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Behandeling lichamelijk
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steeds succesvoller

@AnneMarieSnels
voorzitter Anne-Marie Snels

Defensie,

never a dull moment

S

inds de vorige OpLinie spelen er weer
een aantal belangrijke zaken. Daar
besteden we in deze OpLinie of op
onze website www.afmp.nl uiteraard
aandacht aan.

De dood van een militair
De kwestie die mij de afgelopen weken
bezig hield was de uitzending van Een
Vandaag; De dood van een militair. In
de documentaire stond Boy van Geffen
centraal. Boy was AFMP-lid en overleed
in 2011 op 20-jarige leeftijd na een
oefening bij Luchtmobiel. Er staat een
interview in deze OpLinie met een van
de documentairemakers, én een reactie
van Defensie. Want de AFMP staat voor
hoor en wederhoor.
Een Vandaag was in het bezit van een
vertrouwelijk rapport van Defensie
waaruit bleek dat er héél veel mis
was, niet alleen rond de dood van
Boy van Geffen. We hebben ernstige
twijfels of de 86 aanbevelingen uit het
Defensierapport wel zijn opgevolgd. En
de veiligheid van het personeel gaat wat
ons betreft echt bóven alles!
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Uitbesteden Paresto
De uitbesteding van Paresto is een
belangrijk onderwerp, waar veel
werkgelegenheid mee is gemoeid.
Minister Hennis heeft aangegeven
dat outsourcen van Paresto nog geen
uitgemaakte zaak is. De minister benadrukte in haar reactie ook dat ze geen
valse verwachtingen wil wekken bij het
personeel van Paresto. “Maar er kan nog
heel wat veranderen”. Dit zei de minister
dinsdag 26 maart jl. in de Tweede Kamer
nadat de PvdA en het CDA erop hadden
aangedrongen om de uitbesteding van
Paresto nog eens goed te bekijken. Dit
deed de Kamer ook naar aanleiding van
een brief van de centrales AC en ACOP
(AFMP, MARVER en AbvaKabo FNV).
De AFMP blijft van mening dat als
uitbesteding neerkomt op hogere
kosten en verlies van werkgelegenheid,
dit leidt tot nog verder toenemend
cynisme en afnemende loyaliteit onder
Defensiemedewerkers. In 2015 valt een
definitief besluit over Paresto (zie ook de
website www.afmp.nl).

Op zoek naar nieuwe
Algemeen Bestuursleden
De AFMP zoekt enthousiaste, werkende
leden die bereid zijn het bestuur te
versterken en kritisch mee te praten
en te besluiten over het beleid en de
activiteiten van de bond. Mensen die in
staat zijn om de belangen van alle leden
te behartigen en die er plezier in hebben
om mensen in beweging te krijgen, te
vertegenwoordigen en te binden. Als u
uw mening goed kunt formuleren, doortastend bent en bereid bent om samen
oplossingen te zoeken voor soms lastige
vraagstukken, bent u degene naar wie
we op zoek zijn.

Uiteraard biedt de AFMP u ondersteuning en faciliteiten om uw vakbondswerk
goed te doen. Hebt u interesse, stuur dan
een email naar voorzitter@afmp.nl

Europese verkiezingen
Op 22 mei mogen we opnieuw naar de
stembus. Veel mensen overwegen niet
te gaan stemmen omdat Europa ‘een
ver van mijn bed show’ is. Maar juist op
het terrein van Defensie zien we méér
en méér Europese samenwerking, een
onderwerp dat óók in het belang is van
Defensiepersoneel.
De AFMP staat voor een andere koers
voor Europa: een Europa van solidariteit
en samenwerking, met een democratische economie van en voor mensen,
met gewoon goed werk, duurzame
banen, behoud van koopkracht, goede
publieke diensten en respect voor fundamentele sociale rechten als vakbondsrechten. Kortom, we willen een socialer
Europa.
Dat willen we samen met de andere FNVbonden en onze collega’s van EUROMIL,
de Europese organisatie van militaire
vakbonden waarbij we zijn aangesloten.
Omdat we samen sterker staan!
In deze OpLinie een interview met
twee kandidaten voor het Europees
Parlement: Agnes Jongerius en Hans van
Baalen. Ik hoop dat ik u kan ‘verleiden’
toch uw stem uit te brengen. Om samen
Europa socialer en veiliger te maken.
Tot de volgende OpLinie, of neem een
kijkje op www.afmp.nl of op
@AnneMarieSnels voor het dagelijkse
nieuws.
Hartelijke groet,
Anne-Marie Snels
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De dood van sergeant Boy van
Geffen maakt pijnlijk duidelijk
dat er niet alleen op de fatale dag in juni
2011 veel is misgegaan. Onduidelijk is
welke aanbevelingen uit het vertrouwelijk onderzoeksrapport van Defensie
zijn opgevolgd. De conclusies reiken
verder dan de dood van Boy van Geffen
alleen. Meer openheid, met name richting nabestaanden, zou Defensie sieren
en veel leed en jarenlange kostbare
procedures voorkomen.

Defensie rekt tijd bij
behandeling klachten
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De minister neemt klachten
gericht tegen het bevoegd gezag
lang niet altijd serieus. Ook duurt het
veel te lang voordat de minister met een
handreiking komt als een werknemer in
het gelijk is gesteld maar in de tussentijd
al wel psychische- en/of rechtspositionele schade heeft opgelopen.

Geen diagnose, toch beter

26 Veteranenberichten

Het behandelen van lichamelijk
onverklaarde klachten (LOK)
bij militairen die teruggekeerd zijn
van een uitzending wordt steeds succesvoller. Zo biedt het Centraal Militair
Hospitaal in Utrecht een multidisciplinair behandelprogramma waarvan de
resultaten bemoedigend zijn. Toch is er
zowel nationaal als internationaal nog
maar weinig onderzoek naar gedaan.

28 Computerhoek

Europa: best
héél erg belangrijk

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 157, 3440 AD
Woerden, of info@afmp.nl.
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Willen we een socialer en
veiliger Europa? Dan is het
belangrijk dat we op 22 mei stemmen
op een kandidaat voor het Europees
Parlement die daar oog voor heeft.
In deze OpLinie aandacht voor de
standpunten van de grote partijen,
ook een dubbelinterview met PvdAkandidaat Agnes Jongerius en
Europarlementariër Hans van Baalen
(VVD).
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Het volgende verenigingsblad verschijnt op 12
juni 2014. Kopij aanleveren is mogelijk tot en
met 14 mei.
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werk en inkomen
Tekst alex groothedde

Na de dood van militair Boy van Geffen:

Meer
openheid

zou Defensie sieren
De hele gang van zaken rond de dood van sergeant Boy
van Geffen laat zien dat er in juni 2011 veel is misgegaan.
Onduidelijk is welke aanbevelingen uit het vertrouwelijk
onderzoeksrapport van Defensie zijn opgevolgd. De
conclusies reiken verder dan de dood van Boy van Geffen
alleen. Meer openheid met name richting nabestaanden
zou Defensie sieren en veel leed en jarenlange kostbare
procedures voorkomen. Volgens onderzoeksjournalist Jan
Born staat een angstcultuur dit in de weg.
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Boy van Geffen
overleed in
juni 2011

O

p 8 juni 2011
gaat het tijdens
de kaderopleiding voor de
Luchtmobiele
Brigade vreselijk
mis. Die dag moeten de militairen een zelfverdedigingparcours doorlopen waarin ze geconfronteerd worden met tegenstanders. Dat
is letterlijk knokken met de vuisten, ook
op het hoofd. Boy van Geffen zegt vlak
na afloop dat hij ‘nog nooit zo in elkaar
geslagen is’. Hij raakt vrij snel in coma
en overlijdt zes dagen later als gevolg
van ernstig hersenletsel. Defensie blijft
volhouden dat er geen aantoonbaar
verband is.
Na de dood van Boy van Geffen tast zijn
familie jarenlang in het duister naar wat
er precies is misgegaan. Defensie laat
echter niets van zich horen en excuses
blijven uit. De AFMP is al meteen na
de dood van Boy, een AFMP-lid, na
een anoniem telefoontje bij deze zaak
betrokken. De AFMP vraagt direct om
duidelijkheid over de omstandigheden
waardoor Boy is overleden. Ook de
AFMP vangt bot. Defensie houdt de
kaken stijf op elkaar.

EenVandaag
Maar nu is er meer bekend.
Onderzoeksjournalist Jan Born van
EenVandaag heeft met zijn collega
Sander ’t Sas een vertrouwelijk onderzoeksrapport van Defensie opgedoken.
Hieruit blijkt dat er heel veel mis was:

» Tijdens de oefening waren te weinig
instructeurs aanwezig

» Onduidelijkheid over taken,
»
»
»

verantwoordelijkheden en
bevoegdheden
Een gedegen risicoanalyse
ontbreekt
Mogelijke risico’s worden onvoldoende onderkend en beheerst.
De cultuur van de organisatie (…)
laat ruimte tot het nemen van onvoldoende doordachte en daardoor
onnodige risico’s

» In het recente verleden zijn (…)

letselvoorvallen geweest waaruit
ook lering getrokken had kunnen
worden.

De voorzitter van de AFMP krijgt het rapport te lezen en schrikt behoorlijk van de
vele conclusies en aanbevelingen. AnneMarie Snels zei in de uitzending van
EenVandaag: “De koude rillingen liepen
over mijn rug.” Maar dit rapport, noch de
conclusies en aanbevelingen, zijn tot op
de dag van vandaag met de vakbonden
besproken. We moeten het doen met
een opmerking van C-LAS lgen Mart de
Kruif in diezelfde uitzending van Dossier
EenVandaag. Hij zegt dat er na het overlijden van Boy van Geffen ‘een aantal
maatregelen’ is genomen.
Bij ons komen nog steeds meldingen
van leden binnen die ernstig letsel opliepen tijdens de uitoefening van de dienst.
In 2008 heeft een AFMP-lid te maken
gehad met fysiek geweld tijdens een
MZV-parcours op de KMA. Tijdens de
rechtszaak bleek dat dit fysieke geweld
niet door de tegenstanders was beëindigd op het moment dat ons AFMP-lid
op de grond terecht was gekomen en
zelfs “stop” had geroepen. De conclusie
van de rechtbank: geen gespecialiseerd
kader en geen gedoseerd geweld.
Oud-minister van Defensie Hans Hillen
zegt in de uitzending van EenVandaag
dat dit het topje van de ijsberg is: “Ik
denk dat er veel meer incidenten zijn
dan dat ooit de krant haalt, of dat ooit
de vakbond haalt of de advocaat. Er zijn
jongens die problemen hebben en die
stoer willen zijn en die niet daarbuiten
het gevoel willen hebben dat ze een
watje zijn en het dus maar houden zoals
het is.”

Niet gerust op
Juist ook omdat het geen incident op
zich is, is het des te belangrijker dat de
aanbevelingen uit het vertrouwelijke
rapport worden opgevolgd. Maar er is
onvoldoende zicht of en welke aanbevelingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.
De AFMP is hier niet gerust op en wil

“

er zijn meer incidenten dan
dat ooit de krant haalt, de
vakbond of de advocaat
hierover graag op korte termijn in
gesprek met Defensie. De veiligheid van
het personeel gaat de AFMP boven alles
en moet door de werkgever zo goed
mogelijk worden gegarandeerd. En niet
alleen op papier, maar tot in de haarvaten van de defensieorganisatie.

Angstcultuur
De uitzending van Dossier EenVandaag
is voor OpLinie aanleiding om met
onderzoeksjournalist Jan Born en
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in
gesprek te gaan over het onderzoek
van EenVandaag zelf, en waar Jan Born
tijdens zijn research zoal tegenaan liep.
Als we die hindernissen in een woord
moeten samenvatten, dan is dat aldus
Jan Born ‘angstcultuur’. De vraag is: waar
eindigt loyaliteit en begint de angst?
Onderzoeksjournalist Jan Born van
EenVandaag is bepaald niet anti-leger
te noemen. Hij vervulde in 1988 zijn
dienstplicht bij 41 Painfbat te Ermelo.
“Maar al vind ik het goed dat er een
leger is, ik kan niet tegen onrecht. En ik
voelde dat dit niet klopte.” Daarom heeft
hij zich al sinds de dood van Boy van
Geffen in deze zaak vastgebeten. Hij
legde contact met de ouders van Boy
van Geffen, die hem alle medewerking
verleenden. Tijdens zijn onderzoek liep
hij binnen Defensie tegen een muur van
stilzwijgen aan. “Wie ik ook benaderde,
oplinie
mei 2014
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Anne-Marie Snels
archieffoto AFMP

“

Het zou de minister sieren
als ze lopende dossiers
laat bekijken door een
onafhankelijke

generaals buiten dienst, mensen die al
15 jaar weg waren bij Defensie, contacten via LinkedIn, niemand wilde voor de
camera verschijnen.”
Het is ook mede dankzij de medewerking van de ouders van Boy van
Geffen dat zich langzamerhand een
patroon ontrafelt. Een doorbraak in het
onderzoek is het verwerven van het
vertrouwelijke onderzoeksrapport van
Defensie dat, zoals Jan het uitdrukt, “tot
hem gekomen is.”

Doorgedraven loyaliteit
De onderzoeksjournalist bemerkt bij
Defensie een ‘doorgedraven loyaliteit.’
“Mensen durven niet, zijn bang als
nestbevuilers te worden gezien, of ze
hebben familie bij Defensie werken. Het
is een gesloten cultuur, iedereen kent
elkaar. Daar komt bij dat men als de
dood is om, als ze op missie gestuurd
worden, bijvoorbeeld drie keer het veld
ingestuurd te worden waar een ander
dat hooguit twee keer hoeft. En als ik
met iemand afsprak was die persoon
bang dat een collega dit zou zien.” Daar

06

oplinie
mei 2014

komt nog bij dat veel militairen volgens
Jan Born bang zijn dat een melding
hun defensiecarrière schaadt. “Veel
meldingen die worden besproken, zoals
tijdens de opleiding van Boy van Geffen
worden niet genoteerd (aldus het vertrouwelijke rapport van Defensie) en dat
is om de medewerker te beschermen
voor het geval hij op een later moment
in zijn carrière een andere meerdere
heeft die dat leest.” Maar daar moet volgens Anne-Marie Snels een mouw aan
te passen zijn, bijvoorbeeld door ervoor
te zorgen dat dergelijke informatie
vertrouwelijk blijft. En wat haar betreft
moeten militairen af van het idee dat als
je een misstand meldt je dan niet loyaal
zou zijn.

