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EXCLUSIEF 
VOOR JOU!
AFMP en Stella zijn een mooie samenwerking 

aangegaan! Als lid van de AFMP heb je recht op 

een exclusieve korting: je ontvangt 15% extra 

korting op een Stella e-bike of accessoires, 

bovenop onze lopende acties! 

profiteer op stella.nl/afmp§stella

GRATIS 
PROEFRIT 
ÉN SERVICE 
AAN HUIS2

Bel voor een afspraak 

naar 0341 - 25 22 66 of 

kijk op stella.nl

GRATIS 
E-BIKE 
INSPIRATIE 
MAGAZINE
Vraag het gratis inspiratie 

magazine aan op stella.nl. 

Je ontvangt deze digitaal 

én via de post!

TREKKING PREMIUM
MDB

LIVORNO SUPERIOR
FDST

FIETSEN  
BINNEN 
5 WERKDAGEN!4

40 E-BIKE  
TESTCENTERS MET 
EIGEN WERKPLAATS 
BIJ JOU IN DE BUURT! 

3 JAAR  
ACCUGARANTIE  
+ ACTIERADIUS 
TOT 200 KM!3

ALTIJD GRATIS 
SERVICE  
AAN HUIS!2

DE BESTE 
KLANTBEOORDELING VAN  
NEDERLAND! GEMIDDELDE 
BEOORDELING UIT MEER DAN 
7828 REVIEWS!

15%
KORTING OP EEN STELLA 
E-BIKE OF ACCESSOIRES1

EXTRA BOVENOP 
ONZE LOPENDE ACTIE!

GELDIG T/M 31 DECEMBER 2019

1 Geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella E-bike of op accessoires. Niet in te wisselen voor contanten. Prijswijzigingen, druk-
en zetfouten voorbehouden. Keuze uit meerder accessoires tot een maximum bedrag van €100,-. Bij overschrijding van het 
totaalbedrag van €100,- zijn de accessoires leverbaar tegen bijbetaling. 2Garantie en service op locatie in Nederland, excl. 
Waddeneilanden. 3Bij normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu (op de Hybrid+ Collectie e-bikes  aange-
kocht na 8 mei 2017) en twee jaar garantie op het motorpakket. 4Bij voorraadmodellen en afhaal bij de Stella fabriek.
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Milou Waterschoot kreeg 
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leven is verwoest hierdoor.
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Het bestrijden van cybercriminaliteit stond centraal tijdens de 
themadag ‘Vechten voor veiligheid in de Cyber Age’.
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PENSIOENAKKOORD 2019

76 procent van de FNV-leden stemde vóór het pensioen-
akkoord. Maar wat zijn nu de belangrijkste afspraken?

COVER Militairen demonstratief op de publieke tribune bij een overleg over Defensie na het afwijzen van het vorige resultaat. Bron: Novum RegioFoto  
HET VOLGENDE VERENIGINGSBLAD verschijnt eind september. Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 19 augustus  SALARISBETAALDATA 
woensdag 24 juli, vrijdag 23 augustus, dinsdag 24 september

04
EVENWICHTIG CAO-RESULTAAT 

DEFENSIE 2018-2020 
Op 2 juli hebben de bonden en Defensie een arbeidsvoorwaardenresultaat 

bereikt. We leggen dit resultaat positief aan onze leden voor.



INZETBRIEF
Half april liepen de onderhandelingen 
opnieuw vast, omdat de minister nog steeds 
niet genoeg geld had gehaald en niet bekend 
maakte wat haar inzet was. We gingen toen 
zelfs de kazernes in om ons voor te bereiden 
op acties. Zover is het gelukkig niet geko-
men. Een inzetbrief die we samen met de 
collega’s van andere Defensiebonden op 9 
mei aan de minister stuurden, leidde ertoe 
dat ook de minister eindelijk met haar inzet 
en meer geld over de brug kwam en we weer 
in gesprek gingen. Met meerdere partijen 
aan tafel, die allemaal hun eigen wensen 
hebben, is het een hele klus om een resultaat 
te bereiken dat voor iedereen voldoende is. 

 Vorig jaar oktober wezen 
jullie een onderhande-
laarsresultaat af. Het 
was te weinig, er waren 
te veel onduidelijkheden 
en er ontbraken te veel 
zaken die jullie belangrijk 
vonden. Dat werd ons 
duidelijk nadat we om 

jullie oordeel hadden gevraagd. Toen ook de 
werkgever met jullie in gesprek was gegaan, 
daagde ook daar het begrip. Op het moment 
dat de minister via het kabinet meer geld 
beschikbaar kreeg, werden de onderhande-
lingen eind februari hervat. Maar ook toen 
ging het nog allesbehalve voorspoedig.  

Maar het is ons gelukt: er ligt een uitkomst 
die die we goed genoeg vinden om aan onze 
leden voor te leggen. Zeker in vergelijking 
met het onderhandelaarsresultaat dat jul-
lie vorig jaar afwezen. We hebben nu een 
cao-resultaat waarvan wij vinden dat dit de 
toets der kritiek prima kan doorstaan. Dit 
resultaat leggen we daarom positief aan 
jullie voor. Wij durven te stellen dat er een 
evenwichtig pakket aan maatregelen ligt, 
waarvan iedereen beter wordt. 

Deze cao is wat ons betreft een eerste stap, 
we zijn er nog niet. Als jullie ja zeggen, gaan 
we snel verder praten over belangrijke 
zaken, zoals het loongebouw en het nieuwe 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Evenwichtig  
cao-resultaat Defensie 

2018-2020

04

HET WOORD 
IS NU AAN DE 

LEDEN!
Na lang onderhandelen hebben het ministerie van Defensie en de 

bonden op 2 juli een onderhandelaarsresultaat voor Defensie bereikt. 
Hierbij zijn zij niet over één nacht ijs gegaan, maar uiteindelijk kwamen 
zij tot een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden. We leggen 

dit resultaat positief aan jullie voor.
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DIT EVENWICHTIGE PAKKET
AAN MAATREGELEN LEGGEN WE

GRAAG POSITIEF AAN JE VOOR

FOTO ANP: NOVUM REGIOFOTO
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ARBEIDSVOORWAARDEN

personeelsbeleid. Ook daarvoor komen we 
eerst weer bij jullie terug om te vragen wat 
jullie ervan vinden. Zover is het nog niet. 
Jullie zijn nu aan het woord. Daarvoor is 
het belangrijk goed te weten wat we heb-
ben afgesproken. We gaan de tekst van het 
resultaat in OpLinie niet herhalen, want die 
kunnen jullie overal terugvinden, zoals op 
www.afmp.nl. We beperken ons hier tot de 
belangrijkste zaken. 

LOOPTIJD EN LOONONTWIKKELING
We hebben afgesproken dat het resultaat 
loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 
december 2020. Hiermee sluit dit aan bij de 
datum waarop onze laatste cao afliep. De 
aansluiting is zichtbaar door de ophoging 
van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot een 
volledige 13e maand vanaf 1 oktober 2018. 
Daarmee wordt een belofte aan jullie inge-
lost. Het betekent dat er straks een nabeta-
ling plaatsvindt over de maanden oktober en 
november 2018. Bovendien ontvangen jullie 
in november 2019 een volledige 13e maand. 
Naast de loonsverhogingen krijgen jullie in 
augustus 2019 en 2020 een eenmalige uitke-
ring van 300 euro. Omdat dit eenmalige uit-
keringen zijn, kan er een hoger belastingta-
rief van toepassing zijn dan normaal. Hieraan 
kunnen we niets veranderen, want dat is 
wetgeving van de Belastingdienst. Je teveel 
betaalde belasting krijg je wel terug bij de 
aangifte in het volgende jaar. Vooral doen 
dus! Als je dit lastig vindt, dan kunnen de vrij-
willigers van onze gratis Belastingservice je 
hierbij helpen. Alle in het resultaat vermelde 
loonsverhogingen krijg je ook als je met UGM 
of FLO bent of een wachtgelduitkering hebt.

LOONGEBOUW
Er wordt al jaren gepraat over de invoering 
van een nieuw loongebouw voor militairen. 
Een loongebouw gaat niet alleen over de 
salaristabellen, maar ook over de hoogte 
van jullie toelagen en de reden waarom en 
manier waarop jullie deze ontvangen. Ook 
het functiewaarderingssysteem speelt een 
belangrijke rol. Deze zaken moeten we bij de 
ontwikkeling van een nieuw loongebouw 
allemaal tegen het licht houden. We hadden 

NIEUW PENSIOENSTELSEL 
BELANGIJKE PRIKKEL OM TOT EEN
 NIEUW LOONGEBOUW TE KOMEN
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vergelijkbare sectoren. Zodra die resultaten 
bekend zijn, hebben we informatie in handen 
waarover we met de werkgever in gesprek 
kunnen gaan.

