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augustus 2017
uitgave van de
algemene federatie
van militair personeel

Zet óók druk op politiek:
Teken de Petitie!

Actievorm voor CAO:
We sluiten niets uit!
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VOORWOORD
VICEVOORZITTER RENÉ SCHILPEROORT

Duimschroeven

H

et is vakantietijd, maar het is alles
behalve rustig bij Defensie. We liggen
al maanden overhoop met de minister, de werkgever van onze leden. Na
het massaal afwijzen van het eindbod
door het defensiepersoneel lijkt er nog
geen enkel zicht te zijn op een andere
houding van de minister richting het
defensiepersoneel. Onze leden staan
onder verhoogde werkdruk door een
forse onderbezetting die steeds meer
lijkt toe te nemen. En ze hebben te
maken met ontbrekende middelen en
ontbrekende mogelijkheden om nog
voldoende te oefenen voor de volgende
missie(s). Geconfronteerd met de financieel gedreven oplossingen van deze
regering wordt er door de werkgever
kennelijk geen andere uitweg meer
gezien dan het nemen van steeds grotere risico’s. Risico’s door op steeds creatievere wijze om te gaan met de (financiële) rechtspositie van onze leden. Onze
individuele belangenbehartigers kunnen
er na jaren van bezuinigen bij Defensie
een boek over vol schrijven. Maar wat
nog veel erger is, er worden ook steeds
meer risico’s genomen met de veiligheid
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van het personeel. Risico’s waar wij in
het kader van de bezuinigingen al vaker
voor gewaarschuwd hebben. Dat dit
geen loze waarschuwingen waren bleek
helaas opnieuw uit het recente rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
naar het schietincident met dodelijke
afloop in Oirschot. Daarbij kwam een
commando om het leven doordat al
jaren een schietbaan gebruikt werd die
niet veilig was. Dat wist men wel, maar
er moest ondanks de risico’s natuurlijk
wel geoefend worden. Het grootste
probleem is misschien wel dat de vaak
geroemde can do mentaliteit van de
krijgsmacht volledig is doorgeslagen.
Ten koste van alles worden de wensen
van de politiek ingevuld en opdrachten
uitgevoerd. En er wordt niet tijdig nee
gezegd als de visieloze bezuinigingsdrift
van de politieke beleidsmakers een situatie veroorzaakt waardoor de taken van
de krijgsmacht niet meer verantwoord
kunnen worden uitgevoerd. En daar
zijn we met zijn allen verantwoordelijk
voor! Nog zorgelijker is misschien wel
dat ondanks alles wat de laatste tijd naar
boven is gekomen, de top van Defensie
zich kennelijk nog steeds in een
ontkenningsfase bevindt. Ondanks een
enquête die laat zien dat het vertrouwen
van het personeel in de werkgever tot
het nulpunt is gedaald, ondanks de
massale afwijzing van het eindbod van
de minister, ondanks de opeenstapeling van feiten die zichtbaar maken dat
de krijgsmacht er slecht voorstaat en
grote risico’s worden gelopen, ondanks
het toenemen van de onderbezetting
van de organisatie, de reactie van de
minister is voorspelbaar! Een reactie
die structureel de problemen die er zijn
marginaliseert, door er vooral op te blijven wijzen dat er de laatste jaren meer
geld voor Defensie is uitgetrokken en
dat er daardoor een keer ten goede is
gemaakt. De werkelijkheid is echter een

andere. Er is hooguit de afgelopen jaren
wat minder bezuinigd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het afbreken van
de krijgsmacht is echter gewoon door
gegaan. Het is hoog tijd dat er eindelijk
maatregelen getroffen worden
die de situatie voor onze leden
serieus verbeterd. En daarbij
kan de politiek het zich eigenlijk
niet veroorloven te wachten op
een nieuw kabinet. Er moet de
komende begroting al fors geld
bij voor Defensie. En daarbij mag
het personeel niet het sluitstuk zijn op
de begroting want anders verandert er
helemaal niets. Er mag dan nog geen
nieuw kabinet zijn, er is wel een nieuwe
Tweede Kamer geïnstalleerd na de verkiezingen die ook nu al het budgetrecht
heeft. Ik doe dan ook een dringend
beroep op de dames en heren daar om
hun verantwoordelijkheid te nemen!
Betekent dit dan dat we zelf niets meer
hoeven te doen en maar af moeten
wachten? Nee, natuurlijk niet! We
zullen er zelf alles aan moeten doen
om ervoor te zorgen dat de dames en
heren in de Tweede Kamer doordrongen worden van de noodzaak om niet
langer af te wachten en in te grijpen. In
de komende tijd zullen de samenwerkende defensiebonden acties voeren
die de druk meer en meer opvoeren.
Uiteindelijk, als er niet naar ons wordt
geluisterd, zullen we geen enkel toegestaan actiemiddel schuwen. Hoe groter
de acties worden, hoe meer collega’s
we nodig zullen hebben om er te staan.
Langzaam draaien we de duimschroeven aan tot de minister wel met een
fatsoenlijk arbeidsvoorwaarden bod
komt. Ik reken er daarbij op dat u samen
met ons de strijd aangaat!
René Schilperoort
Vicevoorzitter
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Het defensiepersoneel heeft
het eindbod van de minister
met overweldigende meerderheid
afgewezen. Het actietraject wordt nu
verder uitgestippeld. Nu zijn het nog
publieksvriendelijke acties, maar we
sluiten geen enkele actie uit.

Teken de petitie!
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Het is belangrijk dat we druk
zetten op de minister en de
politiek. Een van de middelen is een
petitie. Ga naar www.defensiepersoneelinactie.nl en onderteken deze
urgente boodschap aan de Tweede
Kamer. Deel dat met al je collega’s,
vrienden en familie en laat hun dat ook
zoveel mogelijk delen!

33 Computerhoek

AOW-gat
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Helaas oordeelt de Centrale
Raad van Beroep dat de compensatie van militairen voor het
AOW-gat voldoende is. Hiermee is
de juridische strijd gestreden. Maar
we zetten druk om de politieke discussie voort te zetten.

IGK deelt zorgen over
Defensie

12

De Inspecteur der
Krijgsmacht deelt onze zorgen over de uitholling van Defensie.
Maar wat de IGK in datzelfde jaarverslag zegt over de rol van de militaire vakbonden bij reorganisaties
gaat de perken te buiten.

34 Contactpagina

Lidmaatschap

Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld
omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld:
u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt
dan beëindigd per 1 april. U kunt opzeggen
door middel van een brief aan AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124,
3506 GC Utrecht, of la@afmp.nl.
Het volgende verenigingsblad verschijnt
donderdag 5 oktober 2017. Kopij aanleveren is
mogelijk tot en met donderdag 14 september
2017.
Salarisbetaaldata: donderdag 24 augustus en
vrijdag 22 september. De salarisbetaaldata
zijn ook te vinden op www.afmp.nl, via de
menuknop Actuele thema’s.
Cover: Peter Roek
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Op 30 mei hebben de defensiebonden in het SOD de uitkomst van
hun discussies met de achterban teruggekoppeld aan de werkgever.
De boodschap was duidelijk, het eindbod van de minister wordt door
het defensiepersoneel met overweldigende meerderheid afgewezen.
Eén van de onderhandelaars had het zelfs over Oost-Europese
uitslagen. Wat resteert is actie. En daarin sluiten we niets uit.

CAO 2017:

we sluiten geen enkele actie
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N
uit!

u het eindbod massaal en resoluut is
afgewezen, ook door
de centrale van de
AFMP, MARVER, en
FNV Overheid (de
ACOP) bereiden we ons voor op de
volgende fase. Acties. Actievoeren doen
we niet alleen, we werken samen met de
andere defensiebonden. We bespelen
de publieke opinie via onder meer de
petitie. Maar zoals AFMP-voorzitter
Anne-Marie Snels in haar speech tijdens
de laatste Bondsvergadering zei: het
actievoeren zélf moeten we toch vooral
zélf doen, samen met de defensievakbonden, samen met de leden. “We
gaan naar de Vierdaagse in Nijmegen,
komen eind augustus de kazernes weer
in, hebben een kleinere actie gepland
rond Prinsjesdag en een grotere medio
november, rond de behandeling van de
defensiebegroting.”

Méér acties
“En daar blijft het niet bij, er zullen tussentijds méér acties komen, en we sluiten daar geen enkele actie bij uit. Ik sluit
zelfs niet uit dat het actiefront verbreed
gaat worden naar andere overheidssectoren. Het onderwijs is al gestart,
laat in het najaar start de Nederlandse
Politiebond met onderhandelingen. De
cao-onderhandelingen bij de overheid
staan op de rol. Van dit demissionaire
kabinet verwacht ik weinig, en de grote
vraag is of een nieuw kabinet, met nieuwe ministers, op een fors conflict met de
“overheidsbonden” zit te wachten”
Op Veteranendag bijvoorbeeld hebben
we samen met de VBM een publieksvriendelijke actie gehouden. We reikten
flyers uit aan het publiek om de petitie te
tekenen (zie elders in deze OpLinie) en
het uitdelen van ballonnen aan kinderen. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels
en een bestuurder van de VBM waren
druk in de weer met het uitreiken van
de flyers en een praatje te houden met
de ouders over het hoe een waarom
van de actie. Mensen van de werkorganisatie van de AFMP liepen zich
de benen uit het lijf om bezoekers van
Veteranendag een flyer uit te delen en
ook met ze in gesprek te gaan over het
belang van de petitie. Dat leverde talrijke
goede gesprekken op.

MARINEDAGEN
OP STELTEN
H Op zondag 25 juni hebben twee steltlopers tijdens de
Marinedagen op een ludieke
wijze aandacht getrokken van
het aanwezige publiek en is
opgeroepen de petitie te tekenen. Opvallend was het grote
aantal burgers en reservisten
dat langs kwam. Zij hebben
natuurlijk een andere belevingswereld dan defensiepersoneel
en een andere betrokkenheid bij
Defensie. Toch waren de meeste
reacties positief, zeker op de
steltlopers werd goed gereageerd en zij trokken natuurlijk
ook veel aandacht. We kunnen
vaststellen dat het doel van de
publieksvriendelijke actie is
geslaagd.
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Actieberaad
groot succes

Op donderdag 15 juni hielden de AFMP, MARVER en FNV
Overheid een actieberaad. Ruim 125 leden waren aanwezig om
samen te praten over het stuklopen van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en de op handen zijnde acties.

T

egen 11 uur stroomde
de zaal in ’t Veerhuis
in Nieuwegein vol met
militairen, al dan niet in
uniform, en burgerpersoneel. Bovendien waren er ook enkele
thuisfronters aanwezig. De ochtend
werd afgetrapt met een verrassende
en inspirerende opening door Jetty
Mathurin in haar personage van Taante.
Met humor en rake observaties wist
zij precies de kern van de situatie bij
Defensie te benoemen. Dat leidde tot
instemming en gelach.

Kom in actie!
Jetty sloot af met een boodschap van
haar zelf. Zij bekende dat deze opdracht
haar meer raakte dan normaal. Ook zij
behoort namelijk tot het thuisfront van
een militair. In een persoonlijk statement
riep zij op om niet stil te zitten en in actie
te komen. “Ik maak van dichtbij mee
waarom ik het noodzakelijk vind dat er
actie gevoerd moet worden. Er worden
offers gebracht, grote offers. Soms zelfs
levens. En daar móet iets tegenover
staan. Minstens veiligheid, minstens
échte banen, minstens koopkracht. Dus
kom op voor jezelf. Kom in actie!”

Aanscherping inzet en acties
Na deze verfrissende opening namen
sectorhoofd Marine Arjen Rozendal en
onderhandelaar René Schilperoort de
aanwezige leden nogmaals mee in de
arbeidsvoorwaarden inzet van de bon-
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den. Na een korte inhoudelijke toelichting werden de aanwezigen uitgedaagd
om aanvullende speerpunten voor de
toekomst te formuleren én prioriteiten
te stellen. Dit leverde interessante stof
op voor discussie. Daar kunnen we in
het actietraject mee vooruit. Maar ook
kan onderhandelaar René Schilperoort
daar later, als het overleg weer wordt
opgestart, mee verder.

Ambassadeurs op werkvloer
AFMP-Voorzitter Anne-Marie Snels
nam vervolgens de acties door die de
komende tijd op handen zijn. Acties die
samen met de andere bonden gevoerd
worden. Ook riep zij iedereen op om
met de ervaringen van vandaag én de
actie-inzet terug te gaan naar de werkvloer. “Jullie zijn onze ambassadeurs op
de werkvloer. Vertel dit verhaal ook aan
je collega’s en wijs hen op het belang
om dit te delen en om in actie te komen.
Dat acties nodig zijn is overduidelijk.
Er is druk nodig om minister Hennis te
dwingen te gaan bewegen”.
Ook Marieke Manschot van FNV
Overheid en Ton de Zeeuw van de
MARVER spraken hun tevredenheid uit
over deze ochtend. “Ik vind het mooi om
te zien dat jullie met zo veel aanwezig
zijn. Ik hoop dat we over een aantal
weken dit nog eens kunnen herhalen en
dat jullie allemaal één of twee collega’s
meenemen zodat we een nóg grotere
groep hebben om samen de acties
verder vorm te geven.”

