaire verplaatsingsoperatie van een hele gevechtsbrigade over Nederlands
grondgebied. Alle krijgsmachtdelen, waaronder 20 Natresbataljon en onze
collega’s van 30 Natresbataljon waren hierbij nauw betrokken
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REPORTAGE

HOST NATION SUPPORT –
MILITAIR GASTHEERSCHAP

TEKST & FOTO’S: GERARD VAN OOSBREE/DUTCH DEFENCE PRESS

Wat doe je als het Amerikaanse leger aangeeft
dat ze via jouw land een helikopterbrigade willen
verschepen naar de Verenigde Staten? Als trouwe
bondgenoot zeg je natuurlijk geen nee. Dan ga je
aan de slag om het in goede banen te leiden. Een
proces dat begint met de feitelijke aanvraag en
eindigt met het afbreken van de faciliteiten na het
uitzwaaien van het schip. Host Nation Support in
vakjargon.

een aparte besluitvorming die gepubliceerd wordt
in de Staatscourant. Daardoor wordt het gebied
in feite een soort van kazerne waar ook militaire
middelen mogen worden aangewend voor de
taken die daar worden verricht.”
Partner
Als een NATO-partner zich verplaats over het
grondgebied van een ander NATO-lid dan
ondersteund het gastland die verplaatsing.
Deze Host Nation Support (HNS) is vastgelegd
in vaste afspraken. “In dit geval zorgen wij voor
de bewaking en beveiliging en assistentie en
coördinatie waar dat nodig is”, verteld majoor
Ragetlie. “Als een konvooi ons land binnen komt
staat er, als het om sensitieve items gaat, een
escorte klaar om die te begeleiden naar deze
locatie. Hier zorgen wij dan dat alles veilig is”.

TMO
Maar zover is het nog niet. Verstopt in de
Rotterdamse haven, vlakbij de wijk Heijplaat,
ligt een stukje militair terrein. Tijdelijk dan. Een
Tijdelijk Militair Object of TMO is de officiele
benaming. Majoor Ragetlie zwaait er de scepter.
“Ik ben zeg maar de kazernecommandant van
dit terrein”, legt hij uit. Het is een druilerige
donderdagmorgen als we op zijn kantoor zitten.
De majoor is reservist bij 13 Lichte Brigade uit
Oirschot. Hij treedt op als C-SPOE, Commandant
Sea Point Of Embarcation. “Wij maken hier
gebruik van een civiele pier in de haven van
Rotterdam. Die is uitgeroepen tot TMO. Dat vergt

Ondersteuning
Om niet voor verassingen te komen staan is de
termijn voor het TMO langer dan waarschijnlijk
echt nodig. In dit geval van 1 maart tot 1 mei.
“Er wordt altijd een ruime marge genomen
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om voldoende voorbereidingstijd te hebben
en ook uitloop mocht het schip te laat zijn. De
werkzaamheden vinden binnen deze data plaats.
Zo waren we hier half maart operationeel en zijn
wij naar alle waarschijnlijkheid half april klaar”,
verteld Ragetlie. Naast zijn eigen Landmachtclubje krijgt majoor Ragetlie ondersteuning van
andere krijgsmachtdelen als dat nodig is. “Naast
de mannen en vrouwen van de Natres zijn er nu
vijf miliatiren van de Koninklijke Luchtmacht.
Drie bemanningsleden van de crashtender en
twee leden van het MAOT (Mobile Air Operations
Team) die de helikopters begeleiden bij hun
aankomst hier op de pier. Als het schip hier
aan de kade ligt zal ook de Koninklijke Marine
mensen sturen voor de beveiliging vanaf het
water. Daarnaast staan wij in nauw contact
met de Koninklijke Marechaussee die altijd
hier in de Rotterdamse haven aanwezig is voor
grensbewakingstaken en de civiele partners als
Politie, brandweer en de Veiligsheidsregio.”

Reserve. Deze reservisten hebben bewaken en
beveiligen als hoofdtaak en zijn hierin getraind.
Soldaat Peter van het eerste peloton van de
A-compagnie, 30 Natresbataljon uit Vlissingen
staat aan de poort. “Onze compagnie levert twee
weken de reservisten voor het bewaken van de
Amerikaanse helikoptereenheid. Wij doen dat
in onze vrije tijd. In het dagelijks leven ben ik
heftruckchauffeur bij een fabriek in gebakken
uitjes. Ik heb mij voor een dag opgegeven omdat
eigenlijk alles al bezet was. Dit werk is waar wij
voor trainen.” De Natres-militairen voeren de
bewaking en beveiliging van het TMO uit in een
dag en een nacht shift. Naast de toegangscontrole
bij de poort lopen zij patrouilles over het terrein.
Op deze wijze kunnen de Amerikaanse militairen
zich bezighouden met hun eigen taken. “Wij
kunnen dat tegenwoordig met kleinere clubjes
uitvoeren”, verteld Majoor Ragetlie. “Door de
inzet van camera’s kunnen wij het TMO goed in
de gaten houden.”