FLEXIBEL PERSONEELSSYSTEEM
In de cao 2017-2018 spraken we af dat er 
binnen drie jaar een nieuw personeelssys-
teem voor militairen zal zijn. Wij vinden het 
echter belangrijk dat mensen nu al meer 
zekerheid en duidelijkheid krijgen of ze bij 
Defensie kunnen blijven werken. We hebben 
afgesproken dat iedereen die fase 2 heeft of 
wordt de garantie op een vaste aanstelling 
krijgt. Er zijn wel enkele voorwaarden. Je 
moet voldoende functioneren. Dat betekent 
niet dat je kansen zijn verkeken als je een 
keer iets verkeerd hebt gedaan. De werkge-

ARBEIDSVOORWAARDEN

als je in het weekend wordt ingezet voor een 
hele dag werken, hiervoor 8 uur terug. Je 
mag dan zelf beslissen of je die verzilvert in 
geld of in vrije tijd. Wij vinden het belangrijk 
voor de balans tussen werk en privé dat je 
die keuze zelf kunt maken.

BURGERPERSONEEL
Veel van de voor militairen geldende afspra-
ken, zoals de loonontwikkeling, de buiten-
landvoorzieningen, het SBK en het cafe-
tariamodel, gelden natuurlijk ook gewoon 
voor het burgerpersoneel. Daarnaast 
hebben we enkele maatregelen uit het 
afgewezen resultaat opnieuw opgenomen, 
omdat die volgens ons nog steeds goed zijn. 
Ook voor onze burgerleden hebben we in het 
resultaat extra afspraken kunnen maken. Zo 
krijgen ook jullie een financiële aanspraak 
van 4000 euro voor je persoonlijke ontwik-
keling. Net als bij militairen bouwt deze in de 
loop van de tijd op. Dat gebeurt volgens de 
volgende formule: aantal dienstjaren - min 
twee dienstjaren - maal 500 euro. Als je nu 
acht jaar bij Defensie werkt, heb je dus direct 
al recht op 3000 euro voor je persoonlijke 
ontwikkeling. Na tien jaar zit je aan het 
maximale bedrag. 

ZWARE OMSTANDIGHEDEN 
Verder hebben we afspraken gemaakt voor 
de mensen die onder zware omstandigheden 
moeten werken. Tot nu toe kreeg je daarvoor 
maximaal 360 uren betaald, ook als je dat 
werk veel langer deed. Straks kan dat niet 
zomaar meer. Als je dat werk meer dan 360 
uur moet doen, kijkt hier eerst een arbo-arts 
naar en beslist de commandant op centraal 
niveau of het verantwoord is dat werk meer 
dan dit aantal uren te verrichten. Als dat 
toch het geval is, gaan de bedragen die je 
ontvangt en de betaalde uren fors omhoog. 
Het huidige maximum van 360 uren wordt 
verhoogd tot 700 uur. Hoe meer uren je 
boven de 360 moet maken, des te hoger het 
bedrag per uur wordt. 

Verder hebben we afgesproken dat er een 
onderzoek komt naar de beloningspositie 
van het burgerpersoneel ten opzichte van 

met de werkgever afgesproken dat een 
nieuw loongebouw gefaseerd zou worden 
ingevoerd, maar dit kwam niet goed van de 
grond. De invoering van een nieuw  
pensioenstelsel voor militairen op 1 januari 
2019 vormt echter een belangrijke prikkel 
om nu echt aan de slag te gaan. Het loon-
gebouw heeft hiermee namelijk een sterke 
samenhang.  

In de oude eindloonregeling was het voor 
je pensioen niet zo erg dat je salaris aan het 
begin van je loopbaan minder snel steeg 
en de grotere salarisstappen op het eind 
werden gemaakt. Voor het nieuwe speci-
fieke middelloonpensioen voor militairen 
is het belangrijk dat je meer geld krijgt aan 
het begin van je loopbaan. Dat heeft bij een 
middelloonregeling een gunstig effect op 
je pensioenresultaat. Daarom hebben we nu 
als tussenstap tot 1 juli 2020 een tijdelijke 
salaristabel afgesproken, waarin niet alle 
rangen er evenveel bij krijgen. Natuurlijk 
zijn die bedragen pensioengevend, want 
het moet nu al doorwerken in je pensioen. 
Zo laten we jullie vast zien welke richting 
het straks op moet gaan. Als de tijdelijke 
salaristabel afloopt, voeren we aansluitend 
op 1 juli 2020 een nieuw loongebouw in. We 
hebben nog een andere belangrijke piketpaal 
geslagen: aanpassingen in het loongebouw 
mogen er niet toe leiden dat individuele 
militairen er in salaris op achteruitgaan. 
Geen blanco cheque dus. Voordat we ‘ja’ 
zeggen tegen dat nieuwe loongebouw, raad-
plegen we jullie opnieuw.

TOELAGEN
Jullie hebben net kunnen lezen dat de 
hoogte en systematiek van de toelagen bij 
de ontwikkeling van het nieuwe loonge-
bouw worden meegenomen. Omdat enkele 
toelagen daarop niet kunnen wachten, 
passen we deze nu alvast aan. Zo wordt de 
TOD (toelage voor onregelmatige dienst) 
verdubbeld en zijn afspraken gemaakt over 
een nieuwe systematiek. Ook wordt de toe-
lage voor varen gelijk aan die voor vliegen, 
oefenen en bijzondere inzet en deze gaat 
met 20% omhoog. Daarnaast krijg je straks, 

BRENG VOORAL 
JE STEM UIT! 
We hebben natuurlijk nog veel 
meer afspraken gemaakt. Die 
spreken echter redelijk voor zich 
en kunnen jullie zelf lezen. De 
belangrijkste punten worden 
toegelicht in dit artikel. Op 
www.afmp.nl en de AFMP-
app staan natuurlijk ook nog 
de Q&A’s. Het is belangrijk dat 
veel leden hun mening kenbaar 
maken. We roepen jullie daarom 
nadrukkelijk op om je stem te 
laten horen. Dat kan door via 
onze kaderleden te laten weten 
wat je van dit resultaat vindt. 
Je kunt ook de enquête invullen 
die vanaf 17 juli op de website 
staat. Je kunt tot 24 juli 12.00 
uur stemmen. Doe dat desnoods 
vanaf je vakantieadres, maar 
STEM! Jouw stem telt namelijk 
voor onze finale afweging of we 
namens jullie ja of nee tegen dit 
resultaat zeggen.

← Tijdens een actie van de 
veiligheidsbonden op 15 mei 
wees voorzitter Anne-Marie 
Snels de minister nog maar 
eens op het belang van het 
schrappen van de RVU-boete
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100% opbouw ook krijgt als je besluit om je 
inverdientijd niet op te nemen. Dat gebeurt 
dan tijdens je normale UGM-periode van vijf 
jaar. Onze raadpleging vorig jaar maakte al 
duidelijk dat deze pensioenregeling op zich 
niet het probleem was. De meeste militairen 
gaan er in pensioen vooral op vooruit, terwijl 
er minder premie hoeft te worden betaald. 
Als dat voor een aantal militairen toch 
anders uitvalt, vult de werkgever dit aan 
zodat je er onderaan de streep op je salaris-
strook niets van merkt. 

GOEDE COMPENSATIEREGELING
De onduidelijkheid over de compensatiere-
geling voor militairen die er door die nieuwe 
regeling soms fors op kunnen achteruitgaan, 
was wel een probleem. Deze keer hebben we 
met de werkgever een duidelijke en goede 
compensatieregeling afgesproken die 20 
jaar van kracht is. Militairen worden gecom-
penseerd voor het verschil aan pensioen 
tussen de uitkomst uit de oude eindloon-
regeling en de nieuwe middelloonregeling. 
Dat doen we voor twee bevorderingen op 
basis van vooraf vastgestelde bedragen en 
een vooraf vastgestelde systematiek. Die 
systematiek is te uitgebreid om in dit artikel 
toe te lichten. Lees voor het naadje van de 
kous de bijlagen bij het resultaat op www.
afmp.nl. Deze laten goed zien wat het gaat 
betekenen. Zodra er een akkoord is, publi-
ceren we meer gedetailleerde informatie, 
zodat iedereen nog beter kan zien wat het 
voor hem of haar precies gaat inhouden. Dat 
compenseren doen we voor 70%, want dat 
is het deel dat de werkgever aan je pensi-
oen zou meebetalen. Het bedrag waarop je 
recht hebt, wordt na de vaststelling hiervan 
10 jaar lang maandelijks bruto uitgekeerd 
bovenop je salaris. Het bedrag is niet  
pensioengevend. Zodra het nieuwe loonge-
bouw is ingevoerd, worden de nu gepubli-
ceerde tabellen opnieuw berekend. Zoals 
jullie eerder hebben kunnen lezen, verwach-
ten we dat dit nieuwe loongebouw een posi-
tief effect heeft op je pensioen in de nieuwe 
pensioenregeling. Er wordt natuurlijk geen 
pensioenschade vergoed als die er uiteinde-
lijk niet is. 

het leeftijdsontslag militairen (LOM) komt 
te liggen. Iedereen die nog in dienst is, krijgt 
nog eenmaal de kans om zijn of haar keuze 
te herzien en opnieuw te kiezen. Die keuze 
wordt dan wel definitief. Het kan zijn dat 
militairen na een nieuwe keuze hun LOM-
datum al achter zich hebben liggen of er heel 
kort voor zitten. Om te voorkomen dat zij 
dan direct de organisatie moeten verlaten, 
hebben we afgesproken dat er in ieder geval 
een opzegtermijn van drie maanden geldt.