Unanieme steun
van medezeggenschap
voor bonden

»

Op 6 juli 2017 waren ruim 100 leden van
medezeggenschapsorganen bij Defensie
in gesprek met de bonden over het vastgelopen
cao-overleg. Omdat reorganisaties stilliggen,
krijgen zij als eerste de consequenties van de
halsstarrige houding van de minister voor hun
kiezen.
In zijn de openingstoespraak zei Marc de Natris
(GOV) dat het massaal afwijzen van het eindbod
tot gevolg dat heeft, medezeggenschappers
rechtstreeks in hun rol worden geraakt. En dat
zij hierdoor in een lastig pakket terecht kunnen
kome, bijvoorbeeld omdat er grote druk op hen
wordt uitgeoefend om de reorganisaties toch
doorgang te laten vinden. Vandaar dat er een
gesprek tussen medezeggenschap en bonden is
georganiseerd.
Tijdens het gesprek werd ingegaan op vier
vragen. Ondersteunt de MC, in principe, de
bonden om de reorganisaties als drukmiddel te
gebruiken voor het afdwingen van een goede
CAO voor het personeel? Het antwoord was een
volmondig JA. Ook werd gevraagd waar voor
de medezeggenschappers de grenzen lagen. Zo
moet de MC wel het draagvlak onder het personeel houden, en mag een verbetering voor het
personeel niet in het gedrang komen. Het gaat
ook knellen als met de reorganisatie een uitbreiding van het personeel op zich laat wachten
die hard nodig is omdat het zittend personeel al
lang met enorm hoge werkdruk kampt. En tenslotte mag de veiligheid niet in gevaar komen.
Bonden en MC kunnen elkaar in dit cao-traject
versterken en voorkomen dat ze tegen elkaar
worden uitgespeeld door regelmatig te overleggen. Wat ook helpt is goede voorlichting tussen
MC’s onderling en MC’s met de bonden, ook buiten bijeenkomsten om. Verder is ook een gezamenlijke nieuwsbrief ter sprake gekomen.
Op een vraag uit de zaal wat de vakbonden
kunnen doen als een hoofddiensteenheid toch
verder wil gaan met reorganisaties, antwoordden de voorzitters dat de bonden dan contact
opnemen met de HDP en/of de minister. De
MC zelf kan naar het College voor Geschillen
Medezeggenschap Defensie en eventueel naar
de rechter. Belangrijk is dat MC de bonden hierover informeert.

Steun jij ons? Teken de petitie!

»

Namens het defensiepersoneel én hun
thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden
een petitie gestart. Ook op die manier willen we
druk zetten op de minister en de politiek. Als de
petitie bij de overheid is ingediend, hebben de
indieners recht op een antwoord. Via de petitie
zetten we extra druk. Die moet, naast de acties,
leiden tot een goede cao én een ‘upto-date’ defensieorganisatie. We willen met de petitie ten minste
100.000 handtekeningen ophalen.

Op wie richten we ons?
We richten ons op een breed publiek.
Defensiepersoneel verdient steun voor én een
goede cao én investeringen in Defensie. En bij
investeringen bedoelen we óók investeringen in
personeel. Om bijvoorbeeld teams weer op sterkte te krijgen, om te investeren in mensen zelf, want
die zijn de laatste jaren ‘het kind van de rekening’
binnen de defensiebegroting.

Wat kun jij doen?
Deel de petitie met je collega’s, je thuisfront en je
familie. Ook thuisfronters zijn betrokken bij onze
acties en zullen hun stem laten horen. Vergeet ook
je buren en je vrienden bij bijvoorbeeld de voetbalclub of de fanfare niet. En vraag ook de bakker
en de slager om de hoek om hun loyaliteit naar
jullie te tonen. Je kunt deze petitie verspreiden
via facebook, via twitter, via een mail, gebruik alle
kanalen die je hebt! En doe dat bij herhaling want
de praktijk leert dat mensen hem vaak de eerste
keer als hij onder de aandacht wordt gebracht niet
direct tekenen.
Ga naar www.afmp.nl of naar www.defensiepersoneelinactie.nl voor de link naar de petitie en
vul hem uiteraard zelf ook in! Ga vervolgens naar
de inbox van je e-mailprogramma en klik op de
bevestigingslink. Pas dan telt je ondertekening
mee!
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VERENIGINGSNIEUWS

Het zikavirus
wordt verspreid
door de tijgermug.

Maatregelen
vanwege zikavirus

Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen
in Afrika en Azië. Het door de tijgermug, ook wel bekend als
de gelekoortsmug, verspreide virus is voor de meeste mensen
onschuldig. Wel is wetenschappelijk bewezen dat een infectie
tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren
kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor
militairen en burgerpersoneel.

D

eze maatregelen staan
in de nota Tijdelijke
aanwijzing rechtspositie Zikavirus die de
Minister van Defensie
heeft aangeboden aan
de werkgroep Algemene Financiële
Rechtstoestand van het georganiseerde
overleg. Uitgangspunt van de maatregelen is dat iedereen zelf verantwoordelijkheid draagt voor de eigen gezondheid.
De drie maatregelen moeten volgens de
minister dit uitgangspunt ondersteunen:
Personeel dat is of wordt geplaatst in
een risicogebied moet door de commandant worden geïnformeerd over het
Zikavirus en de risico’s die daarbij horen.
De militair of burgerambtenaar is
zwanger en de militair of burgerambtenaar staat op de nominatie te worden
geplaatst in een zogenaamd zikavirus
risicogebied. In dat geval zal de plaatsing
worden uitgesteld tot na de geboorte
van het kind. Als de partner zwanger is
en besluit in Nederland achter te blijven
gedurende de zwangerschap, zal de
partner pas na de bevalling van Defensie
de mogelijkheid krijgen om zich bij de
militair of burgerambtenaar in het gebied
van plaatsing te voegen.
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Als een zwangerschap is opgetreden
tijdens de plaatsing kan de militair of
burgerambtenaar voor rekening van
Defensie terugkeren naar Nederland. De
plaatsing wordt dan beëindigd. Als de
partner zwanger is, kan zij voor rekening
van Defensie naar Nederland vertrekken
om daar de resterende periode van de
zwangerschap door te brengen en te
bevallen. Zij kan daarna eventueel terugkeren naar het gebied van plaatsing.
De minister wijst er op dat het niet
verplicht is om tijdens plaatsing van de
mogelijkheid om terug te keren gebruik
te maken. Maar voor de militair geldt
wel dat de minister maatregelen kan
voorschrijven ter bescherming van de
gezondheid van de militair (zie artikel 92
van het AMAR). Dit zou in dit geval ook
een verplichting tot terugkeer kunnen
zijn.
Als er bijzondere omstandigheden
zijn waardoor maatwerk nodig is, dan
wordt de kwestie behandeld in de
Begeleidingscommissie Buitenland
(BCO-Buitenland).

»

Voor meer informatie over het
Zika-virus: www.rivm.nl/
Onderwerpen/Z/Zikavirus

AFMPHOOFDKANTOOR
VERHUISD!
H Het hoofdkantoor van de
FNV is verhuisd van Woerden
naar Utrecht. Sinds dinsdag 6
juni is de werkorganisatie van
de vereniging te vinden op
de zesde verdieping van het
centraal vakbondshuis van de
FNV, het voormalige Mediqhoofdkantoor (in de volksmond
ook wel ‘de diamant’ genoemd)
langs de snelweg A2 in Leidsche
Rijn (Hertogswetering 159,
3543 AS in Utrecht). Met deze
verhuizing zijn ook ons postadres en telefoonnummers
veranderd.
Postadres
AFMP
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
Telefoon algemeen
085 – 8900 470
Telefoon individuele
belangenbehartiging
085 – 8900 430
Telefoon ledenadministratie
085 – 8900 410

Altijd een goed inkomen,
ook bij arbeidsongeschiktheid?
Dat heb je zó geregeld!

KORTI
NG
VIA JE
WERKG
EVER

Jij draagt bij aan vrede, vrijheid en veiligheid. Maar werken bij Defensie is ook zwaar met risico’s en
gevaren. Dat weet jij als geen ander. Extra belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Want als jij uit de
running raakt, heeft dat veel impact. Ook op jouw inkomen. Dat kan afzakken tot bijstandsniveau!
Voorkom geldzorgen met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor iedereen die werkt
bij Defensie (militairen én burgerpersoneel).
Jouw voordelen
 Altijd verzekerd van minstens 70% inkomen
tot je AOW

 Je blijft pensioen opbouwen bij
arbeidsongeschiktheid

 Lage maandpremie: minder dan € 5,-

 Extra inkomenszekerheid bij een
hypotheekaanvraag

 Sluit perfect aan op de WIA, jouw cao
en pensioenregeling

 Geen medische vragen bij aanmelding binnen
6 maanden na indiensttreding

Nu regelen, voor altijd een zorg minder!
Bereken je premie op: www.loyalis.nl/defensie
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Militairen volgens rechter
voldoende gecompenseerd

AOW-gat
De compensatie voor oud-militairen met een AOW-gat is
toereikend. Dat verklaarde de Centrale Raad van Beroep op 1 juni
jongstleden. Hiermee kwam een einde aan een lange juridische
strijd tegen het AOW-gat. De strijd is echter nog niet volledig
verloren. De Tweede Kamer is nu aan zet. Onder druk van onder
andere de AFMP wordt de politieke discussie voortgezet. Met als
doel: alsnog 100% reparatie van het AOW-gat.

O

p 1 juni jl was
het eindelijk
zover. Na een
jarenlange
juridische strijd
deed de Centrale
Raad van Beroep
uitspraak over het AOW-gat voor oudmilitairen. Helaas volgde de Raad hierbij
de eerdere uitspraak over het AOWgat van oud-burgermedewerkers met
wachtgeld (zie vorige Oplinie). De compensatie die de Minister van Defensie
momenteel aanbiedt (zie kader) achtte
de Raad ook voor oud-militairen toereikend. Hierdoor is er volgens de Raad
geen sprake van verboden onderscheid
bij het beëindigen van de UGM-uitkering
op 65-jarige leeftijd. Ook voor het door
de bonden gestelde onderscheid op
grond van burgerlijke staat – gehuwden
en samenwonenden worden bij het
compenseren anders behandeld dan
alleenstaanden - liep de Raad jammer
genoeg niet warm.

Buitensporige
inkomensterugval
Volgens de Raad en Defensie zouden de
gevolgen voor oud-militairen met een
AOW-gat wel meevallen. Dat wil zeggen
dat hun inkomen er volgens Defensie
maximaal 10 procent op achteruit kan
gaan, iets wat Defensie nog wel redelijk
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vindt, maar wat de bonden buitensporig vinden. Het kan namelijk al gauw
om enkele honderden euro’s gaan.
Zeker als je gewend bent om ieder
dubbeltje om te keren en nét rond te
komen, is dat een enorme inkomensterugval. Dan kan zelfs een achteruitgang
van 50 euro al onoverkomelijk zijn.

Teleurgesteld
De Centrale Raad van Beroep is de
hoogste rechter op het gebied van
ambtenarenzaken. Er kan dus geen
hoger beroep meer tegen de uitspraak
worden aangetekend. Anne-Marie
Snels, voorzitter AFMP: “De AFMP en
de MARVER zijn natuurlijk teleurgesteld
dat het niet is gelukt het laatste stuk
van het AOW-gat te dichten, maar we
zijn blij dat er in elk geval een financiële
voorziening moet worden getroffen
die veel gunstiger is dan de allereerste
Voorlopige voorziening. Samen met de
militairen actie voeren heeft dus wel
degelijk succes gehad.” Minder blij zijn
we met het resterende gat van 10%.
Het is niet iets waar men gemakkelijk
de schouders over kan ophalen. Want
voor iemand die normaal al met moeite
de eindjes aan elkaar kan knopen kan
dat net het verschil maken tussen de
aanbiedingen bij de Jumbo in de gaten
houden of de gang naar de voedselbank maken.

Tweede Kamer
We geven het niet op. Onze lobby
richting Tweede Kamer gaat door, want
buiten de VVD en de PvdA gaven alle
politieke partijen aan voor een 100 %
oplossing van het AOW-gat te zijn. We
blijven ons ervoor inzetten dat de UGMleeftijd automatisch doorloopt tot aan
de AOW-leeftijd. In voorbereiding van
het Algemeen Overleg (AO Personeel
van 28 juni wees de AFMP samen met
de andere defensie bonden en de
betrokkenen de Tweede Kamerleden
nog eens haarfijn op hun verantwoordelijkheid. En niet zonder resultaat:
waarschijnlijk na het zomerreces vindt
er een voortgezet AO plaats in de
plenaire zaal van de Tweede Kamer. We
verwachten dat er tijdens dit VAO één of
meerdere moties worden ingediend om
de minister op te roepen het AOW-gat
(nog verder) te dichten. De strijd gaat
dus door!

Vertraagde uitvoering
Ondertussen loopt de uitbetaling van
de 90%-compensatie ook nog niet echt
voorspoedig. Tijdens het AO Personeel
meldde de minister nogmaals dat
het ABP de uitvoering ter hand heeft
genomen, maar dat deze erg complex
is. Alle oud-defensiemedewerkers die
vanaf 1 juni 2017 de leeftijd van 65 jaar
bereiken, ontvangen direct de defini-

ontstaan en dat had een hoop ellende
gescheeld. De minister vindt deze oplossing tot op de dag van vandaag te duur,
met alle gevolgen van dien. Zal ze nu
onder streep daadwerkelijk goedkoper
uit zijn? En tegen welke prijs?

“

TWEEDE KAMERLEDEN
NU AAN ZET
DEFINITIEVE
REGELING VOLGENS
DE MINISTER
H In diverse brieven aan de Tweede

tieve compensatie. Daarna zijn pas de
betalingen met terugwerkende kracht
aan medewerkers die al in het AOW-gat
zitten aan de beurt. De minister spreekt
nu over oktober/november, maar of
het ABP dat haalt, is maar de vraag.
De AFMP vindt het schandalig dat de
betrokkenen zo lang in onzekerheid en
zonder voldoende geld zitten. Hoe hoog
de compensatiebedragen exact zullen
zijn, is namelijk ook nog niet bekend.
Iedere rechthebbende krijgt daarover
een individueel bericht van het ABP. De
AFMP houdt uiteraard strak de vinger
aan de pols en staat haar leden bij als de
berekeningen onduidelijk of onjuist zijn.