Natres
Zoals meestal bij dit soort operaties komt het
bewakingspersoneel van het Korps Nationale

Aantallen
Het gedeelte waar de 54 Amerikaanse helikopers,
Blackhawks, Chinooks en Apaches staan is
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omgeven door rijen zeecontainers. Naast dat
gedeelte is er nog een enorme opstelplaats
ingericht voor al het rollende materieel en aan
de andere kant van de weg voor containers
met uitrusting. En dat zijn er veel, heel veel.
Enkele honderden voertuigen van diverse types
en nog meer configuraties worden op civiele
vrachtwagens uit Duitsland naar Rotterdam
getransporteerd. Op het terrein zijn Amerikaanse
soldaten en civiele medewerkers bezig om ze
transportklaar te maken en zo neer te zetten dat
ze snel op het schip geladen kunnen worden.

dat ze passen in het schip. Als het schip er
is zal een detachement van mijn eenheid de
helikopters in het schip laden.”
Fantastisch
Tijdens de rotatie heeft de eenheid geoefend
van Letland tot Griekenland. Een klein gedeelte
van 101 CAB zal ook via dat land naar de
Verenigde Staten terugkeren. Majoor Sattler is
erg te spreken over de samenwerking met de
Nederlandse militairen. “Onze landen hebben
een lange geschiedenis van samenwerking.
De steun, onze besprekingen en delen van
informatie zijn echt fantastisch.”

Atlantic Resolve
Majoor Sattler is commandant van de Bravocompagnie van het 96 Aviation Support
Battalion (ASB), 101 Combat Aviation Brigade
(CAB), 101 Airborne Division (Air Assault)
“Screaming Eagles”. Zijn compagnie is
verantwoordelijk voor het tweede-lijns
onderhoud van het vliegende materieel van 101
CAB. “Wij komen nu terug van onze rotatie van
Operation Atlantic Resolve. In juni 2020 zijn we
aangekomen via La Rochelle in Frankrijk. Mijn
eenheid is hier om de helikopters te ontvangen,
de rotorbladen op de vouwen en om te zorgen

Host Nation Support
Host Nation Support is voor een land als
Nederland, met diverse zeehavens, vliegvelden
en een goed spoor- en wegennet, een
belangrijke taak. En of het nu gaat om een
grootscheepse verplaatsing als deze of enkele
voertuigen uit bijvoorbeeld België, goed
gastheerschap is belangrijk. Ook wij verplaatsen
tenslotte vaak voor oefeningen en uitzendingen
naar het buitenland. En goed voorbeeld doet
goed volgen.
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30 Natresbataljon en 42 Brigade Verkennings-eskadron op missie
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OP MISSIE

GEMENGDE EENHEID VOOR
CBMI MISSIE ERBIL

TEKST & FOTO’S: GERARD VAN OOSBREE/DUTCH DEFENCE PRESS

De militairen nemen geen enkel risico. Voordat
ik met mijn auto het kamp op mag wordt
eerst alles gecontroleerd. Ik sta omgeven door
prikkeldraad. Alles dat open kan van mijn auto
staat open als ik wordt gefouilleerd. Daarna is
de auto aan de beurt. Zorgvuldig wordt deze
onderzocht op mogelijke gevaarlijke voorwerpen
en explosieven. Deze militairen nemen de oefening
waaraan ze deelnemen zeer serieus. De volgende
keer als ze deze procedure doorlopen is dat bij
de internationale luchthaven van Erbil in Irak.
Nederland levert voor de Capacity Building Mission
Iraq (CBMI) naast trainers voor het opleiden
van lokale eenheden, een compagnie voor de
beveiliging van de luchthaven. Voor de derde
rotatie zal 42 Brigade Verkennings-eskadron
(42BVE) het stokje overnemen van het Korps
Mariniers.

Korps Nationale Reserve (Natres) in de gelederen
opgenomen. Dat maakt ongeveer een kwart van de
sterkte. “Het past in deze missie”, zegt eskadronsadjudant Tjerk. “Natres militairen hebben bewaken
en beveiligen als hoofdtaak en zijn daarin prima
getraind. Mijn mensen zijn als verkenners meer
getraind in waarnemen en onderkennen van
afwijkende zaken. Combineer die twee en we
kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.”
Het was niet zo maar een peloton Natres-militairen
aanwijzen voor de missie. De reservisten hebben
zich vrijwillig aangemeld maar komen wel
allemaal van 30 Natresbataljon dat, net als 42BVE,
onderdeel is van 13 Lichte Brigade. Het totale
opwerktraject en de uitzending duurt ongeveer een
heel jaar. “Ik heb een jaar onbetaald verlof kunnen
opnemen hiervoor”, verteld eerste luitenant
Rachelle. “Er zijn er zelfs een aantal die voor deze
buitenkans hun baan hebben opgezegd. Maar het
merendeel van deze groep is student en kon het
prima regelen met de studie”.
In het dagelijks leven is Rachelle werkzaam in de
geestelijke gezondheidszorg en bij de Natres is zij

