
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensiepersoneel verdient beter   
 
 
 
Na mooie woorden nu hoog tijd voor daden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woerden/Den Haag, 12 september 2014  
 
 
 
 
 
 



 
 

Een respondent:  
 
Een minister die zegt dat het personeel het belangrijkste kapitaal van Defensie is maar ons vervolgens 
heel lang zonder CAO laat lopen heeft geen waardering voor het personeel; ze biedt niets maar vraagt 
het maximale. 
 
Een respondent:  
 
Alles wordt dood bezuinigd. Er is totaal geen flexibiliteit meer. Het draait puur en alleen om cijfertjes 
en niet meer om mensen. Terwijl dat wel de visitekaartjes moeten zijn en de uiteindelijke uitvoerders 
van alle werkzaamheden. 
 
 
 

 
 
Uitspraken minister Jeanine Hennis-Plasschaert 
 
6 november 2013 
Het herstel van vertrouwen heeft voor mij absoluut prioriteit. Ik denk dat met de nota en de nieuwe 
begrotingsafspraken die er nu liggen we het fundament kunnen leggen voor een krijgsmacht waarin 
ook rust en duidelijkheid wordt gecreëerd. Dat geldt ook voor het besluit over de F-35. Dat is 
namelijk wat men wil, duidelijkheid. Ik span mij in en zal mij er ook voor blijven inspannen om dat 
vertrouwen te herstellen en het geloof terug te brengen in de organisatie en bij het personeel (TK 
33763 nr. 33). 
 
23 januari 2014 
Wij spreken vandaag over het belangrijkste kapitaal van de krijgsmacht, ons personeel. Ik weet dat 
de militairen en de burgermedewerkers van Defensie de warme belangstelling hebben van de 
commissieleden. Dat waardeer ik enorm, want uiteindelijk is het personeel de spil van onze 
organisatie en daarmee ook ons kostbaarste bezit. Laten we daarover duidelijk zijn. Volgens mij zijn 
we het daarover ook helemaal eens met elkaar (TK 33763, nr. 38). 
 
7 maart 2014 
Ik heb onderstreept dat ik het personeel zie als het belangrijkste kapitaal van Defensie en dat ik 
samen met de organisatie, de centrales van overheidspersoneel en de politiek verantwoordelijken 
wil bouwen aan het herstel van vertrouwen (TK 33750 X, nr 45).  
 
21 mei 2014 
De medewerkers, zowel de militairen als de burgers, vormen het hart van de defensieorganisatie en 
zijn daarmee het belangrijkste kapitaal van Defensie (TK 33750 X nr 61). 
 
27 mei 2014 
Personeel vormt de basis van onze organisatie en is essentieel voor Defensie. Personeel is het 
kapitaal van Defensie. Dat heb ik al eerder gezegd en dat voel, ervaar en zie ik iedere dag (TK 
33750 X, nr. 69).  
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Inleiding 
 
 
Oktober 2013 heeft de AFMP een enquête gehouden onder meer dan 1000 defensiemedewerk(st)ers, 
militairen en burgerpersoneel. Deze enquête peilde met name de meningen en gevoelens van het 
defensiepersoneel over de dat jaar op Prinsjesdag aangekondigde bezuinigingen  
 
De resultaten van deze enquête waren schokkend. De helft van de respondenten bleek geen 
vertrouwen in de top van het eigen defensieonderdeel te hebben. 65% had geen vertrouwen in de 
defensietop. Maar liefst 9 van de 10 personeelsleden bij Defensie vonden dat de Minister van 
Defensie niet wist wat er leeft op de werkvloer. Deze uitkomsten trokken terecht de aandacht binnen 
Defensie, bij de media en bij de Kamerleden.  
 
Uit de resultaten, gepresenteerd in het rapport “In het belang van het Defensiepersoneel, loyaliteit 
kent haar grenzen’ sprak urgentie: herstel van het vertrouwen vereist inspanning van alle 
betrokkenen.  
 
De Minister en de top van Defensie hebben bij herhaling bezworen hard te werken aan het vergroten 
van het vertrouwen.  
 
Nu, bijna een jaar later, hebben de grootste bonden bij Defensie, AFMP en VBM, een verdiepingsslag 
gemaakt en een grotere groep aangesproken dan in 2013.  
 
De verantwoordelijkheid van de werkgever Defensie voor het herstel van vertrouwen is niet alleen van 
belang voor het actief-dienend personeel. Net als bij het veteranenbeleid strekt die 
verantwoordelijkheid zich ook uit over de groep post-actieven. Daar waar relevant geeft dit rapport dan 
ook inzicht in de meningen en gevoelens van deze groep. 
 
Met een nieuwe enquête hebben de bonden de temperatuur van de organisatie opnieuw gemeten. 
Meer dan 3000 respondenten hebben gereageerd. Deze groep kan volgens de bonden een 
representatief antwoord geven op vragen als: 
 

• Ziet het (voormalige) defensiepersoneel verbeteringen?  
• Zijn er maatregelen genomen die het vertrouwen vergroten?  
• Zo niet, wat moet er gebeuren om het vertrouwen te vergroten? 

 
In hoofdstuk 1 wordt de onderzoekspopulatie beschreven, terwijl in hoofdstuk 2 de resultaten worden 
gepresenteerd. In hoofdstuk 3 ten slotte worden conclusies getrokken en aanbevelingen 
geformuleerd.  
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Hoofdstuk 1 De onderzoekspopulatie 
 
Voor een nadere toelichting over de onderzoeksopzet wordt verwezen naar bijlage A. 
 
Waar in de enquête van oktober 2013 de aandacht voornamelijk gericht was op de actief dienende 
militairen is in dit onderzoek bewust ook de groep post-actieven en gepensioneerden die werkzaam 
zijn geweest bij Defensie bij het onderzoek betrokken.  
 
In totaal hebben 3213 personen de vragenlijst ingevuld. Van de totale responsgroep zijn meer dan 
1500 personeelsleden, zowel militairen als burgers, momenteel werkzaam bij Defensie. Net als bij het 
onderzoek van vorig jaar heeft de Vrije Universiteit Amsterdam de statistische verwerking en analyse 
gedaan. 
 
 
Tabel 1. Verdeling van respondenten per vakbond (in aantallen en %) 
 

 Aantal  
AFMP 

Percentage 1 
AFMP 
(N=1978) 

Aantal  
VBM 

Percentage  
VBM (N=1235) 

Burger bij Defensie  113 6 221 17 
Militair bij Defensie 937 47 347 28 
Herplaatsingskandidaat 17 1 19 3 
Post-actief 911 46 648 52 
Totaal 1978 100,0 1235 100,0 

 
 
Bij de controle van de onderzoeksgroep met de totale populatie bij Defensie is aansluiting gezocht bij 
de personeelsrapportage van het ministerie van Defensie van 20 mei 2014 (TK 33 763 nr 43). In deze 
personeelsrapportage wordt het personeelsbestand naar de stand van 1 januari 2014 beschreven. 
 
Bij beide onderzoeksgroepen is, net als bij de vorig jaar gehouden enquête, een 
ondervertegenwoordiging van de groep “manschappen”. Bij de groep ‘ burgers’ valt bij de AFMP een 
ondervertegenwoordiging waar te nemen en bij de VBM een relatieve oververtegenwoordiging.  
 
Het gemiddelde benadert het percentage burgers bij Defensie. Het percentage van officieren en 
onderofficieren bij de totale onderzoeksgroep is navenant hoger dan de werkelijke percentages van 
die categorieën bij Defensie.  
 