‘Niemand wil een tweede
Fred Spijkers worden’
Op basis van zijn onderzoekservaringen
komt Jan Born tot een stevige conclusie.
“Defensie past een slimme truc toe. Een
deel van de tactiek is: eerst isoleer je de
collega. Na de eerste grote klap heeft
een klokkenluider ieders aandacht, maar
langzaam maar zeker zorgt Defensie
ervoor dat het algemene beeld naar
de achtergrond raakt doordat wordt
ingegaan op ieder detail. Neem Fred
Spijkers, die al 31 jaar strijd voert tegen
Defensie. Hij moet aldus Jan Born nog
steeds op iedere letter letten, want
zodra hij ergens niet op reageert wordt
het als een feit beschouwd. “Niemand
wil een tweede Fred Spijkers worden.”
Dat houdt de angstcultuur overeind. De
Tweede Kamer heeft daar overigens
ook een rol in, die zou meer corrigerend
moeten optreden.
En, vervolgt Born, “de verantwoordelijken worden bevorderd, waardoor het
lijkt alsof ze het prachtig hebben gedaan
en er niks aan de hand is.” Defensie
speelt volgens hem ook richting journalisten een bedenkelijk spel. “Ze schetsen
een beeld dat alles is opgelost en door
het te bagatelliseren haken journalisten
uiteindelijk af. Hiermee ontnemen ze
slachtoffers de laatste mogelijkheid om
aandacht te krijgen.”

Dossiers snel oplossen
Anne-Marie Snels zegt. “Het zou Minister
Hennis sieren als ze opdracht geeft om
de lopende dossiers door een onafhankelijke te laten bekijken, bijvoorbeeld de
Ombudsman, en snel met oplossingen
te komen. Te beginnen met het dossier
van Boy van Geffen. Dan kunnen zijn
ouders en broer en zus verder met
hun leven. Dat gunt de AFMP hen en
alle anderen zeer. En laat Defensie in
hemelsnaam lessen trekken uit het
verleden!” Er is een mentaliteitsverandering nodig, en dat begint volgens Jan
Born bij de defensietop, die ook op dit
vlak voorbeeldgedrag ten beste moet
geven. Wat volgens hem ook nodig is
om dergelijke incidenten te voorkomen,
is verandering van een machocultuur.
“Een voorbeeld is dat commandanten
met elkaar concurreren over wie zijn
personeel het zwaarst heeft laten oefenen of het meest heeft afgemat. Deze
wedijver leidt echter tot onaanvaardbare
risico’s.”

Werkgeversverantwoordelijkheid
De gesloten cultuur binnen Defensie
verhoudt zich volgens de AFMP
moeizaam tot goed werkgeverschap.
Mensen wagen hun leven voor Defensie
en dat brengt risico’s met zich mee.
Maar daar moet tegenover staan dat
Defensie zich als een goed werkgever
opstelt en commandanten leiderschap
tonen en hun verantwoordelijkheid
nemen. En gaat het dan toch fout?
Snels: “Dan moet Defensie en de commandanten méér openheid betrachten.
Het is blijkbaar erg lastig om ‘sorry’
te zeggen en in gesprek te gaan met
slachtoffers en nabestaanden“. Dat kan
Jan Born beamen. “Ik merkte tijdens de
opnamen dat lgen Mart de Kruif zijn
excuses wilde aanbieden, maar hij kon
niet.”
Waarschijnlijk is de weigering van
Defensie om excuses aan te bieden
volgens Snels gelegen in de angst dat
Defensie aansprakelijk wordt gesteld
en er schadeclaims volgen. Maar door

Jan Born
archieffoto EenVandaag

Onafhankelijk
toezicht nodig
H Het beleid van de AFMP is dat bij een
zelfverdedigingstraining voor militairen een
onafhankelijke persoon in de gaten houdt
of er een grens wordt overschreden. Tijdens
een dergelijk zelfverdedigingstraining moeten de instructeurs zich namelijk volledig
kunnen richten op het voorbereiden van
hun mensen. Het zou goed zijn iemand erbij
te hebben die de grens in de gaten houdt
en als het nodig is ingrijpt. Die grens wordt
bereikt als iemand zich niet meer kan verdedigen, als er te veel geweld wordt gebruikt
of als iemand gewond dreigt te raken. Dat
moet voorkomen worden.
Er moet meer duidelijkheid komen (mondeling en schriftelijk) over wat wel of niet
mag. De huidige regels en grenzen zijn
onduidelijk (mag je nu wel of niet iemand op
zijn hoofd slaan of in de buik schoppen?) en
vaak niet echt bekend.

zaken te ontkennen, te bagatelliseren
en te juridiseren, en dat doet Defensie
meestal, gaat dat het leven van mensen,
slachtoffers én nabestaanden, volledig
beheersen. Daardoor wordt er onnodig
veel menselijk leed berokkend, bijten
mensen zich noodgedwongen in een
juridische procedure vast en komen er
schadeclaims. De AFMP durft te stellen
dat het merendeel van de slachtoffers
of nabestaanden helemaal niet uit is
op een forse schadeclaim, maar op
openheid, erkenning, ‘sorry’ zeggen, een
redelijke financiële tegemoetkoming en
waar nodig het bieden van zorg (zoals
bedrijfsmaatschappelijk werk).

Neurochirurg
Centraal staat de weigering van
Defensie om een oorzakelijk verband te
leggen tussen de harde klappen tegen
het hoofd van Van Geffen, zijn diepe
coma erna en het overlijden zes dagen
later als gevolg van ernstig hersenletsel. Defensie blijft volhouden dat er
geen bewijsbaar verband is tussen het
slaan en het hersenletsel; het zou ook
door een val gekomen kunnen zijn. Het
Openbaar Ministerie deelt die mening

“

we wilden voorkomen dat
andere ouders hetzelfde
moeten doormaken’

in november 2011, dus nog lang voordat
in mei 2012 het vertrouwelijke onderzoeksrapport van Defensie verschijnt.
Die mening wordt echter betwist door
de gerenommeerde neurochirurg Paul
Depauw van de Nederlandse Vereniging
voor Neurochirurgie. Hij concludeert op
basis van het medische dossier dat Boy
van Geffen’s hersenletsel niet door een
val, maar door harde klappen tegen het
hoofd in combinatie met hard heen en
weer schudden is ontstaan.
Dat wetende is de rol van Openbaar
Ministerie op zijn minst wonderlijk te
noemen, aldus Jan Born. “Het OM laat
in een persbericht al weten dat er in
de kwestie rond de dood van Boy van
Geffen niet tot vervolging zou worden
overgegaan, nog voordat het onderzoek afgerond is. Maar het OM zou ook
voor een minder feit hebben kunnen
vervolgen als niet bepaald kon worden
wie de dodelijke klap had uitgedeeld. De
twee mensen die Boy hadden geslagen,
hadden altijd nog zware mishandeling
ten laste kunnen worden gelegd.” Ook
de rol van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid trekt hij sterk in twijfel (‘ze
hebben prutswerk geleverd’) , daarin

»

Voor meer
informatie
over het onderzoeksrapport en
de uitzendingen
zie www.afmp.nl.
Wilt u reageren
info@afmp.nl

gesterkt door de AFMP, PvdA en SP.
Deze partijen stelden donderdag 10 mei
in EenVandaag dat de Onderzoeksraad
forse steken heeft laten vallen door
binnen een paar weken na het dodelijke
incident van 8 juni 201 al te concluderen dat ‘geen structurele tekorten naar
voren zijn gekomen waarvoor maatregelen getroffen moeten worden of
waaruit lering kan worden getrokken.’
Jan Born: “Loyaliteit is bij Defensie heel
belangrijk, maar dat ontslaat ze nog
niet van de verantwoordelijkheid toe
te geven, dat er ernstige fouten zijn
gemaakt waardoor je een stap verder
zou kunnen komen. En dat laatste is precies wat wij wilden met onze uitzending
van Dossier EenVandaag: voorkomen
dat straks andere ouders weer hetzelfde
moeten doormaken. Overigens was de
familie van Boy zeer onder de indruk
van de uitzending. Boy’s moeder zei:
“Mooier had ik het voor Boy niet kunnen
hebben.”

De AFMP heeft Defensie gevraagd om
een reactie. De antwoorden op onze
vragen vindt u op pagina 27.
oplinie
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Werk en inkomen
Tekst Dick Harte

Nieuwe spelregels
Pensioenfondsen

Het kabinet is eruit, maar de vakbonden weten officieel nog van niets en zijn dus ook zeer
zeker nog niet akkoord gegaan, zoals de Telegraaf op 3 april ten onrechte berichtte. De
AFMP heeft voor de beoordeling van het kabinetsvoorstel voor een nieuw Financieel
Toetsingskader een lijst met duidelijke criteria klaarliggen.

H

et kabinet Rutte II
is het intern eens
geworden over
een herziening
van de financiële
spelregels waaraan
de Nederlandse
pensioenfondsen volgens de wet
moeten voldoen – het zogenaamde
Financieel Toetsingskader (FTK). Op
vrijdag 4 april is een wetsontwerp voor
een verbeterd FTK naar de Raad van
State gestuurd voor juridisch advies. De
nieuwe plannen zijn nog niet gedeeld
met de vakbonden en de werkgevers en
er is dus ook nog absoluut geen sprake
van een akkoord, zoals de Telegraaf op
3 april ten onrechte berichtte.
Op vrijdag 12 juli vorig jaar stuurde
staatssecretaris Jetta Klijnsma van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar
eerste wetsontwerp voor een nieuw FTK
naar de Tweede Kamer. De vakbonden
en de werkgevers noemden dat voorstel
een stap in de goede richting, maar
zeker nog voor verbetering vatbaar. Op 1
oktober 2013 meldde de staatssecretaris
dat ze op basis van de ontvangen adviezen een nieuwe versie ging schrijven.
Over de inhoud daarvan is nu binnen
het kabinet overeenstemming bereikt.

Sociale partners
De teksten van het wetsvoorstel en
van het advies van de Raad van State
worden openbaar bij indiening bij de
Tweede Kamer. De vakcentrales FNV,
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CNV en de VCP (voorheen MHP) wachten af totdat de inhoud met de sociale
partners gedeeld wordt en zullen het
wetsontwerp vervolgens beoordelen.

Vijf punten
Staatssecretaris Klijnsma heeft via de
(sociale) media bekendgemaakt dat ze
het huidige financieel toetsingskader op
de volgende punten wil aanscherpen
door (extra) wettelijke verplichtingen.

Dekkingsgraad
De financiële gezondheid van pensioenfondsen wordt bepaald door het

berekenen van de zogenaamde dekkingsgraad: de verhouding tussen het
beschikbare pensioenkapitaal en de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen. Ligt die dekkingsgraad beneden
een bepaald percentage (105 procent),
dan zijn pensioenfondsen wettelijk
verplicht maatregelen te nemen. De
huidige berekeningsmethode maakt de
dekkingsgraad echter erg gevoelig voor
schommelingen in de dagkoersen op de
financiële markten. Daardoor worden de
fondsen soms gedwongen tot maatregelen terwijl hun financiële gezondheid
op langere termijn in orde is.

gastcolumn

“

klijnsma wil dat pensioenfondsen gaan werken met
een stabiele premie’

Duidelijkheid vooraf

Maatregelen bij tegenvallers

Om de gevoeligheid voor de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt realistischer
te maken, wil staatssecretaris Klijnsma
gaan toetsen op basis van de gemiddelde dekkingsgraad over een termijn
van twaalf maanden.
Daarnaast wil ze dat pensioenfondsen
vooraf expliciet duidelijk maken welke
maatregelen ze gaan nemen als de dekkingsgraad te veel daalt.

Bij tegenvallers door bijvoorbeeld
financiële schokken op de beurs of een
verdere stijging van de levensverwachting moeten pensioenfondsen voortaan
direct maatregelen nemen. Ze moeten
ervoor zorgen dat er op termijn toch
voldoende pensioenkapitaal beschikbaar is. Die maatregelen mogen echter
wel over een periode van tien jaar
worden gespreid. Daardoor wil het
kabinet voorkomen dat de aanvullende
pensioenen abrupt worden gekort.

Stabiele premie
De staatssecretaris wil dat de pensioenfondsen gaan werken met een
stabiele en kostendekkende premie. Het
voorkomen van een verdere verhoging
van de premie is van belang voor het
beheersen van de loonkosten en het
op peil houden van de koopkracht,
aldus het kabinet. Klijnsma wil een
stabiele premie mogelijk maken door
pensioenfondsen de mogelijkheid te
geven om hun premie min of meer
hetzelfde te houden als dat op langere
termijn bekeken verantwoord is. Daarbij
wordt dan gekeken naar de gemiddelde
rente op de kapitaalmarkt in tien jaar, of
naar het verwachte rendement van de
beleggingen. Aan dat laatste wordt wel
een aantal voorwaarden verbonden,
bijvoorbeeld dat pensioenfondsen de
indexatie (zie de alinea hieronder) in de
premie moeten meefinancieren.

Inflatiecorrectie
De nieuwe indexatieregels kunnen voor
sommige pensioenfondsen onevenwichtig uitpakken. Klijnsma wil met
nieuwe regels voorkomen dat pensioenfondsen te snel geld uitgeven, waardoor
er mogelijk te weinig overblijft voor een
toekomstige generatie. Maar ze gaat nu
alle fondsen langs dezelfde lat leggen,
terwijl fondsen sterk kunnen verschillen.
Een aantal fondsen zal hierdoor onterecht niet kunnen indexeren. Daarmee
verstoor je juist het evenwicht tussen
generaties.

Beoordeling vakbonden
De vakcentrales zullen het wetsontwerp
toetsen aan heldere criteria waarvoor
een zeer breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Die criteria zijn vastgelegd
door een samenwerkingsverband
van acht maatschappelijke partijen,
waaronder de Stichting van de Arbeid
– het landelijk overlegorgaan van de
centrale organisaties van werkgevers en
werknemers in Nederland, waarvan ook
de vakcentrale FNV – en dus de AFMP –
deel uitmaakt.
De criteria waaraan het wetsvoorstel
getoetst zal worden zijn:
» 	Is het nieuwe FTK transparant en
uitlegbaar?
	Leidt
het nieuwe FTK tot meer sta»
biele uitkeringen en premies voor de
deelnemers?
» 	Leidt het nieuwe FTK tot voldoende
keuzevrijheid voor werkgevers en
werknemers om samen (op decentraal niveau) afspraken te maken
over de mate waarin de pensioenen
worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen en de lonen in een
bepaalde sector?
» 	Is het nieuwe FTK ‘generatieevenwichtig’, dat wil zeggen:
voorkomt het de creatie van pech- en
gelukgeneraties?
» 	Leidt het nieuwe FTK tot een eenduidig beleggingsbeleid van pensioenfondsen op langere termijn?