Wat meteen opvalt is dat iedereen wel een
zwarte cavalarie-baret opheeft, maar een aantal
een afwijkend baretembleem met een rode
infanterieachtergrond draagt. 42BVE heeft voor
deze uitzending drieëndertig reservisten van het
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pelotonscommandant (PC) bij de Delta compagnie
uit Brunssum. Ze is een van drie vrouwen die de
eenheid rijk is, allemaal van de Natres. “De eerste
vijf weken waren we als Natres-peloton bij elkaar
en was ik de PC. In die weken zijn we vooral bezig
geweest met de schietvaardigheid. Niet alleen op
de Colt C7 maar ook op het Glock 17 pistool en de
Minimi die wij bij de Natres niet hebben.

kamp. Iedereen die hier naar binnen wil wordt
gefouilleerd en de voertuigen onderzocht. Ook
ik moest daar dus aan geloven. Erik is ZZP’er en
heeft een schildersbedrijfje. “Ik zit nu drie jaar bij
de Natres en ben sinds afgelopen februari full-time
militair voor deze uitzending”, vertelt Erik. “Werken
met deze beroepsmilitairen is heel leerzaam.
Vooral het melden van personen en voertuigen
gebeurd hier veel uitgebreider dan dat wij bij de
Natres doen. Zij letten op veel meer dingen”. Tjerk
vult hierop aan: “Onze meldingen zijn veel meer
dan alleen maar ‘er staat een persoon bij de poort’.
Wij geven bijvoorbeeld de lengte, haarkleur en
andere bijzondere kenmerken door. Als er later
een zelfde beschrijving wordt doorgegeven op een
andere locatie, kunnen we zien of het dezelfde
persoon is. Dan worden patronen duidelijker.”

“Dit is de eerste keer dat reservisten van de Natres
volledig worden geïntegreerd binnen een reguliere
eenheid”, vertelt Tjerk. “En niet als complete
eenheid. We hebben er voor gekozen om ze te
integreren in het hele eskadron. We hebben drie
identieke pelotons waarin verkenners en natressers
met elkaar werken”. Rachelle heeft daardoor
wel haar commando van een infanterie-peloton
moeten inleveren voor de rol van PC logistiek. “We
hebben geprobeerd om de leden van hetzelfde
Natres-peloton bij elkaar te houden binnen de
pelotons van 42BVE”, verduidelijkt Rachelle.

In een bunker aan de rank van het kamp staan
twee Natressers samen op wacht. Levi is student
en heeft alleen nog maar zijn stage te doen voor
zijn HBO-studie facility management. “Ik kon
regelen dat ik de stage mocht uitstellen. Voor mij is
dit een mooi inkijkje van hoe het bij Defensie is. En
het is een mooie ervaring”.

Soldaat 1 Erik is duidelijk ouder dan zijn rang doet
vermoeden. Dat is wel vaker zo bij de Natres.
Hij staat met zijn groep bij de poort van het
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‘ALLEN PARAAT IN STEUN WETTIG GEZAG’

De eerste jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog waren een roerige tijd.
Niet alleen had Nederland te maken met een gewapend conflict in Azië over het
behoud van de kolonie Nederlands-Indië, maar vanaf 1947 namen ook in Europa
de onderlinge spanningen tussen de overwinnaars van Duitsland snel toe. De
Koude Oorlog stond op het punt van uitbarsten.
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HISTORIE

HET NATIONAAL INSTITUUT
STEUN WETTIG GEZAG

Vorige pagina:
DORDRECHT. Landdag Steun Wettig
Gezag te Dordrecht inspectie door
Prins Bernhard.
Datum: 2 september 1950

Defilé van Steun Wettig Gezag
op de Dam 1952

TEKST: MAJOOR FRED WARMER, DRS. WIM DE NATRIS FOTO’S: NIMH, NMM, ARCHIEF KNR

Nederland had zelf ook problemen. Het
kabinet-Beel kreeg te maken met een
aanbod van verschillende weerbaarheids- en
verzetsorganisaties die het land tegen vijanden
wilden beschermen. De uitweg werd gevonden in
de oprichting in 1948 van een Nationaal Instituut
Steun Wettig Gezag (NISWG) waarin het initiatief
van de particuliere organisaties kon worden
gekanaliseerd.
De spanningen waren een echo van de chaotische
situatie zoals die ook direct na afloop van de Eerste
Wereldoorlog had bestaan. In 1919 werd toen een
Nationale Landstorm Commissie (NLC) opgericht
die de voorlichting en werving verzorgde van de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Vrijwillige
Burgerwachten. Het motto ‘Steun Wettig Gezag’
van deze organisaties werd zelfs in de naam van de
nieuwe koepelorganisatie opgenomen.