Tijd- en geldverspilling
Duidelijk is wel dat deze hele strijd
enorm veel tijd en daarmee geld heeft
gekost. Ook de complexe uitvoering van
de compensatie zal niet gratis zijn. Geld
dat volgens de AFMP aan veel betere
doelen had kunnen worden besteed. En
wat in ieder geval niet ten koste van het
arbeidsvoorwaardenbudget mag gaan.
Daar blijven wij dwars voorliggen. De
oplossing die wij al in 2012 aandroegen
was immers veel eenvoudiger: trek de
pensioenleeftijd gelijk met de verhoogde AOW-leeftijd. In dat geval had de
UGM-uitkering gewoon doorgelopen tot
aan de AOW. Dan was er geen AOW-gat

Kamer heeft Minister Hennis omschreven
wat de definitieve compensatie voor ouddefensiemedewerkers inhoudt:
1 » een bruto tegemoetkoming, die een
netto uitkering oplevert die even hoog
is als de netto AOW-uitkering, inclusief
vakantiegeld;
2 » voor oud-burgermedewerkers: een
financiële compensatie voor het eventueel eerder, bij 65 jaar, laten ingaan van
het ABP-ouderdomspensioen (ongeacht
of het pensioen werkelijk eerder is
ingegaan);
3 » indien het totaalbedrag van de twee
voorgaande componenten vermeerderd met het ABP-pensioen door fiscale
effecten netto minder bedraagt dan 90
procent van de gerechtvaardigde aanspraak, een aanvullende compensatie
tot 90 procent van de gerechtvaardigde
aanspraak.
De gerechtvaardigde aanspraak is het
bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd (voor
burgers en militairen) en de pensioenleeftijd
(voor burgers) nog steeds 65 jaar zouden
zijn geweest.
Samenvattend bedraagt de compensatie
van het AOW-gat die Defensie oud-medewerkers verstrekt ten minste 90 procent van
het netto inkomen dat zij zouden hebben
ontvangen als de AOW-leeftijd (voor burgers
en militairen) en de pensioenleeftijd (voor
burgers) nog steeds 65 zouden zijn geweest.
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IGK bevestigt zorgen over uitholling

Defensie
Het lezen van het jaarverslag van de IGK (Inspecteur der Krijgsmacht) roept
gemengde gevoelens op. Aan de ene kant bevestigt de IGK onze zorgen,
zoals het gebrek aan goede arbeidsvoorwaarden, schaarste van mensen en
middelen, en de nodige herziening van het FPS en het ouderenbeleid. Maar
met zijn opmerkingen over de rol van vakbonden bij reorganisaties slaat hij
de plank mis en gaat hij buiten zijn boekje.

L

uitenant-generaal Hans van
Griensven nam
vorig jaar januari
het stokje over van
de toenmalige IGK
Bart Hoitink. Net
als Hoitink constateerde de nieuwe
IGK dat het vertrouwen in Defensie is
aangetast. Hij stipt drie punten aan waar
het defensiepersoneel tegenaan loopt:
het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord, schaarste van middelen, en
de eigen toekomst binnen de organisatie door beperkingen van het FPS.
Volgens de IGK ontbreken regelmatig
de middelen en randvoorwaarden om
het personeel van Defensie professioneel zijn taken uit te laten voeren.
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Vaak zijn dat nog betrekkelijk eenvoudige middelen zoals moderne ICT.
“Eenheden hebben niet het benodigde
personeel door ondervulling, doordat
personeel langdurig ziek is, of doordat
personeel tijdelijk elders te werk is
gesteld. Veel uitzendingen zijn ‘kaderzwaar’, waardoor de belasting op de
achtergebleven kaderleden extra groot
is geworden. Veelal hebben die laatsten
tevens een essentiële taak in het intern
opleiden van (nieuw) personeel. (…)
Materieel is soms langdurig niet inzetbaar, omdat de reservedelen er niet zijn,
dan wel als gevolg van nog niet goedwerkende functionele systemen (SAP).”
En ook al gaat het niet om omvangrijke
investeringen, de commandanten
‘voelen zich vaak gefrustreerd omdat de
verwervingsprocedures en –trajecten
door de vele regelgeving en centralisa-

ties stroperig verlopen en dus (onnodig)
veel tijd vergen.’ Volgens de IGK is
het goed om de inspanningen die de
regelgeving moeten vereenvoudigen, te
bespoedigen.

Afnemend moreel
Volgens de IGK spreken enkele
commandanten hun zorgen uit over
afnemend moreel bij hun personeel. Het
personeel vertelt steeds meer moeite
te hebben met niet alleen de ICTproblemen. Ook het immer stagnerende
arbeidsvoorwaardenoverleg, schrale
voorzieningen, traag lopende reorganisaties, ouderwetse of ontbrekende
ICT-middelen en het gebrek aan doorstroommogelijkheden zetten het moreel
onder druk. Daar waar reeds investeringen zijn gedaan, levert dit nog geen
zichtbaar resultaat op. Het personeel
vraagt zich hardop af of hun zorgen wel
gehoord worden. Maar, zet de IGK daar
tegenover: “In de afgelopen jaren is er
een voorzichtige start gemaakt met het
herstel van de inzetgereedheid van de
eenheden. Reeds gedane investeringen in onder andere reservedelen en
munitie gaan hieraan een belangrijke
bijdrage leveren.”

FPS
Personeel en commandanten maken
zich volgens de IGK zorgen over
hun loopbaanmogelijkheden. “Bij de
Landmacht ervaart men nog geen
voordelen van het aangepaste functietoewijzingsproces. Het loopbaanbeleid wordt als inflexibel en complex
ervaren; moeizaam opgebouwde kennis
verdwijnt; specialistische en technische
functies blijven door gebrek aan specialistisch personeel vaak lang ongevuld
en de opleidingsorganisatie lijkt niet
in staat om de personeelswisselingen
bij te houden. De hele lijn spreekt de
ontevredenheid uit over het gebrek aan
doorstroom van manschappen- naar
onderofficiersfuncties en voor kaderleden van FPS2 naar FPS3.
Commandanten melden een grote
irreguliere uitstroom en merken dat
hun personeel meer en meer kiest
voor vroegtijdige zekerheid buiten
Defensie. FPS3-kaderleden maken zich
steeds meer zorgen over het gebrek
aan bevorderingsruimte. Het huidige
personeelssysteem lijkt niet geheel aan
de verwachtingen te voldoen waardoor
zowel het personeel als de organisatie
tekort wordt gedaan. Meer maatwerk,
flexibiliteit en goede uitleg kan veel
verzachten. Ik adviseer het personeelssysteem tegen het licht aan te houden.”
Dat laatste is precies wat de AFMP ook
wil en is onderdeel van onze inzet bij de
arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.

Ouderenbeleid
“Bij een groot aantal eenheden geeft het
personeel aan behoefte te hebben aan
een ouderenbeleid vanwege oplopende FLO- en pensioenleeftijd. Een
behoefte die niet nieuw is, maar al jaren
wordt geuit, zonder dat er aan decentrale werkgevers oplossingen worden
geboden. Het gaat hier niet alleen om
steeds ouder wordende militairen bij
operationele eenheden, maar ook om
oudere burgerwerknemers.” Ook de
AFMP staat een personeelsbeleid voor
ogen dat rekening houdt met de levensfase waarin mensen zich bevinden. En
daar hoort zeker ook een beleid bij dat
rekening houdt met de gevolgen van
het ouder worden. De AFMP is dan ook
blij met de aandacht die de IGK hieraan
besteedt.

“

DE HELE LIJN IS ONTEVREDEN
OVER GEBREK AAN DOORSTROOM
MANSCHAPPEN EN KADERLEDEN’

‘Verloren winst’
reorganisaties
Op de hierboven genoemde punten kan
de AFMP zich vinden in het jaarverslag
van de IGK. Met zijn opmerkingen over
reorganisaties slaat hij de plank echter
volledig mis en gaat hij wat de AFMP
betreft volstrekt buiten zijn boekje. Over
de reorganisatie schrijft de IGK in zijn
jaarverslag namelijk het volgende. “Het
algemene beeld tijdens werkbezoeken
met betrekking tot reorganisaties is
enerzijds dat het personeel zich meer
en meer af gaat vragen of de belangen
van de bonden nog wel hun belangen
zijn en anderzijds of Defensie zelf niet in
staat is om snel en tijdig de follow up te
verzorgen voor opleidingen, materieel en/of infrastructuur. De beoogde
winst van de reorganisaties gaat in de
beleving van het personeel hiermee verloren. Het moet tijdens het reorganisatietraject te lang met te weinig capaciteit
in de werkorganisatie taken uitvoeren.”

‘Vertragende rol bonden’
De IGK vervolgt: “Na implementatie
van de reorganisatie is de opluchting
van korte duur, omdat noodzakelijke
randvoorwaarden nog op zich laten

wachten. De grondslagen waarop onze
regelgeving rond reorganisaties zijn
gebaseerd, zijn sterk gedateerd en
opgesteld vanuit de context van een
immer krimpende defensieorganisatie.
Het proces is gaandeweg erg ingewikkeld en kwetsbaar geworden. Het
personeel vraagt zich af of Defensie wel
snel genoeg kan inspelen op actuele
situaties. Is Defensie voldoende adaptief
en kan het de groei en de veiligheidsuitdagingen aan die voor de deur staan? Ik
hoor vaak de zorg over de vertragende
rol van de vakbonden in dit proces in
relatie tot het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ik deel de geconstateerde
zorgen en daarom start ik in 2017 een
thema-onderzoek: ‘(Re)organiseren bij
Defensie’.”

Niet zijn taak
Dat de personeelsleden hun zorgen
hebben over reorganisaties is terecht
en dat de IGK daarover bericht in zijn
rapport is op zich prima. Maar de IGK
gaat te ver als hij daar de conclusie aan
verbindt dat hij degene is die een onderzoek moet instellen naar de procedures
rond reorganisaties. Dat is zijn taak niet.
Verder zou de IGK de rol van de vakbon-
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den in een juist perspectief moeten plaatsen. Ten eerste liggen er bij de werkgever vele reorganisaties te wachten die al
lang zijn afgedaan in het formele overleg
met de bonden. Sommige zelfs al in 2015
en waar ook door de bonden al lang
gewacht wordt op het plannen van een
BCO. Sterker nog, voor de AFMP is het
overduidelijk dat de grootste vertragingen in het reorganisatieproces vooral bij
de werkgever zelf liggen.
Reorganisaties zijn maar al te vaak onvoldoende voorbereid als ze aan de bonden
worden aangeboden. Het halen van
tijdsplanningen lijkt voor de werkgever
vaak belangrijker te zijn dan zorgvuldigheid en daarmee wordt precies het
tegenover gestelde bereikt. Afspraken
die vervolgens in het overleg gemaakt
worden over die reorganisaties, worden
regelmatig niet of onvolledig nagekomen. Dat dit dan tot vertraging leidt lijkt
ons vanzelfsprekend, maar kan niet aan
de bonden verweten worden.

Enige drukmiddel
De IGK zou daarnaast moeten weten
dat militairen niet mogen staken. Als het
overleg over arbeidsvoorwaarden stukloopt hebben de vakbonden als enige
formele drukmiddel de mogelijkheid
het overleg op te schorten en daarmee
ook de reorganisaties stil te leggen. Daar
hoort wel een belangrijke nuancering
bij. De militaire bonden hanteren de
stelling dat individuen niet het slachtoffer mogen worden van het opschorten
van het overleg. Bij schrijnende gevallen
is er daarom altijd nog overleg met de
bonden mogelijk. Er lopen daarom ook
nog een aantal BCO trajecten door van
reorganisaties waarvoor het formele
overleg al voor het stoppen van het
overleg was afgerond. Verder kunnen we nog een treffende vergelijking
maken met de politiewereld. Daar is de
reorganisatie naar de Nationale Politie
de afgelopen jaren verzand in tal van
juridische procedures, terwijl de defensiewereld hiervan grotendeels verstoken is
gebleven. Dit is te danken aan de relatief
goede samenwerking met Defensie in de
BCO’s. Hoe de IGK met zoveel woorden
dus kan beweren dat de bonden zand in
de machine strooien? Wij staan voor een
raadsel.
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GASTCOLUMN

Op kamp

»

Hij is weer ’s op pad. Nee, niet voor Defensie dit keer. Op
kamp, met groep 8 van de basisschool van onze jongste
(die in groep 6 zit). En ik merk dat het begint te irriteren, dat constante op pad-zijn. Want sinds de rust zou weerkeren afgelopen
december is hij al regelmatig weg geweest. En allemaal in het
kader van het werk dus noodzaak. En op school zijn ze ook
enorm blij dat hij mee wilde en kon.
Als dan Frans Duijts ook nog ’s voorbij komt op de radio en ik
keihard ‘Jij denkt maar dat je alles mag van mij, ik zit hier in een
kooi en jij bent vrij’ mee blèr is het thuis niet meer te houden. De
woonkamer móet nu echt veranderd worden. NU!
Alsof de verhuizers elk moment kunnen aankomen verzamel
ik in no-time prullaria in dozen, gooi ik meubels de tuin in en
pomp het visglas leeg. HOPPA!
In een leeggetrokken woonkamer stagneert het ineens. Want
in één kastje is elektra verwerkt en wel op zo’n manier dat verschuiven niet kan. Ik zit het vanaf een afstand te bekijken. Want
ik kan veel zelf, maar elektra… nope! Maar als dit ene kastje niet
verschuift moet al het andere ook weer retour op de oude plek.
Nou ben ik gewoon pissed! Dan ben ik dus uren bezig om vervolgens weer terug bij af te zijn. Lekker dan!
Heel boos vertel ik de hond hoe belachelijk het hier in dit gezin
gaat. Dat ik altijd maar alles moet organiseren en regelen. Hoe
oneerlijk het is dat ik alle ziekenhuisbezoeken met dochter
alleen moet doen. Altijd de sjaak ben als er gedoe is met instanties. Alle schoolzaken altijd moet regelen. En nou moet ik ook
nog een cursus elektra gaan doen! De papagaai geeft als enige
een blijk van medeleven: ‘kusje?’. Ja graag.
Dus zit ik nu al een half uur naar kabeltjes te staren. Niet dat
het helpt. Maar ik word er wel zen van. Het was dat of met het
servies gooien. De wetenschap dat ik dat ook weer alleen op had
moeten ruimen weerhield me.
www.thuisfrontsupport.nl
Kaat Mossel

VETERANEN

FOTO: BIRGIT DE ROIJ

Dutchbatter Olaf
Nijeboer vindt
het schandalig en
frustrerend dat de
rechter de staat
verantwoordelijk
houdt voor de dood
van Moslimmannen
in Srebrenica.