MILITAIR PENSIOENSTELSEL
We hebben ook afgesproken dat er eindelijk 
een nieuw pensioenstelsel voor militairen 
komt. De nu afgesproken regeling lijkt veel 
op het resultaat dat jullie eerder afwezen. 
Wel is een aantal kleine verbeteringen aan-
gebracht. De vorige keer was er al een alter-
natief afgesproken voor de dubbeltelling 
van je pensioentijd voor de periode dat je op 
uitzending bent geweest of bent ingezet. 
Door de opbouw over de tijd die je vanaf 1 
januari 2019 inverdient, bouw je tijdens je 
UGM voor 100% in plaats van 50% pensioen 
op. De werkgever betaalt daarvoor de pre-
mie. Nu is afgesproken dat je die periode van 

ARBEIDSVOORWAARDEN

ver moet onvoldoende functioneren goed 
kunnen onderbouwen. Daarnaast moet je 
bereid zijn je om- of bij te laten scholen en 
is er geen garantie dat je op dezelfde plaats 
kunt blijven werken. Veel militairen die al 
heel lang een fase 2-aanstelling hebben, 
krijgen nu snel duidelijkheid. Deze afspraak 
loopt tot de invoering van een nieuw perso-
neelssysteem voor militairen. Soldaten en 
korporaals zullen we zoveel mogelijk gaan 
helpen om de officiers- of onderofficiersop-
leiding te kunnen gaan volgen.

UITERSTE DATUM ODER/NDER
In de cao 2017-2018 zijn afspraken gemaakt 
over een nieuwe diensteinderegeling (nDER). 
Hierbij zijn ook afspraken gemaakt voor 
groepen militairen die in een overgangsre-
geling zitten en nog mogen kiezen om terug 
te gaan naar de oude diensteinderegeling 
(oDER). Doordat de nieuwe cao lang op zich 
liet wachten, is er veel met het keuzemo-
ment geschoven, met alle gevolgen van 
dien. Daarnaast gaven veel leden aan dat 
de keuze te vroeg moest worden gemaakt. 
Nu hebben we afgesproken dat dit moment 
voortaan drie jaar voor de oude datum van 

BRENG JE STEM UIT OVER HET 
CAO-RESULTAAT TUSSEN 
17 EN 24 JULI 12.00 UUR

↓ Tijdens meerdere bijeen-
komsten in het land werd 
tekst en uitleg gegeven over 
het resultaat
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WERK EN INKOMEN

de 
afgelopen weken! Eerst sluiten we, mede dankzij de 
leden, samen met de FNV een pensioenakkoord, nu op de 
valreep voor de zomervakantie een arbeidsvoorwaar-
denresultaat. We hebben ‘peentjes gezweet’ om dat 
voor elkaar te krijgen, en niét alleen vanwege de hoge 
temperaturen. Ik kan inmiddels een boek schrijven over 
de processen die aan de cao-tafel plaatsvinden. Als ik 
dat zou doen, komt de werkgever er niet al te fraai van 
af. Maar laat ik maar constateren dat het resultaat telt. 
Dáár gaat het om. Ik wil wel kwijt dat er ook deze keer 
een ware Titanenstrijd geleverd moest worden. 

Over het pensioenakkoord en de cao treffen jullie volop 
informatie aan in deze OpLinie. We leggen het cao-
resultaat positief voor aan onze achterban. Daar is niet 
alleen het bestuur het roerend over eens, maar ook onze 
gekozen kaderleden. We hebben informatiebijeenkom-
sten in het land belegd en uiteindelijk kunnen alle leden 
daarna weer hun stem uitbrengen. Doe dat desnoods 
op de camping als je op vakantie bent, STEM. Want jouw 
stem is belangrijk voor onze finale afweging. Houd je 
mailbox goed in de gaten!  

Ik durf te stellen dat er een evenwichtig resultaat ligt, 
waarvan iedereen beter wordt, jong en oud(er), lagere, 
midden- en hogere inkomensgroepen. Er liggen nu veel 
concretere én betere afspraken dan in het vorige resul-
taat. Lees alle informatie in dit blad en op onze website 
goed. Zit jouw vraag niet bij de Q & A, stel die dan. 
Deze cao is wat ons betreft een eerste stap, we zijn er 
nog niet. Eerste stappen in het Loongebouw moeten 
leiden tot een nieuw Loongebouw dat 1 juli volgend 
jaar wordt ingevoerd. We hebben nu al een belangrijke 

 “WE LEGGEN 
DIT RESULTAAT 

POSITIEF AAN 
JE VOOR”

Eindspurt 
resultaten

@ANNEMARIESNELS

BLOG ANNE-MARIE SNELS

piketpaal geslagen: aanpassingen in het loongebouw 
mogen er niét toe leiden dat individuele militairen er in 
salaris op achteruitgaan. Er ligt dus géén blanco cheque. 
En voordat we tegen dat nieuwe loongebouw ja zeggen, 
gaan we jullie opnieuw raadplegen. 

Ik wil jullie laten weten dat ik trots ben, op het geduld 
dat jullie moesten hebben, op mijn collega’s die weder-
om ‘de benen onder hun kont uitliepen’ om resultaten 
voor de leden te boeken. Ik hoop van harte dat we 30 juli 
in het Sector Overleg Defensie een cao kunnen tekenen. 
Dat merken jullie dan snel in je portemonnee.
Met zonnige groet,

Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP

Wat een eindspurt

mét
Ö
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PENSIOENEN

10

Pensioenakkoord 2019



Ook AFMP-voorzitter
Anne-Marie Snels is blij met de ruime steun 
voor het afsprakenpakket. "Al met al heb-
ben we behoorlijk wat binnengehaald. 
Er worden miljarden vrijgemaakt om ons 
collectieve pensioenstelsel overeind te 
houden. De komende vijf jaar wordt € 19.000 
per jaar vrijgesteld van de fiscale boete op 
vroegpensioenregelingen (de RVU-heffing). 
Als werkgever houdt Defensie daardoor 
arbeidsvoorwaardengeld over, dat mooi 
gebruikt kan worden voor het financieren 
van cao-afspraken. En er is vastgelegd 
dat de vakbeweging meebeslist over het 
toekomstig overheidsbeleid ten aanzien 
van de AOW, het pensioenstelsel en het 
vroegpensioen. We praten dus weer mee 
over de regelgeving en uitwerking. Dat was 
de afgelopen jaren wel anders. Toen werd 
er steeds eenzijdig beslist door de politiek. 
Kortom: goed dat besloten is dit resultaat in 
ieder geval te verzilveren." 

PENSIOENEN
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↙ FNV-voorzitter 
Han Busker tijdens 

persconferentie.
Foto: ANP, Robin 

Utrecht

Zichtbaar opgelucht en trots maakte FNV-voorzitter 
Han Busker op zaterdagmiddag 15 juni bekend dat de 
grootste vakcentrale van Nederland – waarbij ook de 
AFMP is aangesloten – zijn zegen had gegeven aan het 
pensioenakkoord dat hij en de andere onderhandelaars 
van de bonden, de werkgevers en het kabinet tien dagen 
eerder hadden bereikt. Het was uiteindelijk geen moeilijk 
besluit geweest voor het Ledenparlement. Van de 
375.823 leden die in de voorafgaande vier dagen aan het 
digitale FNV-referendum hadden meegedaan bleek maar 
liefst 76 procent voor het akkoord te hebben gestemd. 
DOOR DICK HARTE
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Om te zorgen dat pensioenen hun koopkracht behou-
den, moet er geïndexeerd kunnen worden. Dan houden 
de pensioenen gelijke tred met de prijsstijgingen. Op 
basis van de huidige Pensioenwet mogen pensioen-
fondsen alleen overgaan tot indexeren als de dek-
kingsgraad minstens 105% is. Door die strenge reken-
regels is er al tien jaar niet geïndexeerd. Daardoor zijn 
de pensioenen in die periode niet verhoogd en heeft 
iedereen dus flink minder koopkracht. 