Vrouwvanmilitair:

Goodbye my
love, be careful,
see you soon

»

Mijn militair is op missie naar Mali. De periode voor vertrek is een periode van onrust.
Ik wist dat hij op missie zou gaan. Hoe lang en wanneer was niet duidelijk. Iedere dag werd ik wakker
met het gevoel van... weer een dag. Hoeveel nog
voordat hij weg gaat?
Het gebeurt ons niet vaak, maar wij mopperen op
elkaar. Terwijl ik weet dat ik juist nu extra moet
genieten slaat de onrust alleen maar toe. Ik voel
hem denken; gaat het goed komen, gaat ze het redden? Ik heb geen keuze en weet dat ik moet.
We moeten nog dingen regelen. Zaken voor hier
thuis, maar ook de zaken weer doornemen voor als
er wel iets gebeurt. Dingen waar je eigenlijk niet aan
wil denken, maar die ook ons kunnen overkomen.
De dagen worden weken en de weken worden
maanden. Dan komt de dag dat hij vertelt dat hij
twee weken later gaat vertrekken. Mijn kibbelen
gaat over, de onrust is vervangen door tijdelijke
rust. Alles is geregeld. We genieten van de momenten die we nog samen hebben.
De dag van vertrek… ik hou hem vast op het vliegveld. Enorm veel mensen om ons heen. Wij zien
alleen elkaar. Ik slik mijn tranen door. Ik durf niet te
huilen, ben bang dat ik in een niet te stoppen huilbui
kom. Met tranen in onze ogen kijken we elkaar aan.
De wereld om ons heen vervaagt. We weten: het
zit goed tussen ons. Woorden zijn niet meer nodig.
Onze ogen zeggen het al. We kussen elkaar nog een
laatste keer en dan is het “Dag lieverd, doe voorzichtig, tot snel weer”. Het is goed, ga maar. Het wachten
en de onzekerheid hebben lang genoeg geduurd.
Nu kunnen we weer vooruit kijken en ons richten
op de thuiskomst.
oplinie
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Duidelijke stem AFMP in nieuw
medezeggenschapsorgaan ABP

Groot succes
De AFMP heeft drie van de 32 zetels bemachtigd in de nieuwe medezeggenschapsraad van pensioenfonds ABP: het verantwoordingsorgaan. Dat mogen we
gerust een groot succes noemen. De drie bonden van FNV Veiligheid namen aan
de verkiezingen deel met een gezamenlijke kandidatenlijst.

D

10

e drie zetels zijn
verdeeld over twee
fracties binnen het
Verantwoordingsorgaan (VO). Binnen
de fractie ‘actieve
deelnemers’ zal de AFMP vertegenwoordigd worden door Richard Bronswijk en
Jeroen Maat (de heren links op de foto);
binnen de fractie ‘pensioengerechtigden’ door Peter Rutten (de heer rechts
op de foto).

tigden bij deze eerste rechtstreekse
medezeggenschapsverkiezingen. Met
dit kleine percentage hebben we toch
bijna tien procent van het totaal aantal
zetels binnengehaald. Dit mag echt een
groot succes genoemd worden!’
De afgelopen weken is er veel campagne gevoerd door de kandidaten en
vrijwilligers. ‘Al die mensen willen we
ontzettend bedanken voor hun inzet.
Dit resultaat hadden wij niet behaald
zonder hun inzet en enthousiasme.’

Groot succes

Verantwoordingsorgaan

René Schilperoort, vice-voorzitter van
de AFMP, is zeer te spreken over het
behaalde resultaat. ‘De leden van de
bonden van FNV Veiligheid (AFMP,
MARVER EN NPB) zijn goed voor 2,7
procent van het aantal stemgerech-

Vanaf 1 juli 2014 zal het nieuwe medezeggenschapsorgaan van ABP, het
Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl,
gestalte krijgen. 48 zetels zijn verdeeld
over vertegenwoordigers van werkgevers en deelnemers. Zestien worden
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bezet door vertegenwoordigers van de
werkgevers, negentien door vertegenwoordigers van de deelnemers (zij
die nog pensioen aan het opbouwen
zijn) en dertien door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het
ABP-bestand.
Wat heeft het Verantwoordingsorgaan
voor rechten? Het mag kandidaten
voordragen voor de leden van het ABPbestuur namens de gepensioneerden en
voor de vijfkoppige Raad van Toezicht,
die onder andere de risico’s die het
bestuur neemt op beleggingsgebied
in het oog houdt. Ook heeft het VO
adviesrecht op het gebied van onder
andere het premie-en indexatiebeleid, de
communicatie en het beleggingsbeleid.

Veel invloed
Het Verantwoordingsorgaan heeft dus
veel invloed op het beleid van het ABP.
Daarom is het belangrijk dat beroepsgroepen zoals het politie- en defensiepersoneel goed vertegenwoordigd zijn,
opdat hun speciale arbeidsvoorwaarden
(voldoende) hun weerslag krijgen in hun
pensioenvoorzieningen. Met de drie
bemachtigde zetels en de specialistische
kennis van de vertegenwoordigers kan
FNV Veiligheid daarvoor zorgen.

werk en inkomen

Prijsverhogingen
schaden proef met i-bundel
De AFMP is niet tevreden met de voortgang van de pilot met de
i-bundel. Een belangrijke reden is dat tussentijds de prijzen van
verschillende artikelen zijn verhoogd. Daarmee verandert Defensie
tijdens het spel de spelregels. Dit zal invloed hebben op hoe de
AFMP de uitkomsten van de proef zal beoordelen. Daardoor zullen
waarschijnlijk ook gevolgen ontstaan voor de geplande reorganisatie
van het KPU-bedrijf.

D

e proef draait om het
gegeven dat militairen
jaarlijks tien procent
van het bedrag dat de
waarde van de gehele
persoonsgebonden
uitrusting (PGU) vertegenwoordigt,
mogen besteden aan vervanging
van kleding en uitrusting. Dit plan zou
volgens de werkgever tot meer bewust
ruilgedrag moeten leiden en daarmee
kosten besparen. De pilot wordt medio
dit jaar geëvalueerd.
De AFMP heeft in december 2013 al
twijfels geuit over de proef. Reden is dat
een technische werkgroep invulling zou
geven aan de afspraak om de inhoud
van de verschillende kledingpakketten
binnen Defensie te inventariseren. Maar
deze afspraak werd door de werkgever
al een paar keer niet nagekomen.

Prijsverhogingen
Daar komt nu nog bij dat Defensie
tijdens de pilot de prijzen van artikelen
in de i-bundel fors heeft verhoogd. De
prijzen zijn in een aantal gevallen zelfs
met tientallen procenten verhoogd, met
soms extreme uitschieters. Een baret of
hemd kost nu meer dan het dubbele en
dikke sokken zijn vier keer over de kop
gegaan. De prijsstijgingen beïnvloeden
volgens de AFMP het verloop van de
proef. Defensie veroorzaakt hiermee
dat de nieuwe situatie niet of nauwelijks
te vergelijken zijn met de oude situatie.

Het leidt daarnaast tot onduidelijkheid
bij onze leden, want het kan zomaar zo
zijn dat een artikel door de prijsstijging
te duur is geworden en er daardoor in
het kader van de i-bundel niets meer
zonder tussenkomst van de aangewezen functionaris kan worden aangeschaft. Deze gang van zaken wekt geen
vertrouwen en kan wat de AFMP betreft
gevolgen hebben voor het slagen van
de pilot.

Inventariseren
De AFMP vindt het van belang dat de
vele verschillende kleding en uitrustingpakketten worden geïnventariseerd om
duidelijk te krijgen welk deel gebaseerd
is op eerdere arbeidsvoorwaardelijke
afspraken. Het is volgens de AFMP
namelijk wenselijk dat er een scheiding
wordt gemaakt tussen kleding en uitrusting. Daarmee wordt het makkelijker
om ongewenste effecten
te voorkomen. Prijzige
persoonsgebonden
uitrusting leidt ertoe
dat de opneembare waarde van
de i-bundel meteen
weg is als bijvoorbeeld een dure
tent of andere dure
uitrustingstukken
moeten worden
aangeschaft..
De uitkomst van

de proef met de i-bundel hangt nauw
samen met de reorganisatie van het
KPU-bedrijf. Wij vinden het van groot
belang dat eerst een norm wordt
vastgesteld en dat dan pas - met
die norm als uitgangspunt - een
reorganisatie plaatsvindt. Mocht
Defensie de i-bundel niet serieus nemen, dan zal dat wat de
AFMP betreft gevolgen hebben
voor zowel de i-bundel als de
reorganisatie van het KPUbedrijf.
oplinie
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Tekst alex Groothedde

Minister

neemt klachten
niet serieus
De minister neemt klachten gericht tegen het bevoegd gezag
lang niet altijd serieus. Ook duurt het veel te lang voordat de
minister met een handreiking komt als een werknemer in het
gelijk is gesteld maar in de tussentijd al wel psychische- en/of
rechtspositionele schade heeft opgelopen.

E

en commandant is niet
per se ook een goede
manager. Dat kunnen we
illustreren aan de hand
van twee schrijnende
zaken waarbij AFMP-leden
hun nek uitstaken maar door hun meerderen werden teruggefloten. Zij dienden
een klacht in tegen Defensie maar die
klachten werden niet volgens de regels
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behandeld. De Nationale ombudsman
oordeelde dat beide medewerkers
onheus zijn behandeld, en dat Defensie
onnodig tijdrekt en juridiseert in plaats
van gewoon eens met elkaar om de
tafel te zitten. Desondanks moet een
door de minister beloofde genoegdoening voor een van de medewerkers nog
steeds ingelost worden. Positief is wel
dat de twee zaken onder meer hebben

geleid tot een nieuwe klachtenregeling,
die op 1 maart 2014 in werking is getreden. Maar de communicatie hierover
binnen Defensie – zoals was afgesproken in het georganiseerd overleg - laat
ook alweer op zich wachten. Al met al
wekt dat geen vertrouwen in de minister, die er blijk van geeft lang niet alle
klachten van defensiepersoneel serieus
te nemen.

“

Commandant is niet per se
goede manager

Huishoudelijk onderzoek
De zaken van beide AFMP-leden spelen
in 2009 en 2011. Karin (haar naam is
omwille van haar privacy gefingeerd)
raakt medio 2011 buiten haar schuld
in en arbeidsconflict met haar bataljonscommandant . Karin is er tijdelijk
geplaatst om orde op zaken te stellen.
De IGK had eerder al geconstateerd
dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering
aldaar niet op orde was en dat het
personeel binnen het bataljon zeer
ontevreden is. Wanneer Karin binnen
deze context haar opgedragen taak
uitvoert (orde op zaken stellen), blijkt
het personeel dat niet te accepteren.
Zij doen hun beklag daarover bij de
bataljonscommandant. Deze commandant gelast prompt een huishoudelijk
(intern) onderzoek (HHO). Dit ondanks
dat Karin slechts effectief 15 dagen aan
het werk is geweest. Daarbij bombardeert de bataljonscommandant
zichzelf meteen maar tot voorzitter van
de onderzoekscommissie en geeft hij
zichzelf de opdracht om te rapporteren
en om aanbevelingen te doen. Er wordt
weliswaar gezegd dat het onderzoek
niet tegen Karin gericht is, maar in feite
wordt Karin door de bataljonscommandant als zondebok geofferd voor de
beroerde gang van zaken van vóór haar
komst. En dat terwijl hijzelf niets met
zijn eerder disfunctionerende bedrijfsvoering heeft gedaan. Nog voordat
Karin haar verklaring kan ondertekenen,
heeft de commandant zijn conclusies al
getrokken. Hij ontzegt haar de toegang
tot alle gebouwen en ontheft haar van
haar tijdelijke functie, terwijl hij daar
niet eens de bevoegdheid voor heeft.
Kortom, hij kan geen scheiding maken
tussen zijn rol als commandant en als
voorzitter van de commissie HHO en
maakt misbruik van bevoegdheden

Geen beleid
Karin dient een klacht in die uiteenvalt
in drie deelklachten. Ze klaagt over
de voorbereiding, de instelling en de
samenstelling van de huishoudelijke
commissie die het interne onderzoek

uitvoert, ze klaagt over de onderzoeksmethodiek en over de afhandeling van
het onderzoek
De klacht wordt behandeld en de commandant waar de bataljonscommandant onder valt beoordeelt de klacht
deels als gegrond, maar deels niet. Van
vooringenomenheid van de bataljonscommandant zou niets zijn gebleken en
dat er geen hoor- en wederhoor heeft
plaatsgevonden, ziet de beslissings
nemer op de klacht niet als een
schending. Haar AFMP-raadsman
Wiebe Herweijer stapt vervolgens naar
de Nationale ombudsman (NOM). Die
oordeelt op 25 november 2013 dat de
klacht van Karin op alle punten gegrond
is. Ook de klacht dat Karin geen inzage
mocht hebben in datgene wat de bataljonscommandant had verklaard wordt
gegrond verklaard. Dat de argumenten
van Karin niet waren gehoord is in
strijd met het beginsel van ‘fair play’, zo
geeft de NOM aan. Haar klacht is een
aaneenschakeling van diverse klachten,
en deze waren afgewezen zonder dat
de klachtafhandelingsbrief voldoende
motiveerde waarom deze ongegrond
waren verklaard. Ook daar tikt de NOM
de minister weer op de vingers.
De NOM doet op 26 november 2013
de aanbeveling aan de Minister van
Defensie om in een bemiddelend
gesprek te overleggen op welke wijze
genoegdoening mogelijk is. Letterlijk:
“De Nationale ombudsman geeft de
minister van Defensie in overweging
gezien de gegrondheid van de klachten
en de impact die het op verzoekster
gehad heeft in een bemiddelend
gesprek te overleggen op welke wijze
herstel mogelijk is.” De Minister zou
binnen zes weken na verschijning van
het rapport (21 november 2013) aan
de NOM dienen te berichten of de
aanbeveling wordt opgevolgd. Maar tot
op heden wacht Karin nu nog steeds
op een formele reactie van de Minister.
Met andere woorden: de Minister geeft
niet thuis en is de reden dat er wederom
een klacht is ingediend, maar nu tegen
de minister.

Protocol

Het is nog wachten
op een reactie van
de minister.

Toch heeft deze zaak een aantal positieve kanten. Eén ervan is de conclusie
dat wanneer iemand uit zijn functie
wordt ontheven wegens een arbeidsconflict, dat niet onherroepelijk is (zelfs
al beweerde de minister in dit geval van
wel). Het kan dus zeker lonen een klacht
in te dienen!
Het andere lichtpunt is dat naar
aanleiding van de klachten van Karin
op 8 april 2013 het Protocol Interne
Onderzoeken Defensie in werking
is getreden (Aanwijzing SG A/989).
Hiermee wordt een hiaat gedicht: er was
eerder al wel beleid omtrent de manier
waarop een huishoudelijk onderzoek
moet worden uitgevoerd, maar dat is op
een gegeven moment plotsklaps uit de
regelgeving verdwenen. Alleen hierom
al is het goed dat Karin de klacht heeft
ingediend en dat ze samen met de
AFMP naar de Nationale ombudsman is
gestapt. Wel blijft de vraag wat de IGK
met de eerder door hem geconstateerde bevindingen doet, want we vragen
ons sterk af of het personeel daar nog
wel prettig werkt.