MEER CLAIMS ROND
VAL SREBRENICA
H Dutchbatveteranen die zich aan hebben
gesloten bij de claim tegen de Nederlandse
Staat omdat zij op een ‘onmogelijke missie’
naar Srebrenica werden gestuurd, eisen nu
ook een schadevergoeding. De ruim tweehonderd veteranen eisen 22.000 euro per
persoon. In totaal gaat het om een claim
van 4,5 tot 5 miljoen euro. Eerder vroegen
de veteranen een gesprek met Defensie
en hoopten zij op nationaal eerherstel. Dat
gesprek heeft nooit plaatsgevonden en
daarom wordt er nu een claim voor een
schadevergoeding neergelegd. Dutchbat 3
werd jarenlang verantwoordelijk gehouden
voor de gebeurtenissen rond de val van
Srebrenica en de veteranen vinden dat zij
daarvan veel schade hebben ondervonden.
Terwijl de regering volgens hen moet erkennen dat ze op een onuitvoerbare missie zijn
gestuurd.
In dezelfde week deed het gerechtshof
uitspraak in de zaak die werd aangespannen door de nabestaanden van de
Moslimmannen die werden vermoord na de
val van de enclave. Eerder bepaalde het hof
dat Nederland enkel aansprakelijk is voor de
dood van 350 van hen. Die groep werd eerst
op de compound toegelaten, maar na de
val, toen er al signalen waren dat ze zouden
worden vermoord, alsnog van het terrein
gestuurd. In het hoger beroep bepaalde het
hof dat de Nederlandse Staat aansprakelijk
is voor dertig procent van de schade die de
nabestaanden van 350 moslimmannen hebben geleden. Dutchbatter Olaf Nijeboer van
de werkgroep Dutchbat 3 reageerde daarop
in het Reformatorisch Dagblad: “De rechter
houdt de staat verantwoordelijk, maar daarmee impliciet ook Dutchbat en mij als militair. Schandalig en erg frustrerend.” Volgens
hem moet de VN verantwoordelijkheid
nemen. In het interview geeft hij aan dat hij
zijn collega’s steunt die een claim indienden,
maar dat hij zelf niet de behoefte voelt om
zich aan te sluiten. Zijn werkgroep is wel in
LvD
gesprek met Defensie.

Steun veteraneninloophuizen

»

Veteranenombudsman Reinier
van Zutphen pleit voor een
structurele vorm van financiering van
de veteraneninloophuizen door de
rijksoverheid. Tijdens zijn bezoeken
aan de inloophuizen sprak hij met veteranen en die vertelden hem dat zij zich
zorgen maken over het voortbestaan
van de huizen. De financiering is nu per
inloophuis verschillend en afhankelijk
van subsidies, giften en donaties. Dat
maakt het lastig om financieel rond te
komen, om toekomstgericht te werken
en het zorgt voor onzekerheid. De
Veteranenombudsman pleit ervoor
om dit voortaan anders te regelen met
een structurele bijdrage vanuit de overheid. Dat zorgt voor continuïteit van
de huizen en bespaart het Rijk en de
gemeenten zorgkosten die anders aan
maatschappelijk werk, dagbesteding
of intensieve begeleiding besteed zou
worden. Van Zutphen: “Het goed regelen van de continuïteit van de huizen
is ook een vorm van erkenning van
onze veteranen.” Nederland telt twintig
inloophuizen, Curaçao heeft er ook
JR
één.
Genie controleert de
route op explosieven,
Afghanistan, 2009.

PTSS IN DE
GENEN?
H Aanpassingsvermogen van
dna speelt mogelijk een rol bij
het al dan niet optreden van
een posttraumatische stress
stoornis (PTSS). Dat blijkt uit een
langlopend onderzoek onder
Afghanistanveteranen. Voor het
onderzoek, dat werd gepubliceerd
in Molecular Psychiatry, werden 93
Nederlandse veteranen langdurig
gevolgd. Van hen werden bloedmonsters afgenomen. “In deze
studie konden wij via het ministerie van Defensie beschikken over
bloedmonsters van militairen van
zowel voor als na blootstelling aan
de oorlog in Afghanistan”, zegt
hoofdonderzoeker Bart Rutten
van de Universiteit Maastricht in
de Volkskrant. “Deze studie biedt
daarom veel meer zekerheid over
het verband tussen de traumatische ervaring en de veranderde
manier waarop de genen tot
expressie komen.” Bij alle militairen
die traumatische ervaringen hadden, was de expressie van een
aantal genen die een rol spelen
bij stress veranderd. Bij militairen
met PTSS waren de adaptieve epigenetische veranderingen echter
minder groot dan bij militairen
zonder PTSS. De Volkskrant sprak
ook met Bas Heijmans, epigeneticus bij het LUMC en niet betrokken bij de studie. Volgens hem
staat nog niet onomstotelijk vast
dat veranderingen in het dna PTSS
kunnen veroorzaken. “Er kunnen
zoveel andere factoren een rol
JR
spelen.”
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TEKST LINDE VAN DETH EN JANKE ROZEMULLER
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VETERANEN
TEKST JAQUELINE VAN ROSSUM

Van hulpbehoevend naar
trotse veteraan?

Veteranennota
‘Het algemene beeld van de Nederlandse Veteraan moet veranderen!’
Dat leek de rode draad tijdens de bespreking van de Veteranennota
2016-2017 in de Tweede Kamer. Van hulpbehoevend naar trotse
veteraan! De AFMP draagt daar graag aan bij, maar blijft waakzaam.
Alleen als de zorg volledig is gewaarborgd, kun je je aandacht gaan
verleggen. Tot die tijd blijft een dubbelfocus noodzakelijk.

H

et begint een
vaste traditie te
worden: vlak voor
de Nederlandse
Veteranendag
wordt in de
Tweede Kamer
de jaarlijkse Veteranennota besproken.
Dit jaar was de toon echter anders dan
andere jaren. Niet alleen de nieuwe
Kamerleden, maar ook de veteranenorganisaties brachten een nieuw
geluid. Na jarenlange aandacht voor de
veteranenzorg, lijkt het tijd om de focus
te verleggen. Van de hulpbehoevende
naar de trotse veteraan.
Deze verschuiving heeft alles te maken
met de invoering van de Veteranenwet
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in 2012. Toen werd de bestaande groep
postactieve veteranen uitgebreid
met alle actief-dienenden met missieervaring. De populatie veteranen werd
daardoor niet alleen groter en gemiddeld jonger. Ook de behoeften van de
gemiddelde veteraan veranderde. De
erkenning, waardering en (bijzondere)
zorg staan intussen ook open voor de
actieve veteranen. Dit betekent echter
niet voor dat zij zich herkennen in het
algemene beeld van ‘de veteraan’.

Trots
Aan het beeld van veteraan wordt
helaas nog al te vaak het label hulpbehoevend gehangen. Dit terwijl gelukkig
slechts een klein deel van de vetera-

nen een beroep hoeft te doen op de
bijzondere zorg. Het overgrote deel van
de veteranen voelt zich na een missie
niet beschadigd, maar juist verrijkt. Zij
hebben ervaringen en competenties
opgedaan die van grote meerwaarde
zijn, zowel voor hen zelf als ook voor
de samenleving (zie ook ons artikel op
pagina 20). Hoog tijd dus om dit juiste
beeld van veteranen in de maatschappij
te presenteren. De AFMP draagt daar, als
lid van het Veteranenplatform (VP) graag
aan bij. Het beleidsplan 2016-2020 van
het VP heeft dan ook niet voor niets het
motto ‘De Trotse Veteraan’.

Zorg
Dit betekent echter niet dat de AFMP de
veteranenzorg is vergeten. De zorg voor,
tijdens en na missies voor de veteranen
en hun thuisfront blijft onveranderd
belangrijk. En ook onze aandacht voor
de bijzondere veteranenzorg mag nooit
verslappen. Ook al zijn het er relatief
wellicht weinig, iedere veteraan en zijn
relaties heeft recht op de ondersteuning
die nodig is.

Uit de Evaluatie Veteranenbeleid 20112016 bleek duidelijk hoe die veteranenzorg er voor staat: de fundering is sterk,
het huis staat stevig, maar hier en daar
zijn reparaties en onderhoud echt noodzakelijk (zie OpLinie 2-2017, pag. 16). Dit
leverde een lange lijst van aanbevelingen op, die Defensie de komende jaren
zal moeten gaan uitvoeren. Het lijkt
dan ook logisch dat de Veteranennota
2016-2017 weinig nieuws bevat en dat
we genoodzaakt zijn de uitwerking van
de aanbevelingen af te wachten. De
voorbereiding en uitvoering van die aanbevelingen moet uiteraard zorgvuldig
gebeuren, maar de AFMP waarschuwt
wel voor onnodige vertragingen.

PTSS-protocol
Eén van die onnodige vertragingen
dreigt bij de aanbevelingen uit de
Evaluatie van het PTSS-Protocol. De
minister beweert in de Veteranennota
2016-2017 dat het vormgeven van het
nieuwe PTSS-protocol niet kan plaatsvinden door de opschorting van het georganiseerd overleg. Strikt genomen klopt
het dat het PTSS-protocol niet gewijzigd
kan worden zonder instemming van de
vakbonden. Dit betekent natuurlijk niet
dat de minister in de tussentijd hoeft
stil te zitten. Ze zou de wijzigingen in
ieder geval vast kunnen voorbereiden.

Bovendien heeft de evaluatie van het
PTSS-protocol ook meerdere aanbevelingen opgeleverd die direct aangepakt
kunnen worden. Voor verbeteringen in
de bedrijfsvoering, de dagelijkse praktijk
of de (interne) communicatie hoeft
het PTSS-protocol niet inhoudelijk te
worden aangepast en is toestemming
van de vakbonden niet vereist. De door
de minister aangekondigde vertraging
is dus niet alleen onnodig, verschuilen achter de vakbonden is ook erg
ongepast.

“

DIT JAAR KLINKT EEN
NIEUW GELUID
Thuisfront
Ook voor wat betreft het thuisfront
moet er gewaakt worden voor
onnodige vertragingen. Na het AFMPrapport ‘Zonder Thuisfront, geen inzet’
(april 2015) was het wachten op de
Thuisfrontcheck van Defensie (december 2015). De aanbevelingen uit die
check werden vervolgens meegenomen in de Evaluatie Veteranenbeleid
2011-2016. In de Veteranennota
2016-2017 kondigt de minister nu een
verdiepende inventarisatie aan van de
wensen van het thuisfront die eind 2017

moet zijn voltooid. Uiteraard juichen we
het toe dat Defensie het thuisfront zelf
betrekt bij die inventarisatie.
Wij vrezen echter ook dat daadwerkelijke maatregelen wederom op de
lange baan worden geschoven. Volgens
dezelfde veteranennota gaat de verdere
uitwerking van de aanbevelingen voor
het thuisfront namelijk zo’n 2 tot 3 jaar
duren. Dit terwijl ook voor het thuisfront
diverse (praktische) maatregelen direct
doorgevoerd zouden kunnen worden.
Wij raden de minister dan ook aan om
zo spoedig mogelijk in samenspraak
met het thuisfront een splitsing te
maken tussen korte en lange termijn
maatregelen. Het is immers voltrekt
ongewenst om nog langer te wachten
met de eerste verbeteringen.

Veteranenloket
Voor het Veteranenloket geldt een
vergelijkbare geschiedenis als voor
het thuisfront. De evaluatie van dit
Veteranenloket leverde in april 2016
maar liefst 29 aanbevelingen op. Wij
onderschreven die aanbevelingen van
harte. Niet alleen om de zorg voor de
veteranen te garanderen, maar ook ten
behoeve van het werkproces van de
medewerkers van het Veteranenloket.
Zij vervullen immers een cruciale rol in
het gehele (zorg)traject voor de vetera
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nen. Wij vonden het dan ook onbegrijpelijk dat in de Veteranennota van
afgelopen jaar deze aanbevelingen niet
werden overgenomen en dat er slechts
werd doorverwezen naar de Evaluatie
Veteranenbeleid 2011-2016. Tot ons
afgrijzen werden ook in die beleidsevaluatie deze aanbevelingen niet overgenomen maar werd er aangestuurd op een
nieuwe doorlichting van de keten van
het Veteranenloket op verbetermogelijkheden in het proces.
Uit de huidige Veteranennota blijkt dat
het onderzoeksteam in oktober 2017
hun eindrapport aan zullen bieden aan
de stuurgroep Veteranenloket en dat
de eerste verbetermaatregelen aan het
einde van 2017 zullen worden ingevoerd. De AFMP hoopt van harte dat
in die stuurgroep ook de medewerkers
van het Veteranenloket zijn vertegenwoordigd, zodat de input die zij in de
allereerste evaluatie hebben gestopt nu
eindelijk tot resultaten zal leiden.

Capaciteit
Daarbij is van groot belang dat er
niet alleen nadruk wordt gelegd op
het organisatiebelang, maar ook op
het personeelsbelang. De minister
stelt in de Veteranennota 2016-2017
dat het aantal medewerkers bij het
Veteranenloket is uitgebreid. Net zoals
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“

VETERANENLOKET VOLDOET NIET
AAN MINIMUMNORM’
voorgaande jaren wordt echter nergens
een garantie gegeven dat (ook bij een
verdere groei van het aantal cases) de
capaciteit voldoende is en blijft om de
dienstverlening van het Veteranenloket
op een zo optimaal mogelijke wijze uit
te kunnen voeren. Sterker nog: uit de
cijfers uit deze Veteranennota blijkt dat
het Veteranenloket in 2016 niet op alle
prestatie-indicatoren aan de gestelde
minimumnorm heeft voldaan. Slechts
in 81% van de gevallen vindt het contact
met een zorgcoördinator binnen 1 werkdag plaats. Dit lijkt enorm hoog, maar
dit voldoet niet aan de minimumnorm
van 90%.