commissaris in Noord-Brabant en souschef
Militair Gezag. Deze stelde een commissie samen
om de verschillende weerbaarheidsorganisaties
op te laten gaan in één koepelorganisatie. De
communistische coup in Tsjecho-Slowakije in
februari 1948 vormde uiteindelijk de directe
aanleiding voor de oprichting van het NISWG. Dat
fungeerde als overkoepelend orgaan voor de vier
nieuwe vrijwillige reservediensten die vervolgens
werden opgericht. Naast de Nationale Reserve
waren dat de Reserve Rijkspolitie, de Reserve
Gemeentepolitie en de Reserve Grensbewaking,
later Reserve Marechaussee. In 1953 ging de laatste
in de Nationale Reserve op. Ook werd een Korps
Luchtwachtdienst opgericht.
In de breed samengestelde koepel werkten de
vooroorlogse Bijzondere Vrijwillige Landstorm
en Volksweerbaarheid samen met organisaties
uit het voormalige verzet. De visie van de
oprichters was om vanuit de samenleving
een burgerweerbaarheid te vormen tegen
het rode gevaar. Die visie werd niet overal in
regeringskringen gewaardeerd en aanvankelijk zag

Oprichting
In 1947 werd in overleg met de Ministerraad
een beroep gedaan op ir. J.B.G.M. Ridder de van
der Schueren, Commissaris van de Koningin in
Overijssel en in de periode 1945-1946 militair
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Oorlogsoefeningen van de
Nationale Reserve en Steun
Wettig Gezag, Overveen 1952

de overheid dan ook niets in het NISWG. Men was
bang dat particuliere weerbaarheidsorganisaties
en voormalige verzetsorganisaties, die in 1945
na afloop van WOII waren ontwapend, opnieuw
tot leven zouden komen en mogelijk zelf een
bedreiging zouden worden voor het wettig gezag.

militaire weerstand zou kunnen ondermijnen.
Witteman doelde op de Communistische Partij
Nederland (CPN) die als een revolutionair
gevaar werd gezien. De CPN bezette op dat
moment tien procent van de zetels in de Tweede
Kamer, een record. Dit alles speelde tegen de
achtergrond van de Tweede Kamerverkiezingen
van 7 juli 1948. Die waren nodig vanwege de
aanstaande en maatschappelijk zeer gevoelige
soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië en de
daarmee samenhangende herziening van de
Grondwet.

Het ‘rode gevaar’
Maar de reservediensten kregen dat jaar steun uit
de regering. Op 3 mei 1948 kondigde de katholieke
minister van Binnenlandse Zaken Piet Witteman
via de radio aan dat de regering zich genoodzaakt
zag maatregelen te nemen ter versterking
van het gezagsapparaat om de grondwettige
regeringsvorm tegen aanvallen en aanslagen
van buitenaf en van binnenuit te beschermen.
Aanleiding was het vastlopen van de besprekingen
tussen Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Frankrijk en de Sovjet-Unie, de overwinnaars
van de Tweede Wereldoorlog, over de toekomst
van Duitsland. In juni zouden die spanningen
uitmonden in een blokkade door de Sovjet-Unie
van de westelijke bezettingszone van Berlijn die
bijna elf maanden zou duren. Langzaam maar
zeker ontstond in Europa het communistische
Oostblok, zoals we dat tot en met de jaren tachtig
hebben gekend.
De minister waarschuwde ook voor een
binnenlands gevaar. De vrees was dat een ‘vijfde
colonne’ in Nederland het wettig gezag of de

Voorlichting en werving
De overheid adviseren en de onderlinge band van
de vrijwilligers verstevigen en hun sociale belangen
behartigen, dat waren taken van het NISWG. De
voornaamste taak van het NISWG was echter
voorlichting en werving van vrijwilligers, met
name voor de Nationale Reserve, net zoals de NLC
dat voor de Tweede Oorlog had gedaan voor de
Bijzondere Vrijwillige Landstorm en de Vrijwillige
Burgerwachten. De relatie tussen het NISWG en
de regering was echter onduidelijk Ook stelde de
regering maar weinig geld beschikbaar.
Werving van vrijwilligers startte eind 1948. Maar
in 1950 verkeerde het NISWG al in een diepe crisis,
door interne verdeeldheid en conflicten. Ook de
inspanningen van het NISWG om Nederlandse
59

Oorlogsoefeningen van de Nationale
Reserve en Steun Wettig Gezag:
arrestatie infiltranten 1952

burgers als vrijwilliger te werven, hadden weinig
succes. De koepelorganisatie is uiteindelijk in de
loop van 1958 opgeheven.