Insubordinatie
Een andere onverkwikkelijke zaak is die
van Diana, officier bij de KM. Zij vindt
al een tijdje dat er een onprettige en
belastende sfeer op de werkvloer is.
Binnen het team is er veel weerstand
tegen het regiohoofd. Hij zou teveel zijn
eigen koers varen en opereren als een
olifant in een porseleinkast. Uiteindelijk
stuurt Diana op 12 augustus 2009 een
e-mail aan haar hoofd van de Sectie
Bedrijfsvoering, waarin ze dit meldt. Het
hoofd Sectie Bedrijfsvoering bericht
haar dit te herkennen; hij heeft al meerdere van dergelijke meldingen gehad.
Hij stuurt het bericht door naar zijn baas,
de Directeur Bedrijfsmaatschappelijk
werk. Deze kolonel ontbiedt Diana en
haalt haar gedurende een intimiderend
gesprek op 3 september dat jaar flink
door de mangel. Haar wordt insubordinatie en krijgstuchtondermijnende
activiteiten ten laste gelegd.
oplinie
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Niet serieus

»

Defensie beweert klachten serieus te nemen,
maar de AFMP heeft een WOB-verzoek
ingediend naar het aantal klachten, ontvangstbevestigingen en overschrijdingen van de afhandeltermijn in de periode 2011-2013. Defensie gaat in de
beantwoording niet in op de vervolgvraag naar wat
de reden is van overschrijdingen van de afhandeltermijn. En tegen die beslissing van Defensie op het
WOB-verzoek gaan wij weer in bezwaar, temeer
omdat uit dit antwoord blijkt dat de minister klachten niet serieus neemt, omdat het kennelijk aan
voldoende informatie ontbreekt.

“

Defensie deed in beide
zaken aan tijdrekken
Insubordinatie en krijgstuchtondermijnende activiteiten zijn zeer ernstige
aantijgingen, maar haar ‘gedragingen’
vallen daar volgens de wet niet onder.
AFMP-raadsman Wiebe Herweijer dient
namens Diana dan ook bezwaar in
tegen het ambtsbericht. Vervolgens
trekt de CSZK dit ambtsbericht in - nog
voordat de beslissing op het bezwaar
bekend is. Ondertussen zit zij geestelijk geknakt thuis. In januari 2010 stelt
haar arts voor om tot mediation te
komen, maar de kolonel steekt daar
een stokje voor omdat de raadsman
bij dat gesprek aanwezig zou zijn. Deze
Landmacht-kolonel neemt de psychische schade bij Diana niet serieus, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit zijn geringschattende opmerkingen ”Ga maar naar de
marine-arts; iedereen weet dan dat je
de volgende week thuis mag blijven”
en “Die marine-arts mag in zijn sop
gaarkoken” Diana dient vervolgens een
klacht in tegen het gedrag van zowel
de Directeur Bedrijfsmaatschappelijk
werk, als CZSK en de Juridische
Dienstverlening, waarin ze stelt dat deze
drie personen gedurende de kwestie
intimiderend gedrag vertoonden dat als
pesten kan worden gezien. De klachtencommissie wijst haar klacht af, maar
Diana laat het er niet bij zitten en stapt
met haar raadsman naar de Nationale
ombudsman.

Niet fatsoenlijk
De NOM stelt in haar uitspraak op 4
december 2013 dat ‘niet aannemelijk is
geworden dat er sprake is geweest van
intimiderend gedrag.’ Maar de NOM
oordeelt wél hard over de ‘toetsing van
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gedragingen door de klachtencommissie aan de behoorlijkheidsvereisten’ (met
andere woorden: hoe ga je fatsoenlijk
met je personeel om). Want ook al had
CZSK tegen de klachtencommissie
gezegd dat de aantijgingen van de kolonel te zwaar waren, de klachtencommissie heeft niet geconcludeerd dat dit in
strijd was met het ‘vereiste van correcte
bejegening’. Dit vindt de NOM onbegrijpelijk. De NOM concludeert verder
dat de klachtencommissie ten onrechte
niet heeft aangedrongen op mediation.
De kolonel had de-escalerend moeten
optreden. In plaats van een gesprek aan
te gaan als manager, zoals had gemoeten, heeft hij zich opgesteld als commandant. Raadsman Wiebe Herweijer:
“Ik ben benieuwd hoe de minister de
kolonel op zijn onbehoorlijke gedragingen, hierop aanspreekt.“

afgesloten. Diana zit met de gevolgen
van het acteren van haar leidinggevende, terwijl die waarschijnlijk alweer met
zijn volgende bevordering bezig is.

Conclusie

Onvoldoende vertrouwen
Verder is het zo dat de beslissingnemer
op de klacht, niet dezelfde rang heeft als
de kolonel. Dit dient een hogere in rang
te zijn omdat onpartijdigheid boven elke
twijfel moet zijn verheven. Het wekt al
met al onvoldoende vertrouwen in een
onafhankelijke klachtenafhandeling.
De NOM oordeelt dat de vereiste van
onpartijdigheid is geschonden.
Wiebe Herweijer: “Ik heb de minister
schriftelijk gevraagd welk gevolg deze
trekt uit het oordeel van de NOM. Het
kan namelijk niet zo zijn dat als een
commandant of directeur zijn ondergeschikte, onterecht veel leed heeft
berokkend en nadat de NOM daar een
helder oordeel over heeft uitgesproken,
dat daarmee de zaak voor Defensie is

»

De NOM
heeft beide
(volledige) rapporten op zijn
website gepubliceerd onder
de nummers
2013/175 en
2013/177.

De nieuwe klachtenregeling (per 1 maart
2014) zegt dat tijdrekken bij de behandeling van een klacht in strijd is met de
voortvarendheidsvereiste. Dat betekent
dat de werkgever een klacht binnen
redelijke termijn afgehandeld moet
hebben. Volgens de Nationale ombudsman deed Defensie in deze zaken aan
tijdrekken en ‘juridiseren’, in plaats van
eerst gewoon eens met de medewerker
om tafel te zitten. Een commandant kan
bij een voornemen tot een besluit best
eerst even met de medewerker om
tafel zitten, als hij of zij vermoedt dat de
medewerker het ergens niet mee eens
is. Dat scheelt juridische rompslomp
en het voorkomt een vernederende
gang van zaken die de medewerker
psychisch ernstig kan beschadigen. De
minister van Defensie heeft volgens de
NOM aangegeven dat ‘eind 2012 een
projectteam is gestart met het ontwikkelen van mediation-vaardigheden, met
als doel het voorkomen dan wel deescaleren van conflictueuze kwesties.’
Dat heeft de instemming van de NOM,
die met haar oordeel hard uithaalt: ’het
is volstrekt ongewenst dat in arbeidsverhoudingen zo traag en juridiserend
wordt opgetreden, waarmee kostbare
tijd en energie gemoeid gaat. Juist in
arbeidsverhoudingen is het beter die tijd
en energie te steken in goede communicatie gericht op het scheppen van een
goede en productieve sfeer.’

e-Support van Univé
De autoverzekering die bij een crash automatisch de
alarmcentrale waarschuwt
e-Support belt na een crash zelf de hulpdiensten
Met de noodknop is hulp altijd binnen handbereik
De hulpdiensten weten bij een noodgeval precies waar u bent
Spaart tijd en spaart daardoor levens
Uniek ledenvoordeel voor u: 8% korting op de premie van de
Univé Autoverzekering.
Sluit af via www.unive.nl/afmp-marver

oplinie
mei 2014

15

blikopener
Tekst Fred Lardenoye, Foto’s Peter Laarakker

Symposium over lichamelijk
onverklaarde klachten bij militairen

‘Succesvol behandeld
zonder diagnose’

Het behandelen van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) bij militairen
die teruggekeerd zijn van een uitzending wordt steeds succesvoller. Dat
bleek op een symposium in de Kumpulan op Bronbeek dat op 27 maart
werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Marie-Louise
Tiesinga als voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
(RZO). Het symposium vond plaats in aanwezigheid van onder anderen
Hoofddirecteur Personeel, schout-bij-nacht Itzig Heine.

“Z

owel nationaal als
internationaal is er nog
maar weinig onderzoek
gedaan naar lichamelijk onverklaarde
klachten van militairen”, zo leidde schout-bij-nacht Itzig
Heine, Hoofdirecteur Personeel van
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Defensie het symposium over LOK in
de Kumpulan op Bronbeek in. Maar
hij wees ook op de polikliniek voor
deze klachten in het Centraal Militair
Hospitaal in Utrecht. “Daar wordt een
multidisciplinair behandelprogramma
aangeboden en de resultaten daarvan
zijn bemoedigend.”

Jungleziekte
Lichamelijk onverklaarde klachten bij
militairen worden sinds de jaren negentig pas echt serieus genomen. Cruciaal
daarvoor was het zogeheten Cambodja
Klachten Complex dat op de politieke
agenda kwam, mede door de inzet van
de AFMP die als eerste de ziekteklachten

“

Bij de behandeling
in groepsverband
werd echt naar me
geluisterd’

Luchtmachtkapitein Natascha
Pronk (r) wordt geïnterviewd over
haar onverklaarde klachten.

van uit Cambodja teruggekeerde militairen serieus nam. Onder druk van de
publieke opinie werd onderzoek gestart
naar wat toen nog de ‘jungleziekte’ werd
genoemd door een commissie onder
leiding van Marie-Louise Tiesinga. Het
leidde uiteindelijk niet tot een diagnose,
maar de klachten werden vanaf dat
moment wel serieus genomen.
Op het symposium werd door historicus dr. Leo van Bergen de LOK in een
militair-historische context geplaatst. Hij
liet in een boeiend betoog zien dat in de
militaire historie elke oorlog zijn eigen
benaming had voor klachten waar geen
medische verklaring voor te vinden
was: een soldiers heart (Amerikaanse
burgeroorlog), een shell shock (Eerste
Wereldoorlog), combat exhaustion
(Tweede Wereldoorlog) en battle stress
(Vietnamoorlog).
Van Bergen wees erop dat het ook beter
is van onverklaarde klachten te spreken
in plaats van onverklaarbare klachten
omdat het laatste vrij definitief is en al
gauw leidt tot de dooddoener dat het
‘tussen de oren zit’.

Rol Defensie en carrière
Klinisch psycholoog Hans Knoop van
de Nijmeegse Radboud Universiteit ging
in op de vraag op welke wijze LOK qua
onderzoek benaderd kan worden. Zo
zijn er wetenschappers die de nadruk
leggen op de overeenkomsten van
dergelijke klachten bij verschillende oorlogen/uitzendingen, de zogeheten ‘lumpers’. De ‘splitters’ daarentegen focussen
juist op de verschillen en op het feit dat
sommige klachten specifiek met één
uitzending verbonden zijn. In beide
benaderingen is wel overeenstemming
over het feit dat er ook factoren zijn die

Schout-bij nacht Itzig Heine: “Nog
weinig onderzoek nationaal en
internationaal naar LOK.”

het ziektebeeld van militairen in stand
houden, zoals de houding van Defensie
tegenover de klachten en de zorgen om
de carrière.
De aan de universiteit van Austin, Texas,
verbonden Nederlandse onderzoekster
Tamara Lacourt ging vervolgens in op
een overgevoelig brein als mogelijke
oorzaak voor onverklaarde klachten van
uitgezonden militairen. Voor die diagnose zijn wel aanwijzingen, maar Lacourt
benadrukte dat er nog veel onderzoek
nodig is alvorens er duidelijke conclusies
getrokken zouden kunnen worden.

Polikliniek voor LOK
Dat de klachten ondanks het ontbreken van een diagnose toch succesvol
behandeld kunnen worden, bleek uit
twee andere bijdragen aan het symposium. Zo werden door majoor huisarts
Monique Zeijlmakers opmerkelijke resultaten gemeld. Zeijlmakers is werkzaam
in de speciaal voor militairen met LOK
opgerichte polikliniek van het Centraal
Militair Hospitaal. De kliniek heeft
sinds de oprichting in 2010 zo’n 160
aanmeldingen gehad, waarvan na een
intakegesprek 68 militairen met LOK in
behandeling werden genomen. Na een
behandeling van twaalf dagen over een
periode van drie maanden bleek bij 70
procent de klachten verdwenen te zijn,
was het medicijngebruik sterk teruggebracht en kon ruim de helft weer
volledig aan het werk.
Huisarts Corine van der Velden, ook
verbonden aan de polikliniek, interviewde als voorbeeld luchtmachtkapitein Natascha Pronk (37). Zij maakte in
de korte tijd dat zij vanuit het hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad
Kaboel als adviseur actief was, enkele

angstige ervaringen mee tijdens een
werkbezoek. Dat leverde zoveel heftige
klachten op dat zij gerepatrieerd werd.
Nadat terugkeer definitief van de baan
was, zette zij zich weer volop in op haar
werkplek. “Maar de klachten bleven en
ik voelde de energie uit mijn lijf vloeien,”
aldus Pronk. Via de bedrijfsarts kwam
ze bij de LOK-polikliniek in Utrecht en
werd daar in groepsverband met succes
behandeld. “Het gaf een goed gevoel, er
werd echt naar je geluisterd en het was
ook prettig om te ontdekken dat je met
zeven collega’s in hetzelfde schuitje zit.
Dat je je allemaal loyaal met meer dan
honderd procent wil inzetten en dat die
houding ons juist opgebroken is. Door
de groepsbehandeling nam mijn overspannen alertheid langzaam maar zeker
af en kwam er meer rust in lijf en geest.”

Mindfulness
Hoogleraar psychiatrie prof. dr. Anne
Speckens ging ten slotte in op de
mogelijkheden van mindfulness als
therapie tegen onverklaarde klachten.
Mindfulness is een aan yoga en trancedente meditatie verwante therapie,
die er bij behandeling van patiënten
met depressies al toe geleid heeft dat
de kans op nieuwe depressies met 40
procent verminderd wordt. Speckens liet
aan de hand van een onderzoek zien
dat een cursus mindfulness net zo succesvol kan zijn als een reguliere medische behandeling van LOK. Op mentaal
gebied scoorde deze behandelmethode
in dit onderzoek zelfs hoger, maar hij is
wel kostbaarder.
Aan het eind van het symposium toonde dagvoorzitter prof. dr. Van der Meer,
zelf destijds leider van het onderzoek
naar het Cambodja Klachten Complex,
zich verheugd over met name de goede
resultaten van de polikliniek voor LOK.
“De tragiek is eigenlijk dat de poli nog
niet toegankelijk is voor veteranen die
de dienst hebben verlaten.”
oplinie
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Tekst alex groothedde

Integriteitsrisico’s
op de NLDA

Cadetten en adelborsten lopen risico slachtoffer te worden van onder meer
uitsluiting, pesten, intimidatie en ongewenst seksueel gedrag. Dat blijkt uit
een rapport over risico’s op het gebied van integriteit bij de opleiding en
vorming van deze studenten aan de Nederlandse Defensie Academie. De
commandant NLDA heeft aangegeven dat er structurele verbeteringen
zullen komen. Blijvende aandacht is nodig.