 
Tabel 2. Verdeling van actief dienend personeel naar categorie (in %) 
 

Defensieonderdeel  Percentage  
AFMP 

(N=1074) 

Percentage  
VBM 

(N=592) 

TK 33763  
 Standdatum  

1 jan 2014 

TK 33763 
in % 

Officieren  32 37 9.633 16,0 
Onderofficieren 52 56 19.590 32,5 
Manschappen 6 6 13.995 23,2 
Burgermedewerk(st)er 10 38 16.998 28,2 
Totaal 100,0 100,0 60.216 100,0 

 
 
   
 
 
 
 

                                                      
1 Bij de percentages is een afronding op één decimaal achter de komma gehanteerd, waardoor bij 
optelling het totaal niet altijd exact 100% is.  
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In de vergelijking met de personeelsrapportage van Defensie valt op dat behalve CLSK de verdeling 
van de respondenten over de afzonderlijke defensieonderdelen nauwelijks afwijkt van de 
daadwerkelijke verdeling, zoals neergelegd in de personele kengetallen van Defensie.  
 
Tabel 3. Verdeling van de aantallen respondenten naar defensie onderdeel en vakbond in relatie tot 
de personeelsrapportage Defensie (in %)   
 

Defensieonderdeel  AFMP 
 (N=1075) 

VBM 
(N=586) 

Totaal   
(N=1661) 

TK 33.763 
(N=60.216) 

BS 2,1 2,6 2,3 2,9 
CDC 10,0 18,3 12,9 14,3 
CLAS 35,9 25,9 32,4 34,8 
CLSK 24,6 13,0 20,5 12,8 
CZSK 13,6 23,4 17,0 17,2 
DMO 5,1 11,1 7,2 7,5 
KMar 8,7 5,8 7,6 10,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Vergelijking tussen de respondenten en de personeelsrapportage in de kamerbrief maakt duidelijk, dat 
in de onderzoeksgroep de leeftijdscohorten onder de 35 jaar relatief gezien ondervertegenwoordigd 
zijn. Zo is in de onderzoeksgroep 16,2% van de respondenten 35 jaar of jonger, terwijl dit bij Defensie 
zo’n 45% van de personeelsleden is. De groep boven de 45 jaar daarentegen is 
oververtegenwoordigd. Ten aanzien van de post-actieven is het overgrote deel van de responsgroep 
55 jaar of ouder.  
 
Tabel 4. Verdeling van het actief dienend personeel naar leeftijd (in %) 
 
 

Leeftijd  AFMP 
(N=1074) 

VBM 
(N=588) 

Totaal  
(N=1662) 

< 25 jaar 4,0 3,6 3,9 
26 – 35 jaar 15.5 6,5 12,3 
36 – 45 jaar 18,2 20,2 18,9 
46 – 55 jaar  47,9 48,1 48,0 
56 – 60 jaar  13,2 14,3 13,6 
61 – 65 jaar 1,1 6,1 2,9 
66 jaar en ouder 0,1 1,2 0,5 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

 
 
Tabel 5 laat zien dat het overgrote deel van de respondenten bij een vakbond is aangesloten.  
 
Tabel 5. Verdeling van de aantallen respondenten naar lidmaatschap en vereniging (in %) 
 

Lidmaatschap  AFMP (N=1986) VBM/BBTV (N=1235) 
Lid van de eigen 
vakbond 

56,7 82,6 

Lid van een andere 
vakbond 

29,8 10,0 

Geen lid 13,5 7,4 
   
Totaal 100,00 100,00 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksresultaten 
 
2.1. Algemeen  
 
In de vorig jaar gehouden enquête bleek dat het vertrouwen van het defensiepersoneel in Defensie en 
de top van Defensie bijzonder laag was.  
 
Vergroten van het vertrouwen bij het defensiepersoneel zou aldus de minister met prioriteit door de 
organisatie worden opgepakt. Defensiepersoneel is immers het belangrijkste kapitaal van de 
organisatie.  
 
Gezien het bovenstaande is in paragraaf 2.2. eerst nader ingegaan of en in welke mate het actief 
dienend personeel nu na één jaar wel vertrouwen heeft in de (top)leiding van Defensie en of de 
minister erin is geslaagd om dat vertrouwen daadwerkelijk terug te winnen.  
 
In paragraaf 2.3. wordt bezien of de mening over politieke besluitvorming over Defensie sinds vorig 
jaar is veranderd.  
 
In de paragrafen 2.4. t/m 2.6. wordt nader ingezoomd op de relatie tussen Defensie en het 
defensiepersoneel in het algemeen en de individuele medewerk(st)er in het bijzonder alsmede op de 
materiële en P&O-aspecten.  
 
In paragraaf 2.7. wordt aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze actiebereid zijn. 
 
Waar mogelijk is in de tabellen onder de kolom “totaal 2013” een vergelijking gemaakt met de 
resultaten uit het onderzoek van 2013.  
 
Bij de diverse onderwerpen worden niet alleen de resultaten van de gesloten vragen in tabelvorm 
weergegeven, maar worden in een kader ook enkele treffende uitspraken van de respondenten 
neergezet. Deze uitspraken komen voort uit de uitgebreide persoonlijke reacties naar aanleiding van 
de vragenlijst.  
 
2.2. Vertrouwen in de top(leiding) van Defensie 
 
De topleiding van Defensie en het vertrouwen van he t personeel 
 
Aan de respondenten is, naar analogie van het onderzoek in oktober 2013, gevraagd in welke mate zij 
vertrouwen hebben in de leiding van de Defensie, waarbij wederom een onderscheid is gemaakt 
tussen de top van het eigen defensieonderdeel (tabel 6) en de top van Defensie (tabel 7).  
 
Ten opzichte van oktober 2013 zijn er geen grote wijzigingen in de mening over de top van het eigen 
defensieonderdeel. Van het actief dienend personeel heeft 43,6% geen (enkel) vertrouwen in de top 
van het eigen defensieonderdeel. In 2013 was dat 49%. 
 
 
Tabel 6. Ik heb vertrouwen in de top van mijn eigen defensieonderdeel (in %)  
 

 Militairen  
(N=1346) 

Burgers  
(N=352) 

Totaal  
(N=1698) 

Totaal 2013  

Helemaal mee eens 3,1 1,1 2,7 4,2 
Mee eens 26,1 18,5 24,5 22,2 
Neutraal 30,2 25,3 29,2 24,5 
Mee oneens 30,7 36,9 32,0 30,0 
Helemaal mee 
oneens 

9,9 18,2 11,6 19,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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• Generaals die wel een volledige 13e maand hebben. Officieren die meer verdienen mogen 
wel 40 uur werken en de onderofficieren en manschappen niet.   

• Op dit moment ervaar ik dat de top van Defensie echt niet meer weet wat er op de 
werkvloer leeft. Het niet beschikbaar zijn van reserve delen, de ict problematiek, vooral het 
veelvuldig wisselen van functionarissen die niet op de hoogte zijn van processen maar wel 
beslissingsbevoegd zijn maakt het een chaotische wereld om staande in te blijven. 

 
 
Het vertrouwen in de top van Defensie is in 2014 bij het actief dienend personeel opnieuw lager dan 
de resultaten bij de top van het eigen defensieonderdeel. Bijna 60% heeft geen (enkel) vertrouwen in 
de top van Defensie. In 2013 was dat 65%. Ook bij degenen die Defensie al hebben verlaten 
(N=1468) komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Ook bij die groep heeft bijna 60% geen (enkel) 
vertrouwen in de top van Defensie.  
 