Het Korps Nationale Reserve is de voortzetting
van de vooroorlogse Vrijwillige Landstorm. Met
een beetje goede wil, zou je kunnen stellen dat het
Korps ook de traditie van de NLC en het NISWG
voortzet. Het NISWG is onbekend en vergeten.
De Nationale Landstorm Commissie leeft voort
in een stichting die er slechts in haar naam naar
verwijst. Deze Stichting De Nationale Landstorm
Commissie beheert de fondsen die de oude NLC
heeft nagelaten en ondersteunt tot op de dag van
vandaag genereus ons Korps.

Een jaar eerder – in 1957 – dreigde de Nationale
Reserve, vanwege zijn grote omvang de
pijler onder het bestaan van het NISWG, om
bezuinigingsredenen zelfs te worden opgeheven
door minister van Oorlog Kees Staf. Onder
parlementaire druk werd echter besloten de
Nationale Reserve niet op te heffen, maar te
reorganiseren en af te slanken. Bij deze doorstart
nam de Nationale Reserve ook de voorlichtingsen wervingstaak van het NISWG over.
Korpstraditie
Dat betekende het einde van de ondersteuning van
de Nationale Reserve en de andere reservediensten
vanuit het maatschappelijk middenveld. De
antirevolutionaire BVL en de plaatselijke Vrijwillige
Burgerwachten waren samen met de Vrijwillige
Landstorm door de Duitse bezetter al in 1940
opgeheven. Met de opheffing van het NISWG
kwam een definitief einde aan een situatie zoals
die sinds 1919 had bestaan.
60

Flitsen
Benoemd als Ridder Oranje Nassau

Let op: eikenprocessierups en tekenbeet

Onze zeer gewaardeerde collega en Korpslid

Er komt weer warm en droog weer aan en

luitenant-kolonel buiten dienst Rob Cohen

gaan dan automatisch te maken krijgen met

is benoemd als Ridder Oranje Nassau. Rob

verhoogde persoonlijke risico’s in het veld.

is samen met zijn partner Froukje, met

Hierbij twee aandachtspunten:

een smoes, naar de Kromhoutkazerne in
Utrecht gelokt en heeft uit handen van de

De eerste brandharen van de processierups

minister van Defensie de versierselen mogen

zijn al gespot. Op basis van de huidige

ontvangen. Vanwege de corona beperkingen

langetermijnweersverwachting zullen

waren er geen andere Korpsleden aanwezig

nu de eerste brandharen van de

bij de ceremonie. Vanuit het Korps is

processierups ontwikkelen.

er echter een afterparty met Lunch
georganiseerd om Rob te kunnen feliciteren.

ABV en GZHZ adviseren de commandanten

Deze afterparty was zo gezellig dat zelfs

vooraf een veldbezoek of oefening (vRAO) de

de minister nog even een kijkje kwam

hotspots en risico’s in kaart te brengen ism

nemen. Rob en Froukje nogmaals van harte

met BASECO, de terreinbeheerder of PRM

gefeliciteerd en veel dank voor 42 jaar dienen

medewerker.

van ons Korps!
Gelijktijdig kunnen teken-concentraties en
procedures vooraf en achteraf van de
oefening besproken worden. Denk dan aan
het vermijden van hotspots en check elkaar
regelmatig op teken.
Tekenbeten zijn niet zonder gevaar: de
beten van deze beestjes kunnen leiden tot de
infectieziekte Lyme (vermoeidheidsyndroom)
en heeft daardoor direct effect op gezondheid
en inzetbaarheid va het team.
TIP voor iedereen:
download app ‘Tekenbeet’ (AM)
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Esprit de corps vanuit je zolderkamer

en discussie. Daarnaast kreeg iedereen de

Hoe betrokkenheid en gereedstelling werd

mogelijkheid om mee te doen in een serie

versterkt in tijden van thuiswerken

van kennissessies. Deelnemers konden
hun niveau op verschillende onderwerpen

Sinds een jaar zijn we allemaal gedwongen

van commandovoering tot private sector

op andere manieren samen te werken.

development opkrikken.

Samen komen was er niet meer bij om
welbekende redenen. Fysieke bijeenkomsten

De resultaten zijn uitstekend te noemen.

waren niet meer mogelijk of gingen in

Meer mensen nemen deel aan de online

aangepaste vorm door. Of het nu ging

meetings dan tot vorig jaar het geval was

oefeningen, opleidingen of evenementen,

bij fysieke bijeenkomsten. Daarnaast zorgt

thuis werd ineens je werkplek. Dit betekende

het opfrissen en vergroten van kennis voor

dat er flink geschakeld moest worden in onze

efficiëntie tijdens oefeningen en andere

organisatie. Online communiceren met elkaar

activiteiten. De betrokkenheid en esprit de

was ineens van het grootste belang. De

corps is hiermee juist toegenomen in tijden

meesten hebben dan inmiddels ook een jaar

wanneer je dat niet zou verwachten.

achter de rug met talloze Teams-meetings,
webinars of online cursussen, met alle voor-

Gijs Jan Schussler, Netwerkcommandant

en nadelen van dien.