Integriteit bij de
opleiding en vor
ming
van adelborsten
en cadetten aan
de
Nederlandse Def
ensie Academie

Duiding van risico

’s, perspectief op

verbetering

Rapportage Risicoa
nalyse Integri
teit
Uitgevoerd in
het academiejaar
2012-2013

governance
& integri

ty

Centrale Organi

satie Integriteit

D

e NLDA heeft de
risico’s op integriteitsschendingen
op de academie in
kaart laten brengen
door een diepgravende analyse
te laten uitvoeren. Het resultaat is het
rapport Integriteit bij de opleiding en
vorming van adelborsten en cadetten
aan de Nederlandse Defensie Academie;
Duiding van risico’s, perspectief op verbetering’. Hierin staan aanbevelingen die
tot concrete resultaten moeten leiden
op het gebied van gedragsverandering.
Wat vooral schuurt is het verschil tussen
het formele beoordelingssysteem van
de NLDA, waarin zaken als moed, kameraadschap, opofferingsgezindheid en
sneuvelbereidheid geen rol spelen, en
de praktijk. Daar zijn ze wel degelijk van
belang, hetgeen een voedingsbodem
voor ongewenst gedrag kan zijn.
Nog een punt is dat de beoordelingssystematiek op de NLDA moet verbeteren.
Anders is er een reële kans dat ongeschikte cadetten en adelborsten op de
opleiding blijven, terwijl niet is uitgesloten dat geschikte officieren in opleiding
moeten vertrekken, mede doordat de
studenten elkaar informeel beoordelen.

Angst voor overreactie
Tenslotte moet het integriteitsysteem
op de NLDA verder worden versterkt.
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Integriteit wordt nu nog vooral geassocieerd met ongewenste omgangsvormen,
en in veel mindere mate met integriteit
op het gebied van de omgang met
informatie en goederen. De meldingsbereidheid is laag en er is angst voor
overreactie of valse meldingen. Ook is
er nog onbekendheid met procedures
en regelgeving.
Het rapport doet aanbevelingen voor
structurele verbeteringen op al deze
gebieden. De invoering van deze
maatregelen zullen 3 tot 5 jaar in beslag
nemen. Zo wil generaal Vleugels het
beoordelingssysteem van cadetten en
adelborsten veranderen. Dringende
aanbevelingen die niet kunnen wachten
gaan over het opnieuw bepalen van het
begrip kameraadschap, het heroverwegen van de seksuele mores binnen de
academie en het structureel verbeteren
van de positie van en de waardering
voor het kader. Claire Zalm, directeur
van de Centrale Organisatie Integriteit
Defensie (COID), heeft het rapport op 17
februari overhandigd aan commandant
NLDA, generaal-majoor Theo Vleugels.

Ook rol vakbonden
Volgens het integriteitsbeleid is de
commandant verantwoordelijk voor het
inzichtelijk krijgen van dergelijke risico’s.
Claire Zalm: “Als COID ondersteunen we
de commandant om in moreel opzicht
het juiste te doen en verantwoorde-

Defensie

“

Er wordt meer over
gesproken en dat zal meer
meldingen opleveren’
lijkheid te nemen.” Bij nagenoeg alle
aanbevelingen geldt wel dat een grote
betrokkenheid van alle partijen, ook de
vakbonden, nodig is. De verwachting
is dat door die grote betrokkenheid er
ook meer over integriteit gesproken zal
worden. Dat zal meer meldingen opleveren. Dat is ook wat we willen, ook al
lijkt het dan ogenschijnlijk alsof er meer
aan de hand is. Waar het om gaat is dat
de meldingsbereidheid omhoog moet.
Omdat medewerkers er vertrouwen in
hebben dat hun melding zorgvuldig en
rechtvaardig opgepakt en afgehandeld
wordt. Daarbij zal COID de commandant
steunen.”
De vakbonden hebben volgens Zalm
ook een belangrijke rol. “Want zij kunnen
er aan bijdragen dat hun leden meldien
op het goede niveau . Ik kom bij andere
overheidsinstanties ook wel eens tegen
dat er wordt gezegd dat er niets aan de
hand is, omdat er geen meldingen zijn,
maar daar geloof ik meestal niets van.”

Slager die eigen vlees keurt
Bent u niet bang dat het feit dat de
commandant verantwoordelijk is voor
dit hele proces, zoiets is als een slager

die zijn eigen vlees keurt? “Nee. De commandant is verantwoordelijk. Dat is een
commandantenrol. Een commandant
zou moeten zeggen: ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen vlees en daarom
wil ik het zelf kunnen proeven en ik
nodig professionals uit om te kijken hoe
het er met het eigen vlees voor staat en
waar het beter kan. Die commandant
geeft invulling aan zijn verantwoordelijkheid” . Ik denk ook dat we hier een
organisatie zien die bewust is gemaakt
door de diverse eerdere rapporten en
die daardoor al stappen had gezet. De
adviseurs van COID zijn ooit overigens bewust buiten de lijn gehouden,
waardoor ze kritisch zijn en de blijven
stimuleren om het juiste te doen. Ook is
het zo dat de projectleider, die verantwoording aflegt aan de commandant,
onder het COID valt en dus niet alleen
onder het NLDA.

Beste van twee werelden
“Zo combineren we het beste van twee
werelden, want de dingen die we met
de NLDA leren kunnen breder benutten
worden waardoor de hele organisatie
profijt heeft van wat er op de NLDA
geleerd is.” Bang dat alles in goede
bedoelingen blijft steken hoeven we volgens Zalm niet te zijn. “De commandant
heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid; zijn lijn zal hem zeker aanspreken
op de resultaten. Daarbij is dit project
breed bekend. En ik zal de commandant
als dat nodig mocht zijn kameraadschappelijk stimuleren. En niet zozeer
met het foei-vingertje, door te wijzen als
het eens niet goed gaat, maar vooral
door mee denken en helpen bouwen.”

‘Gedoemd te mislukken’
Volgens militair historicus Christ Klep
voegt dit onderzoek weinig nieuws
toe en is het omzetten van adviezen in
concreet handelen sowieso ongelooflijk
lastig . “Het is aardig leesvoer, maar ik
heb ook de andere rapporten gelezen,
zoals die van onderzoeksbureau Blauw,
en die kun je 1 op 1 op dit rapport leggen. Het blijft de slager die zijn eigen

vlees keurt. Al zou ik eerlijk gezegd
ook niet weten hoe je dit, onderzoeksmethodologisch gezien, anders zou
moeten aanpakken. Dat heeft met het
onderwerp zelf te maken, want hoe
kun je allesomvattende begrippen als
integriteit, kameraadschap en moed
ondubbelzinnig definiëren? Daar lopen
andere onderzoeken ook op stuk. De
Griekse filosoof Aristoteles dacht al na
over moraal en deugd en hij kwam er al
niet echt uit. En dat was toch iemand die
wel aardig kon denken. Probleem is dat
er veel rek in die begrippen zit.” Volgens
Klep kan het hierdoor zo zijn dat iemand
objectief gezien wel moed en kameraadschap toont, maar dat een ander

Claire Zalm, directeur van de Centrale
Organisatie Integriteit Defensie (COID),
overhandigt het
onderzoeksrapport
aan commandant
NLDA, generaal-majoor Theo Vleugels.

hem toch niet vertrouwt. En uiteindelijk
draait het toch om dat vertrouwen. Waar
het onderzoek volgens Klep ook mank
gaat, is dat het probleem wordt gezien
als iets dat je kunt oplossen met rijtjes
maatregelen. “Terwijl het toch vooral om
gedragsverandering gaat.”
Hoe zou men de kwestie rond integriteit
op opleidingsinstituten van Defensie
anders kunnen benaderen? Klep: “Op
basis van historische voorbeelden blijkt
dat de voorbeeldfunctie zeer belangrijk is, om niet te zeggen bepalend. Bij
de Amerikaanse luchtmacht slaagde
generaal Curtis LeMay er na de Tweede
Wereldoorlog in om van zijn Strategic
Air Command een gedisciplineerde
oplinie
mei 2014
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Volgens Christ Klep is het
onderzoek onvolledig
omdat bepaalde effecten
niet zijn onderzocht.

Aandacht blijft nodig

»

“Het is het grootste risicoanalyse die we ooit
gedaan hebben. Vanwege de omvang hebben
we dit samen met een extern bureau, Governance
and Integrity uitgevoerd. Een heel academie jaar
zijn wij bezig geweest met interviews, groepsgesprekken en observaties. De cadetten en adelborsten maar ook het kader en de docenten hebben
zonder terughoudendheid meegewerkt. De diepgravendheid van de analyse wordt door hun ook
gewaardeerd.”
Waarom duurt het drie tot vijf jaar voordat het project is afgerond? Kan dat niet sneller? Zalm: “Het is
een veranderingsproces. Er moet veel gepraat worden over bijvoorbeeld waar een officier aanmoet
voldoen, zodat de ongeschreven regels expliciet
gemaakt kunnen maken. Het gaat om een gedragsverandering en zoiets bereik je niet van de ene dag
op de andere.”

“

Dit vraagt om een
commandant die boven
de NLDA kan staan’
strijdmacht te maken. Hij was dan wel
een regelrechte klootzak, maar iedereen
wist wat hij wilde en wat hij bedoelde.”

9-5 cultuur
Klep betwijfelt verder of het veel zal
helpen dat de commandant NLDA
nadrukkelijk verantwoordelijk wordt
gemaakt. “Echt nieuw is dat niet, want
sinds het ontstaan van de KMA is de
commandant verantwoordelijk voor de
vorming. De centrale vraag is – en dat
speelt al sinds de Koude Oorlog – of de
commandant méér is dan de manager
van een ‘negen tot vijf’ opleidingsinstituut . Het rapport suggereert dat hij
desnoods met een integriteitschending
naar de media moet stappen, maar
dat lijkt me iets dat niet zal werken. De
gevoeligheid van de hele materie vraagt
om een commandant die boven al dat
soort zaken kan staan, dus iemand die
meer is dan commandant-manager van
de NLDA alleen. Een punt van aandacht
is verder dat in het onderzoeksrapport
volgens Klep enkele factoren niet goed
worden meegewogen. “Het gaat dan
bijvoorbeeld om de nauwkeurigheid
van de gegevens. “Er zijn veel groepsgesprekken geweest maar de hele
defensieorganisatie is geschoold in het
geven van gewenste antwoorden, en
dat geldt al helemaal voor de NLDA.”
Een ander aspect dat hij niet terugvindt
is het historische gegeven dat als een
defensieorganisatie ‘stevige’ missies
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heeft uitgevoerd, zoals in Uruzgan, het
normbesef wel degelijk kan verschuiven.
Dan denken jonge officieren: ‘Met hem
of haar wil ik écht niet op missie!’

‘Fragging’
Uiteindelijk draait het om onderling
vertrouwen. Dat kan extreme vormen
aannemen. Denk aan het zogenoemde
‘fragging’ in Vietnam. Groepen militairen
schrokken er niet voor terug om (onder)
officieren te doden die ze niet vertrouwden of gewoon niet pruimden. “Dat
zal in Nederland niet snel gebeuren,
maar het fragging-effect als zodanig
bestaat wel en ik zie dat niet terug in het
rapport, ook al heeft Nederland onder
meer missies uitgevoerd in het voormalige Joegoslavië en in Afghanistan. Door
missies wordt de kameraadschap sterker, de vraag blijft nu staan of de harde
leerschool van een missie in Nederland
ook na-ijlt bij de opleidingen. Een gemiste kans.” Maar, zegt hij: “Ik zou niet graag
in de schoenen van de onderzoeker
staan; het is vrijwel onmogelijk om van
buitenaf door een integriteitsmuur heen
te prikken. En verbetering kan alleen van
binnenuit ontstaan.” Een aanbeveling
heeft hij wel: “Een van de dingen die
het voorkomen van ongewenst gedrag
tegenwerkt is het snelle doorstromen
van NLDA-personeel. Het gegeven dat
veel kader en officieren na een paar jaar
weggaan zorgt voor onrust bij cadetten
en adelborsten.”

Blijvende aandacht nodig

»

Het onderzoeksrapport staat op
www.afmp.nl
(zoek op NLDA)

Uit deze riscicoanalyse blijkt dat
integriteit blijvend aandacht behoeft
en dat er op de NLDA de nodige zaken
kunnen verbeteren. De kwaliteit van
de analyse en de openheid die hierin
wordt betracht is hoopgevend. Meer
dan ooit is gekeken naar hoe integriteit
in de toekomst kan worden geborgd. Nu
gaat het er om de echte gedragsverandering tot stand te brengen. Veiligheid
speelt hierin een belangrijkere rol dan
‘macho-gedrag’. Integriteitschendingen
dient u in eerste instantie te melden binnen de defensieorganisatie (de lijn/het
bevoegd gezag)of het meldpunt van de
COID (coid@mindef.nl). U kunt daarbij
ondersteund worden door de lokale
vertrouwenspersoon, of de centrale vertrouwenspersoon van het defensieonderdeel. Uiteindelijk moet de organisatie
ermee aan de slag gaan. Mocht u die
stap te groot vinden, schroom dan niet
de voorzitter - mevrouw Anne-Marie
Snels - te mailen (voorzitter@afmp.nl).
Zij zal zorgvuldig met uw gegevens
omgaan en Defensie wijzen op de
verantwoordelijkheid die de organisatie
daarin heeft en waar nodig maatregelen
trachten af te dwingen.

werk en inkomen

Inverdieneffect:
bezwaar maken
hoeft niet meer

De AFMP heeft er in het overleg voor gezorgd dat nodeloze
bureaucratische rompslomp en ergernissen rond het
zogenaamde inverdieneffect worden vermeden.

D

oor het inverdieneffect
kunnen militairen die op
missie zijn geweest, als
ze dat willen eerder met
UKW gaan (zie kader). In
Peoplesoft wordt het inverdieneffect
na een uitzending al meteen geregistreerd. Op zich is dat wel handig omdat
je dan meteen weet wanneer je al met
UKW kunt gaan. Veel militairen willen
echter niet eerder met UKW, want dan
duurt het nog langer voordat ze AOW
krijgen. Bovendien hebben ze - behalve
die terugval van het inkomen door dit
AOW-gat - ook over de inverdiende tijd
minder pensioenopbouw. Je gaat namelijk eerder met UKW en het is dus geen
bijzonder verlof met behoud van salaris.
Steeds meer AFMP-leden wilden daar al
meteen bezwaar tegen maken, ook al
hebben ze bijvoorbeeld nog twintig jaar
te gaan. Dat zou Defensie een stortvloed
aan bezwaren opleveren, en onze leden
zitten zelf natuurlijk ook niet te wachten
op zo’n handeling. Door tussenkomst
van de AFMP wordt dat veranderd.

In PeopleSoft wordt een toelichting
opgenomen waarin duidelijk wordt
gemaakt dat eerder met UKW gaan
mag, maar niet moet. Bezwaar maken
is dus niet nodig. Pas aan het einde van
je loopbaan (in het laatste jaar voor de
UKW) kun je aangeven of je eerder weg
wilt of niet.