Tabel 7. Ik heb vertrouwen in de top van Defensie (in %)  
 

 Militairen  
(N=1304) 

Burgers  
(N=321) 

Totaal  
(N=1625) 

Totaal 2013  

Helemaal mee eens 0,9 0,9 0,9 2,0 
Mee eens 14,4 11,8 13,9 11,3 
Neutraal 25,7 26,2 25,8 21,9 
Mee oneens 38,5 38,6 38,5 34,0 
Helemaal mee 
oneens 

20,5 22,4 20,9 31,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 

• De creatie van het AOW-gat zonder overgangsregeling voor het reeds met FLO gestuurde 
personeel. Dit heeft de politieke- en militaire leiding compleet onbetrouwbaar gemaakt. En 
het uitblijven van een herstel operatie onderstreept de onbetrouwbaarheid des te meer. 
Zwaar teleurgesteld om na 40 jaar trouwe en eerlijke dienst in de kou te staan.   

• De defensietop heeft de mond vol van ‘eerder verworven competenties’. Ik heb pas eerder 
verworven competenties als het Defensie uitkomt , en niet als het voor het personeel eens 
uitkomt. 

 
 
De minister en het vertrouwen van het personeel 
 
Bij de enquête van vorig jaar oktober had 90% van de respondenten aangegeven dat de minister niet 
weet wat er op de werkvloer leeft. Bij herhaling heeft de minister daarna op verschillende podia 
aangegeven dat zij het vertrouwen van het personeel in de organisatie wil vergroten. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat 85,5% van al het actief dienend personeel van mening is dat de minister 
van Defensie er niét in is geslaagd om hún vertrouwen in de organisatie te vergroten.  
 
Tabel 8. De minister van Defensie is erin geslaagd mijn vertrouwen in de organisatie te vergroten (in 
%)  
 

 Militairen  
(N=1338) 

Burgers  
(N=349) 

Totaal  
(N=1687) 

Helemaal mee eens 0,1 0,6 0,2 
Mee eens 1,9 2,6 2,1 
Neutraal 11,5 15,8 12,2 
Mee oneens 43,8 49,3 44,9 
Helemaal mee 
oneens 

42,6 31,8 40,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
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• Een minister die zegt dat het personeel het belangrijkste kapitaal van Defensie is maar ons 

vervolgens heel lang zonder CAO laat lopen heeft geen waardering voor het personeel; ze 
biedt niets maar vraagt het maximale.  

• De eerst volgende keer dat de minister haar gezicht laat zien op het werk zal ik haar vragen 
of ze nooit meer wil zeggen dat ze waardering of respect voor ons heeft, want dan staat ze 
gewoon te liegen! Ik kan een goede CAO NIET los zien van waardering of respect. Dus als 
je zulke woorden in de mond neemt en vervolgens er niet naar handelt door een knappe 
CAO af te sluiten en de WUL te repareren, dan ben je als minister voor mij geen knip voor 
de neus waard. 

• Als de minister ZEGT respect te hebben voor militairen MOET zij hier ook naar handelen. 
Betaal ons normaal. Repareer WUL, AOW gat..Doe geen beroep op loyaliteit zoals bijv bij 
het Patriot personeel omdat je zelf de aantallen en middelen verminderd hebt.  Als je niet 
kunt leveren is dat een consequentie van je handelen. Datzelfde geldt voor F16 personeel. 
Minder vliegtuigen is minder uitzenden. Als de koek op is dan is ie op.  

 
 
Prioriteiten om het vertrouwen van het personeel te  vergroten 
 
Op de vraag wat de belangrijkste drie zaken zijn die de minister in de komende periode moet 
aanpakken om het vertrouwen te vergroten kwam bij het actief dienend personeel als top 5 naar 
voren:  

- Een arbeidsvoorwaardenakkoord 
- Oplossen van het AOW-gat 
- Goede personeelszorg 
- Geen bezuinigingen de komende drie jaren 
- Een waardevast pensioen 

 
Op basis van de percentages zijn de prioriteiten per categorie (militairen en burgers) vastgesteld.  
 
Tabel 9. Zaken die de minister moet aanpakken om het vertrouwen te vergroten (in %) 
 

Maatregel  Militairen  
(N=1310) 

Prio  Burgers  
(N=326) 

Prio  

Materieel: beter en voldoende 26,5 6 19,9 6 
Goede personeelszorg 41,0 3 50,0 3 
Een arbeidsvoorwaardenakkoord 68,9 1 70,9 1 
Ambities bijstellen op basis van middelen 14,0 7 12,9 7 
Naleven van de uitzendbescherming 2,0 11 0,9 11 
Afspraken nakomen 7,1 9 6,7 10 
Goede opleidingsmogelijkheden 8,4 8 8,0 9 
Eenheden liefst tot 100% vullen 4,7 10 8,9 8 
Oplossen van het AOW-gat 55,0 2 27,6 4 
Geen bezuinigingen de komende 3 jaren 29,2 5 54,6 2 
Een waardevast pensioen 31,9 4 26,4 5 

 
De groep post-actieven had als belangrijkste prioriteiten 
 

- Oplossen AOW-gat 
- Een arbeidsvoorwaardenakkoord 
- Goede personeelszorg 
- Een waardevast pensioen 
- Materieel: beter en voldoende 
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2.3. De Nederlandse politiek en Defensie 
 
Aan de respondenten is wederom gevraagd of en in welke mate zij vertrouwen hebben in de 
besluitvorming van de politiek over Defensie. In 2014 heeft 88,5% van het defensiepersoneel weinig 
tot geen vertrouwen in de besluitvorming van de politiek over Defensie. In 2013 was dit 95,7%.  
 
Tabel 10. Ik heb vertrouwen in de besluitvorming van de politiek over Defensie (in %)  
 

 Militairen  
(N=1342) 

Burgers  
(N=347) 

Post -actief  
(N=1631) 

Totaal  Totaal 2013  

Helemaal mee 
eens 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 

Mee eens 1,9 6,1 1,4 1,8 0,7 
Neutraal 9,2 18,4 7,8 9,5 3,2 
Mee oneens 40,3 38,6 41,5 44,0 26,1 
Helemaal mee 
oneens 

48,1 36,6 49,0 44,5 69,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Het werk en het belang van het werk dat wij verrichten binnen Defensie is noodzakelijk, 
prachtig en dankbaar. De huidige ontwikkelingen in de wereld laten zien dat wij niet zonder 
Defensie kunnen. Dat betekent dat er in de komende jaren (nóg) vaker een beroep op ons 
gedaan zal worden. Het is dus essentieel dat NL beschikt over een sterk leger met goed en 
voldoende materieel en opgeleid personeel. Dáár moet onze minister voor zorgen. En dat 
betekent dus niet meer bezuinigen, maar zorgen dat er meer geld bij komt. En dan praten 
we niet over miljoenen, maar over miljarden. Structureel! 

• Ik vind het fijn dat de politiek zijn waardering uitspreekt over onze inzet en inspanning maar 
ik twijfel zo langzamerhand aan de oprechtheid. Zoiets als tegen de bediening van een 
restaurant: ik heb een geweldige avond gehad, om nooit te vergeten. En nu ik dit gezegd 
heb, hoef je geen fooi, toch? 