Verlaging zorgnorm
De AFMP vindt het onbegrijpelijk dat
hierop verder in de nota niet wordt
ingegaan. Tussen de regels door bevat
de nota wel een ‘oplossing’. Vanaf juni
2017 wordt de norm voor het contact
met de zorgcoördinator voor niet-acute
zorgvragen verruimd van één werkdag
naar drie werkdagen. Volgens de minister heeft de stuurgroep Veteranenloket

deze norm aangepast, om de zorgcoördinatie efficiënter te kunnen inzetten.
De extra tijd zou de mogelijkheid bieden
om de juiste zorgcoördinator te koppelen aan de veteraan met een zorgvraag.

Onacceptabel
Voor de AFMP is deze wijziging onacceptabel. De norm van één werkdag
was niet voor niets gesteld en kan volgens ons niet eenzijdig door de minister
worden aangepast. Ook niet-acute
hulpvragen kunnen voor de veteraan
zeer dringend zijn. Drie werkdagen, die
na een lang weekend dus wel kunnen oplopen tot 6 dagen, zijn wat ons
betreft dan ook veel te lang. Bovendien
is het wel erg wrang dat deze wijziging
(verslechtering) wél per direct kan
worden doorgevoerd en alle hierboven
besproken wijzigingen kennelijk niet. Dit
toont maar weer aan dat we de kwaliteit
van de veteranenzorg nooit uit het oog
mogen verliezen. Wij houden voorlopig
dus trouw vast aan onze dubbelfocus:
trots én zorg, onze veteranen verdienen
beide!

VERENIGINGSNIEUWS

50-JARIG
LIDMAATSCHAP

In Memoriam
Hieronder de namen en correspondentieadressen van AFMP-leden die ons de
afgelopen maanden zijn ontvallen. Wij
wensen alle nabestaanden veel kracht bij
het verwerken van hun verlies.
Dhr. P.G. Klos
Boslaan 2H 72
3847 LT Harderwijk
10 april 2017 (72)

Dhr. H. Uyleman
Klarinet 57
3766 GJ Soest
23 mei 2017 (92)

Dhr. W.S.M. van de Logt
Zandpoort 19
6591 DN Gennep
2 juni 2017 (67)

Dhr. E.J. van Gils
Hoekwant 41
8081 NB Elburg
9 juli 2017 (67)

Dhr. F.J. Coumans
Gouda

Dhr. M.P. van Wensen
Tilburg

Dhr. B.H. Beskers
Tolkamer

Dhr. J.J.A. Kint
Vlissingen

Dhr. W. Bleijenberg
Rijen

Dhr. J.W. van der Ven
Apeldoorn

Dhr. H.A. Sentse
Goes

Dhr. K. Schreuder
Vught

Dhr. A.A. van Eijck
Nunspeet

Dhr. G.C.A. Bree
Roosendaal

Dhr. T.E. van
Klaveren
Lith

Dhr. G. van de Belt
Emmeloord

Dhr. H.J. Imbos
Oosterhout Nb
Dhr. M.P.C. Bruin
Oosterhout Nb
Dhr. A. Broeksema
Hoogstede/
Scheerhorn

Dhr. J.J.F. Smulders
Druten
Dhr. F. Harmens
Ede Gld

Dhr. W. Lindeman
Assen
Dhr. A.E. de Mol
Moncourt
Assen

Dhr. G.C. Zeldenrust
Arnhem

PA-bijeenkomsten
datum

aanvang

plaats

PA-groep

locatie

adres

sectorhoofd PA

wo 27 sept

10.00 uur

Rosmalen

De Meijerij

Perron 3, zaal de Wissel

Hoff van Hollantlaan 1

Dik de Jonge

wo 27 sept

13.30 uur

Tilburg

Hart van Brabant

MFA Het Spoor

Schaepmanstraat 36

Dik de Jonge

ma 9 okt

10.00 uur

Rolde

Assen / Groningen

Zalencentrum “De Aanleg”

Asserstraat 63

John van Wanrooij

ma 9 okt

14.00 uur

Emmen

Emmen

Wijkcentrum “t Brinkenhoes”

Mantingerbrink 140

John van Wanrooij

do 12 okt

10.00 uur

Dordrecht

Rijnmond

Cultureel Centrum “Sterrenburg”

Dalmeyerplein 10

Dik de Jonge

do 12 okt

13.30 uur

Voorburg

Haaglanden

Hotel “Mövenpick”

Stationsplein 8

Dik de Jonge

di 17 okt

14.00 uur

Volkel

Brabant Noord-Oost

Gemeenschapshuis de Schakel

Reestraat 49

Dik de Jonge

do 19 okt

10.00 uur

Lijnden

Kennemerland

Dorpshuis De Vluchthaven

Schipholweg 649

John van Wanrooij

do 19 okt

14.30 uur

Den Helder

Noord-Holland-Noord

de MOOC

Spoorstraat 56

John van Wanrooij

ma 23 okt

10.00 uur

Weert

Poort van Limburg

Dienstencentrum de Roos

Beekstraat 54

Dik de Jonge

ma 23 okt

13.30 uur

Eindhoven

De Kempen

Zalencentrum “Ambassadeur”

L. Napoleonplein 21

Dik de Jonge

di 24 okt

10.00 uur

Hilversum

’t Gooi

Airport Hilversum

Noodweg 43

Dik de Jonge

di 24 okt

14.00 uur

Utrecht

Utrecht e.o.

FNV-gebouw

Hertogswetering 159

Dik de Jonge

woe 25 okt

10.30 uur

Nijmegen

Rijk van Nijmegen

Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29)

Meijhorst 7039

Dik de Jonge

woe 25 okt

14.00 uur

Schaarsbergen

ZO-Veluwe

PMT “De Landing”

Deelenseweg 28

Dik de Jonge

do 26 okt

10.00 uur

Wezep

IJsselland

Dorpshuis

Zuiderzeestraatweg 500 B John van Wanrooij

do 26 okt

14.00 uur

Apeldoorn

Apeldoorn / Salland

Wijkontmoetingscentr. “De Stolp”

Violierenplein 101

John van Wanrooij

ma 30 okt

10.00 uur

Harderwijk

NO-Veluwe

Zalencentrum “De Kiekmure”

Tesselschadelaan 1

John van Wanrooij

ma 30 okt

14.00 uur

Amersfoort

Eemland & Doorn

Restaurant “De Amershof”

Snouckaertlaan 11

John van Wanrooij

di 31 okt

13.30 uur

Breda

Rijen

Café “De Toerist”

Teteringsedijk 145

Dik de Jonge

di 31 okt

13.30 uur

Breda

De Baronie

Café “De Toerist”

Teteringsedijk 145

Dik de Jonge

do 2 nov

10.00 uur

Leeuwarden

Friesland

De Fontein

Goudenregenstraat 77

John van Wanrooij

do 2 nov

14.00 uur

Steenwijk

Steenwijk

Verenigingsgebouw “De Klincke”

Kerkstraat 16

John van Wanrooij

vr 3 nov

10.30 uur

Heerlen

Zuid-Limburg

Café d’r Klinge

Pancratiusplein 47

Dik de Jonge

vr 3 nov

14.00 uur

Venlo

Venlo & Roermond

Hotel “Wilhelmina”

Kaldenkerkerweg 1

Dik de Jonge

vr 10 nov

10.00 uur

Ede

Veluwe

“Eigen Gebouw”

Bettekamp 29

John van Wanrooij

vr 10 nov

14.00 uur

Enschede

Twente

Sportclub Enschede

Weggelhorstweg 30

John van Wanrooij

Voor het complete overzicht zie afmp.nl/inhoud/publicatie/pa-bijeenkomsten
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BLIKOPENER
TEKST EN FOTO’S ALEX GROOTHEDDE

Na de dienst
Werkgevers zeggen het zelf: aan oud-militairen kun je je geen
buil vallen. Helaas weten veel van deze oud-militairen niet hoe
ze hun defensie ervaring kunnen vertalen naar competenties
in de burgermaatschappij. Defensie zelf zou meer kunnen doen
om ze te begeleiden, maar loopt zelf op tegen personeelsgebrek.
Maar gelukkig zijn er voldoende geslaagde voorbeelden van
oud-militairen die de overstap hebben gemaakt.

DE WERKGEVER

‘Aan oudmarinemensen kun je
je geen buil vallen’

»

Bij Bij Nederlands Loodswezen
werken in totaal ruim 450 loodsen
en nog eens 425 man werkt bij de ondersteunende dienst. Een aantal medewerkers is afkomstig van de Koninklijke
Marine, zegt Manager Varende Dienst
Ton Duivestein. “Ik denk een man of
twintig. De meeste mensen die hier solliciteren zijn jonge gasten die bij de Marine
of uit de visserij vandaan komen. Mijn
indruk, en ook die van mijn collega’s bij
HR, is als je tijdens sollicitaties met marinemensen praat dat ze gestructureerd
zijn; ze hebben hun papieren vaak op
orde. Verder zijn ze erg vakkundig. Aan
boord werken ze gestructureerd, zoals
ze dat geleerd hebben. Laatst hadden we
een oud-marineman die bij zijn indiensttreding meteen de door ons verstrekte
veiligheidsspullen inspecteerde. Ook bij
de loodsen zelf werken trouwens veel
oud-marinemensen. Wij zijn er heel blij
mee, maar de marine wat minder, want
die zijn ze kwijt.”

DE WERKNEMER

‘Ervaring bij Marine komt hier goed van pas’

A

an de Berghaven in Hoek van
Holland valt hij meteen op,
de Procyon. Een stoer schip
dat dienst doet als varend ‘hotel’ voor
loodsen die via kleine bootjes of een
helikopter naar de koopvaardijschepen
worden overgezet. Binnen wacht eerste
stuurman Michel Jansen. Hij is terug van
een week buitengaats te zijn geweest en
heeft net een vergadering aan boord van
de Procyon achter de rug. Jansen is een
echte marineman. Zijn vader injecteerde
hem als kind al met een stevige dosis
enthousiasme, zijn verhalen en fotoboek
deden de rest. “Vanaf de middelbare
school ben ik mijn droom gaan najagen.
Toch ben ik pas vrij laat bij de Marine
terecht gekomen, op mijn 27ste. Ik kwam
toen als BBT’er AOMD, aspirant officier
bij de mijnendienst met een contract
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voor zes jaar.” Daarna werd het contract
nog verlengd met een jaar. Ik kreeg toen
een walplaatsing waardoor ik op de
zeevaartschool mijn burgerstuurman
papieren kon halen. Na die opleiding
ging hij op missie in Irak, maar daarna
was het voor hem afgelopen bij Defensie.
Dus bleef de burgermaatschappij over.
Hij kwam terecht bij een bergingsbedrijf
en Pro Rail. “Maar tijdens een vakantiecruise voelde ik: varen is het gewoon.
Toen heb ik hier gesolliciteerd.” Aan wal
miste ik de saamhorigheid, het sociale en
de kameraadschap. Dat heb ik hier weer
gevonden. De werkzaamheden zijn niet
te vergelijken met die bij de marine, maar
ik schuur er wel tegenaan. Zo zijn er hier
ook brandoefeningen en heli-operaties.
We hebben hier ook een bevelstructuur.
En al gaan we hier vriendschappelijk

met elkaar om, als puntje bij paaltje komt
volgen we hier ook de hiërarchie.
Uiteraard had Jansen voordeel van zijn
bij de marine opgedane stuurmanskunsten. “Op de zeevaartschool leer je net
zo goed te navigeren als bij de marine,
maar bij de marine leer je meer om met
het schip te manoeuvreren, al staat er
dan wel een commandant naast je die je
coacht. Ik hoor dat je in de koopvaardij
hiervoor minder ruimte krijgt.” En stel
er is een ongeval aan boord en iemand
is flink gewond. “Ik weet uit ervaring dat
je snel moet handelen en dat de eerste
twee à drie minuten heel stressvol zijn.
Je moet monitoren, informatie uitvragen
en de calamiteitbestrijding bijsturen,
door mensen bijvoorbeeld ergens bij te
plaatsen. Ook dan komt de ervaring bij
de marine weer goed van pas.”

DE WERKGEVER

DE WERKNEMER

‘Geleerd om in stressvolle situatie
goed te handelen’

M

et zijn bijna permanente lach
op het gezicht zou je het niet
zeggen, maar Richard Smit
heeft als militair PTSS opgedaan. Daar is
hij echter helemaal overheen. “Ik ben een
paar keer gewond geraakt. Maar door de
ervaring bij Defensie heb ik geleerd om
dat te overwinnen. Daardoor heb ik het
gevecht met PTSS ook gewonnen.” Beter
nog: ‘Ik ben er standvastiger en sterker
door geworden.” En dat komt goed van
pas bij zijn werk als agent in het Haagse
Laakkwartier. Smit kwam op in ’98 bij
de 41e afdeling in Seedorf. Het jaar erop
werd hij uitgezonden naar Kosovo (KFOR
II), belandde bij de Limburgse Jagers
en ging in 2001 naar Bosnië (SFOR 11).
“Toen moest ik de keuze maken. Blijf ik
bij Defensie of zoek ik mijn heil in de burgermaatschappij?” Het werd de politie.
In 2002 rondde hij een opleiding op de
Politieacademie af en werd hij geplaatst
in de Haagse Schilderswijk. “Nu valt het
er wel mee, maar toen heb ik de nodige
drugscriminaliteit meegemaakt, overvallen en geweldsincidenten zoals steek- en
schietpartijen.” Sinds 2015 werkt hij op
zijn huidige stek. “En dat bevalt goed.”
Begeleiding bij de overstap van Defensie
naar de burgermaatschappij heeft hij niet

gehad. “De overgang was daarom wel
even wennen. Ik moest mijn weg vinden
in een wereld waar de structuur en de
hiërarchie toch anders is dan bij Defensie.
Wat losser, ook al lijkt het vanuit de buitenwereld hel gedisciplineerd.” De competenties die hij in defensietijd verwierf
komen bij zijn nieuwe werkgever goed
van pas. “De ervaring bij Defensie maakt
dat je in een stressvolle situatie goed kan
handelen,” zegt hij bescheiden, als het
niet om hem gaat. “Dat merk ik ook aan
collega’s die bij Defensie vandaan komen.
Als er bijvoorbeeld een grote vechtpartij is
kun je hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. Als oud-defensiemedewerker
ben je heel gestructureerd, zodat je snel
keuze kunt maken. Dan weet je: dit is de
grens en BOEM! – we moeten door. Ik
merk ook dat oud-militairen op dezelfde
manier denken, daardoor snap je elkaar
sneller. Verder kan Smit terugvallen op zijn
medische ervaring als Combat Life Saver.
“Hierdoor kan ik bepaalde verwondingen
en ziektebeelden snel inschatten.” En,
noem het ook maar een competentie: ”Bij
Defensie heb ik geleerd dat als je iets wilt
bereiken, je het zelf moet doen. Dat is me
binnen de politieorganisatie aardig gelukt.
En ik heb het hier onwijs naar mijn zin.”