IDEA: “Op het moment dat we voor
uitdagingen komen te staan, is een creatieve

Maar er zijn mooie voorbeelden van hoe je

en ondernemende mindset erg handig.

van deze noodzaak een deugd kan maken.

Binnen het netwerk IDEA zien we deze

Zo is er binnen IDEA - het Economy &

karaktereigenschappen veel terugkomen.

Commerce-netwerk van 1CMI Commando -

Door daar gebruik van te maken zijn we

volop ingezet op online bijeenkomsten. Juist

samen met de leden gekomen tot een manier

toen de belemmeringen van het thuiswerken

van werken die goed werkt. Dat neemt niet

duidelijk werden, is er een gestructureerde

dat we graag weer eens op een plek bij elkaar

MS Teams-serie van ‘Netwerk Huddles’

komen natuurlijk.”

opgezet. Op deze manier werd niet alleen het
netwerk geïnformeerd over de laatste stand

www.idea-listen.nl

van zaken, maar was er ruimte voor interactie

ELnt Michael Ros, MJT.Ros@mindef.nl
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Oproep voor oud-dienstplichtigen
Voor een nieuwe Andere Tijden zoekt NTR
mannen die tussen 1950 en 1996 hun militaire
dienstplicht hebben vervuld.
Hun vraag:
Was het de leukste tijd van je leven en droom
je nog altijd legergroen of was het echt alleen
maar ellende en verloren tijd? Stuur NTR je
mooiste, gekste, ergste, verdrietigste, naarste
Nieuwe wielvoertuigen stromen binnen

of meest bijzondere dienstervaring. Maak

De eerste zes Scania’s zijn officieel in ontvangst

met je telefoon een filmpje (liggend formaat)

genomen door 11 Luchtmobiele Brigade. De

van max. 3 minuten. Graag met je naam, je

gelukkige ontvanger van de indrukwekkende

lichting, legeronderdeel en kazerne van toen.

voertuigen is 20 Natresbataljon (Korps
Nationale Reserve). Gisteren werden de

Wie weet gebruikt NTR je filmpje in de

sleutels van de ‘Gryphus’ door brigadegeneraal

komende documentaire. Een filmpje van je

Ron Smits overgedragen aan overste Gerard

PSU, gasmasker, oefengranaat, baret is ook

Burgers, commandant van het bataljon. Met

welkom. Net als bijzondere foto’s.

de voertuigen beschikken we over ‘top of the

(Deelname aan Andere Tijden is uiteraard op

bill’ producten: het achtwiel-aangedreven

eigen verantwoordelijkheid) (AM)

systeem is op verschillende manieren op
te bouwen, heeft meer laadvermogen en

Stuur je filmpje, foto’s of vragen naar

beschikt over zeer moderne technieken op

NTR Andere Tijden: 06-25511719.

ieder vlak.
Mailen mag ook naar: anderetijden@ntr.nl
De Scania Gryphus vervangt de welbekende
viertonner, en maakt onderdeel uit van
het project Defensiebrede Vervanging
Operationele Wielvoertuigen. De meest
recente versie van de viertonner is zo’n
dertig jaar oud, en dus was vervanging hoog
nodig. Binnen datzelfde project worden ook
onder andere de LSV’s en de Mercedes Benzvoertuigen op termijn vervangen.
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SAMEN STERKER:
De Politie en eenheden van 11 Luchtmobiele
Brigade, het Korps Mariniers en 10 en 20
bataljon Nationale Reserve kwamen in juni
naar het oefendorp Oostdorp (Harskamp)
om eens flink te sparren rondom Terrorisme
in Nederland, kortweg TIN. 11 Luchtmobiele
Brigade was de organisator van deze
blauw-Groene oefening. De oefening

Politieagent en Reservist

speelde in een scenario in op toenemende

Operationale Capaciteit

dreiging van aanslagen in ons land. De

Zinzi Reinders (31) stapte over van Defensie

oefening Samen Sterker wordt zo’n drie

naar de Nationale Politie, waar zij nu

keer per jaar gehouden. Bij voorkeur met

hoofdagent is. Maar helemaal afscheid nemen

de vier politieregio’s waarmee Defensie is

van de krijgsmacht kon ze niet, dus werd

verbonden. Een uitgebreid artikel stond in de

ze reservist. Ze zegt er in de defensiekrant

defensiekrant. Gemist? https://magazines.