• De achterbakse manier waarop door het kabinet met militairen en ex-militairen wordt 
omgesprongen. Men prijst ze de hemel in via de pers, maar men knijpt ze uit en kleineert 
ze in de real world   

• De politiek heeft Defensie kapot bezuinigd. Als er geld is, wordt dit gebruikt voor de 
materieeltekorten en overige exploitatiekosten. Door de politiek wordt elke keer weer 
geroepen dat we zo'n goed werk verrichten. 

 
 
 
2.4. Defensie als werkgever 
 
 
In deze paragraaf worden enkele elementen behandeld, die het vertrouwen van het defensiepersoneel 
in de organisatie zouden kunnen vergroten. Bij sommige vragen wordt een vergelijking gemaakt met 
de onderzoeksresultaten van 2013. 
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Een groot deel van de respondenten (65,5%) vindt dat Defensie geen duidelijke visie voor de 
toekomst van de organisatie heeft. Het actief dienend personeel heeft daarbij dezelfde opvatting als 
het defensiepersoneel dat Defensie al heeft verlaten.  
 
Tabel 11. Defensie heeft een duidelijke visie voor de toekomst van de organisatie (in %)  
 

 Actief dienend  
(N=1707) 

Post -actief  
(N=1597) 

Totaal  
(N=3304) 

Helemaal mee eens 0,5 0,5 0,5 
Mee eens 9,4 8,9 9,2 
Neutraal 23,0 26,7 24,8 
Mee oneens 45,2 43,3 44,2 
Helemaal mee 
oneens 

21,9 20,6 21,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Ik ben militair in hart en nieren maar de laatste jaren is mijn liefde voor het bedrijf naar een 
dieptepunt gezakt. Dat een minister 500 dagen geen beslissingen maakt omtrent het beleid 
voor haar personeel is in mijn ogen waanzin! Het is niet meer dan fatsoenlijk om de 
verantwoordelijkheid te nemen, iets waar deze minister duidelijk gebrek aan heeft. Defensie 
is een zinkend schip aan het worden waarbij de kapitein allang verdwenen is en het 
personeel moedig probeert te hozen. Met pijn in mijn hart spreek ik deze woorden uit! 

• Er zijn zoveel functies wegbezuinigd dat er collega's zijn die structureel moeten overwerken 
(elke avond) omdat er anders te weinig beheers- en planningscapaciteit is. 

• Door dit gebrek aan visie wordt er nu geld weggegooid; er wordt op een blinde manier  
bezuinigd door willekeurig wapensystemen af te stoten zoals de Cougar-heli's en de tanks 
om ze vervolgens daarna weer uit de kast te halen omdat gebleken is dat men toch niet 
zonder kan. Dit moet echt veranderen want naast het wapensysteem zelf werken er ook 
nog eens honderden zeer loyale mensen en die worden nu als oud vuil aan de kant 
gegooid, ontslagen en afgedankt. 

 
 
Meer dan 80% van het actief dienend personeel is van mening dat Defensie het personeel niet ziet als 
het belangrijkste kapitaal.  
 
Tabel 12. Defensie ziet het personeel als het belangrijkste kapitaal (in %).   
 

 Militairen  
(N=1332) 

Burgers  
(N=338) 

Totaal  
(N=1670) 

Helemaal mee eens 0,4 1,5 0,6 
Mee eens 4,7 4,1 4,6 
Neutraal 14,0 14,5 14,1 
Mee oneens 44,2 38,5 43,1 
Helemaal mee 
oneens 

36,7 41,4 37,7 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Iedereen doet maar wat. Er is niet meer afdoende tijd om op te leiden en trainen. Niet meer 
bij het schoolbataljon in verband met korting in de duur opleiding, niet meer bij de eenheid 
in verband met oefeningen en uitzenddruk. Het gevolg hiervan is dat de korporaal de 
soldaat opleidt, de sergeant de korporaal etc,. Er is steeds minder kennis aanwezig om 
over te dragen. 

• In mijn functie lopen mijn collegae en ik geregeld aan tegen de (veelal onpraktische en 
mijns inziens onrechtmatige) beperkingen die zijn opgelegd met betrekking tot opleiding en 
ontwikkeling van militair personeel. Veelal wordt dit personeel sterk benadeeld en 
ondervinden ze op termijn carrière technische schade aan het eind van hun FPS-2 
aanstelling. 
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Van het actief dienend personeel is 81,1% van mening dat Defensie niet in het belang van het 
personeel handelt. 
 
Tabel 13. Defensie handelt in het belang van het personeel (in %).   
 

 Militairen  
(N=1336) 

Burgers  
(N=347) 

Totaal  
(N=1683) 

Helemaal mee eens 0,1 0,9 0,3 
Mee eens 3,4 1,7 3,0 
Neutraal 15,0 17,3 15,5 
Mee oneens 46,0 39,5 44,6 
Helemaal mee 
oneens 

35,5 40,6 36,5 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Het om de 3 jaar wisselen van functie, steeds het risico lopen zwevend te raken of aan de 
andere kant van het land wakker te worden. Militairen zijn loyaal, leven onregelmatig en 
zetten zich wereldwijd in onder soms gevaarlijke omstandigheden. Geen probleem, dat 
doen we graag. Maar het gevoel iedere 3 jaar afgeserveerd te kunnen worden is schandalig 
en draagt niet bij aan de motivatie. 

• Ik kan moeilijk een huis kopen omdat ik om de drie jaar moet solliciteren en dus her en der 
in Nederland terecht kom. Een duurdere huurwoning in particuliere sector. Dit wordt ook 
wel eens vergeten (of hoge reiskosten) 

• Ik ben momenteel geplaatst bij de Koninklijke Marine. Ik ben 29 jaar en heb een FPS-2 
contract tot mijn 32e. Ik wilde overstappen naar een ander defensie onderdeel omdat ik 
daar een goede doorgroei zag in mijn carrière bij defensie op ICT gebied. Defensie heeft 
mij niet de kans geboden om over te kunnen stappen. Gelukkig krijg ik van Defensie nog 
enigszins de kans om mij een beetje te oriënteren en een studie te volgen met heel veel 
moeite en pijn. Nu 8 jaar gediend en dan op deze manier de dienst verlaten doet mij heel 
veel pijn en brengt veel frustraties met zich mee. Als straks mijn studie is afgerond en ik 
met 32 jaar de dienst moet verlaten mag ik nog hopen om aan een baan te komen! 
Defensie bedankt! 

 
 
In het onderzoek van de AFMP in 2013 kwam naar voren dat 56,1% (in het geheel) niet tevreden was 
over Defensie als werkgever. De AFMP heeft in 2014 wederom dezelfde vraag gesteld. Nu bleek dat 
bijna de helft (48,6%) ontevreden was over Defensie als werkgever. In 2014 neemt een groter deel 
van de respondenten (34,2%) een neutraal standpunt op deze vraag in. In 2013 was dit namelijk 
21,6% .   
 
 
Tabel 14. Ik ben tevreden over Defensie als werkgever (in %)   
 

 Militairen  
(N=959) 

Burgers  
(N=106) 

Totaal  Totaal 2013  

Helemaal mee eens 0,9 0,9 0,9 4,0 
Mee eens 16,3 21,7 16,7 18,2 
Neutraal 33,0 35,9 33,7 21,6 
Mee oneens 35,4 29,3 34,2 37,2 
Helemaal mee 
oneens 

14,4 12,3 14,4 18,9 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Waar de vorige vraag (zie tabel 14) meer in het algemeen is gesteld, is aan de onderzoeksgroep van 
de VBM gevraagd of de respondenten tevreden waren over de wijze waarop Defensie als werkgever 
hen als werknemer behandelt. Bijna 60% beantwoordt deze vraag ontkennend.  
 