Het pensioenstelstel wordt aangepast, dat gaat er 
toe leiden dat het pensioen voor iedereen beter én 
eerlijker wordt, voor jong én oud. De kans op indexe-
ringen wordt hoger, dat is niet alleen goed voor de 
gepensioneerden, maar voor iedereen die nu of in de 
toekomst pensioen opbouwt. En als er onverhoopt 
toch gekort moet worden, kan dat over 10 jaar worden 
uitgesmeerd. Daardoor kunnen eventuele kortingen 
laag blijven.

Het kabinet wilde de AOW-leeftijd in 
acht jaar tijd laten stijgen naar 67 jaar en 
daarna koppelen aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting. Het kabinet wilde ook 
dat elk jaar langer leven zou leiden tot een 
jaar langer werken. Daar hebben de vakbon-
den zich steeds fors tegen verzet.

Welke afspraken staan er in het 
pensioenakkoord:
→ De AOW-leeftijd wordt eerst bevroren. 

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd op 
66 jaar en vier maanden staan. Daardoor 
krijgen nu alle 64-jarigen met 66 jaar en 
vier maanden AOW.

→ Daarna stijgt de AOW in 2022 naar 66 jaar 

PENSIOENEN

WELKE AFSPRAKEN BEVAT HET 
AKKOORD OVER DE BELANGRIJKSTE 

ACTIEPUNTEN VAN DE FNV EN DE AFMP?

2 AFTOPPING STIJGING AOW-LEEFTIJD

↓ Woensdag 15 mei: AFMP-
voorzitter Snels in discussie 

met minister Koolmees 

1 KOOPKRACHTBEHOUD PENSIOENEN 
 (INDEXATIE)

en zeven maanden en in 2023 naar 66 jaar 
en tien maanden.

→ Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. 

Daarnaast wordt de koppeling van de AOW-
leeftijd aan de levensverwachting vanaf 
2025 niet meer één op één gemaakt, maar 
beperkt tot 2/3. Dat wil zeggen: blijkt dat we 
in Nederland in de toekomst gemiddeld een 
jaar langer leven, dan leidt dat tot een stij-
ging van de AOW-leeftijd met acht in plaats 
van twaalf maanden. Die nieuwe bereke-
ningen vinden een maal in de vijf jaar plaats. 
Een belangrijk besluit, waartoe het kabinet 
in november 2018 nog niet bereid was. Dit 
betekent dat iedereen, ook jongeren, eerder 

AOW krijgt en eerder met pensioen kan. Deze 
maatregel kost de staat vier miljard euro per 
jaar.

12

In dit schema kun je zien wat de effecten van de AOW-
afspraken zijn.
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De afgelopen vijftien jaar heeft de politiek 
het bijna onmogelijk gemaakt om in cao’s 
vroegpensioenregelingen af te spreken. 
Door het instellen van een fiscale boete 
van 52 procent bovenop het vroegpensi-
oenbedrag, de zogenaamde RVU-boete, 
werden deze regelingen in veel gevallen 
onbetaalbaar. 
In het pensioenakkoord is afgesproken dat 
het kabinet de vakbonden en de werkgevers 
weer de nodige (fiscale) ruimte geeft om 
mensen met zwaar werk nieuw perspec-
tief te bieden op vervroegde uittreding. 
Daarvoor zijn één specifieke overgangsrege-
ling en een aantal structurele regelingen 
afgesproken. 

OVERGANGSREGELING  
RVU-BOETE 
De overheid versoepelt vanaf 2021 vijf 
jaar lang de RVU-boete ten gunste van 
60-plussers die moeite hebben om tot hun 
AOW-leeftijd (zwaar) werk te blijven doen. 
Werkgevers kunnen deze medewerkers 
drie keer € 19.000 bruto per jaar uitbetalen 
als inkomen bij vervroegde uittreding en 
hoeven dan geen RVU-boete te betalen. Dit 
is een tijdelijke regeling voor vijf jaar. De 
vrijstelling wordt alleen toegekend voor de 
drie dienstjaren voordat een werknemer de 
AOW-leeftijd bereikt. De overheid trekt 800 
miljoen uit om de werkgevers te ondersteu-
nen bij de financiering van deze mogelijkheid 
voor vervroegde uittreding. De overgangs-
regeling gaat pas in vanaf 2021 omdat 
de exacte uitwerking nog geregeld moet 
worden – bijvoorbeeld hoe beroepssectoren 
een beroep kunnen doen op de beschikbaar 
gestelde subsidiepot.

Door de afgesproken RVU-vrijstelling wor-
den de kosten voor Defensie stukken lager, 
die betaalt nu immers voor alle UKW’ers en 
FLO’ers de RVU-boete. Door het langzamer 
stijgen van de AOW-leeftijd dalen ook de 

kosten voor de volledige aanvulling van 
het AOW-gat bij Defensie. Dat geld betaalt 
Defensie nu uit de personele begroting, ten 
koste van de arbeidsvoorwaardenruimte. 
Het vrijvallen van dat geld geeft de werkge-
ver extra armslag om een cao af te sluiten 
die wél recht doet aan de eisen van de 
bonden. 
Overigens blijft de AFMP zich inzetten om 
de RVU-boete helemaal van tafel te krijgen, 
aangezien Defensie deze heffing volgens ons 
onterecht krijgt opgelegd. 

STRUCTURELE REGELINGEN
→ Op aandringen van de bonden is het 

kabinet akkoord gegaan met het struc-
tureel verruimen van het aantal uren dat 
werknemers belastingvrij verlof mogen 
opsparen. Het huidige maximum van 50 
weken wordt verdubbeld tot 100 weken. 
Door het optimaal benutten van deze 
optie zouden werknemers dan dus ruim 
twee jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen 
stoppen met werken. Uiteraard moeten 
daarover dan wel eerst cao-afspraken met 
de werkgever worden gemaakt.

→ Een van de eisen van de vakbeweging is 
en blijft de invoering van een flexibele 
AOW-leeftijd. Dat zou het mogelijk maken 
mensen die al jong begonnen zijn met 
werken op een verantwoord moment de 
(financiële) ruimte te bieden om eerder te 
stoppen. Het kabinet heeft ermee inge-
stemd om samen met de bonden en de 
werkgever te (laten) onderzoeken of het 
mogelijk is werknemers na het volmaken 
van bijvoorbeeld 45 dienstjaren automa-
tisch aanspraak te geven op een AOW-
uitkering. Het streven is dit onderzoek in 
2020 af te ronden.

→ Tot slot hebben het kabinet en de sociale 
partners afgesproken te (laten) onder-
zoeken hoe toeslagen voor bijvoorbeeld 

onregelmatigheid en overwerk omgezet 
kunnen worden in individuele vrijwil-
lige pensioenopbouw. Dat zou een extra 
kapitaalvoorziening kunnen opleveren, 
die werknemers aan het eind van hun 
loopbaan meer (financiële) ruimte geeft 
om desgewenst eerder te stoppen met 
werken.

PENSIOENEN

↓ Tijdens de pensioendemonstratie op 15 mei in 
Den Haag deelden MARVER- en AFMP-kaderleden 
cake uit met de tekst: 'Weg met de RVU-boete’. 
Dat ging erin als koek!

3 VROEGPENSIOENREGELINGEN
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Het Nederlandse pensioenstelsel is geba-
seerd op solidariteit. De houdbaarheid 
daarvan wordt ondermijnd als steeds meer 
werknemers geen pensioen opbouwen. Zij 
dragen dan namelijk ook niet bij aan de twee 
pluspunten van de collectieve pensioen-
opbouw: het op grote schaal rendement 
vergaren en risico’s spreiden. Vandaar de 
harde eis van de bonden dat in het nieuwe 
pensioenstelsel ook flexwerkers en ZZP’ers 
pensioen moesten kunnen opbouwen.

In november bleek het kabinet nog niet 
bereid op dat gebied maatregelen te nemen. 
Het pensioenakkoord van 5 juni maakt 
duidelijk dat daarin verandering is gekomen. 
Een verplichting wordt het nog niet, maar 
het kabinet gaat het zo eenvoudig mogelijk 
maken dat zzp’ers zich aansluiten bij een 
pensioenfonds. Wel worden ze verplicht zich 

te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
Het kabinet heeft ook zijn ambitie om het 
pensioenstelsel verregaand te individu-
aliseren losgelaten. In zijn pensioenbrief 
aan de Tweede Kamer van februari besprak 
minister Koolmees nog de mogelijkheid om 
over te stappen naar een pensioencontract 
met persoonlijke pensioenvermogens. In 
het akkoord dat nu op tafel ligt, is afgespro-
ken dat het pensioen geregeld blijft in een 
solidair premiecontract. De risico’s tijdens 
de pensioenopbouw blijven we dus collec-
tief delen. Wel moet onderweg inzichtelijker 
worden gemaakt wat deelnemers individu-
eel al aan pensioen opgebouwd hebben.

