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Minister lijkt grip op interne organisatie te verliezen

Met afgrijzen moeten we constateren dat de Koninklijke Landmacht de in het georganiseerd overleg gemaakte afspraken
tussen Minister van Defensie Hillen en de bonden negeert. De AFMP/FNV roept de Minister van Defensie op om in te
grijpen. Hoewel we ons tegelijkertijd afvragen of Hillen nog wel de regie heeft gezien het feit dat de Commandant
Landstrijdkrachten tot nu toe doodleuk zijn eigen gang gaat.

April vorig jaar werden we allemaal door het kabinet geconfronteerd met de grootste bezuinigingsslag binnen Defensie
ooit. Sindsdien hebben we samen met onze leden hard gestreden om gedwongen ontslagen te voorkomen en
begeleiding van werk naar werk met behoud van inkomen zoveel mogelijk te bevorderen. Na een lang en intensief
overlegproces zijn we uiteindelijk met de minister het kader overeengekomen waarbinnen deze bezuinigingen moeten
gaan plaatsvinden.

Tijdens dit moeizame overleg hebben we moeten instemmen met enkele zeer ingrijpende en pijnlijke maatregelen die
nodig waren om alle medewerkers van Defensie gelijke kansen te geven in de komende reorganisaties. Daarbij hebben
wij en de minister behoud van werk als allerhoogste prioriteit gesteld. Dat de politieke keuzes ten koste zouden kunnen
gaan van de kwaliteit van de organisatie moeten we daarbij helaas accepteren. Maar tijdens de
landmachtinformatiedagen van november vorig jaar bleek al dat de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) Mart de
Kruif zich weinig aantrekt van de centraal gemaakte afspraken.

Daar verklaarde de C-LAS nog volmondig dat hij zelf de volledige regie wil behouden over de afbouw van het personeel.
Daarbij zou wat hem betrof &lsquo;jong voor oud&rsquo; zou moeten gaan. In de nieuwsbrief van de Koninklijke
Landmacht van afgelopen maandag zien wij deze leeftijdsdicriminerende opvatting gelukkig niet meer terug.

'Kwaliteit boven behoud'
De stelregel die nu binnen de landmacht zal worden gevolgd is: &lsquo;kwaliteit boven behoud&rsquo;. Ook hiermee
gaat de C-LAS echter dwars in tegen de lijn die is afgesproken in het georganiseerd overleg. Zo zal binnen de
landmacht, in tegenstelling tot de andere defensieonderdelen, bevorderingen mogelijk blijven. Sterker nog: binnen de
landmacht zullen in principe alle functies zowel verticaal als horizontaal worden opengesteld en zal de rang van de
sollicitant niet bepalend zijn voor de selectievolgorde. Hierdoor kan de bevordering van de ene medewerker uiteindelijk
leiden tot het ontslag van een collega.

Verder bepaalt de C-LAS eenzijdig dat de afgesproken beperking op neergeschut functioneren niet geldt voor de
manschappen binnen de landmacht. Hiermee heeft de C-LAS alleen oog voor de eigen interne organisatie en negeert hij
daarmee alle afspraken die de vakbonden hebben gemaakt met de minister en de vertegenwoordigers van het Hoofd
Directie Personeel (HDP). Dit geldt ook voor de afspraken die in het SBK 2012 zijn gemaakt voor personeel dat
ontslagbescherming geniet vanwege de naderende UKW-leeftijd. Het lijkt alsof de C-LAS de ontslagbescherming van
deze categorie laat afhangen van de beschikbare financiën.

Onacceptabel
Voor de AFMP/FNV is deze voorwaarde onacceptabel en zullen de gemaakte afspraken ook binnen de landmacht
gewoon uitgevoerd moeten worden. Wij roepen de minister en de HDP dan ook op om de C-LAS tot de orde te roepen
en de noodzakelijke grip op de interne organisatie zo spoedig mogelijk te herstellen.
http://www.afmp.nl/online
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Andere krijgsmachtonderdelen
De AFMP/FNV onderzoekt nu ook in hoeverre de gemaakte afspraken bij andere krijgsmachtonderdelen worden
nagekomen. Daar waar nodig zullen we de vinger op de zere plek leggen. Zo hebben we vanuit de Koninklijke Marine
het signaal gekregen als zou daar de voorkeur worden gegeven aan jonger voor ouder personeel.
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