Tabel 15. Ik ben tevreden over de wijze waarop Defensie als werkgever mij als werknemer behandelt 
(in %)  
 

 Militairen  
(N=378) 

Burgers  
(N=238) 

Totaal  
(N=616) 

Helemaal mee eens 0,5 1,7 1,0 
Mee eens 14,3 17,2 15,4 
Neutraal 24,6 22,3 23,7 
Mee oneens 44,2 38,2 41,9 
Helemaal mee 
oneens 

16,4 20,6 18,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Het wordt steeds moeilijker positief over Defensie te denken. Terwijl ik dit helemaal niet wil 
omdat het altijd een goede werkgever is geweest en een goed personeelsbeleid had. 

• Ik vind het ziek dat ze de oudere ervaren collega's de poort uitsturen en jongeren 
aannemen. Vroeger was Defensie een werkgever waar je tot het welverdiende pensioen je 
werk kon doen. Nu is het naar mijn mening geen werkgever meer die beter is dan een 
andere. 

• Graag nazorg ook na FLO. Bijvoorbeeld: Ik kom nu niet rond omdat ik niet in aanmerking 
kom voor een sociale huurwoning. Ik kom ook niet meer aan een baan als 50+.  

• Nu komt er mogelijk toch extra geld naar Defensie, misschien wel meer personeel. Wij 
sturen nu al mensen de laan uit. Zo meteen moeten we hen weer hals over kop terug gaan 
halen. Lekker betrouwbaar.  

• Voor mij blijft het onbegrijpelijk dat een werkgever op zo'n wijze omgaat met loyaal 
personeel. Het gevaar van lauwheid bij het personeel dreigt. 

• Door AOW-gat, WUL, geen arbeidsvoorwaarden, uitblijven pakketvergelijking, niet 
nakomen eerdere afspraken uit arbeidsvoorwaarden etc. is Defensie steeds meer een 
onaantrekkelijke werkgever.. 

 
 
Dit jaar heeft bijna 18% van de respondenten naar een functie buiten Defensie gesolliciteerd. Dit 
percentage is nagenoeg gelijk aan het percentage van 2013. Toen was dit 20.6%.  
 
Tabel 16. Heeft u dit jaar zelf gesolliciteerd voor een functie buiten Defensie? (in %)  
 

 Militairen  
(N=1275) 

Burgers  
(N=313) 

Totaal  
(N=1588) 

Totaal  2013 

Ja   18,0 16,6 17,8 20,6 
Nee 82,0 83,4 82,2 79,4 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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• Politieke opportuniteit zal ook Defensie slopen. Ik voorzie dat het personeel steeds liever bij 
het bedrijfsleven gaat werken. Vooral zodra het met de BV Nederland weer beter gaat.  

• Wij zijn de afgelopen zes maanden wederom twee technische collega's aan 
burgerbedrijven kwijtgeraakt. Wij gaan geen collega's meer krijgen, vrees ik. We gaan 
binnen een paar jaar grote problemen krijgen om bij defensie techneuten binnen te houden. 

• Ik weet dat er binnen het Korps Mariniers grote ontevredenheid heerst over de verhuizing 
naar Vlissingen. Er zijn veel militairen die vanwege de verhuizing naar een uithoek buiten 
Defensie aan het kijken zijn. 

• De verschillen tussen CLAS denkwijze en CLSK komen binnen DGLC zeer scherp naar 
voren. Met als gevolg dat er een grote groep Geleide wapen mannen/vrouwen van de 
CLSK hun systeem verlaten. Bij de CLSK is de concentratie van het tweedelijns onderhoud 
zeer slecht gevallen bij de techneuten waardoor hier een zeer groot vrijwillig verloop is. 

 
 
Bijna 60% van de respondenten (actief dienend en post-actief) geven aan, dat zij anderen niet zullen 
aanraden om voor Defensie te komen werken. In 2013 was dit percentage bij de actief dienenden iets 
hoger t.w. 68,7%. 
 
Tabel 17. Ik zou anderen aanraden om voor Defensie te komen werken (in %)  
 

 Actief  
(N=1686) 

Post -actief  
(N=1602) 

Totaal  
(N=3288) 

Totaal  2013 

Helemaal mee eens 1,1 2,1 1,6 3,7 
Mee eens 12,3 13,2 12,7 9,3 
Neutraal 26,2 27,7 26,9 18,2 
Mee oneens 35,6 33,6 34,6 32,5 
Helemaal mee 
oneens 

24,9 23,4 24,1 36,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
 

• Geen carrièreperspectieven, geen duidelijkheid over het fase-beleid, solliciteren om de drie 
jaar en het feit dat burgerbedrijven meer kunnen bieden, zal ervoor zorg dragen dat wij als 
defensieapparaat onze apparatuur technisch niet meer in stand kunnen houden. Zoals 
Defensie nu bezig is gaan zij deze concurrentieslag met het bedrijfsleven verliezen. 

• Nu loopt veel personeel weg waardoor veel kennis langzaam wegsijpelt en straks niet meer 
aanwezig is, met alle gevolgen van dien (bv. materieel minder goed onderhouden/meer 
veiligheidsissues). Als Defensie de personeelszorg niet op orde brengt belandt het 
langzaam in een neerwaartse spiraal die steeds moeilijker te doorbreken is. Nota bene: 
deze neerwaartse beweging is overigens al een tijdje ingezet. 

 
 
 
2.5. Relatie Defensie en het defensiepersoneel  
 
Een belangrijk element in het vertrouwen tussen Defensie en het defensiepersoneel is ook het gevoel 
dat de individuele defensiemedewerk(st)er (burger én militair) heeft over Defensie als werkgever. Om 
die reden is dit onderzoek dit jaar opnieuw gehouden om een verdiepingsslag te maken ten opzichte 
van de peiling van vorig jaar.  
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Bij de onderzoeksgroep van de AFMP geeft bijna 70% van het actief dienend personeel aan dat 
Defensie hen geen (enkele) zekerheid over baan en inkomen biedt; bij de onderzoeksgroep van de 
VBM biedt Defensie bij 69,8% geen (enkele) zekerheid over de baan en bij 54,8% geen (enkele) 
zekerheid over het inkomen. 
 
Tabel 18. Defensie biedt mij zekerheid over mijn baan en inkomen, mijn baan of mijn inkomen (in %)  
 
 

 Baan én 
inkomen 
(N=1065) 

Baan 
(N=613) 

Inkomen  
(N=617) 

Helemaal mee eens 0,8 1,5 1,1 
Mee eens 14,8 10,0 21,4 
Neutraal 17,3 18,8 22,7 
Mee oneens 37,0 33,1 29,8 
Helemaal mee 
oneens 

30,0 36,7 25,0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
 
 

• Overplaatsing van elke 3 jaar is niet meer van deze tijd omdat dit in het gezinsleven een 
grote negatieve neerslag kan hebben omdat bij praktisch elk gezin de partner werkt en dus 
niet bereid is om te verhuizen omdat deze dan zonder baan komt te zitten.  

• Wij moeten verhuizen naar Vlissingen. Daarover is nooit echt gevraagd hoe wij dat vinden. 
Ik ben bijvoorbeeld 4.5 jaar geleden richting Doorn verhuisd om zo niet meer op de kazerne 
te hoeven slapen. Nu verwachten ze zeker dat ik mijn huis verkoop met verlies en mijn 
gezin meeneem naar Vlissingen. Dat gaat zo maar niet. 