PENSIOENEN

4 MAATSCHAPPELIJK 
DRAAGVLAK/SOLIDARITEIT

AFSCHAFFING 
DOORSNEE-
SYSTEMATIEK
Een van de afspraken in het 
pensioenakkoord is dat in het 
nieuwe pensioenstelsel de 
doorsnee-opbouw wordt losge-
laten – een uitdrukkelijke wens 
van het kabinet. De doorsnee-
premie blijft bestaan (iedereen 
betaalt jaarlijks hetzelfde per-
centage), maar voortaan bepaalt 
het aantal jaren dat je ingelegde 
premie nog gebruikt kan worden 
om rendement te maken welk 
percentage aan pensioen je in 
een bepaald jaar opbouwt. Het 
gevolg is dat je als jongere het 
meeste opbouwt en minder 
naarmate je ouder wordt. 

Overschakelen naar dit nieuwe 
systeem levert het probleem op 
dat de huidige 35-plussers de 
hogere opbouw in hun begin-
jaren niet hebben gehad. Uit 
onderzoek moet blijken welke 
tekorten dat veroorzaakt en 
hoe die kunnen worden gecom-
penseerd. Dat kan op meerdere 
manieren zonder jongeren extra 
lasten te bezorgen. Zo zouden 
de kapitaalbuffers van fond-
sen hiervoor gebruikt kunnen 
worden. Ook zou na de invoering 
van het nieuwe stelsel de premie 
enige tijd op het huidige niveau 
kunnen blijven, zelfs als dat niet 
langer wettelijk vereist is.

↓ Zoveel mogelijk Kamerleden op weg naar hun 
werk persoonlijk aanspreken. Daarvoor waren 

deze actievoerders namens de MARVER en de 
AFMP op 15 mei naar  Den Haag gekomen. 
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  Een aantal zaken moet 
nog aan de cao-tafels 
vorm krijgen, maar met 
dit akkoord hebben we al 
behoorlijk wat binnen-
gehaald. We praten weer 
mee over de regelgeving en 
uitwerking.
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een heel stuk minder kennis dan mensen die 
al jaren op de vloer rondlopen en dat juist die 
mensen met ervaring worden uitgezwaaid 
omdat hun contract klaar is. En dat 15 jaar 
ervaring met bijvoorbeeld sleutelen aan een 
F-16 dan geen ruk voorstelt en je gewoon 
kunt gaan. Dat loon naar werken niet des 
Defensie is, maar dat het wel een bijzondere 
organisatie is om voor te werken. Met uitda-
gingen die je zeker niet altijd in het gewone 
leven terugziet. Met een kameraadschap die 
je echt niet bij gewone bedrijven terugvindt. 
Behalve dan tegenwoordig bij bijvoorbeeld 
KLM en Transavia, want daar zitten inmid-
dels heel wat vliegers van de Luchtmacht 
achter de knuppel….  

 “Nou dat wordt lekker cashen 
dan!” Ik zat in gesprek 
over de plaatsing van 

een man in de States, het opzetten van het 
F-35 simulatorprogramma door hem en zijn 
collega en dat hij na terugkeer voor twee 
jaar in Leeuwarden werd gestationeerd. 
Kennelijk zag mijn gesprekspartner mijn 
vragende blik. “Cashen! CASHEN WEET 
JE WEL!” Ik legde de link even niet tussen 
werken bij Defensie en cashen. “Hij gaat de 
boel toch organiseren en regelen? Dat is 
toch best wel een dingetje, plus hij is twee 
jaar niet echt thuis. Dat zal ie wel terugzien 
in zijn salaris...”
Mijn kwartje viel. Ik legde het kort uit: hij 
blijft 1e luitenant en hij krijgt dus net zoveel 
(of weinig) salaris als een luitenant die niets 
doet. Paycheck gaat naar rang, niet naar 
kennis en uitvoering. “Maar jij vertelt net dat 
‘ie een grondschool moet doen net als die 
piloten? En als ‘ie dat van die F-35 opzet met 
z’n collega, zijn zij toch eigenlijk een soort 
manager van die afdeling en ben je toch 
meer dan degenen die die kennis niet hebben 
en niets opzetten? En hij is toch ook bij jullie 
weg? Met alleen de weekenden thuis zal ‘ie 
toch ook wel wat compensatie krijgen?”
Leg het maar eens uit op een gemiddelde 
verjaardag dat rang altijd voor kennis en 
uitvoering gaat. Dat jong spul vers van de 
opleiding soms een hogere rang heeft, maar 

“PAYCHECK 
NAAR RANG 

NIET NAAR KENNIS 
EN UITVOERING”

BLOG KAAT MOSSEL

cashen!



HITTELETSEL

‘SOMS WEET IK NIET 
    EENS MEER WAAR 

IK DE BOODSCHAPPEN 
               HEB GELATEN’

Leven van Milou Waterschoot 
verwoest door hitteberoerte 

tijdens eindoefening
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Milou Waterschoot: 
“Door die uitzending van 
Zembla besefte ik dat ik 
niet de enige was.”
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 enkele dagen     
voor we met Milou Waterschoot (26) hebben 
afgesproken, komt het bericht binnen dat 
twee militairen bij een vijfkampwedstrijd op 
een van de heetste dagen van deze zomer 
bevangen zijn geraakt door de hitte. Het 
onderzoeksprogramma Zembla, dat eerder 
al twee tv-uitzendingen aan hitteletsel 
bij Defensie wijdde, meldt dat maatrege-
len ook in dit geval onvoldoende waren. 
Waterschoot reageert gelaten. “Ze hebben 
wel agressiever gekoeld als bij mij, dat is 
al wel verbeterd.” Schrikt ze van dit soort 
berichten? “Nee, het is meer dat ik denk; ik 
ga de strijd om het te veranderen niet win-
nen.” Ze legt haar scepsis uit: “Die uitzending 
van Zembla kwam zo binnen en dan wordt er 
gezegd: ja, we moeten er wat mee. Iedereen 

ziet hoe groot de noodzaak is. En als 
het dan meteen daarna niet lukt, 

dan denk ik: waar zijn jullie dan 
mee bezig? Ja, ze hadden de 

veldloop verzet naar ’s 
ochtends. Dat hadden ze 

bij onze eindoefening 
ook gedaan, maar 

als het ’s nachts 
21 graden blijft, 

helpt dat niet 
veel.”

VOORBEREIDING NIHIL
Als 23-jarige koos Milou Waterschoot voor 
de KMS om bij Defensie als sergeant-ver-
pleegkundige aan de slag te kunnen. Tijdens 
de eindoefening in Schaarsbergen, in een 
week dat er een hittegolf heerst, gaat het 
bij een speedmars met aansluitend com-
mandantenmars goed mis. De voorbereiding 
op de fatale oefening in 2016 was bijna 
nihil volgens Waterschoot. “In het militair 
handboek hebben we het vooral gehad over 
koude letsels, bevroren tenen en derge-
lijke. Tijdens de oefening werd er wel op 
gehamerd dat je genoeg moest drinken, dit 
werd ook voldoende aangeboden. Alleen 
tijdens de fatale opdracht werd hier ineens 
een zoutoplossing aan toegevoegd zonder 
vooraf uitleg te geven. Na vragen vertelden 
de instructeurs dat dit tegen uitdroging 
was. Maar dat blijkt juist een tegengesteld 
effect te hebben tijdens zo’n mars waar-
door je lichaamstemperatuur juist nog meer 
oploopt.”
Tijdens de oefening wordt bovendien in 
winterkleding met volle bepakking gelopen, 
omdat het zomertenue tijdens de opleiding 
niet beschikbaar werd gesteld. In de Zembla-
uitzending van 22 mei reageren deskundigen 
hier ontsteld op. Zij wijzen er ook op dat er 
een zogeheten WBGT-meter, oftewel een 
hittestressmeter, gebruikt dient te worden 
om te beoordelen of oefeningen bij extreme 
warmte verantwoord zijn. Waterschoot: “Ik 
had daar nog nooit van gehoord. Als militair 
krijg je tijdens zo’n oefening zo min mogelijk 
informatie om stress te creëren. Dus je focus 
ligt ook alleen maar op zo goed mogelijk je 
opdracht uitvoeren.”

HITTELETSEL

Milou Waterschoot wilde niets liever dan 
verpleegkundig militair worden, maar zag die droom 
tijdens de eindoefening van haar opleiding uit 
elkaar spatten. Nog sterker, ze werd zelf levenslang 
patiënt omdat ze, na getroffen te zijn door een 
hitteberoerte, medisch niet adequaat werd 
geholpen. Haar verhaal staat niet op zichzelf. 