‘Oud-militairen
hebben bij ons een
streepje voor’

»

Jan Maquelin is enkele jaren de
chef van Richard Smit geweest.
En hij is ’niets dan positief’ over het
aantrekken van oud-militairen. “Over
het algemeen hebben oud-militairen
meerwaarde. Ze hebben met hun voeten in de stront gestaan, hebben meer
levenservaring dan iemand die net van
school komt. Ze hebben aan een half
woord voldoende. En als ze vertellen
over andere culturen ontstaat er eerder
begrip bij collega’s dan wanneer die het
uit een boekje moeten halen. Ze hebben ook meer kennis van verschillende
wapensystemen, zoals de MP5, en dat
maakt dat ze iets minder uitleg nodig
hebben.” Er zijn voor zover Maquelin
weet geen afspraken tussen Defensie en
de politie over het aannemen van oudmilitairen, om de overgang van werk
naar werk voor deze groep te vergemakkelijken. “Wel worden over het algemeen
veel oud BSB’ ers en oud-mariniers
aangenomen. Maar er zou wel meer
aandacht voor mogen komen, want oudmilitairen hebben absoluut meerwaarde.
En bij ons hebben ze, vooral vergeleken
met mensen die net van school afkomen,
zeker een streepje voor.”
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DE WERKGEVER

‘Toenadering
zoeken tot Defensie
valt niet mee’

»

DE WERKNEMER

‘Overeenkomsten tussen meubelzaak
en missie’

I

n een meubelzaak werken is wel
even wat anders dan een missie in
Afghanistan, toch? Ja en nee. Er zijn
wel degelijk overeenkomsten en commercieel manager Colin Bal weet deze
goed te schetsen. Dat doet hij in woonwinkel De Bommel op Kanaleneiland in
Utrecht.
Bal is veteraan, hij was infanterist en
plv. groepscommandant bij de Prinses
Irene fuseliers brigade in Oirschot.
Als plv. groepscommandant is hij
tweemaal op missie geweest in Bosnië
(IFOR II en SFOR 5). Het werk was zijn
roeping. “Tot mijn knieën ermee ophielden.” Bij Defensie blijven was geen
optie: “Ik was een infanterist in hart en
nieren. Maar ik wist niet wat mijn competenties waren die ik in de burgerwereld kon gebruiken.” Bal zocht na zijn
ontslag zijn heil in een elektronicazaak
waar hij elektrische tandenborstels
verkocht. Maar al na twee weken gaf hij
de brui eraan. “Ik was terecht gekomen
in het zwarte gat dat sporters ook hebben als ze ermee ophouden. Toen ben
ik serieus gaan nadenken over wat ik
wél zou willen.” Kort erna solliciteerde
hij bij meubelzaak Goossens en is
sindsdien werkzaam in de meubelbran-

22

OPLINIE JULI / AUGUSTUS 2017

che. Tegenwoordig werkt hij vanuit
zijn functie bij de Bommel samen
met stichting Onbekende Helden die
veteranen helpen hun opgedane competenties in de burgermaatschappij te
benutten.
Als commercieel manager ervaart hij
nog wel bepaalde overeenkomsten
met zijn werk bij Defensie. Natuurlijk,
een meubelzaak is een veilige oase
vergeleken met een missiegebied. Maar
de organisatiestructuren van zijn groep
infanteristen en die van de meubelzaakfilialen zijn wel goed te vergelijken. “De
groepen binnen de infanterie hebben ongeveer dezelfde grootte. Qua
hiërarchie zijn er dezelfde groepstechnische parallellen. Als je ziet wat een
groepscommandant allemaal moet
doen om iets voor elkaar te krijgen… Hij
moet ook heel veel communiceren. Wel,
dat moeten we hier ook. Bij Defensie
leer je gesprekstechnieken. Die zijn
bijvoorbeeld goed van pas gekomen bij
veteranen die in Afghanistan rondliepen
en contact met de lokale bevolking
maakten. Ze vroegen bijvoorbeeld waar
de mensen behoefte aan hadden. Je
moet dan echte interesse tonen en
geen aannames doen.”

Het toeval wil dat Colin Bal zelf
het algemene personeelsbeleid
maakt voor alle vestigingen van De
Bommel, waar in totaal ca 250 mensen
werken. In die zin spreekt hij ook in
de hoedanigheid van werkgever. De
Bommel is een bedrijf dat in de crisisjaren wist te groeien. Dat zegt wel
wat over onder meer de commerciële
talenten van de verkopers - van wie
een deel afkomstig is van Defensie. Dat
is geen toeval. Want hun competenties
van groepscommandanten – denk aan
de gesprekstechnieken die Bal eerder
noemde - worden bij De Bommel op
waarde geschat.
Maar het gekke is: zegt Bal: “het toenadering zoeken tot Defensie valt me
niet mee. Er mag daar meer moeite
worden gedaan om militairen de stap
naar het bedrijfsleven te laten maken.
Al begrijp ik ook wel waarom: ik hoorde
dat slechts een klein aantal mensen
zo’n drieduizend militairen van werk
naar werk moeten brengen. Dan kun
je geen wereldwonderen verwachten.”
Maar Bal geeft het niet op. “We hebben
Defensie een voorstel gedaan, aangezien ze toe willen naar een adaptieve
krijgsmacht door onder meer de inzet
van reservisten. Wij kunnen militairen
die weggaan bij Defensie een logische
vervolgstap naar de burgerwereld
laten maken. Een voormalige groepscommandant bij Defensie kan dan als
reservist groepscommandant zijn,
terwijl hij in het dagelijkse leven bij ons
bedrijf werkt. Het is bedoeld als pilot en
Ik hoop dat dat gaat lukken.”

COLUMN

De bankzitter

Open deur

»

Vakantietijd – de komkommers
zijn reusachtig, geen nieuws
vandaag.. Maar ietsje dieper gegraven
in het schaarse nieuwsaanbod; bingo.
Schiphol zit verstopt. Zowel inkomend als uitgaand volk ondervindt
filevorming en enorme vertraging.
Tweehonderdduizend menselijke
wezens per dag, of zelfs meer. Is niet
meer te behappen. Want controle moet
er zijn. Afgesproken in Schengen of
daaromtrent, indertijd. Maar de economie groeit. Dus ook het verlangen
naar dure vakantiebestemmingen.
Dus vliegreizen. Met de bijbehorende
massa’s volk. Tegen dit decor speelt
zich het drama af. Het drama van te

weinig personeel. Van deKoninklijke
Marechaussee, de KMar. Die mensen
(want dat zijn het, toch?) zijn en worden
aangesteld om te controleren. Dat is ze
toevertrouwd. Daarvoor zijn ze goed
opgeleid. Maar: bezuinigingen, tekort
aan inzicht, la-maar-waaien: om welke
reden dan ook wordt het tekort aan
personeel – Beveiligers !- geschat op
zo’n vijfhonderd. Heb ik van horen
zeggen. En nu: aanvullen die hap, en
gauw een beetje. Beveiligers opleiden
kost tijd. Zoals dat heet: je trekt niet
zo maar een blik open. Dan maar snel
aan het opleiden. Zes weken. Hoeveel?
Zes – weken. Een gekwalificeerde
+Beveiliger opleiden kost maanden. Wil
je er van op aan kunnen. De exameneisen zijn streng, normaal gesproken.

Schietproef niet gehaald? Jammer dan.
Wetskennis onvoldoende? Gaat u maar.
En dan heb ik het nog niet eens over de
categorie ‘Beveiliger’, die een treetje
lager is gekwalificeerd dan de volledig
toegeruste Marechaussee. Alle berichten over het tekort aan Beveiligers, de
ultrakorte opleiding, geen wapenbevoegdheid: ik wilde toch wel graag dat
al deze informatie over de desastreuze
situatie op onze nationale vlieghaven
niet direct ter kennis zou komen van
’ínternationaal terrorisme’. Hiermee
is toch de deur toch wijd opengezet.
“Komt u maar, de bewaking en beveiliging stelt niets voor”. Ofwel: symboolen opendeurpolitiek. Wat voelen we
ons weer lekker veilig, met dit soort
hap-snap-nep-maatregelen.

AFMP UITZENDCERTIFICAAT

U BENT LID VAN DE AFMP EN
WORDT UITGEZONDEN?
Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis
de volgende dekking voor de duur van uw uitzending:
→ € 2.500 bij overlijden als gevolg van een ongeval;
→ € 5.000 bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg
van een ongeval;
→ In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door
een ongeval een evenredig percentage
van € 5.000.

ZEKER OP
UITZENDING
DFD stuurt u het bewijs van dekking
en zal u verder informeren.

Waar vraagt u uw certificaat aan?
→ Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzendcertificaat;
→ Mail naar info@afmp.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’.
Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending,
vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending;
→ Bel met 040 20 73 100 (kies 4).
OOK VOOR PLAATSING IN DE WEST, MITS KORTER DAN EEN
JAAR, KUNT U HET UITZENDCERTIFICAAT AANVRAGEN!
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Bondsvergadering
in teken acties en petitie
Hotel de Schildkamp in Asperen was vrijdag 30 juni het decor
voor de 37e Bondsvergadering van de AFMP. De vergadering stond
vooral in het teken van de acties bij Defensie, met bijzondere
aandacht voor de petitie. Algemeen bestuurslid Ger Thelosen
werd benoemd tot Lid van Verdienste.

D

e gebruikelijke speech
van de voorzitter
was een vlammend
betoog van Anne-Marie
Snels. Ze verwees
hierin naar de ‘vernietigende’ enquête over het vertrouwen
van defensiepersoneel in de top van
Defensie en de minister, die in februari
2017 werd gepresenteerd. “En leert
Defensie daarvan of van het verleden?
Welnee. Een schrijnend voorbeeld
daarvan is een vernietigend rapport van
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid,
de OVV. Dat rapport verscheen vorige
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week en gaf een analyse van het dodelijke schietincident in Ossendrecht vorig
jaar. Toen ik dat rapport las viel ik van
mijn stoel en werd ook heel boos.
Want in feite zijn de vernietigende
conclusies uit dat OVV rapport
één op één te vertalen naar de
situatie met Boy van Geffen.
Boy was lid bij ons en overleed
in 2011, pas een paar jaar
geleden kwam een vertrouwelijk rapport boven tafel dat
Defensie had weggemoffeld. Er
bleek in de situatie van Boy sprake
te zijn van onveilige situaties.”

Defensie fors nalatig
Defensie was volgens Snels fors nalatig
geweest met als vreselijk gevolg de
dood van een jonge militair. “Minister
Hennis deed de toezegging aan de
Tweede Kamer het beleid aan te passen. En in Ossendrecht zie je nu bijna
hetzelfde gebeuren, en bleek Defensie
al twee jaar op de hoogte te zijn van
deze gevaarlijke schietbaan. Opnieuw
is er nodeloos een defensie collega overleden.(…) Die mooie
woorden van minister Hennis
om het beleid aan te passen
bleken niets waard. En wat
nog erger is, op deze manier
speelt Defensie wat mij betreft
bewust met mensenlevens, de
levens van het defensiepersoneel, en dat is volstrekt onacceptabel. Van defensiepersoneel wordt al

Deze mensen zetten de schouders onder de
nieuwe Sector Burgerpersoneel. V.l.n.r.: Amin
Michel, John Bot, Jan Harks, Carin van Gerwen,
Jan-Willem Tip en sectorhoofd Arjen Rozendal.

gevraagd zo nodig hun leven te geven,
dan mag, nee dan moét je er op kunnen
vertrouwen dat je werkgever er álles aan
doet om jullie zo veilig mogelijk te laten
werken! De zorgplicht van de werkgever
reikt wat mij betreft in deze heel ver!”

Onsterfelijk
Natuurlijk besteedde Snels in haar
speech ook veel aandacht aan
de arbeidsvoorwaarden. “Minister
Hennis heeft zich helaas niét onsterfelijk gemaakt op de wijze waarop wij
hoopten, door een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord af te sluiten en
de kant van het personeel te kiezen. Zij
heeft zich, samen met de defensietop,
wél “onsterfelijk gemaakt” door én een
slecht eindbod neer te leggen én forse
druk uit te oefenen op het defensiepersoneel om JA te zeggen tegen
dat slechte eindbod. Het is ongekend
hoe de hele top van defensie zich in
dat debat gemengd heeft. Blijkbaar
hebben ze op Plein 4 gedacht dat jullie
gek zijn? Dat bleek bepaald niet toen
de uitslagen bij alle bonden over de
ledenraadplegingen binnenkwamen.
Met Noord-Koreaanse uitslagen werd
NJET gezegd door de leden van alle
bonden. En dat NJET komt voort uit én

het slechte eindbod én de handelswijze
van de werkgever rond dat eindbod én
de uitkomsten van de enquête. Het personeel voelt zich allesbehalve serieus
genomen door de werkgever en is het
méér dan zat. Loyaliteit moet van twee
kanten komen! We mogen er trots op
zijn dat het vakbondsfront gesloten is,
dat we eenheid uitstralen, dat we samen
een actietraject zijn ingegaan en samen
een vuist maken.”