het volgende over: “Ik ben blauw, maar heb

defensie.nl/defensiekrant/2021/22/02_samen-

een groen hart”. “… Ik vind mijn werk als

sterker_22?fbclid=IwAR2x3BJDHU93g5Nctc_-

hoofdagent geweldig, maar Defensie is een

GVr1TYkm6iSTgVYMiOstUmPcrjDaYiuPPdi3

deel van mij. Ik ben nu blauw, maar ik heb

5tBY] (AM)

een groen hart. De kameraadschap, actie, het
werk als militair; het begon weer te kriebelen.
Neemt niet weg dat ik nog steeds honderd
procent achter de keuze sta. Het hoofdstuk
‘beroepsmilitair’ is klaar en reservist zijn is een
prettig alternatief.”
Mocht u haar 10 antwoorden over haar
duobaan van deze deeltijdmilitair gemist
hebben? Hierbij de link https://magazines.
defensie.nl/defensiekrant/2021/17/01_
politieagent-en-reservist_16] (AM)
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Wist u dat? - Defensie beschikt over een

Studenten werken met bijbaan bij het leger

Reservistenverklaring

Studenten aan universiteiten kunnen sinds

Commandanten kunnen het civiele bedrijf

enkele jaren een werkstudentprogramma

bedanken voor het in de gelegenheid

volgen van het Ministerie van Defensie, het

stellen om zijn medewerker reservist te

Defensity College. Naast hun studie draaien

laten zijn bij defensie. Hiervoor bestaat een

ze een tot twee dagen volwaardig mee met de

reservistenverklaring.

krijgsmacht. “Het is wel even wennen met een
wapen in je handen”, meent Robert.

De reservistenverklaring wordt gecombineerd
met een Certificaat van Waardering

Kijk hoe de student het leger ontdekt: Klik op

dat de commandant mede namens de

https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/137136-

staatssecretaris van Defensie kan uitreiken

een-bijbaan-in-het-leger-even-wennen-aan-

aan de werkgever. Dat is in het Nederlands en

een-wapen-in-je-handen

Engels beschikbaar.
Tell-a-friend

Meer info: klik op onderstaande

Reservisten van de Koninklijke Landmacht

procesbeschrijving reservistenverklaring.

ontvangen voortaan de laatste editie van

https://productie.cordys.mindef.nl/

de November Romeo op het eigen mindef

images/P&O/Mijn%20informatie/

mailadres. Heeft u deze editie nog niet

Dienstverband/Reservisten/

automatisch ontvangen en wilt u deze

Reservistenverklaring%20inclusief%20

voortaan ontvangen, abonneer u dan op

procesbeschrijving.pdf

dit reservistenblad via http://inschrijven.
reservistenlandmacht.nl

Van werk naar werk
Wist je dat afdeling Employability &

Kent u iemand die November Romeo nog

Reservisten uitstromende medewerkers/

niet ontvangen heeft en hiervan op de hoogte

reservisten kan helpen bij het zoeken naar

gebracht moet worden? Tell-a-friend.

ander werk?

Stuur dan dit berichtje door aan de collega
reservist met een linkje van de vorige editie

Om als reservist voor bemiddeling in

van November Romeo.

aanmerking te komen moet je langer dan 26

https://intranet.mindef.nl/kl/images/NR%20

weken aaneengesloten in werkelijke dienst zijn

21%20feb%202021_tcm4-1485587.pdf

geweest.
Aanmelding voor het traject verloopt via een
P&O-adviseur of loopbaanbegeleiding.
Bekijk de pagina Employability en Reservisten
voor meer informatie.
https://productie.cordys.mindef.nl/cordys/
nl-mindef-bop/portal/index.html#/sso
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Ik ben reservist
Voor velen is de website www.ikbenreservist.nl al een bekend platform. De plaats om als reservist
de mogelijkheden te ontdekken voor werkzaamheden die je naast je primaire reservistenfunctie
kan uitvoeren. Nog altijd is er behoefte aan ondersteuning, onder andere bij de operationele
eenheden en het opleidingscommando. Ook voor diverse projecten worden reservisten gezocht.
Als reservist heb je de mogelijkheid om je kwaliteiten breder in te zetten bij Defensie. Dit kan
middels Individuele Inzet Reservist (IIR). Ook is het een mooie gelegenheid om meer ervaring op
te doen, soms in een ander vakgebied dan waar je als reservist en/of civiel voor opgeleid bent. De
mogelijkheden zijn er op verschillende opleidingsniveaus, van MBO tot en met WO. Ook wanneer
je geen passende uitvraag aantreft, verzoeken we je profiel en je beschikbaarheid in te vullen en
eventueel je CV in te voegen. Op deze manier kun je gevonden worden wanneer er een specifieke
behoefte aan kennis of ervaring is vanuit de organisatie. Let op, inzet op IIR-basis is altijd in
overleg en met toestemming van je primaire commandant. Wil je meer weten over het IIR proces,
bezoek dan de SWR pagina “Staf CLAS Individuele Inzet Reservisten (IIR)” op Intranet (Mulan).
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op www.ikbenreservist.nl voor de huidige uitvragen.
Een greep uit de gepubliceerde uitvragen:
•