• ik ga binnenkort de dienst verlaten als sgt1 welgeteld met euro 1510 per maand daar gaat 
een zorgverzekering af van 150 euro. Dan houd ik nog 1360 euro over om een gezin van te 
onderhouden vrouw en 2 opgroeiende tieners. Ach na 36 jaar trouwe dienst gaan we dan 
maar naar de voedselbank en vervolgens een moestuintje beginnen. Dat doet pijn na 36 
jaar trouwe dienst! 

• Het huidige personeelsbeleid wordt hier en daar al herzien en veranderd. Voor mijzelf als 
fase 3 militair blijft het echter nog onzeker hoe mijn toekomst eruit gaat zien, terwijl de fase 
3 militair eigenlijk de meeste zekerheid zou moeten hebben. 

 
 
Van het actief dienend personeel is 75,7% van mening dat zij niet de financiële waardering ontvangen 
die hen toekomt. 

 
 Tabel 19. Ik ontvang van Defensie de financiële waardering die mij toekomt (in %)  
 
 

 Militairen  
(N=1322) 

Burgers  
(N=335) 

Totaal  
(N=1657) 

Helemaal mee eens 0,8 0,6 0,7 
Mee eens 7,3 15,8 9,0 
Neutraal 13,1 20,6 14,6 
Mee oneens 41,6 35,2 40,3 
Helemaal mee 
oneens 

37,3 27,8 35,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 
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• Militairen staan als enigen al jaren op de nullijn. Echte helden als ze worden uitgezonden. 
En bij terugkeer is er alweer geen geld. 

• De vergelijking in arbeidsvoorwaarden en beloning van overig overheidspersoneel moet 
nog steeds plaatsvinden of behandeld worden volgens mij. 

• Al jaren geen verhoging, geen extra uur meer bij 40-urige werkweek, WUL. Zeer lage 
oefentoelage die niet in verhouding staat tot de gemaakte uren tijdens de oefening. 
Overuren worden pas na een jaar uitbetaald tegen een schijntje etc. etc. Het salaris voor 
het werk wat ik doe is beschamend. Dit geldt met name voor de onderofficieren. 

• Bij het arbeidsvoorwaarden overleg zou het niet alleen over het salaris moeten gaan, maar 
ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het al jaren niet vergroten van de lengte 
van de schalen van adjudant, luitenant, majoor en luitenant-kolonel, terwijl iedereen wel 
langer moet werken. Degene die in de bovenste trede zitten, gaan er in koopkracht al jaren 
op achteruit doordat ze geen tredes meer krijgen en het salaris eerder omlaag (WUL) dan 
omhoog gaat. 

 
  
2.6. Defensie als organisatie 
 
In het onderzoek van 2013 zijn ook tekortkomingen geconstateerd o.a. op het gebied van materieel, 
reservedelen en de ondersteuning van de P&O-organisatie. Aan de respondenten is gevraagd in 
hoeverre op die gebieden in de afgelopen periode verbeteringen zijn waargenomen. Verbeteringen 
kunnen immers invloed hebben op het vertrouwen en de arbeidsvreugde van het defensiepersoneel.  
 
Van het actief dienend personeel is 73,5% van mening is dat de inzetbaarheid van het materieel sinds 
vorig jaar (sterk) is verslechterd is. Slechts 2,2% geeft aan dat de inzetbaarheid is verbeterd. 
 
 
Tabel 20. Inzetbaarheid van het materieel (in %).  
 
 

 Militairen  
(N=1244) 

Burgers  
(N=265) 

Totaal  
(N=1509) 

Sterk verbeterd 0,0 0,0 0,0 
Verbeterd 2,4 1,1 2,2 
Gelijk gebleven 24,6 23,0 24,3 
Verslechterd 55,1 54,3 55,0 
Sterk verslechterd 17,8 21,5 18,5 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

 
 

• Het vernieuwen van materiaal en bijbehorende logistieke aanvoer zou een sterk streven 
moeten zijn van de organisatie. Huidig materiaal is naast sterk verouderd ook moeilijk te 
repareren omdat reserve onderdelen altijd lokaal aangekocht moeten worden. Dit duurt 
ettelijke maanden. 

• Inzetbaarheid van het materiaal en het gebrek aan reserveonderdelen. Het kannibaliseren, 
dat niet meer is toegestaan, gebeurt nog steeds in grote mate om enige vorm van 
inzetbaarheid te krijgen/ te behouden. Bij veel eenheden is de inzetbaarheid van de 
voertuigen beneden de 40%. Dit geldt voor zowel gevechts- als gevechtssteun eenheden. 

• Nadat de, vermoedelijke, 100 mln vermindering op eerdere bezuinigingen (ik noem het 
bewust geen verhoging van het budget) door vieren is gedeeld voor de vier 
krijgsmachtdelen hebben we de huidige tekorten op het materiaal en reserveonderdelen 
nog lang niet opgelost. 

• Eenheden die operationeel niet inzetbaar zijn !!! Echter door commandant wordt dit niet aan 
de hogere legerleiding gemeld.  

 
 
 
 



14 
 

Ook bij de beschikbaarheid van reserve-onderdelen komt eenzelfde beeld naar voren. Meer dan 70% 
geeft aan dat deze beschikbaarheid sinds vorig jaar (sterk) is verslechterd. Nog geen 2% meent dat er 
van een verbetering sprake is.  

 
Tabel 21. Beschikbaarheid van reserve onderdelen (in %).  
 
 

 Militairen  
(N=1194) 

Burgers  
(N=243) 

Totaal  
(N=1437) 

Sterk verbeterd 0,1 0,0 0,1 
Verbeterd 1,7 1,2 1,6 
Gelijk gebleven 28,5 24,3 27,8 
Verslechterd 48,2 50,2 48,5 
Sterk verslechterd 21,6 24,3 22,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

 
 
Ten aanzien van de kennis en ondersteuning van de P&O functionaris wordt eveneens negatief 
geoordeeld. Van het actief dienend personeel is 54,3% van mening dat die ondersteuning in het 
afgelopen jaar (sterk) is verslechterd. Slechts 7% van de respondenten neemt een verbetering waar.  
 
Tabel 22. De ondersteuning van de P&O functionaris (in %).  
 
 

 Militairen  
(N=1262) 

Burgers  
(N=309) 

Totaal  
(N=1571) 

Sterk verbeterd 0,6 1,3 0,8 
Verbeterd 6,8 3,9 6,2 
Gelijk gebleven 40,5 31,4 38,7 
Verslechterd 33,8 35,9 34,2 
Sterk verslechterd 18,2 27,5 20,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

 
 

 
• De Krijgsmacht huldigt al een tijdje het principe dat nieuw personeel wordt aangenomen bij 

de Krijgsmacht en bij een OPCO wordt tewerkgesteld. Voor het zittende personeel is nog 
steeds sprake van een verzuilde P-structuur die als je bij DMO of CDC werkt nogal 
negatieve effecten kan hebben. Ook is er nog sprake van ongelijke behandeling van 
militairen bij de krijgsmachtdelen die in dit licht bekeken ongewenst zijn 

• Een administrateur die met rijksgelden werkt en 1 euro kwijt is krijgt een huishoudelijk 
onderzoek en tenminste een slechte beoordeling aan zijn broek. Een P&O medewerker kan 
ongegeneerd fouten maken. 

• Ik maak me ernstig zorgen over het niveau en de instelling van de P&O-medewerkers. 
Indien er een vraag komt vanaf de werkvloer, dan wordt men direct doorverwezen naar DC 
HR. Komt de vraag van een leidinggevende dan wordt het tot op de bodem uitgezocht. 