Ontslagleeftijd

»

Zoals AMAR artikel 39C
aangeeft kan de ontslagleeftijd maximaal twee jaar worden
verlaagd in verband met een vredes- of humanitaire operatie buiten
Nederland. De ontslagleeftijd kan
alleen nooit lager zijn dan 58 jaar.
Vanaf 1 januari 2008 is de tijd die
je eerder met ontslag kunt de helft
van de tijd die deze missies je hebben gekost. Tot en met 31 december
2007 gaat het om een derde van die
tijd. Let wel: die tijd wordt uitgedrukt
in maanden.

Meld je aan als
kaderraadslid!

»

Op 14 en 15 mei zijn verkiezingen van de
kaderraden van respectievelijk de sector
Landmacht en de Marine. De AFMP zoekt nog
enthousiaste kaderleden.
Om de belangenbehartiging zo dicht mogelijk bij
de werkvloer te laten plaatsvinden, hebben we de
AFMP onderverdeeld in de sectoren Luchtmacht,
Marechaussee, Marine, Landmacht, Postactieven
en Burgers. Binnen de vereniging AFMP worden
de sectoren vertegenwoordigd door gekozen
kaderraadsleden.
Zij praten en beslissen namens jou mee over alles
binnen de vereniging AFMP. Daarnaast zijn zij de
link tussen onze (kader)leden en het bestuur. In
maandelijkse bijeenkomsten met de kaderleden (de
kaderberaden) bespreken zij verenigings-, arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele zaken.
Voor deze belangrijke kaderfuncties zijn wij voor
de sector Marine en Landmacht op zoek naar kandidaten. Wij zoeken enthousiaste, gedreven (kader)
leden, afkomstig uit een van beide sectoren, die zich
willen inzetten voor de AFMP in het algemeen en
de leden van hun sector in het bijzonder.
Mocht je interesse hebben en meer willen weten
over de rol, tijdsbesteding en dergelijke van deze
functie, neem dan even contact op met het sectorhoofd KM en KL, Elze Mulder (tel. 06 - 53510073).
Verkiezingen voor de Sector Marine zijn tijdens het
kaderberaad op 15 mei 2014. Verkiezingen voor de
Sector Landmacht zijn tijdens het kaderberaad op
14 mei 2014. Opgeven kan t/m 9 mei 2014 bij Elze
Mulder (tel. 06- 53510073, email: emulder@afmp.nl.

»

Mocht dit nog niet in je plaatje passen maar
je wil wel graag mee praten over zaken die
spelen binnen je sector (rechtspositioneel, arbeidsvoorwaardelijk, etc.) neem dan ook even contact
op. Naast kandidaten voor deze verkiezingen zijn
wij ook altijd op zoek naar enthousiaste groepshoofden en contactpersonen.
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blikopener
Tekst Alex Groothedde

Risico’s nachtdiensten onderzocht:

Uit je
ritme

Begin vorig jaar heeft de AFMP met andere twee bonden
van FNV Veiligheid (NPB en MARVER) aandacht besteed aan
de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van werken in de nacht. We
stonden stil bij de maatregelen die werkgever en werknemers volgens recente
onderzoeken in met name de ziekenhuizen zouden kunnen nemen om die risico’s
te beperken. We pakken de draad weer op nu FNV Veiligheid via de NPB betrokken
is bij een nog lopend kleinschalig onderzoeksproject binnen de politie.

R

egelmatig werken op
tijden dat je volgens
het natuurlijke levensritme zou moeten
slapen heeft onvermijdelijk gevolgen voor
je gezondheid en
alertheid. Dat is de afgelopen jaren
wetenschappelijk vastgesteld in verschillende sectoren in binnen- en buitenland.
’s Nachts werken geeft een verhoogde
kans op slaapproblemen, een verstoorde stoelgang, een verstoord eetpatroon,
hoofdpijn, prikkelbaarheid, concentratieproblemen en gebrek aan energie.
Uit een onderzoek onder verpleegkundigen blijkt dat er veel misverstanden
bestaan over eten in de nacht. Het
nuttigen van een warme maaltijd tijdens
een nachtdienst is niet ongebruikelijk:
opgewarmde kliekjes van thuis of een
snack van de shoarmaboer om de hoek.
In die uren functioneert het spijsverteringsstelsel echter niet optimaal, ook al
ben je aan het werk. Volgens je lichaam
zou je in slaap moeten zijn en daar zijn
je organen dan ook op afgestemd. Veel
en vet voedsel wordt niet verteerd en
ligt zwaar op de maag.
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OpLinie vraagt zich af hoe militairen
omgaan met vermoeidheid en voeding.
Wij stelden die vraag aan twee militairen
die dezelfde functie bij Situatiecentrum
Landmacht hebben, met in grote lijnen
hetzelfde nachtdienstrooster. De een
(Jan Hoekstra) is 30 jaar, de ander (Leo
Sterk) is 55.
In zeven weken tijd hebben beide collega’s acht nachtdiensten. Dat zijn er vier
keer twee achter elkaar. Daarna volgt
een uitslaapdag gevolgd door twee
dagdiensten en twee reservediensten
waarbij ze kunnen thuisblijven totdat
ze eventueel opgeroepen worden.
Doordeweekse nachtdiensten duren
tien uur, die in het weekend twaalf uur;
dat is inclusief twee keer een half uur
overdracht. Beiden kunnen prima leven
met dit rooster.

Bewust eten en regelmatig
sporten
Het Situatiecentrum van de Landmacht
assisteert 24 uur per dag bij problemen of vragen over lopende missies
en (buitenlandse) oefeningen. Eerste
Luitenant Leo Sterk (55) heeft tijdens
zijn nachtdiensten bij SitCen telefoon-

“

ik zou de hele nacht
wel kunnen eten, maar
ik beheers me’
dienst. De telefoontjes kunnen vanuit
alle gebieden komen waar militairen
zich bevinden, of van het thuisfront in
Nederland. Het is voor hem geen fysiek
belastende baan en de nachtdiensten
zijn voor hem geen overmatige extra
belasting. Dat komt deels door een
goed rooster en ook omdat hij bewust
eet en regelmatig sport. “Ik zou de hele
nacht wel kunnen eten, maar ik beheers
me.” Dat is voor veel collega’s nog niet
zo eenvoudig. “Kijk, je hoeft ’s nachts
natuurlijk niet te eten, maar het is er wel.
Zelf pak ik liever een fruitbakje, maar als
je niet sterk in je schoenen staat heb je
een uitdaging. Dan kun je de hele nacht
door wel vlees, brood of een gebakken
eitje naar binnen werken. En als je dat
elke dag doet gaat het mis. En de schijf
van vijf is belangrijk, dus overdag zorg ik
voor voldoende variatie in het eten.”
Bij Leo komt het niet op om overmatig

Dikmakers

»

Leo Sterk: “Ik ken veel collega’s die kaas of
worst snoepen. Dat zijn de dikmakers. Je ziet
dat die collega’s wat gezetter zijn en ze proberen
dan ook af te vallen. Ik denk dat je, wat dat betreft,
vooral moet uitkijken met wat je ’s nachts eet.”

Microslaapjes

»

Als je erg vermoeid bent, heb je meer kans
om fouten te maken. Ben je erg vermoeid,
dan kun je last krijgen van microslaapjes die 2
tot 15 seconden kunnen duren. Dit kan leiden tot
fouten op het werk of op weg naar huis. Wat ook
kan is dat je last krijgt van het ‘Automatic Behavior
Syndrome’. Je hersenen staan dan op de automatische piloot, je ogen zijn nog open maar met een
starende, ‘lege’ blik. In deze toestand ben je in staat
om routinetaken uit te voeren, maar minder goed
gaat het als je moet reageren op veranderende
omstandigheden.

te gaan eten, terwijl die verleiding wel
degelijk op de loer ligt. “Misschien wel
uniek is dat we hier over het eten niets
te klagen hebben en we niets mee
hoeven te nemen. Bij SitCen hebben we
doordeweeks eten van de keuken en in
de weekeinden bakken of warmen we
nasi of bami op. Zelf ben ik een fervente
koker en ik neem soms Indonesische
hapjes mee. Maar ik zorg wel dat ik ’s
nachts geen maaltijd eet. Hooguit eet ik
een bak vla en drink ik Spa rood. En de
snoeperijen vallen mee.”

In dagritme blijven
Luitenant Jan Hoekstra (30) is stafofficier bij SitCen en doet hetzelfde werk als
Leo Sterk. “Toen ik hier begon en nachtdiensten ging draaien had ik de neiging
om ’s avonds of ’s nachts lekker te gaan
eten. Dan pakte ik een lekker sateetje
in plaats van een boterham. Maar na
twee, drie maanden kwam ik erachter
dat dit niet de beste optie was. Ik werd
zwaarder omdat ik vet at. En omdat ik
maximaal twee nachtdiensten achter
elkaar heb, probeer ik qua eten in het
dagritme te blijven. Ik eet nu ’s avonds
en ’s nachts bijna niets.” Hij is nu weer op

een redelijk normaal gewicht. Jan merkt
dat hij na twee nachtdiensten achter
elkaar last heeft van zijn spijsvertering.
“Dan heb ik een opgeblazen buik. Ik
merk dat mijn lichaam overstuur is als ik
’s nachts heb gegeten. Al is het niet veel,
ik gooi er ’s nachts toch wat in.”

Vermoeidheid
Welk moment is voor Leo Sterk en
Jan Hoekstra het meest lastig tijdens
nachtdiensten? Jan Hoekstra heeft het
rond een uur ’s nachts het moeilijkst. “Ik
ben een ochtendmens, dan heb ik niet
zoveel last, maar om 01.00 uur mag de
tijd wel wat sneller gaan.” ‘s Ochtends
neemt hij een ontbijt voordat hij naar
huis rijdt (ook een rit van een half uur),
om daar een paar uur te gaan slapen.
Leo heeft meestal zo om half vijf ’s
ochtends een dipje. “Vlak voor het licht
worden. Het is dan even doorbijten.
Maar met het werk heb ik er dan geen
last van, omdat ik dan vrijwel nooit telefoontjes krijg. En ik blijf gewoon rustig in
mijn stoel hangen.” Hoe is het eigenlijk
na de dienst? Is het naar huis rijden riskant omdat er concentratieverlies is? “Ik
hoef maar een half uur te rijden, ik kan

makkelijk naar huis. Er zijn wel collega’s
die even blijven slapen als ze vinden dat
ze te moe zijn. Daar hebben we op de
Kromhout kazerne twee kamers voor.
Ja, dat is hier goed geregeld.”

Uitgesteld effect
Ook al is Jan Hoekstra tijdens de nachtdienst matig qua eten, hij merkt wel een
uitgesteld effect. “Met twee nachtdiensten kom je niet echt in een ritme,
terwijl dat zoals ik weet bij drie of vier
nachtdiensten wel het geval is. De dag
na de tweede nachtdienst ben ik moe,
want al is het een uitslaapdag, ik wil wel
in het dagritme komen, dus slaap ik niet
al te lang. Omdat het dan een luie dag is,
heb ik de neiging om te gaan snoepen
en lekker te eten. Het is eigenlijk een
waardeloze dag, want ik wil én uitslapen
én in het dagritme komen, en dat bijt
elkaar. Omdat ik dan moe ben, heb ik op
zo’n dag geen zin om echt te koken. Dan
pak ik een hamburger uit de diepvries
en bak ik die. Dat is toch wat lekkerder
dan een plak kaas op brood.” Ideaal is
dat niet, beaamt hij. “Toen ik op missie
was en zeven nachtdiensten achtereen
draaide, had ik daar minder last van.”
oplinie
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europees parlement
Tekst alex groothedde

»

Hoe denken andere politieke
partijen (met drie of meer zetels in
het Europees Parlement) over sociale- en
defensiethema’s?

CDA
Sociaal: Er moet worden geïnvesteerd in adequate opleiding en scholing van kinderen, die
aansluit de bij de vraag van de arbeidsmarkt.
De EU moet sturen op hervormingen van
economie en arbeidsmarkt. Dat betekent dat
overheden en bedrijven om-, her- en bijscholing stimuleren voor werknemers.
Defensie: Veiligheid wordt een toenemende
taak van de EU waar op den duur defensieintegratie bij hoort zoals in het Verdrag van
Lissabon is afgesproken.

D66
Sociaal: In veel Europese landen, ook in
Nederland, moet de sociale zekerheid worden gemoderniseerd. Regelingen gaan nog
te vaak uit van traditionele gezinssituaties,
banen voor het leven en het altijd werken
binnen de grenzen van één land.. Flexibiliteit,
diversiteit en mobiliteit moeten maximaal
gefaciliteerd worden..
Defensie: D66 wil dat Europa zijn verantwoordelijkheid kan nemen in samenwerking
met internationale partners.Dit kan op termijn leiden tot één Europese krijgsmacht.

GroenLinks
Sociaal: Iedereen in de EU moet volgens
de partij kunnen rekenen op een afdoende
sociaal vangnet en pensioen, goede gezondheidszorg en behoorlijke arbeidsvoorzieningen. Lidstaten moeten de loonontwikkeling
op elkaar afstemmen, zodat mensen binnen
de EU bijvoorbeeld recht hebben op een
minimumloon.
Defensie: Door de vorming van een Europese
defensiemacht kunnen de EU-landen straks
gezamenlijk een bijdrage leveren aan het
voorkomen of beheersen van conflicten.

PVV
Sociaal: Nederland uit de EU. Verlaging
accijnzen en belastingen leidt tot extra
koopkracht,en extra groei en extra banen.
Defensie: De PVV wil dat Nederland weer
baas wordt over de eigen grenzen. We willen
vrij en soeverein zijn
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Verkiezingen Europees Parlement op 22 mei:

Stemmen
voor een sociaal
en veilig Europa

Willen we een socialer en veiliger Europa? Dan is het belangrijk
dat we op 22 mei stemmen op een kandidaat voor het Europees
Parlement die daar oog voor heeft. Hoe willen PvdA-kandidaat
Agnes Jongerius en Europarlementariër Hans van Baalen (VVD)
en andere grotere partijen dit bereiken?

Hoe ziet u Europese militaire
samenwerking?
Jongerius “De conclusie van de
Europese Raad van december vorig
jaar laten zien dat Europese defensiesamenwerking nu eindelijk hoog op de
Europese agenda staat, iets waar de
PvdA al sinds 1999 voor pleit. Wat kunnen we Europees gezamenlijk doen om
onze individuele en gezamenlijke operationele inzetbaarheid te maximeren.
Taakspecialisatie in Europees verband
als uitgangspunt betekent: wat doen
wij beter dan anderen? Wat komen de
NAVO en Europa tekort en is daarin
een rol weggelegd voor Nederland? Er
zijn samenwerkingsmogelijkheden op
het gebied van training, onderhoud
en gezamenlijk gebruik. Daarnaast
kunnen lidstaten ook van elkaar leren.
Nederland heeft bijvoorbeeld de
voor- en nazorg trajecten van militairen
bijzonder goed geregeld. Daar heeft de
PvdA zeer voor geijverd en dit verdient
navolging in meer EU lidstaten.”
van baalen “Er is in alle NAVO-landen al
heel veel bezuinigd op Defensie, maar
je ziet in deze crisis rond Oekraïne dat
je dan niks meer kan. Daarom moet
de NAVO worden versterkt. Er moet
extra worden geïnvesteerd in plaats van

bezuinigd – anders dus dan wat we een
jaar geleden zouden hebben gezegd.
In Nederland moet de vloot worden
versterkt, en de Landmacht moet geen
zwaar materieel afschaffen. Kennis van
de tanks moeten we door samenwerking met Duitsland behouden. Samen
met Oost-Europese landen moeten
we investeren in troepen die kunnen
verdedigen. Dat moeten we combineren
met het behoud van de expeditionaire
krijgsmacht, zodat we missies kunnen
blijven uitvoeren.”