Brief aan de Koning
De traditionele Brief aan de Koning
was ditmaal anders dan anders. Snels
vertelde de vergadering dat ze begin dit
jaar bij een nieuwjaarsreceptie Koning
Willem-Alexander had gesproken, die
altijd trouw onze brieven aan hem leest.
Tijd deze keer om de Koning uitgebreid te informeren over de nijpende
situatie van het defensiepersoneel en
de defensieorganisatie. Dat komt naar
voren in onder andere deze passage:
“Defensiepersoneel is altijd uiterst loyaal,
loyaal aan u Majesteit, loyaal aan haar
opdracht, loyaal aan de politiek, loyaal
aan haar werkgever, de minister. Maar
die loyaliteit is fors tanende, loyaliteit
impliceert immers ook wederkerigheid,
in het bijzonder van de werkgever,

NIEUW: SECTOR
BURGERPERSONEEL
H Al enkele jaren geleden nam de
Bondsvergadering het initiatief en
nu was het eindelijk zover: de sector Burgerpersoneel. Tijdens de 37e
Bondsvergadering van de AFMP waren
vertegenwoordigers van de sector burgers
voor het eerst als afgevaardigden aanwezig
tijdens een bondsvergadering. Nog geen
week later, op 6 juli, is de oprichting van
de sector burgers afgerond. Doel van de
sector is het optimaal kunnen behartigen
van de belangen van het burgerpersoneel
bij Defensie dat lid is van de AFMP. Juist in
deze tijden zonder CAO en een uitgeholde
defensieorganisatie is een sector die zich
specifiek richt op burgers bij de AFMP hard
nodig! Sectorhoofd is Arjen Rozendal, die
daarnaast sectorhoofd Marine blijft. Arjen is
weliswaar nu de aanjager, maar dat neemt
niet weg dat bij de verdere opbouw van de
sector vrijwilligers meer dan welkom zijn.
Meld je daarom aan bij Arjen Rozendal, tel.
06 - 23 89 55 07. Of stuur een mailtje naar
arozendal@afmp.nl.

Ger Thelosen nam
na zes jaar afscheid
als lid van het
Algemeen Bestuur
van de AFMP, waar
hij Algemeen Bestuurslid en Tweede
Penningmeester
was. Voorzitter
Anne-Marie Snels
zette hem in het zonnetje. Thelosen was
merkbaar geraakt
door het eerbetoon.

en die wordt steeds minder gevoeld.
Natuurlijk blijven onze leden zich,
365 dagen per jaar, 24 uur per dag,
wereldwijd inzetten om de Nederlandse
belangen zo goed mogelijk te behartigen en een bijdrage te leveren aan
de bescherming van rechtsorde en
stabiliteit. Maar het moet hen wel
mogelijk worden gemaakt hun werk
op een verantwoorde en veilige wijze
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“

HOOGST ONGEBRUIKELIJK OM
DE KONING ZO TE INFORMEREN’

Ereleden en Leden van
Verdienste: G. Thelosen,
G. Zimmerman, W. van
den Burg, W. de Bouter en
A.P. Verwoerd.

VACATURE AB:

Bestuursleden
gezocht

»

te blijven doen, en daar is allesbehalve
sprake van.”
Volgens Snels is het ‘hoogst ongebruikelijk’ dat we de Koning op deze wijze
en zo indringend informeren. Maar dit
was de nadrukkelijk wens van de vereniging want de situatie bij Defensie ís
momenteel nu eenmaal uitzonderlijk.
In de brief werd ook verwezen naar
de petitie van de defensiebonden.
Hierover vindt u elders in deze OpLinie
meer informatie.

Beleidsbepalingen
De speerpunten van beleid zijn opgenomen in de beleidsbepalingen. Dit
jaar zijn die speerpunten onveranderd
gebleven. Zo is het nog steeds de
bedoeling om breder politiek draagvlak
voor de bijzondere positie van de militair te verkrijgen. En over het FPS: ‘De
AFMP heeft grote zorgen over het feit
dat de werkgever zich bij herhaling niet
houdt aan de voorwaarden die gekoppeld zijn aan het FPS en er blijk van
geeft ontoereikend te zijn toegerust.
Daarmee wordt het systeem aangetast.
De AFMP vindt dat onaanvaardbaar
in relatie tot de bepleite evenwichtige
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balans tussen organisatiebelang en het
belang van de werknemers bij Defensie.
Door het systeem van functieroulatie is
ook personeel met een fase 3 contract
niet meer automatisch verzekerd
van een baan tot aan het functionele
leeftijdsontslag. De AFMP is van mening
dat dit een ongewenst gevolg is van het
FPS. De door de werkgever gewenste
flexibiliteit mag er niet toe leiden dat
defensiemedewerkers bij iedere functieroulatie in een periode van onzekerheid
worden gestort.’ Die disbalans moet zo
spoedig mogelijk worden hersteld door
aanpassing van het personeelsbeleid bij
Defensie.

Benoemingen
Spraakmakende benoemingen waren
er ditmaal niet. Uiteraard zijn er wel
weer de te voorziene wisselingen
van de wacht en herbenoemingen
geweest in een aantal vaste commissies.
Benoemingen in het Algemeen Bestuur
waren er niet. Wel is Ger Thelosen
na zes jaar afgetreden als Algemeen
Bestuurslid en Tweede Penningmeester.
Hij werd bij deze gelegenheid benoemd
als Lid van Verdienste.

Door de betrokkenheid en
inbreng van kaderleden kunnen wij de individuele en collectieve
belangen van onze leden maximaal
behartigen.
De AFMP is op zoek naar enthousiaste onbezoldigde bestuursleden die
mee willen bouwen aan een sterke
en herkenbare vakbond. Wij bieden
u ondersteuning en faciliteiten om
uw vakbondswerk goed te kunnen
doen. De AFMP zoekt enthousiaste, bij
voorkeur werkende leden die bereid
zijn het Algemeen Bestuur te versterken en kritisch mee te praten over het
beleid en de activiteiten van de bond.
Het Algemeen bestuur bestaat uit
drie bezoldigde dagelijks bestuurders
en maximaal zeven onbezoldigde
bestuurders vanuit de diverse sectoren. Deze vormen samen één team.
U moet in staat zijn en er plezier in hebben om mensen in beweging te krijgen,
de belangen van alle leden te behartigen, te vertegenwoordigen én mensen
te binden. Personen die hun mening
goed kunnen formuleren, doortastend
zijn en bereid zijn samen oplossingen
te zoeken voor soms lastige vraagstukken hebben de voorkeur.
U hoeft niet volledig op de hoogte te
zijn van het beleid en de activiteiten
van de AFMP, we verwachten uiteraard
wél dat u lid bent van onze vereniging.
We vragen van u wél meer dan gemiddelde belangstelling en een gezonde
dosis verstand. En uiteraard zorgen
we ook voor een inwerkprogramma.
We zoeken vooral actief dienende
leden. Maar ook geïnteresseerden uit
de PA zijn welkom. Daarbij bestaat de
voorkeur voor één vacature die gevuld
wordt vanuit de sector Marine.
Hebt u belangstelling en wilt u meer
weten? Stuur dan een email naar de
secretaris van de AFMP amichel@
afmp.nl. Wij nemen dan snel contact
met u op.

WERK EN INKOMEN

Missies tellen nu wel mee bij

Ontslagleeftijd
GV’ers
Normaal gesproken komt iedere militair na deelname aan een
uitzending in aanmerking voor verlaging van de ontslagleeftijd. Bij
geestelijk verzorgers die op missie gingen was dat nog niet het geval.
Die storende leemte in hun rechtspositie is nu door inspanningen
van de AFMP met terugwerkende kracht rechtgezet.

I

n het AMAR is de verlaging
van de ontslagleeftijd vanwege deelname aan vredesen humanitaire operaties
geregeld (artikel 39c, zie kader).
Geestelijk verzorgers kwamen
niet voor die verlaging in
aanmerking. Dat is historisch zo
gegroeid, aangezien zij een burgeraanstelling hebben en het militair straf- en
tuchtrecht voor hen niet geldt. Hierdoor
vallen zij niet onder de bevelsstructuur
en kunnen zij onafhankelijk opereren.
Deze onafhankelijkheid maakt dat gv’ers
een veilig toevluchtsoord zijn voor
militairen die bij voorbeeld in gewetensnood verkeren, of door omstandigheden minder goed kunnen functioneren.
Zij leggen verantwoording af aan het
bestuur van hun kerkgenootschap of
het orgaan van hun levensbeschouwing.

Gedeeltelijk gemilitariseerd
Toch gelden voor gv’ers een aantal
artikelen uit het AMAR. Zij worden
gedeeltelijk gemilitariseerd om hun
werk mogelijk te maken: om te gaan
waar de militairen gaan, dus ook op
oefening en uitzending. Omdat gv’ers

een burgeraanstelling hebben mogen
zij geen wapens dragen. Aangezien zij
als ‘militair’ ook meegaan op oefening
en uitzending, zijn bepaalde beloningen
die buiten het salaris vallen ook op hen
van toepassing. Zo krijgen ze ook een
jeneverkruis (wegens langdurige dienst
als officier), medailles na uitzending,
uitzendtoelage, dezelfde ziektekostenregeling als militairen, de nieuwe diensteinderegeling, enzovoorts. Daarom
is art. 39c (verlaging FLO op basis van
uitzending) intussen op hen van toepassing verklaard.

AMAR:
ONTSLAGLEEFTIJD
BIJ UITZENDINGEN
H Artikel 39c in het AMAR zegt het volgende over de ontslagleeftijd bij uitzendingen.
“Verlaging van de ontslagleeftijd wegens
deelname aan vredes- en humanitaire operaties 1. De voor de militair geldende ontslagleeftijd kan met een maximum van twee
jaren worden verlaagd in verband met de
buiten Nederland doorgebrachte inzet in het
kader van een vredes- of humanitaire operatie met dien verstande dat de ontslagleeftijd
nimmer lager kan zijn dan achtenvijftig jaar.
2. De in het eerste lid bedoelde verlaging
bedraagt: a. één derde van de tijd die vanaf
1 januari 1990 tot en met 31 december 2007
in het kader van een vredes- of humanitaire
operatie buiten Nederland is doorgebracht;
en b. de helft van de tijd die vanaf 1 januari 2008 in het kader van een vredes- of
humanitaire operatie buiten Nederland is
doorgebracht.”

Uitzonderingspositie
Vanwege die uitzonderingspositie
ten opzichte van militairen heeft deze
(kleine) groep geestelijk verzorgers altijd
tussen wal en schip gedobberd. Die
uitzonderingspositie is overigens niet
bewust gecreëerd; er is bij het opstellen van AMAR artikel 39c simpelweg
geen rekening mee gehouden. Dit is
onlangs door middel van een afspraak
in het overleg hersteld. De AFMP heeft
zich hier in het georganiseerd overleg
hard voor gemaakt, naar aanleiding van
individuele bezwaarzaken.

Om deze afspraak te formaliseren moet
de regelgeving worden aangepast. Met
de werkgever is afgesproken dat totdat
dit is gerealiseerd, wel al in lijn met de
gemaakte afspraak zal worden gehandeld.. Dat wil zeggen dat alle geestelijk
verzorgers vanaf 1 januari 2016 hun
ontslagleeftijd kunnen verlagen met de
inverdientijd die geldt voor de uitzendingen vanaf 1990, zoals dat ook bij
militairen het geval is. (zie kader, punten
2 en 3).
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PA-bijeenkomsten
Ben je nog nooit op een bijeenkomst van de AFMP sector
Postactieven geweest? Da’s nou jammer! Want je krijgt
eenvoudige uitleg over ingewikkelde zaken als het AOWgat, pensioenen, belastingen en Zorgzaam. En ‘t is nog
gezellig ook!

T

wee keer per jaar is er
een PA-bijeenkomst
bij jou in de buurt.
In het hele land zijn
er jaarlijks liefst 66
bijeenkomsten voor
postactieven; 33 in
het voorjaar en 33 in het najaar. Een
belangrijke rol is daarbij weggelegd
voor de groepshoofden PA. Want heb je
een onderwerp waar je tegenaan loopt,
dan meld je dat aan je groepshoofd.
Dikke kans dat het dan ter sprake komt
tijdens de bijeenkomst die je bezoekt,
zo vertelt PA-sectorhoofd John van
Wanrooij. Samen met Dik de Jonge en
Bert Weeren, die eind november met
pensioen gaat, regelt hij de bijeenkomsten“ Laatst werd de vrouw van een
collega ziek. Ze liepen helemaal vast in
de bureaucratie van de zorg. De collega
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vroeg ons: kun je daar geen aandacht
aan besteden?” Geen probleem
natuurlijk.

Zinvolle info
Veel mensen weten niet dat
PA-sectorhoofden veel zinvolle dingen
vertellen over AOW, pensioenen, belastingen, Zorgzaam, en over ervaringen
met de WMO en de Wet Langdurige
Zorg (voorheen de AWBZ, red.) Het goede is ook dat er bij dit soort onderwerpen vaak zinvolle discussies ontstaan.
En dat de sectorhoofden ergens actie
op kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld in
het geval van Zorgzaam. Een lid van ons,
een vrouw met leukemie, had als gevolg
van chemotherapie geen hoofdhaar
meer. “Ze vond het feit dat ze geen haar
meer had nog erger dan de leukemie.
Nu wordt een pruik wel vergoed, maar

beter nog is een therapie waarbij via
prikkels op de huid de haargroei wordt
gestimuleerd. Deze therapie wordt echter niet vergoed. Wat wij dan doen is een
brief schrijven naar Zorgzaam, met de
vraag of dat wél mogelijk is. Eventueel
dienen we dan een klacht in.” En de man
die met zijn zieke vrouw gevangen zit in
het ‘web van zorg’? “Die zetten wij op het
spoor door hem antwoord te geven op
zijn vragen.”