ZIEKENWAGEN
De mars loopt ze als een van de twee van 
cluster 1, het conditieniveau van een ver-
pleegkundige. “De rest was grotendeels 
cluster 4 en 5 of meer, die gaan voor de lol 
in het weekend 50 kilometer lopen in de 
Ardennen. Met andere opdrachten werkt 
het goed, dan kun je elkaar aanvullen en 
opvangen. Maar bij zo’n speedmars hadden 
ze zulke niveauverschillen nooit moeten 
combineren.”  

Waterschoot begint tijdens de speedmars 
onsamenhangend te praten, maar heeft 
dat zelf niet in de gaten. “Ik zei continu: ‘Ja 
sergeant!’, hoorde ik later. Er wordt constant 
geschreeuwd, dat hoort erbij. Maar mijn 
wartaal was een signaal dat opgepakt had 
moeten worden.” Op een bepaald moment 
begint ze te zwalken, zakt in elkaar en valt 
met haar gezicht op haar wapen. “Ik kwam 
naast de baan weer bij. Het lukte mij niet 
om zelf een flesje water op te tillen.” Omdat 
haar hartslag en zuurstof in het bloed goed 
waren, wordt ze weer opgebeurd, maar ze 
blijkt niet in staat om overeind te blijven. “De 
conclusie was dat ik niet meer verder wilde.” 
Terwijl ze naar de ziekenwagen wordt gedra-
gen, verliest ze weer het bewustzijn. In de 
ziekenauto blijkt haar temperatuur boven 
de 41 te liggen en wordt ze in paniek naast 
de auto aan het infuus gelegd. “Ik kreeg ook 
twee coolpacks, in mijn nek en onder mijn 
broeksband. Maar eigenlijk had ik onderge-
dompeld moeten worden in koud water.”

HITTEBEROERTE
Tijdens de oefening kregen behalve 
Waterschoot nog drie militairen een hit-
teberoerte. De eerste viel de eerste dag van 
de oefenweek al af. “Van hem werd gezegd 
dat hij te weinig had gedronken en in het 
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ziekenhuis terecht was gekomen. Dat had 
natuurlijk een signaal moeten zijn voor 
de instructeurs.” De andere twee werden 
net als Waterschoot naar de ziekenwagen 
gebracht. “Toevallig aanwezige lucht-
machtmilitairen hielpen mee, want er was 
volstrekt onvoldoende medisch personeel 
aanwezig. Toen we alle drie weer goed 
aanspreekbaar waren, zijn we naar de hulp-
post op de kazerne gebracht.” Daar werden 
ze door een arts gecontroleerd die ze ‘voor 
alle zekerheid’ naar het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH) in Utrecht stuurde. Alles bij 
elkaar duurde het na het incident vijf en een 
half uur voordat Waterschoot bij het CMH 
geholpen werd.
Van vrijdagmiddag tot zondagavond lag ze 
in het CMH. “Veel heb ik niet meegekregen, 
behalve dat mijn bloed zo dik was als stroop. 
Ik kreeg ook een infuus, want mijn lever en 
nieren werkten niet. Er werd geen vochtba-

lans bijgehouden, maar ik kreeg heel erg veel 
buikpijn. Er bleek heel veel vocht in mijn lijf 
te zitten, want het kon niet weg. Toen mocht 
het infuus eruit.” Pas op zaterdagochtend 
werden Waterschoot en haar collega’s ervan 
op de hoogte gesteld, hoe slecht hun condi-
tie was. “Een arts-assistent zei dat we een 
hitteberoerte gehad hadden die levensge-
vaarlijk was.” 

HITTETOLERANTIETEST
Zelf kwam Waterschoot ziek thuis (“Ik kon 
alleen maar slapen”), maar haar twee col-
lega’s werden weer op oefening gestuurd. 
Totdat de gemeten bloedwaardes van het 
ziekenhuis bij de kazernearts terechtkwa-
men en hij hen onmiddellijk uit het veld 
haalde. “Maar toen waren ze al 24 uur bezig. 
Ik heb nu nog contact met een van hen. Hij is 
inmiddels afgekeurd en daartegen in beroep 
gegaan. Hij wilde sportinstructeur worden, 

maar iedere keer als zijn hartslag boven de 
170 kwam, viel hij flauw.” 
Zelf kreeg Waterschoot van haar militaire 
arts het advies om ondanks haar beroerde 
conditie maar te kijken ‘wat ze aankon’. “Na 
twee weken zou ik nergens meer last van 
hebben. En hij had er verstand van, want 
hij werkte ook bij de Vierdaagse,” zegt 
Waterschoot verontwaardigd. “Ik had totaal 
geen energie meer en kon geen etensbord 
vasthouden. Ik heb wel geprobeerd de oplei-
ding te vervolgen, maar dat was niet meer te 
doen. Uit onderzoek is gebleken dat er zoveel 
spierafbraak is geweest dat ik nauwelijks 
meer tot inspanning in staat ben. En mijn 
kortetermijngeheugen is sterk verminderd. 
Soms weet ik niet eens waar ik de bood-
schappen heb gelaten.”

EED VAN VERPLEEGKUNDIGE 
Bij het MRC in Doorn heeft ze vooral veel 
fysieke revalidatie gehad, maar pas toen ze 
op eigen aanvraag de hittetolerantietest 
gedaan had in Brussel, is duidelijk geworden 
dat ze de rest van haar leven moet zorgen 
dat haar hartslag niet boven de 150 komt. 
“De arts zei: de uitslag is slechter dan slecht. 
Want zowel qua hartslag als temperatuur 
ben ik hitte-intolerant. Ik was al beroerd van 
de test, maar van de uitslag ben ik goed van 
slag geweest. Je weet dan ook dat je afge-
keurd wordt. Dat is gewoon balen.”
Maar ze is strijdbaar en heeft via de AFMP 
juridische ondersteuning ingeschakeld. 
“Door die eerste uitzending van Zembla 
besefte ik pas, dat ik niet de enige was. Dat 
het niet aan mij ligt wat ik voel en dat er ook 
iets aan gedaan had kunnen worden. Ik heb 
toen ook aan de tweede uitzending meege-
daan, ook al dacht ik dat Defensie niet blij zou 
zijn met media-aandacht. Maar ik heb niet 
voor niets de eed van een verpleegkundige 
afgelegd, dat je mee moet helpen aan ken-
nisbevordering op medisch terrein.” Wat zou 
ze als eerste willen veranderen bij Defensie 
op dat gebied? “De winterkleren onmiddel-
lijk afschaffen bij een zomerse oefening, 
zorgen dat er meer medische ondersteuning 
bij aanwezig is en dat elke instructeur wordt 
geschoold over hitteletsel.” 

HITTELETSEL

MIJN BLOED WAS ZO DIK 
ALS STROOP EN MIJN LEVER 
EN NIEREN WERKTEN NIET
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Hoewel er in een aantal 
gevallen onderzoek 

werd gedaan naar deze incidenten, zoals in 
het geval van Bosman, heeft dit niet geleid 
tot verbetering. Nog sterker, hitteletsel 
wordt in het vorig jaar verschenen onder-
zoeksrapport 'Het moet en kan veiliger!' van 
de commissie Van der Veer (ingesteld na het 
dodelijk mortierongeval in Mali) als voor-
beeld aangehaald van het feit dat Defensie 
niet leert van eerdere fouten. “In 2014 en 
2015 is zoals gebruikelijk voor dit type voor-
vallen (van hitteletsel, red.) een Commissie 
van Onderzoek ingesteld. Op basis hiervan 
zijn, voor zover de commissie heeft kunnen 
beoordelen, relatief eenvoudig te imple-
menteren maatregelen opgedragen om her-
haling te voorkomen. Toch hebben er in 2016 
en 2017 opnieuw ernstige tot zeer ernstige 
voorvallen plaatsgevonden.”

BIJSCHOLING
Voorzitter Anne-Marie Snels van de AFMP 
maakt zich grote zorgen over hoe er bij 
Defensie omgegaan wordt met deze pro-
blematiek. “Door de noodlottige dood van 
Kelvin Bosman en het daaruit voorvloeiende 
onderzoek blijkt immers dat de werkge-
ver Defensie fors nalatig is geweest en de 
zorgplicht ernstig geschonden heeft. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat Defensie té weinig 
oog had voor de veiligheid, instructeurs té 
weinig kennis hadden over hitteletsel en de 
zorg ter plekke onvoldoende was. Allemaal 
constateringen die ook opgaan voor het 
geval van Milou Waterschoot.” 
Sinds 12 april van dit jaar is er een protocol 
‘hitteletsel’, maar Snels betwijfelt of dat 
voldoende is. “De ervaring leert - en dat 
wordt door de Commissie Van der Veer 
bevestigd - dat het beleid op papier wellicht 

op orde is, maar dat het ernstig de vraag 
blijft of dat beleid in de praktijk ook wordt 
toegepast.” In de Zembla-uitzending ‘De 
hitteslachtoffers van Defensie’ van twee 
maanden geleden kondigt brigadegeneraal 
‘veiligheid’ Nico van der Zee aan dat alle 
instructeurs nog voor de zomer bijscholing 
krijgen op het gebied van hitteletsel. Snels 
is benieuwd of Defensie dat waar heeft 
gemaakt, maar vindt sowieso dat er meer 
nodig is. “Veiligheid vraagt ook bij Defensie 
om een ketenaanpak, waarbij vastligt wat 
ieders verantwoordelijkheid is en waarbij 
een regisseur de afspraken bewaakt, moni-
tort en zo nodig bijstelt. Gebeurt dat niet 
goed of onvoldoende, dan blijven mensen 
grote risico’s lopen. In ieder geval hebben 
vijf mensen de afgelopen jaren blijvend 
letstel opgelopen, Kelvin overleed zelfs. Dat 
zijn vijf mensen te veel. Dat moet de werk-
gever zich ernstig aanrekenen”. 
 