Welke (sociale) wet- en
regelgeving moet Europees
worden geregeld?
Jongerius “In principe vind ik dat veel
van de sociale taken nationaal moeten
blijven. Pensioenen, sociale zekerheid, sociale woningbouw en dergelijke blijven gewoon een Nederlandse
aangelegenheid. Op sommige punten
kunnen we echter wel meer Europees
samenwerken. Neem bijvoorbeeld de
arbeidsinspectie. Arbeid is meer en
meer grensoverschrijdend, terwijl landen
alleen maar binnen de eigen grenzen
controleren. We zouden in Europa veel
meer kunnen samenwerken om bijvoorbeeld schijnconstructies op te rollen en
oneerlijke concurrentie aan te pakken.”

FNV en Europa
H De FNV wil een sociaal Europa met

van baalen “Veel zaken moeten we niet
in Brussel regelen maar in Nederland,
zoals nu al gebeurt in het overleg tussen overheid, vakbonden en werkgevers. Richtlijnen over de grootte van
wc-stortbakken moeten we niet vanuit
de EU doen, dat voorkomt irritatie.
Maar samenwerken op het gebied van
veiligheid moeten we wel. Met een
Europees register voor pedofielen was
Robert M. niet in ‘ t Hofnarretje terecht
gekomen. Of neem de CO2 reductie:
de EU kan richtlijnen opstellen, maar
de lidstaten moeten bepalen hoe het
ingevuld wordt. Lidstaten zijn geen
kinderen, laten we de verantwoordelijkheid daar houden. Ik pleit wel voor een
Europese energie-unie en een Europees
gasleidingnetwerk omdat inmiddels
wel bewezen is dat afhankelijk zijn van
Rusland een slechte zaak is.”

Welke afspraken
over belastingen en
arbeidsvoorwaarden maken
Europa sterker en socialer?
Jongerius “Belastingheffing blijft in
de hoofdzaak een nationale aangelegenheid. Wat we willen is dat landen
onderling een minimumtarief voor
vennootschapsbelasting instellen. Nu
zie je nog dat grote bedrijven landen
tegen elkaar uitspelen en dat sommige landen (bijvoorbeeld Luxemburg
en Bulgarije) zich profileren als fiscaal
zeer ‘vriendelijke’ vestigingsplaatsen.
Europese samenwerking om belastingontwijking aan te pakken zou hier een
eind aan kunnen maken. Gelijk loon
voor gelijk werk, en Europese samenwerking op het gebied van inspectie en
handhaving kunnen veel doen om de
‘race to the bottom’ te stoppen. Europa
moet weer trots zijn op wat we allemaal
bereikt hebben en op de prachtige
sociale stelsels die we hebben opgebouwd. We moeten elkaar motiveren in
een ‘race to the top’!”

van baalen “Landen moeten dezelfde
afspraken maken over BTW, maar de
hoogte van belastingtarieven kunnen
per land verschillen; dat moeten de
landen zelf afspreken. Handen af van de
belangen van de lidstaten, ook op het
gebied van arbeidsvoorwaarden. Neem
nu de arbo-regels. Beeldschermen zijn
tegenwoordig zo goed, dat je er makkelijk langer dan twee uur achter kunt
zitten. Laten we dat soort zaken per
land bekijken en niet Europees maken.
Want dan loop je kans dat de norm
lager wordt en bepaalde Nederlandse
verworvenheden vervallen omdat
werkgevers het best handig vinden om
die lagere norm over te nemen.”

genoeg koopkracht en echte banen voor
iedereen en vooral voor jongeren. De door
Brussel en Den Haag opgelegde privatisering
en marktwerking hebben een zeer negatief
effect op de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van de contracten van werknemers. De
FNV is voor gelijk loon voor gelijk werk, ook
voor arbeidsmigranten. Ook wil de FNV een
betere handhaving en controle, zodat Cao’s
niet ontdoken kunnen worden. Dat speelt
bijvoorbeeld in de bouw, in de agrarische sector en in het transport. Iedereen heeft recht op
een leefbaar loon, genoeg zekerheid, respect
en veilig werk.

Hoe moet (jeugd)
werkloosheid Europees
worden opgelost?
Jongerius “Ten eerste wil de PvdA een
werkloosheidsnorm van 5% invoeren.
Deze norm zal dan naast de begrotingsnorm van 3% bestaan. De twee normen
gaan hand in hand; landen met een laag
structureel tekort hebben vaak ook een
lage structurele werkloosheid en visa
versa. Overheden worden door deze
norm aangespoord om de werkloosheid
in hun land terug te dringen. Dus ook de
jeugdwerkloosheid. Daarnaast willen we
dat de leeftijdsgrens van hetJeugdwerkgarantieplan (geen jongere onder 25
zonder baan, stage of opleiding) opgerekt wordt naar 27 jaar. Ook moeten er
substantieel meer fondsen voor vrijgemaakt worden. (Jeugd)werkloosheid
moet bovenaan de Europese agenda
staan tot het opgelost is.”
van baalen “Een sterke markt, meer
export, handelsverdragen en een
stabiele munt zorgen voor houden aan
afspraken. Dat is kiezen voor armoede
en een munt die kapot gaat. Voor
werkgelegenheid. Hooguit een paar
kleinere landen halen een werkgelegen-

Op vrijdag 4 april demonstreerden 50.000 vakbondsleden uit 28 Europese landen voor een sociaal Europa
in Brussel. De FNV was aanwezig met een grote delegatie van tweeduizend leden uit alle FNV-bonden.

“

De FNV wil een sociaal
Europa met echte banen
voor iedereen’
heidsnorm van 5 procent, waardoor het
stabiliteitspact terzijde geschoven zou
kunnen worden en geen land zich meer
hoeft te werkgelegenheidsbeleid geldt
geen ‘one size fits all’. De interne markt
bepaalt het beleid.
Jongeren moeten wel arbeidservaring
kunnen opdoen. Ik pleit er voor om
landbouwsubsidies af te romen en met
dit geld werkervaringsplaatsen te creëren – tijdelijke, dus géén Melkertbanen.
Er moet geen overkoepelend Europees
fonds voor komen, want dat werkt
alleen maar bureaucratie in de hand.
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Foto: Birgit de Roij

veteranenberichten
Tekst Fred Lardenoye en Janke Rozemuller

Serife Hökelekli,
sociaal raadsvrouw
van het SJL.

Foto: Jos Morren

Veteranenkunst
in museum
Bronbeek
H Van 3 april t/m 28 september

Inloopspreekuur
Sociaal Juridisch
Loket

»

Als onderdeel van de serviceverlening aan veteranen is de AFMP
aangesloten bij het Sociaal Juridisch
Loket (SJL). Het SJL biedt nu als service
een gratis, wekelijks inloopspreekuur
waarbij een van de medewerkers naar
u luistert, met u in gesprek gaat en u
van sociaal (juridisch) advies voorziet.
Het inloopspreekuur vindt iedere
woensdag plaats tussen 10.00 en 12.00
uur. U kunt zich aanmelden maar u ook
zonder afspraak langskomen en zich
melden bij de receptie van Stichting
de Basis, Willem van Lanschotlaan 1 in
Doorn. Om wachten te voorkomen is
het maken van een afspraak raadzaam.
Dan weet u ook zeker dat u aan de
beurt komt.
Het SJL geeft onafhankelijk, professioneel en gratis advies aan (oud-) militairen en politiemedewerkers op het
gebied van sociaal juridische thema’s.
De medewerkers van het SJL gaan
zorgvuldig en vertrouwelijk met alle
vragen en problemen om. Het SJL is
een eerste aanspreekpunt voor iedere
veteraan.
U kunt het SJL zowel telefonisch (0343474182), als per e-mail (info@sjloket.
nl) en via de website (www.sjloket.nl)
FL
bereiken.
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2014 presenteert de Stichting
Veteranen Kunst (SVK) in
Museum Bronbeek in Arnhem de
expositie Na de missie: de kunst
van het verwerken. Deze expositie toont ruim 60 tekeningen,
schilderijen, beeldhouwwerken
en installaties, gemaakt door veteranen naar aanleiding van hun
ervaringen tijdens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië, Korea,
Cambodja, Irak en Afghanistan.
De SVK heeft sinds haar
oprichting in 2007 als doel om
kunstwerken te exposeren die
zijn gemaakt door Nederlandse
veteranen. Zij maakten de
kunst naar aanleiding van hun
ervaringen tijdens oorlogen en
VN-missies - en vaak ter verwerking ervan. Ook biedt de kunst
hen de kans hierover in gesprek
te gaan. De SVK wil zo een brug
slaan tussen de maatschappij en
veteranen van alle leeftijden; ook
de veteranen die nog in werkelijke
dienst zijn.
adres: Museum Bronbeek,
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem
openingstijden: dagelijks (beh
maandag) 10.00 - 17.00 uur
gratis toegang met: Pas Vrienden van Bronbeek, Veteranen-pas,
Defensiepas, Reservisten-pas en
FL
Museumkaart

‘The Road to Luxury no1’ door
Kosovo- en Afghanistanveteraan Stef Fridael.

De eerste PTSShulphond Vigo werd
in 2012 bij Afghanistanveteraan Patrick
Kaslander geplaatst.

Hulphond Nederland
viert 30-jarig bestaan

»

Hulphond Nederland viert dit jaar haar
30-jarig bestaan. De stichting plaatste in 2012
als eerste in Nederland een PTSS-hulphond bij
een veteraan met een posttraumatisch stress syndroom (PTSS); vorig jaar volgden er nog zeven. In
2014 wil Hulphond Nederland nog eens tien PTSShulphonden aan veteranen overdragen. Daarvoor
is in totaal 210.000 euro nodig, zo meldt de stichting. Voor het opleiden van PTSS-hulphonden
ontvangt Hulphond Nederland geen subsidies.
De stichting roept mensen en organisaties op om
het 30-jarig bestaan samen te vieren door zoveel
mogelijk fondsenwervende evenementen te
organiseren. Met de opbrengsten kan Hulphond
Nederland nog meer mensen helpen die baat
hebben bij een hulphond. Info: www.hulphond.nl
JR

Hoitink wordt
nieuwe Inspecteur
der Veteranen
H Generaal-majoor Bart Hoitink volgt op
30 juni luitenant-generaal Ton van Ede op
als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
(IGK), tevens Inspecteur der Veteranen.
Laatstgenoemde gaat met leeftijdsontslag.
Hoitink is nu nog directeur van de Directie
Aansturen Operationele Gereedstelling
bij de Defensiestaf. De IGK treedt op als
onafhankelijke adviseur van de minister, als
bemiddelaar van (oud-)Defensiepersoneel
FL
en als Inspecteur der Veteranen.

werk en inkomen

Reactie van Defensie als vervolg op artikel

Meer openheid
zou Defensie sieren

OpLinie vroeg Defensie om te reageren op drie vragen van de AFMP, naar
aanleiding van de uitzending van Dossier EenVandaag over de dood van
Boy van Geffen (zie pagina 4 – 7 in dit blad).

Vraag 1

Vraag 3

AFMP Waarom hebben de AFMP en de
andere vakbonden het vertrouwelijke
rapport van Defensie nooit gekregen,
terwijl er meerdere malen om informatie
is gevraagd en het over de veiligheid
van het defensiepersoneel gaat?

AFMP Wat is de reactie van Defensie
op het voorstel van de AFMP aan de
minister van Defensie om oude zaken
versneld af te wikkelen door opdracht
te geven om de lopende dossiers
door een onafhankelijke, bijvoorbeeld
de Nationale ombudsman, te laten
bekijken en snel met oplossingen te
komen.

Antwoord van Defensie Veel van deze
rapporten zijn gericht op verbeteringen
van de bedrijfsvoering en betreffen
Arbo-achtige casuïstiek. In de regel,
zeker waar het individuele gevallen
betreft, delen we dergelijke rapporten
niet met vakbonden. Het betreft hier
interne onderzoeken. Mochten dergelijke onderzoeken aanleiding geven om
aanpassingen in personeelsbeleid te
maken, dan kunnen rapporten in voorkomende gevallen wel worden gedeeld.
Reactie AFMP Er wordt gesproken
over Veel van deze rapporten terwijl we
expliciet vragen waarom we dit rapport
niet hebben gekregen. Op die vraag
geeft Defensie geen antwoord. We zijn
niet vertrouwelijk op de hoogte gesteld
van de bevindingen van het rapport, terwijl de AFMP meerdere malen verzocht
heeft om nadere informatie. Bovendien
strekken de conclusies uit dit rapport
veel verder dan een individueel geval.
Dit rapport had ons inziens dus met de
bonden gedeeld moeten worden.

“

Waarom wachten op
beantwoording
van kamervragen?’
Vraag 2
AFMP Is Defensie alsnog bereid het
vertrouwelijke rapport beschikbaar
te stellen, te bespreken met de vakbonden en toe te lichten wat de stand
van zaken is m.b.t. de conclusies en
aanbevelingen?
Antwoord van Defensie Ja.
Reactie AFMP Defensie is (eindelijk)
bereid het rapport beschikbaar te
stellen. Maar Defensie had beter haar
afspraak met de bonden na kunnen
komen om over dergelijke situaties overleg te voeren en over de uitkomsten van
dit rapport, meteen nadat het beschikbaar was met de bonden (vertrouwelijk)
in gesprek te gaan.