Oude kameraden
De PA-bijeenkomsten zijn leerzaam en
ze hebben een hoog reüniegehalte.
”Mensen komen ernaar toe om hun
oude kameraden te zien.” En sommigen komen ook op hoge leeftijd langs.
“De oudste die ik ken is 92 jaar, en die
kwam de laatste keer ‘gewoon’ op de
fiets. In sommige regio’s is de animo
wat minder groot, maar dat heeft vooral
ook te maken met het ontbreken van
een actief groepshoofd, waardoor leden
minder snel weten welke onderwerpen
er aan de orde zullen komen. Daarom
zoeken we nog enkele groepshoofden
(zie kader).-

GASTCOLUMN

Generaals

»

WORD OOK
GROEPSHOOFD
PA!
H De sector PA van de AFMP
zoekt voor zes regio’s een
groepshoofd PA: Apeldoorn,
Assen/Groningen, ’t Gooi,
Haaglanden, IJsselland en
Salland. Het is leuk werk dat
veel voldoening kan geven. Als
groepshoofd ben je de schakel
tussen postactieve AFMP-leden
in je regio en het sectorhoofd. Je
regelt allerlei zaken. Zo zorg je
bijvoorbeeld voor koffie en een
bloemetje als iemand vanwege
het 50-jarig lidmaatschap in het
zonnetje gezet gaat worden.
En je leert een hoop wetenswaardigheden over je pensioen,
AOW en aanverwante zaken!.
Je reiskosten krijg je uiteraard
vergoed.

AANMELDEN?
Op pagina 34 vind je de contactinformatie van je sectorhoofd PA.

Beheerder
Facebook
pagina gezocht

»

De sector PA heeft volgens
John van Wanrooij behoefte aan een aanvullende manier
van communiceren, via social
media. Want ook postactieven
gaan natuurlijk met hun tijd mee.
“We denken aan een Facebook
pagina.” Zo’n pagina is natuurlijk
snel gemaakt, maar daar gaat het
niet om. Belangrijker is ervoor
te zorgen dat PA’ers die via
Facebook een vraag stellen, snel
en goed op hun wenken worden
bediend. Daarom is een beheerder nodig die berichten plaatst
en zorgt dat antwoorden op
vragen via Facebook snel genoeg
worden gegeven. Dit gebeurt in
samenspraak met de sectorhoofden PA.
Lijkt het je wat? Neem dan contact op met je sectorhoofd PA (zie
pag. 34 voor contactinformatie).

‘Hey Niels, lang niet gezien. Waar zit
je tegenwoordig geplaatst?’ Vraagt
een collega officier die ik op Veteranendag
tegen het lijf loop.
‘Tot 1 januari in Amersfoort en jij?’
‘Hier om de hoek, op het plein. Waar ga je
daarna naartoe?’
Voor ik antwoord, haal ik diep adem en
slik. ‘De dienst uit, schrijven.’
‘Shit man, dat meen je niet!’
‘Toch wel. Het valt me zwaar, maar zoals
de top met het personeel omgaat ben ik
soms ook blij dat die kogel eindelijk door
de kerk is.’
‘Een drama inderdaad. Wat vond je van de
mail van onze generaals?’
‘Over het loonbod van de minister?’ klinkt
het cynisch. ‘Not done, een pakketje
schroot met een dun laagje chroom dat ze
aan het personeel probeerden te verkopen. Ze hebben hun positie in mijn ogen
misbruikt om een akkoord te forceren.
De enige die deze mail had mogen sturen,
hoofd directie personeel, die deed het
niet.’
‘Dat denk ik ook.’
‘Waar is de tijd dat commandanten voor
hun personeel gingen staan?’ zucht ik. ‘Ik
vraag me serieus af of ze een beeld hebben van de onvrede en gesprekken op de
werkvloer, maar als je ze mag geloven is
personeel hun grootste goed. Ondertussen
verdampt ons pensioen, is de WUL en het
pensioengat nog niet gedicht en vraag ik
me openlijk af hoe ze kwalitatief goed personeel binnen willen houden. Hoe denken
ze Barcelona op te stellen als je moet werken met het budget van Willem II?’
‘Sommige dingen zijn voor de bühne Niels.
Toen we onlangs vergaderden over de
besteding van het extra geld dat we mogelijk gaan krijgen, is het woord personeel
niet een keer gevallen. Toen ik ernaar
vroeg, werd ik vreemd aangekeken.
Personeel? Over personeel hebben we het
hier voorlopig niet!’
Niels ®elen
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Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing omvat een zestal speurders.
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Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 14 september 2017 naar: Redactie Oplinie,
Postbus 157, 3440 AD Woerden of stuur een e-mail naar: puzzel@afmp.nl
OPLOSSING
Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de juiste inzendingen verloten
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J Bordspel met
letterblokjes
K Land in ZuidAmerika, aan de
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O Door Jacques
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COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG

VIRUSSCANNERS
ONDER DE LOEP
H Testinstituut AV Comparatives beoordeelt meerdere keren per jaar de real-world
protection die virusscanners bieden. Dus:
hoe goed beschermt je antivirus programma je in het dagelijkse leven als je op
het web surft en bestanden downloadt?
AV Comparatives zoekt voor de tests op
internet naar schadelijke sites die malware
op je pc proberen te zetten. In mei 2017 werden 398 kwaadaardige websites die malware aanboden in de test gebruikt. Gekeken
werd hoeveel bedreigingen geblokkeerd
werden door de virusscanners. Vijf virusscanners blokkeerden alle malware: Avast,
AVG, F-Secure, Kaspersky en Trend Micro. In
vals positieve meldingen zaten echter wel
verschillen. Avast, AVG en Kaspersky gaven
geen enkele keer vals alarm en zijn dus
met zijn drieën de beste virusscanners van
de maand mei bij AV Comparatives. Trend
Micro had 12 keer onterechte meldingen van
virussen en F-Secure gaf maar liefst 37 keer
vals alarm. Daarmee scoort F-Secure het
slechtst op vals positieven - en is daarmee
ook niet goed bruikbaar voor de gemiddelde thuisgebruiker.
Bitdefender, Panda en Symantec (Norton)
hadden een slippertje in de test en lieten
één malware-exemplaar
door. Hun score is
natuurlijk wel goed met
99,7% geblokkeerde
malware. Vlak daarachter
doet Microsoft Security
Essentials (MSE) het ook
prima met maar 0,5%
missers (twee virussen
niet tegengehouden).
Voor goede bescherming
lijkt MSE de laatste tijd
weer een serieuze optie
te worden op Windows
7 - die ook nauwelijks
onderdoet voor andere
virusscanners.
Avira miste 1,0% (vier virussen), ESET 2,3%
en Adaware 3,0%. Het gerespecteerde
McAfee doet het al tijden minder goed en
liet in deze test 4,0% van de malware door
(16 virussen).

BEVEILIG JE DATA
H VeraCrypt is een afsplitsing

Alternatief
voor WhatsApp

»

Signal Private Messenger is net
als WhatsApp een app waarmee
je berichten kunt versturen (instant
messages) en kunt bellen via Voice
over IP. Videobellen is sinds maart 2017
ingeschakeld. De privacy die Signal
biedt wordt alom geroemd. De chat-app
gebruikt end-to-end encryptie, wat
inhoudt dat berichten van de zender
tot aan de ontvanger versleuteld zijn en
niet te lezen door derden.
Ook VoIP-gesprekken zijn versleuteld.
Met Signal kun je o.a. berichten versturen, VoIP bellen, foto’s versturen en
groepchats beginnen
Het programma is te downloaden in de
app-shops van Android en Apple.

van het bekende TrueCrypt, dat
per mei 2014 niet meer wordt
ontwikkeld. De beveiliging is
sterk verbeterd en zou beter
bestand moeten zijn tegen
brute force aanvallen. Met het
programma kunt je containers
(kluizen) en gehele partities
versleutelen, zodat anderen
de beveiligde bestanden niet
zonder wachtwoord kunnen
bekijken.
Het programma biedt privacy
door versleuteling (encryptie)
van een deel van de harde schijf
van je pc. Dit gebied op de pc,
dat een file container (of kluis)
heet, wordt dan een virtuele
partitie die alleen toegankelijk is
met een wachtwoord. Hierdoor
kunnen anderen je vertrouwelijke gegevens niet zien. Met het
programma kun je ook draagbare media, zoals usb-sticks en
cd’s en dvd’s versleutelen, of
zelfs een gehele harde schijf. Er
zit geen limiet aan de grootte
van de gebieden die je wilt
versleutelen. Voor onervaren
gebruikers wordt aangeraden
niet hele partities te versleutelen
(een usb-stick kan wel), maar te
beginnen met file containers.
Als extraatje kun je er ook voor
zorgen dat de partitie die je
versleuteld hebt onzichtbaar
wordt. Hierdoor heb je nog een
toegevoegde beveiliging en zullen anderen uw privégegevens
praktisch niet meer kunnen
vinden. Een waarschuwing is
wel op zijn plaats. Vergeet niet
je wachtwoord, anders kun
je de versleutelde bestanden
nooit meer terugkrijgen! Het
programma is geschikt voor
Windows, Linux en Mac OS.

Volledige test bekijken? http://

Downloaden: www.veracrypt.fr/

chart.av-comparatives.org/chart1.php

en/Downloads.html
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CONTACTPAGINA

Sectorhoofden

Colofon
NIEUW
ADRES!

Landmacht

Algemene adresgegevens
bezoekadres Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
postadres
Postbus 9124, 3506 GC
Utrecht
telefoon
085 – 89 00 470
fax
085 – 89 00 411
e-mail
info@afmp.nl
internet
www.afmp.nl
rekeningnr NL72INGB0001933098
geopend
maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur

Elze Mulder
telefoon 06 – 53 51 00 73
e-mail
emulder@afmp.nl

Marine, CDC, BS, AFMP JONG, SBU
Arjen Rozendal
telefoon 06 – 23 89 55 07
e-mail
arozendal@afmp.nl

Afdeling Individuele
Belangenbehartiging (IB)
telefoon
fax
e-mail

085 – 89 00 430
085 – 89 00 431
ibb@afmp.nl

Luchtmacht , DMO
Ron Segers
mobiel 06 – 53 52 60 83
e-mail
rsegers@afmp.nl

Ledenadministratie
telefoon
e-mail

085 – 89 00 410
la@afmp.nl

Opzegging van het lidmaatschap
kan geschieden door middel van een
brief gericht aan AFMP/FNV, t.a.v.
Ledenadministratie, Postbus 9124, 3506
GC Utrecht, of per e-mail: la@afmp.nl.
Houd rekening met de opzegtermijn van
2 volle kalendermaanden. Voorbeeld:
u zegt 15 januari op, het lidmaatschap
wordt dan beëindigd per 1 april.
Wilt u iets doorgeven?
Een adreswijziging, ambtsjubilea,
leeftijdontslag, opname in ziekenhuis
of een uitzending. Of heeft u vragen
over het lidmaatschap, ledenbenefits
of verzekeringen?
Dit kunt u doorgeven via onze website
www.afmp.nl of zenden aan:
AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 9124
3506 GC Utrecht

Sluitingsdatum kopij
Oplinie 5 – 2017 sluit op 14.09.2017
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Uitgave van FNV Veiligheid
onder verantwoordelijkheid
van de Algemene Federatie
van Militair Personeel
aangesloten bij
• Algemene Centrale van
Overheidspersoneel (ACOP)
• Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV)
• EUROMIL (Europese
organisatie van militaire
belangenverenigingen)
redactie
Alex Groothedde, Dick
Harte, Fred Lardenoye, Jos
van Nieuwenhuizen, René
Schilperoort, Anne-Marie Snels
redactieadres
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
telefoon 085 - 89 00 461
0348 – 707 434
e-mail
redactie@afmp.nl
ontwerp & vormgeving
MW | studio voor grafisch ontwerp

Postactief

De inhoud van OpLinie valt onder
de verantwoordelijkheid van het
AFMP/FNV Algemeen Bestuur,
behoudens artikelen op naam en
de inhoud van de opgenomen
advertenties.
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te
weigeren of te redigeren. Niets
uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaan
de toestemming van de redactie.

John van Wanrooij
mobiel 06 - 53 79 05 06
e-mail
jvanwanrooij@afmp.nl

oplage
20.700

Postactief
Bert Weeren
mobiel 06 – 53 52 60 79
e-mail
bweeren@afmp.nl

internet
www.afmp.nl
email
info@afmp.nl

Postactief
Dik de Jonge
mobiel 06 - 12 90 57 48
e-mail
ddejonge@fnvveiligheid.nl

druk
Senefelder Misset
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Naast iOS is de
Oplinie nu ook te
lezen voor Android
tablets of smartphones!
Blijf op de hoogte op het gebied van
werk en inkomen, jouw rechtspositie,
belangenbehartiging, ledenvoordelen
en uiteraard de vereniging. De app
is nu gratis te downloaden, onder
de naam ‘Oplinie’.

DFD-abonnement

Advertentie Oplinie social media Android_halvepag.indd 1

27-03-17 13:44

Helder, zeker en gemakkelijk
Als militaire professional wilt u zekerheid en duidelijkheid over al uw militaire- en
privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair wereldwijd onze veiligheid garandeert,
zo biedt het DFD-abonnement in combinatie met het DFD MaatwerkPakket de
zekerheid dat uw verzekeringen en overige financiële zaken altijd en overal in orde
zijn. Alles onder één dak!

bron: ministerie van Defensie

Het DFD-abonnement biedt u de zekerheid van:
• Onafhankelijk persoonlijk advies.
• Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend.
• Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar.
• Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en privérisico’s.
• Schadeverzekeringen zonder provisie.
• Geen verrassingen. U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt.
• Een vlotte schadeafwikkeling.
• Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar.

DFD is klaar voor uw toekomst!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl
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Voor onafhankelijk
hypotheekadvies bent u
bij DFD aan het juiste adres
DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-)militairen en hun
gezinsleden. Maar ook voor onafhankelijk hypotheekadvies ben u bij DFD aan het juiste adres.
U wilt verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het kopen of past huren beter bij u?
Wat zijn uw mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, verbouwt, of u verhuist
naar een nieuwe woning.
DFD BIEDT U ZORGELOOS WOONGENOT EN VOORDEEL DOOR:
Expertise en zorg;
Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 en -2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies door de DFD-regioadviseur;
Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
De optimale hypotheek met de scherpste tarieven.
Advies of interesse in onze dienstverlening op het gebied van
hypotheken? Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

Uw hypotheek onze zorg!
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