• Ik zou graag flexibel willen werken om mijn vrouw de gelegenheid te geven om in haar 
baan hogerop te kunnen komen. Het indienen van ouderschapsverlof heeft al vertraging 
opgelopen. Heb het weer opnieuw ingediend en hoop dat het dit keer wel kan. Men vond 
het raar dat ik ook het onbetaalde deel wilde opnemen aan uren. 
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2.7. Acties door het defensiepersoneel  
 
Defensiepersoneel is van nature zeer loyaal aan de organisatie en daarmee zeer terughoudend om 
enige vorm van actie te voeren. Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre ze bereid zijn tot het 
deelnemen aan enige vorm van actie. Slechts 11% is niet bereid tot enige vorm van actie. 
 
Tabel 23. Bent u bereid deel te nemen aan enige vorm van actie (in %). .  
 

 Actief dienend  
(N=1661) 

Post -actief  
(N=1569) 

Totaal  
(N=3230) 

Ja 63,3 59,3 60,9 
Nee 10,8 11,0 10,7 
Weet niet 25,9 29,8 28,4 
Totaal 100,0 100,0 100,00 

 
 
 
2.8. Vergelijking van de verschillende groepen 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is gekeken of er significante verschillen waren tussen enkele te 
onderscheiden groepen t.w.  
 

- Officieren, onderofficieren en manschappen 
- Operationele commando’s  
- De groep van 35 jaar en jonger (35-) tegenover 36 jaar en ouder (36+) 

 
Op basis van deze statistische analyse zijn bij bepaalde vragen significante verschillen tussen de 
onderlinge groepen vastgesteld. Alle groepen zijn negatief maar sommige groepen zijn even wat 
negatiever dan de anderen.  
 
De verschillen bij deze vragen zijn evenwel zo gering tussen de afzonderlijke groepen dat het moeilijk 
is om daar harde conclusies aan te verbinden.  
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Hoofdstuk 3 Samenvatting, conclusies en aanbeveling en 
 
3.1. Algemeen 
 
Vorig jaar gaf het rapport ‘In het belang van Defensiepersoneel, loyaliteit kent haar grenzen’ als slotzin 
aan: “Het is vijf voor twaalf, maar nog net niet té laat om het tij te keren”.  
Reden genoeg voor de AFMP en VBM om als grootste bonden nu na één jaar te onderzoeken of het 
tij gekeerd is, verbeteringen zijn geconstateerd en het vertrouwen van het personeel in Defensie is 
toegenomen. 
 
De belangrijkste vragen die de AFMP en VBM in 2014 met het onderzoek willen beantwoorden zijn: 

- Ziet het (voormalige) defensiepersoneel verbeteringen?  
- Zijn er maatregelen genomen die het vertrouwen vergroten?  
- Zo niet, wat moet er gebeuren om het vertrouwen te vergroten? 

 
Een groot verschil met het onderzoek in 2013 is de omvang van de onderzoeksgroep. In totaal 
hebben 3213 (voormalige) defensiemedewerkers de vragenlijst ingevuld. Zij geven vanuit hun sterke 
betrokkenheid en loyaliteit aan de organisatie hun mening gegeven. Vaak leggen ze met pijn in hun 
hart de vinger op de zere plek. 
 
3.2. Samenvatting 
 
Vertrouwen in de Defensieleiding 
Van de respondenten heeft 43,6% geen (enkel) vertrouwen in de top van het eigen 
defensieonderdeel. In 2013 was dat 49%. 
Bijna 60% heeft geen (enkel) vertrouwen in de top van Defensie. In 2013 was dat 65%. Bij degenen 
die Defensie al hebben verlaten komt het zelfde beeld naar voren. 
 
Wijzen deze cijfers er op dat de Minister en de Defensietop er in zijn geslaagd om het vertrouwen te 
vergroten? NEE!! 
 
Maar liefst 85% vindt dat de minister van Defensie er niet in is geslaagd om hun vertrouwen in de 
organisatie te vergroten. Een groot deel van de respondenten (65,5%) vindt dat Defensie geen 
duidelijke visie voor de toekomst van de organisatie heeft. 
 
Vertrouwen in Defensie als organisatie 
Meer dan 80% geeft in 2014 aan dat Defensie het personeel niet ziet als het belangrijkste kapitaal, 
ondanks de vele mooie woorden die de Minister hieraan besteedt. 8 van de 10 geënquêteerden geven 
ook aan dat Defensie niet in het belang van het personeel handelt. 
Het percentage dat ontevreden is over Defensie als werkgever is licht gedaald. Tegelijkertijd heeft iets 
meer dan een derde (34,2%) een neutrale houding op dit punt. Dat was in 2013 21,6%. De 
antwoorden op dezelfde vraag, maar dan specifieker gesteld, lijken in 2014 juist een grotere onvrede 
te openbaren. Op de stelling ‘Ik ben tevreden over de wijze waarop Defensie als werkgever mij als 
werknemer behandelt’, reageert 59,9% met (geheel) oneens. 
 
Bijna 18% van het actief dienend personeel heeft dit jaar naar een functie buiten Defensie 
gesolliciteerd. Bijna 60% van de respondenten geven aan, dat zij anderen niet zullen aanraden om bij 
Defensie te komen werken. 
 
Driekwart (75,7%) van de actief-dienenden vindt dat Defensie hen niet de financiële waardering geeft 
die hen toekomt. 
 
De inzetbaarheid van het materieel en de beschikbaarheid van reserve onderdelen is (sterk) 
verslechterd volgens een overgrote meerderheid. Ook de ondersteuning door 
personeelsfunctionarissen heeft ernstig te lijden onder de voortdurende bezuinigingen.  
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Vertrouwen in de politiek 
In het onderzoeksrapport van 2014 is de vraag opgenomen of en in welke mate de geënquêteerden 
vertrouwen hebben in de besluitvorming van de politiek over Defensie. In 2014 heeft 88,5% van het 
defensiepersoneel weinig tot geen vertrouwen. In 2013 was dit 95,7%. 
 
Het wantrouwen blijft onveranderd groot. De politiek heeft mooie woorden voor het personeel, maar 
hun financiële keuzes wijzen daar niet op, aldus de meerderheid van het defensiepersoneel. 
 
Hoe is het vertrouwen te vergroten? 
AFMP en VBM hebben in dit onderzoek (2014) alle respondenten de vraag gesteld welke zaken de 
Minister moet aanpakken om het vertrouwen te vergroten. Men kon er maximaal 3 kiezen uit een lijst 
van 11 onderwerpen. 
Bij de actief-dienenden komen als belangrijkste zaken naar voren: 

- Een arbeidsvoorwaardenakkoord (onder meer om de salarisachterstand in te halen) 
- Oplossen van het AOW-gat 
- Goede personeelszorg 
- Geen bezuinigingen de komende drie jaar 
- Een waardevast pensioen 

 
De postactieven onderschrijven het belang van de vijf hierboven genoemde zaken. Aanvullend vindt 
deze groep ‘zorgen voor beter en voldoende materieel’ net iets belangrijker dan ‘geen bezuinigingen 
de komende drie jaren’. 
 
3.3. Conclusies  
 
De uitkomsten van deze opiniepeiling laten zien dat Defensie op personeels- en materieelgebied niet 
in staat is gebleken om het vertrouwen van het personeel te herwinnen. De woorden van de minister 
‘het defensiepersoneel is het belangrijkste kapitaal’ missen, getuige de uitkomsten van dit onderzoek, 
een echte verbetering. Met andere woorden: het personeel merkt er niets van.  
 