Antwoord Defensie Zoals bij vraag
twee aangegeven gaat Defensie graag
met de vakbonden in gesprek hoe in
algemene zin hier mee om te gaan.
In dat gesprek kunnen de voorstellen
van de AFMP worden meegenomen,
dus we gaan nu in dit artikel niet
vooruitlopen op de mogelijke uitkomsten van dat gesprek. Bovendien zijn
er Kamervragen gesteld over deze
kwestie, dus die gaan we eerst beantwoorden voordat we met de bonden
in gesprek kunnen gaan.
Reactie AFMP Wij constateren
dat Defensie hier een ontwijkend
antwoord geeft. Bonden en Kamer
hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Onduidelijk is waarom
de bonden hier op de beantwoording
van de Kamervragen moeten wachten.
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computerhoek
Tekst wim van den burg

Gratis foto’s
bewerken
H Hornil StylePix is gratis grafi-

Opstartdisk
maken
H Je hebt een storing aan je pc
waardoor hij niet meer wil opstarten. Je enig mogelijke redding is
het gebruik van een opstartdisk,
maar die heb je natuurlijk nooit
gemaakt. Wat nu? Ga op zoek
naar een andere computer en
surf daarop naar www.bootdisk.
com. Daar vind je alles om de
geschikte opstartdisk te maken –
of het nu voor Dos, Windows of
Linux is. En dan heb ik het over de
juiste bootdisk inclusief de cd-rom
drivers, zodat je na het opstarten
eventueel het besturingssysteem
van cd kunt installeren.
Je downloadt en start een
EXE-bestand. Vervolgens word
je verzocht een lege diskette of
cd in het station aan te brengen,
die wordt voorzien van alle
bestanden die nodig zijn om
op te starten. Deze schijf kun je
dan gebruiken om je gecrashte
pc weer tot leven te brengen of
om een lege pc op te starten en
daarna een besturingssysteem te
installeren. Op www.bootdisk.com

vind je naast opstartbestanden
nog veel meer systeembestanden, utilities, tips en handleidingen. Een prima site dus in geval
van computerproblemen.
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Alternatieven
voor Whatsapp

»

Nu Whatsapp door Facebook is
overgenomen zijn veel gebruikers op zoek naar een andere gratis
berichtendienst voor smartphones. Ze
vrezen dat hun privacy en die van hun
contacten in het geding is. Maar wat zijn
de beste alternatieven voor Whatsapp?
De meeste mensen die Whatsapp
verlaten kiezen voor het Russische
Telegram, opgericht door dezelfde man
(Pavel Durov) die de Russische variant
van Facebook heeft opgezet. Ook het
gebruik van Telegram is gratis en het
programma lijkt erg op Whatsapp, zodat
de overstap eenvoudig is. Direct na het
nieuws van de overname van Whatsapp
door Facebook werd Telegram zo
populair dat er bij deze webdienst
capaciteitsproblemen ontstonden. Die
zijn echter alweer grotendeels opgelost.
Volgens Telegram hebben ze al 800.000
Nederlandse gebruikers. Dat betekent
dat veel van je contacten er waarschijnlijk al bij aangesloten zijn.
Een ander alternatief voor Whatsapp
is Line uit Japan, dat inmiddels door
360 miljoen mensen gebruikt wordt.
Ook deze software is gratis. Ze toont
geen reclame; het geld moet worden
verdiend door de verkoop van games
en stickers. Line is ook te gebruiken op
je pc, onder andere om mee te bellen.
Het is dus meteen een alternatief voor
Skype. Een ander voordeel is dat je
je telefoonnummer niet hoeft prijs te
geven. Je contacten kunnen je ook benaderen via je gebruikersnaam. In Azië is
Line erg populair omdat je je kunt abonneren op berichten van beroemdheden.
Verder is het programma leuk omdat het
veel emoticons en andere plaatjes kent.

sche software met geavanceerde
mogelijkheden. Het is een eenvoudig programma, ook geschikt voor
onervaren gebruikers. Ook van je
computer vraagt het weinig capaciteit; er is zelfs een portable versie
die op een usb-stick of geheugenkaartje draait. Hornil StylePix biedt
de eenvoudige functies die veel
gratis fotobewerkingssoftware
biedt, zoals het draaien van foto’s,
het aanpassen van het formaat en
het verwijderen van rode ogen.
Daarnaast heeft het complexere
taken in huis, neem bijvoorbeeld
het aanbrengen van teksten,
het verwijderen van ruis en het

scherper (sharpen) of juist waziger
maken (blur) van afbeeldingen.
Bovendien biedt het veel gereedschap om afbeeldingen te tekenen.
Evenals Photoshop werkt het
programma met lagen (layers).
Dat maakt de mogelijkheden voor
beeldbewerking een stuk groter. Je
kunt heel eenvoudig foto’s en tekeningen over elkaar heen leggen en
later alleen een bepaalde laag aanpassen. Ook heeft Hornil Stylepix
veel goede filters, tekentools en
teksttools. Bovendien is het in het
Nederlands beschikbaar.
Downloaden op http://hornil.com/
en/downloads

verenigingsnieuws

Overleden
Dhr. J. Luthart
Flamingostraat 46
5912 XJ Venlo
14 februari 2014 (88)

Dhr. J.B.F.M. Huls
Heemraadweg 17
2741 NC Waddinxveen
3 maart 2014 (64)

Dhr. H. Muskee
Hofstukken 82
9407 LC Assen
15 maart 2014 (91)

Dhr. J. de Nooijer
Bernhardplein 25
1781 HG Den Helder
16 februari 2014 (92)

Dhr. J.C. Wilschut
Anjerhof 50
3434 HS Nieuwegein
4 maart 2014 (82)

Dhr. C.J. van Eck
Rietvoorndaal 38
2553 NK ’s-Gravenhage
21 maart 2014 (87)

Dhr. J. Lammerse
Kaarsenmakersstraat 2
2312 SG Leiden
20 februari 2014 (95)

Dhr. E.J. van de Hoef
Korhoenderstraat 5
5451 WC Mill
10 maart 2014 (72)

Dhr. C.M. Langenberg
Orchideeenlaan 13
2106 BH Heemstede
24 maart 2014 (78)

Dhr. R.A. Gaal
Nicolaas Beetsstraat 22
9636 GJ Zuidbroek
24 februari 2014 (81)

Dhr. J. Slot
Schurinksweg 13
7523 AP Enschede
10 maart 2014 (67)

Dhr. Th.P.J. Olifiers
Gerard ter Borchstraat 124
4703 NP Roosendaal
26 maart 2014 (82)

Dhr. A. Springer
Rondweg 305
2922 ET Krimpen aan den IJssel
28 februari 2014 (89)

Dhr. J.V. Volkert
Dorpsplein 85
6931 CZ Westervoort
14 maart 2014 (81)

Dhr. A.M. de Ruiter
Zonnebloemstraat 6
6942 WX Didam
31 maart 2014 (68)

50-jarig
lidmaatschap
Dhr. F.A. Hooper
Delft
Dhr. W.V. Smit
Maassluis
Dhr. W. Paerel
Den Dolder
Dhr. H.A.F. van Schaik
Voorthuizen
Dhr. M. van der Ziel
Emst
Dhr. C.H.J.T. van Welt
Ede
Dhr. A.T.J. Grashuis
Enschede

PA-bijeenkomsten
datum

plaats

PA-groep

aanvang

locatie

adres

tel.nummer

1 mei 14

Amersfoort

Eemland en Doorn

13.30 uur

Restaurant De Amershof

Snouckaertlaan 11

033-4613524	Peter Verwoerd

sectorhoofd PA

6 mei 14

Appingedam

Groningen

14.00 uur

ASWA gebouw

Klauckelaan 16

0596-623315

Gerard Dillerop

8 mei 14	Ede

Veluwe

14.00 uur

Café Vink

Schaapsweg 9

0318-611576

Gerard Dillerop

13 mei 14	Leeuwarden

Friesland

14.00 uur	Zalencentrum De Schakel

15 mei 14	Emmen

Emmen

14.00 uur

Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes	Mantingerbrink 140

0591-610201

27 mei 14

Colmschate

Salland

14.00 uur

CR ’t Hof van Colmschate

0570-651300 Gerard Dillerop

24 sept 14

Schaarsbergen

ZO-Veluwe

13.30 uur	PMT De Landing, Schaarsbergen

Deelenseweg 28

026-4430487 Bert Weeren

25 sept 14

Voorburg

Haaglanden

14.00 uur

Hotel Mövenpick

Stationsplein 8

070-3373737	Peter Verwoerd

29 sept 14

Weert

Poort van Limburg

10.00 uur

Dienstencentrum De Roos

Beekstraat 29

0495-520580 Bert Weeren

29 sept 14	Eindhoven

De Kempen

13.30 uur	Zalencentrum Ambassadeur	L.Napoleonplein 21

2 okt 14

Brabant Noord-Oost 14.00 uur

Uden

Havingastate 7
Holterweg 104

058-2672450 Gerard Dillerop
Gerard Dillerop

040-2520673 Bert Weeren

Cafe Moeke 	Oude Udenseweg 10 0413 262102

Bert Weeren
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UITZENDCERTIFICAAT AFMP
Zeker op uitzending

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.

Waar vraagt u uw certificaat aan?
• Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzend- certificaat;
• 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!
DFD stuurt u het bewijs van dekking en zal u verder informeren.

Foto: AVDD

DFD-abonnement

110225 Advertentie (halve pagina) AFMP Uitzendcertificaat ACE.indd 1

30-1-2013 13:45:21

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!
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!
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puzzel

column

door dirry koomans

De bankzitter

Kies Kees

A
B N

N

C
D
E
F

N

G
H

N

I

Omschrijving
A. Conciërge
B. Deel van een werkdag
C. Oud Hollands gerecht
D. Democratisch recht
E. Politierang
F. Militaire rang
G. Fortuinlijk
H. Minstens
I. Trapauto

Boncadeau!
Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 14.05.2014 naar:
Redactie Oplinie, Postbus 157, 3440 AD Woerden
of stuur een e-mail naar: puzzel@afmp.nl
Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de juiste inzendingen verloten wij een
Boncadeau t.w.v. 25 euro! Uit de oplossingen van de puzzel uit het vorige nummer trokken wij S. Sypkens uit Medemblik.

»

Stemadvies geven? Tot voor kort
durfde ik niet eens. Ik herinner
me nog de jaren ver terug in de vorige
eeuw. Een vakbond, hoe activistisch
ook, was verdoemd als zo’n organisatie
maar in de richting van welke politieke
stroming dan ook adviseerde. Ik durf
het nu wel aan. Weliswaar op eigen
houtje, maar dan toch. Bij de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen
(‘t kan effe duren!): kies Kees van der
Staaij wanneer je een beetje lef in je
donder hebt. Jawel, de fractieleider van
de SGP, de Staatkundig Gereformeerde
Partij. En waarom dan wel? Nou, hij
heeft nog niet zo lang geleden in het
openbaar gepleit voor een stop op
afbraak en sloop van Defensie. Er
moet gewoon geld bij, en niet zo zuinig.
En waarom dan wel? Na twintig jaar
afbraak en verzilveren van het vredesdividend is ook Kees erachter gekomen
dat de wereld in feite nog nooit zo
onveilig is geweest. Hoog tijd om een
andere koers in te zetten. Het zal sowieso twintig jaar kosten om alle verloren
gegane kennis, ervaring en kunde op
defensiegebied weer eigen te maken.

Roest
“De twintig bestelde NH-90 helikopters
die vooral door de marine op zee en
langs de kust worden ingezet, blijken
niet goed tegen zeezout te kunnen en
moeten al na zo’n 200 uur gebruik voor
ernstig onderhoud naar de werkplaats.”
Je gelooft je ogen niet als je zoiets leest.
Waarvan zijn die heli’s gemaakt? Van
pisbakkenstaal? We leven in het jaar
2014! De metallurgie staat op onmetelijk hoog peil. Bestel maar welke
legering dan ook: komt voor mekaar.
Natuurlijk loop ik hier gevaar als ik zeg
dat er tot op hoog niveau verantwoordelijke onbenullen rondlopen die zich
voor het sommetje van 1 miljard euro
in het pak hebben laten naaien. Een
dreigmail is zo gepleegd. “Bankzitter” is
de naam.
oplinie
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contactpagina

Algemene adresgegevens
Steinhagenseweg 2-C
3446 GP Woerden
postadres
Postbus 157
3440 AD Woerden
telefoon
0348 – 487 050
fax
0348 – 707 411
e-mail
info@afmp.nl
internet
www.afmp.nl
rekeningnr
1933098
openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur

bezoekadres

Afdeling Individuele
Belangenbehartiging (IB)
telefoon
fax
e-mail

0348 – 707 433
0348 – 487 056
ibb@afmp.nl

Ledenadministratie
telefoon
e-mail

0348 – 707 432
ledenadministratie@
afmp.nl

Opzegging van het lidmaatschap
kan geschieden door middel van een
brief gericht aan AFMP/FNV, t.a.v.
Ledenadministratie, Postbus 157, 3440
AD Woerden, of per e-mail: info@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.
Adreswijzigingen kunnen door
gegeven worden via onze website
www.afmp.nl of gezonden aan:
AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
3440 AD Woerden

Bureau Ledenservice *
telefoon
e-mail

0348 – 487 058
info@afmp.nl

* Voor het doorgeven van
ambtsjubilea, leeftijdontslag, opname
in ziekenhuis, uitzendingen etc. Ook
voor vragen over het lidmaatschap,
ledenbenefits en verzekeringen.

Sectorhoofden
Landmacht
Elze Mulder
mobiel
e-mail

Uitgave van FNV Veiligheid
onder verantwoordelijkheid
van de Algemene Federatie
van Militair Personeel

06 - 53 51 00 73
lwolters@afmp.nl

aangesloten bij
• Algemene Centrale van
Overheidspersoneel (ACOP)
• Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV)
• EUROMIL (Europese
organisatie van militaire
belangenverenigingen)

Marine
Lizet Wolters
mobiel
e-mail

Luchtmacht
Ron Segers
mobiel
e-mail

06 – 53 52 60 83
r.segers@chello.nl

Postactief regio Noord/Oost
Gerard Dillerop
mobiel
06 – 41 55 85 54
e-mail
dillerop@afmp.nl

Postactief regio West
Peter Verwoerd
mobiel
06 – 53 52 60 84
e-mail
verwoerd@afmp.nl

Postactief regio Zuid
Bert Weeren
mobiel
e-mail

Colofon

06 – 53 51 00 73
emulder@afmp.nl

06 – 53 52 60 79
bweeren@afmp.nl

Kantoor Den Helder
Wiebe Herweijer van de afdeling
Individuele Belangenbehartiging
bemant het kantoor.
adres
Kerkgracht 3
1782 GJ Den Helder
telefoon
0223 – 693 522
fax
0223 – 693 515
(b.g.g. 0348 – 487 050)

Sluitingsdatum kopij
Oplinie 4 – 2014 sluit op 14.04.2014 en
verschijnt 12.06.2014

redactie
Alex Groothedde, Dick
Harte, Fred Lardenoye, Jos
van Nieuwenhuizen, René
Schilperoort, Anne-Marie Snels
redactieadres
Postbus 157
3440 AD Woerden
telefoon
0348 707 434
e-mail
redactie@afmp.nl
ontwerp & vormgeving
MW
Margo Witte
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 over
genomen zonder voorafgaande
toestemming van de redactie.
oplage
20.700
internet
www.afmp.nl
email
info@afmp.nl
druk
Senefelder Misset
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Medezeggenschap

Tekst: Johan de Rooij

Tekeningen: Erwin Suvaal
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Ook voor onafhankelijk
hypotheekadvies kunt u
bij ons terecht!

Jazeker!

DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en hun
gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de
grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo’n 160 vestigingen. De
Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en
leukste aankoop van hun leven: hun huis.
Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door:
De expertise en zorg van twee specialisten;
Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
De optimale hypotheek met de scherpste tarieven;
Gezamenlijk alles voor u te regelen.
Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

Uw hypotheek onze zorg!
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