Het verhaal rond Milou Waterschoot wordt vervolgd 
in de volgende OpLinie.

HITTELETSEL
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AFMP: Defensie is 
nalatig geweest

Tussen 2011 en 2018 zijn bij het ministerie van Defensie 89 
incidenten met hitteletsel gemeld. Deze vonden plaats bij 
oefeningen en trainingen in Nederland. In 30 gevallen was 
er sprake van ziekenhuisopname. Zeven keer was er blijvend 
letsel en in 2016 overleed de marechaussee in opleiding 
Kelvin Bosman aan de gevolgen van een hitteberoerte.

‘DEFENSIE HEEFT 
ZORGPLICHT ERNSTIG 

GESCHONDEN’
↑ Het rapport ‘Het moet en kan 

veiliger!’, hier uitgereikt door 
commissievoorzitter Jeroen van 

der Veer aan minister Bijleveld, 
constateerde al dat de veiligheid 

bij Defensie onvoldoende is.



onze weerbaarheid vergroten? Hoe bestrij-
den we cybercrime als politie, leger en 
marechaussee?” 

NIEUWE KWETSBAARHEID
Nederland op digitaal gebied veilig houden, 
vraagt verregaande samenwerking tus-
sen vooral overheden en bedrijfsleven en 
overheden onderling. De NCTV levert op 
nationaal niveau een coördinerende bijdrage 
en zorgt voor de cyber-security-agenda. 
Aalbersberg verwees naar zijn jongste 
rapport (zie website nctv.nl): “We zijn in de 
nieuwe kwetsbaarheid gerold. Steeds meer 
sectoren zijn aan elkaar verbonden en de 
afhankelijkheid van internettechnologie 
blijft toenemen. Ontwrichting van de maat-
schappij ligt op de loer en we moeten dus 
doordenken hoe we dat kunnen voorkomen.”
Aalbersberg maande zijn toehoorders 

WEERBAARHEID VERGROTEN 
Pieter-Jaap Aalbersberg, de huidige 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV), was de eerste spre-
ker. Hij sprak uit de betrokkenheid bij het 
onderwerp van onder andere de aanwe-
zige politiemensen te waarderen. Volgens 
Aalbersberg is een veel groter bewustzijn 
van digitale criminaliteit dringend noodza-
kelijk. “De dreiging van cybercrime is veel 
omvangrijker dan men denkt. Amsterdam 
kan tot wel 24 uur zonder stroom, maar 
tien minuten geen internet ontwricht 
de samenleving. Dan komt er al veel tot 
stilstand. En zo zijn er nog veel meer voor-
beelden te geven.” Dat realiseert men zich 
in Nederland nog onvoldoende en daarom 
stelde Aalbersberg de volgende vragen: ‘Hoe 
kunnen we Nederland maatschappelijk en 
economische veilig houden? Hoe kunnen we 

 MARVER-voorzitter Sven 
Schuitema trapte de 
themadag mede namens 
de ook aanwezige AFMP-
voorzitter Anne-Marie 
Snels af. Schuitema was 

enthousiast over de grote belangstelling. 
“Het is duidelijk dat het thema cybercrime 
echt leeft onder het defensiepersoneel, 
de marechaussee en politiemensen. Als 
vakbonden willen wij een bijdrage leveren 
aan de verdieping van de vakkennis van de 
leden. Om je vak goed te kunnen uitoefenen 
zijn niet alleen goede arbeidsvoorwaarden 
nodig, maar dus ook deze kennis. Wat dat 
betreft is het onze ambitie als FNV Veiligheid 
om steeds meer rond het werk te organise-
ren. Dit mogen de leden van ons als moderne 
vakbond verwachten. Cyber bindt ons door 
alle lagen heen en alle drie de bonden.” 

THEMADAG
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Cyberbewustzijn       moet snel omhoog
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gedacht. Het boek is een absolute aanrader 
voor wie wakker geschud wil worden over 
wat digitaal allemaal mogelijk is en wel of 
niet gewenst is. De schrijvers bieden geen 
oplossing, maar stellen vast. Ze geven de 
situaties bij overheden, commerciële partij-
en en cybercriminelen weer. Ter informatie. 
Eén ding is duidelijk: de cyberwereld blijft en 
zal hard blijven groeien.

Onderzoeksjournalist Tokmetzis is een 
bijtertje, zo werd duidelijk in zijn betoog, 
waarin hij ook vertelde wat er met internet-
technologie allemaal aan moois mogelijk is. 
Maar je zou niet alles moeten willen doen, 
is een van zijn conclusies. Zeker niet als je 
politieman of -vrouw, marechaussee of 
militair bent. Dan ben je extra digitaal en 
fysiek kwetsbaar voor kwaadwillenden. 
Denk bijvoorbeeld na over welke apps je 

de uitdaging vast: “Zijn wij voorbereid, en 
áls er wat gebeurt, zijn wij dan in staat om 
de burger te helpen? Bereid je daar goed op 
voor, ook via deze themadag.” 

WAKE-UP CALL
Na vier workshops over militaire cyberope-
raties, bitcoins, het dark web en de take 
over van Hansa Market verzorgde Dimitri 
Tokmetzis de laatste lezing van de dag. Hij is 
historicus en datajournalist, onder andere 
voor De Correspondent. Tokmetzis is co-
auteur van het boek ‘Je hebt wél iets te ver-
bergen: over het levensbelang van privacy’. 
Aan het eind van de dag kreeg iedereen dat 
boek mee naar huis. In het streven naar 
meer bewustwording was dat een perfecte 
zet van de organisatie, want de lezer zal 
toch menigmaal moeten vaststellen dat de 
digitale wereld nóg verontrustender is dan 

op de hoogte te blijven van de kansen en 
bedreigingen in de digitale wereld. “Het is 
een permanent proces. Cybercriminelen 
zoeken altijd naar het zwakste punt om 
geld te maken of de samenleving te ont-
wrichten. Daar investeren ze in. Wij inves-
teren ook, onder andere in het verkrijgen 
van informatie. Misschien is dat wel een 
nieuw fenomeen in ons vak. Daar liggen 
in ieder geval kansen bij de bestrijding 
van cybercrime, bijvoorbeeld via artificial 
intelligence, zelfdenkende computers. 
Hoe doen we dat op een transparante en 
ethisch verantwoorde manier? Daarop 
zal ook de politie een antwoord moeten 
vinden.” 
Bewustwording, weerbaarheid, bijblijven 
en intensieve samenwerking zijn een paar 
woorden die bleven hangen na het cyber-
verhaal van Aalbersberg. Hij stelde tot slot 

We leven en werken allemaal in de 
Cyber Age. Internettechnologie 
is een absolute blijver. Als straks 
met 5G het internet of things 
losgaat, is zo’n beetje alles aan 
elkaar verbonden. Dat betekent 
nieuwe gemakken, maar ook nieuwe 
problemen zoals cybercriminaliteit, 
cyberterrorisme, cyberactivisme, 
cyberspionage en zelfs cyberoorlog. 
Het bestrijden daarvan stond 
centraal tijdens ‘Vechten voor 
veiligheid in de Cyber Age’, een 
themadag van FNV Veiligheid, het 
samenwerkingsverband van de 
AFMP, de Marechausseevereniging 
en de Nederlandse Politiebond (NPB).

THEMADAG

Cyberbewustzijn       moet snel omhoog
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GROOT BEDRIJF 
Veel virtuele marktplaatsen op het dark 
web, waar illegale producten worden ver-
handeld, zijn opgezet als een ‘groot bedrijf’. 
Noordzij: “Bovenaan deze bedrijfsstructuur 
zit een administrator. Hij heeft moderators 
voor zich werken en experts die regelmatig 
aangeven hoe het beter zou kunnen. Verder 
zijn er verkopers met een goede reputatie 
die de producten verkopen. Dankzij deze 
reputatie komen er meer mensen naar een 
marktplaats. Tenslotte heb je de echte 
kopers en de rondneuzers.”