De AFMP en de VBM maken zich grote zorgen dat de top van Defensie als werkgever nog steeds niet 
in staat is gebleken om het vertrouwen van het personeel te vergroten. De top van Defensie doet 
daarvoor ook geen enkele zichtbare moeite.  
 
De AFMP en de VBM vragen zich op basis van bovenstaande af hoe het gesteld is met de veerkracht 
van de organisatie. Als Defensie geen eerste prioriteit aan het personeel geeft dan geeft het personeel 
geen prioriteit (meer) aan Defensie. Loyaliteit kent immers haar grenzen.  
 
Het personeel ziet met lede ogen de afbraak van Defensie aan. Niettemin is dit personeel nu nog 
bereid om alles, inclusief het thuisfront, opzij te zetten voor deze organisatie. Geef dit personeel als 
werkgever de waardering die daarbij hoort. Die waardering beperkt zich niet enkel tot een financiële 
waardering, maar ook een goede personeelszorg, opleidingsmogelijkheden. Baan- en daarmee 
inkomenszekerheid voor de toekomst maken daarvan onderdeel uit.  
De woorden van de minister dat het defensiepersoneel het belangrijkste kapitaal is, leggen een zware 
verantwoordelijkheid op diezelfde minister in de richting van haar personeel en hun thuisfront.  
 
Een onduidelijke visie van de organisatie en een deplorabele materiële situatie zorgen ervoor dat het 
vertrouwen van het personeel in Defensie als organisatie verder gaat tanen. Dit heeft tot gevolg dat 
professioneel en goed geschoold defensiepersoneel Defensie voortijdig gaat verlaten. Zij kiezen 
daarmee niet alleen voor meer zekerheid maar ook voor een organisatie waarin zij een groter 
vertrouwen hebben.  
 
De AFMP en VBM zien dat dit niet alleen een sterke invloed heeft op de motivatie van het 
achterblijvend personeel (‘werkdruk’) maar ook een impact op de aantrekkelijkheid van Defensie als 
werkgever. Deze zal verder inboeten.  
 
Defensie is méér dan geavanceerd materieel. Defensie moet óók een aantrekkelijke werkgever zijn 
voor (vaak hoog) gekwalificeerd personeel! 
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3.4. Aanbevelingen 
 
Defensie 

1. Werk aan het herstel van vertrouwen. Toon goed werkgeverschap.  
2. Bied het personeel de financiële waardering die hen toekomt. AFMP en VBM willen zo snel 

mogelijk een arbeidsvoorwaardenakkoord dat de salarisachterstand wegwerkt, de WUL-
problematiek herstelt, het AOW-gat compenseert en een goed pensioen biedt.  

3. Bied het personeel daarnaast ook goede personeelszorg, goede opleidingsmogelijkheden en 
een bestaans- en inkomenszekerheid ook na de actieve periode. 

 
Politiek 

4. Geef nadrukkelijk aan welke inzet op de middellange termijn van Defensie wordt verwacht. 
5. Maak echte keuzes en accepteer de consequenties die dat op financieel, materieel maar 

vooral ook op personeel gebied heeft. 
 

 
De tijd van mooie woorden is voorbij. Het defensiep ersoneel wil daden zien! 
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Bijlage A de onderzoeksopzet 
 
In verband met de anonimiteit is er bij de opzet van de vragenlijst ervoor gekozen om de 
persoonskenmerken algemeen te houden. Een gerichte verbijzondering naar rang/schaal, leeftijd of 
eenheid is om die reden achterwege gelaten.  
 
Afhankelijk van de status (al dan niet werkzaam bij Defensie) zijn de vragen aan de respondenten 
voorgelegd, zodat bepaalde vragen slechts door het actief dienend personeel kon worden ingevuld.  
 
Een deel van de vragen, die aan het actief dienend personeel in 2013 zijn gesteld, zijn in verband met 
de vergelijkbaarheid in deze enquête wederom opgenomen.  
 
Dit betreft de vragen: 

- Ik heb vertrouwen in de top van het defensieonderdeel (tabel 6)  
- Ik heb vertrouwen in de top van Defensie (tabel 7) 
- Ik heb vertrouwen in de besluitvorming van de politiek over Defensie (tabel 10) 
- Ik ben tevreden over Defensie als werkgever (tabel 14) 
- Heeft u dit jaar zelf gesolliciteerd voor een functie buiten Defensie (tabel 16) 
- Ik zou anderen aanraden om voor Defensie te komen werken (tabel 17) 

 
Tevens zijn in dit onderzoek ook vragen aan de post-actieven gesteld. Dit betreft de vragen: 
  

- Ik heb vertrouwen in de top van Defensie (tabel 7) 
- Ik heb vertrouwen in de besluitvorming van de politiek over Defensie (tabel 10) 
- Defensie heeft een duidelijke visie voor de toekomst van de organisatie (tabel 11) 
- Ik zou anderen aanraden om voor Defensie te komen werken (tabel 17) 
- Bent u bereid deel te nemen aan enige vorm van actie (tabel 23) 

 
De vragenlijst is op 21 juli 2014 online gezet op de AFMP-website. De VBM heeft een nagenoeg 
identieke vragenlijst twee weken later op hun website geplaatst.  
 
Zowel leden als niet-leden, actief dienend en postactief, werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vragenlijst. De vragenlijst was zo ingericht dat de respondenten slechts éénmaal de vragenlijst konden 
invullen. Dat een vragenlijst in de vakantieperiode uitgezet zo’n grote respons heeft laat overduidelijk 
zien dat de urgentie bij het personeel hoog is.  
 
Aan de respondenten zijn zo’n 27 gesloten vragen voorgelegd. Voorts werden enkele open vragen 
gesteld waardoor aan de respondenten de mogelijkheid is geboden om aanvullend in eigen woorden 
hun mening op enkele onderwerpen te geven. Tenslotte werd de optie geboden om het mailadres 
achter te laten zodat zij op de hoogte kunnen worden houden van de voortgang van het onderzoek. 
Van die laatste mogelijkheid is door veel respondenten gebruik gemaakt.  
 
Via de eigen website, Facebook, Linkedin, twitter is in juli en augustus 2014 aandacht gevraagd voor 
deze vragenlijst.  
 
Bij de statistische vergelijking van de verschillende groepen is vastgesteld of de getoonde verschillen 
significant waren.  
 
Deze statistische verwerking en analyse van de gegevens is door de Vrije Universiteit van Amsterdam 
uitgevoerd. 
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Bijlage B Lijst van afkortingen 
 
AFMP    Algemene Federatie van Militair Personeel 
AOW  Algemene Ouderdomswet 
BS  Bestuursstaf 
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CDC  Commando Dienstencentra 
CDS  Commandant der Strijdkrachten  
CLAS  Commando Landstrijdkrachten 
CLSK  Commando Luchtstrijdkrachten 
CZSK  Commando Zeestrijdkrachten 
DC HR  Dienstencentrum Human Resources 
DGLC  Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando 
DMO  Defensie Materieel Organisatie 
FLO  Functioneel Leeftijdsontslag 
FPS  Flexibel Personeels Systeem 
ICT  Informatie- en communicatietechnologie 
KMar  Koninklijke Marechaussee  
OPCO  Operationeel Commando 
P  Personeel(s) 
P&O  Personeel en Organisatie 
Sgt  Sergeant 
TK  Tweede Kamer 
VBM  Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel 
WUL  Wet Uniformering Loonbegrip 