IIR 2021.124 Junior Onderofficier Materieel Bevoorrading

•

IIR 2021.021 Plaatsvervangend Hoofd Sie S4

•

IIR 2021.019 Junior Onderofficier Beheer & Bedrijfsvoering

•

IIR 2021.120 Medewerker ontvangst, opslag en distributie

•

IIR 2021.121 Stafofficier Integrale Kwaliteitszorg LTC

•

IIR 2021.156 Werkplekmanager Defensity College

•

IIR 2021.034 Digitale ontwikkelaar KMS

•

IIR 2019.076 AMO instructeur BBL-SMG Genie

•

IIR 2021.116 Project werkvoorbereider techniek MatlogCo

•

IIR 2021.117 Administratief medewerker Techniek MatlogCo

•

IIR 2020.073 Praktijkbegeleider VeVa studenten BPV 11LMB

•

IIR 2021.125 Instructeur School Luchtmobiel

Inloggen voor de eerste keer:
1. Ga naar www.ikbenreservist.nl en klik op “wachtwoord vergeten”;
2. Vul je mindef mailadres in om een wachtwoord aan te vragen;
3. Log in op Mulan en open de mail met je nieuwe wachtwoord;
4. Log in op www.ikbenreservist.nl met je mailadres en je nieuwe wachtwoord.
Lukt het niet om in te loggen of heb je een andere vraag, mail dan naar ikbenreservist@mindef.nl
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ZHKH volgt voortaan MARCH-protocol
In de editie van STERKER! (februari op
pagina 21) stond een interessant artikel over
de nieuwe ZHKH. Collega wachtmeester-1
Joyce van Dongen deelde haar enthousiasme
hierover. Iedereen gaat met de nieuwe ZHKHaanpak te maken krijgen, dus we plaatsen het
hierbij ook in November Romeo.
De ZHKH is vereenvoudigd en volgt nu het
MARCH-protocol: Massive Bleeding, Airway,
Respiration, Circulation en Hypothermia
prevention. Daarmee zijn de handelingen
van 27 teruggeschroefd naar 17. De focus ligt
hierbij op de meest essentiële handelingen om
een leven te redden in die cruciale eerste tien
minuten. Weten hoe het gaat werken? Scan of
klik op de QR-code (AM)
https://magazines.defensie.nl/
defensiekrant/2021/02/02_zelfhulpkameradenhulp
BRON: DEFENSIEKRANT
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UITNODIGING BIJZONDERE KORPSDAG 2021
2 OKTOBER ISK HARSKAMP & KOOTKAZERNE STROE
Korpsgenoten,
Het is ook voor het korps een bijzonder en moeizaam Corona jaar geweest, maar naar verwachting zullen na de zomer de
meeste coronamaatregelen losgelaten worden. Daardoor zullen er ook weer korps-activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals
onze jaarlijkse korpsdag.
Deze dag staat traditioneel gesproken volledig in het teken van de Landelijke Schiet en Vaardigheids Wedstrijden. Maar
dit jaar worden oude tradities weer hersteld, door de LSVW te combineren met het parcours militair BakkersBluff. Maar
natuurlijk blijft net zoals in het verleden de schietvaardigheden een prominente plaats innemen op onze Korpsdag,
waarbij de 1e plaats weer wordt beloond met de zilveren Lee Enfield. Bij de nieuwe formule voor de korpsdag om het nog
uitdagender en interessanter te maken voor zowel deelnemers als toeschouwers hoort natuurlijk ook een nieuwe hoofdprijs
voor de overall winnaar: de Vrijwillige Landstorm Bokaal.
Maar naast de VLB is er meer te beleven op deze dag, er zijn meerdere static shows waarbij de bezoekers kennis kunnen
maken met nieuwe wapens en uitrusting in het kader van de doorontwikkeling Nationale Reserve Bataljons.
Herinneringscoin
Het eindappel zal dit jaar een bijzondere tintje krijgen, naast de nodige aandacht voor het oprichten van de huidige Natres
bataljons 25 jaar geleden, krijgen ook alle aanwezige korpsgenoten de speciale “25 jaar Nationale Reserve Bataljons”
herinneringscoin uitgereikt.
Ik roep alle Korpsgenoten, zowel deelnemers, toeschouwers als belangstellenden op om in grote getallen aanwezig te zijn
tijdens deze bijzondere korpsdag op 2 Oktober a.s.
IK REKEN OP U!
Met vriendelijke Korpsgroeten,
Lkol KNR Hans Berding, Korpscommandant
Aoo KNR Duco Braun, Korpsadjudant