Noordzij benadrukt dat kopers op het dark 
web niet afrekenen met euro’s, maar met 
bitcoins. “Deze bitcoins moeten worden 
witgewassen met een bitcointumbler, 
waarvoor de koper een fee betaalt. Omdat 
bitcoins bij een bank worden aangeschaft, 
is de identiteit van een Nederlandse koper 
altijd wel te herleiden. Anoniem is dus niet 
zo anoniem als je als koper aanvankelijk 
denkt. Het dark web is in feite niks anders 

Luitenant-kolonel Edwin Noordzij van de 
KMar, tevens coördinerend stafadviseur 
cyber bij het Landelijk Tactisch Commando, 
vertelde over het dark web. Een plek op 
internet waar bezoekers niet kunnen komen 
met zoekmachines als Google, maar wel met 
één muisklik, anoniem, illegale producten 
kunnen kopen, zoals vervalste documenten 
en wapens. “Het dark web heeft meerdere 
spelers met uiteenlopende goede en kwade 
bedoelingen”, verduidelijkte Noordzij. “Zo 
heb je ‘goedbedoelende’ spelers, zoals 
intel-organisaties, law inforcements en 
Tibetaanse vrijheidsstrijders. Ook kun je als 
11-jarig kind een illegaal paspoort bestellen. 
Het wordt heel wat anders als criminelen 
het dark web opgaan en er valse documen-
ten verhandelen. Het dark web zit vrij een-
voudig in elkaar en je hoeft geen techneut 
te zijn om erop te komen. In feite hoef je 
alleen een vpn-verbinding aan te zetten, in 
te loggen en je kunt aan de gang.”

THEMADAG

Van bedreigingen
naar kansen

Tijdens de themadag stonden vier workshops op het programma: Militaire 
cyberoperaties, Bitcoin voor beginners, Een duik in het dark web en De take over van 
Hansa Market. Deze informatieve workshops maakten duidelijk dat digitale bedreigingen 
in de handen van het Openbaar Ministerie, de politie, de Marechaussee en Defensie 
ook digitale kansen kunnen zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om de mens achter de 
cybercriminaliteit aan te pakken. We zijn niet kansloos, maar er moet wel veel voor 
gedaan worden. Er zijn specialisten voor nodig en vooral veel intensieve samenwerking 
tussen talloze diensten. Maar het kan, want ook cybercriminelen maken fouten. 
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dan open internet. Het is niet versleuteld.” 
Mede door het feit dat het dark web niet 
versleuteld is en dat het aankoopproces op 
een gegeven moment fysiek wordt, kan een 
koper worden achterhaald door een opspo-
ringsinstantie. “Als opsporingsinstantie 
vinden we dat we de illegale praktijken op 
het dark web moeten aanpakken”, bena-
drukte Noordzij. “We kunnen deze handel 
niet helemaal uit de wereld helpen, maar 
wel verstoren.”
 
MILITAIRE CYBEROPLOSSINGEN
Jelle van Haaster, researcher cyber operati-
ons bij het ministerie van Defensie, besprak 
de nieuwste militaire cyberoplossingen. Op 
de faculteit Militaire Wetenschappen van 
de Nederlandse Defensie Academie en de 
Universiteit van Amsterdam verdiepte hij 
zich grondig in dit onderwerp. In 2014 ont-
wikkelde hij een prijswinnende app voor het 
gebruik van social media tijdens militaire 
operaties. Een andere cyberoplossing die 
hij zelf ontwikkelde, is een militaire variant 
van Google Street View in Mali. Deze variant 
creëerde hij met 360 graden-camera’s.
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overheidsinstanties om de bouwer van de 
app te bewegen al die min of meer vrij toe-
gankelijke data van het internet te verwijde-
ren. Lees daarover de verhalen op de website 
van De Correspondent, onder project polar. 
Daar is ook informatie te vinden over hoe 
je jouw privacy kunt beschermen in andere 
fitnessapps. Uit de reacties van de deelne-
mers aan de themadag bleek dat het Polar-
app-verhaal het bewustzijn van gebruikers 
van deze app flink groter had gemaakt. In 
zover was het dus een geslaagd evenement 
te noemen. Nu nog de rest van de overheids-
dienaren bij de Marechaussee, Defensie en 
politie. 

gebruikt en waar je zo’n app (of smartphone) 
toestemming voor geeft. Weet in ieder geval 
dat je héél veel sporen nalaat via de digitale 
wereld. 

DE FITNESSAPP POLAR
Tokmetzis boeide het publiek met een ver-
slag over hoe de op zich onschuldige, en voor 
hardlopers nuttige fitnessapp Polar kon uit-
groeien tot een groot veiligheidsprobleem 
voor mensen die bezig zijn met het bewaken 
van de veiligheid van burgers en van ons 
land als geheel. Tot vorig jaar kon iedereen 
met deze app de namen en adressen achter-
halen van duizenden militairen en geheim 
agenten! Tokmetzis verduidelijkte hoe dit 
allemaal – legaal – te doen was. Zijn journa-
listieke team was te goeder trouw. Ze waren 
uit op onthulling en voorkoming van ellende 
als gevolg van onzorgvuldige generatie en 
zichtbaar maken van data. Maar criminelen, 
met een geheel andere agenda, kunnen dit 
ook. En als zij het zelf niet kunnen, dan huren 
ze eenvoudig via het dark web slimme it’ers 
in. Keuze genoeg!
Het kostte heel wat moeite, mensen en 

  Bewustwording, weerbaarheid, 
bijblijven en intensieve samenwer-
king zijn cruciaal bij het bestrijden 
van cybercriminaliteit. De dreiging 
hiervan is groter dan vaak wordt 
gedacht.

THEMADAG

“Als westerse krijgsmacht zijn we goed 
in de fysieke dimensie”, vertelde Van 
Haaster. “Vanuit ons sterke militaire 
vermogen in deze dimensie zijn we in 
staat om objecten of doelen te bereiken 
in conflictsituaties. Wat dat betreft heb-
ben we bijna alles gewonnen. De moei-
lijkheid is echter dat de virtuele dimensie 
heel belangrijk is geworden. Gelukkig 
begint Defensie steeds meer door te krij-
gen dat een keuze tussen fysiek of digi-
taal niet mogelijk is. Het moet én-én zijn. 
Cyber is leuk en interessant, maar het is 
slechts een klein deel van alle mogelijk-
heden die je kunt inzetten tijdens een 
militaire operatie.”

VERANDERENDE TARGETS
Volgens Van Haaster vindt de komende 
jaren een exponentiële groei plaats van 
technologieën. “Deze hebben een toene-
mende invloed op ons werk. De moeilijk-
heid voor Defensie is dat de defensieor-
ganisatie is opgebouwd uit domeinen, 
terwijl de huidige omgeving waarin haar 
militair vermogen wordt ingezet niet 
is uit te splitsen is in domeinen. Lang 
geleden is Defensie gestart op land en 
zee en daarna is zij de lucht ingegaan. 
Veel later zijn andere krijgsmachten ook 
actief geworden in space. Cyberspace 
is daarna opgekomen. De omgeving 
waarin Defensie haar militaire vermogen 
inzet, heeft meerdere dimensies. Zo is er 
de fysieke dimensie, ofwel land, zee of 
lucht, waarin voor veiligheid en territo-
rium wordt gestreden. Ook gaat het bij 
militaire operaties altijd over het doel 
erachter: wilsoverdracht. Dit is de cog-
nitieve dimensie. Daar is de laatste jaren 
steeds meer de virtuele dimensie bij 
gekomen. De belangrijkste targets van 
militaire operaties veranderen hierdoor 
wezenlijk.”

↓



tijdens haar uitzendingen 
houdt Maaike een 

dagboek bij. Voor een deel om alles te ver-
werken, maar ook voor haar thuisfront. “Ik 
stuurde delen van mijn dagboek naar huis. 
Niet alles, om ze thuis niet ongeruster te 
maken dan ze toch al zijn.” Nadat zij veel leu-
ke reacties krijgt op haar verhalen, besluit ze 
dit als boek uit te geven. “Het militaire leven 
op uitzending en de operatiekamer zijn twee 
ongrijpbare dingen waar mensen meer van 

willen weten. Dat is nu precies wat ik met 
mijn boek wilde overbrengen. Hoe gaat het 
er aan toe, wat tref je aan in die operatieka-
mer, wat doet het met je. Hoe blij wij mogen 
zijn dat wij in Nederland zijn geboren en in 
vrijheid kunnen leven zonder oorlog.”

EMOTIONEEL HEFTIG
In haar boek vertelt Maaike over wat ze 
meemaakt in het ziekenhuis in Afghanistan. 
Samen met haar collega’s helpt ze zieke 
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VERENIGING

OORLOG IN DE 
OPERATIEKAMER

Van dagboek 
naar paperback

Maaike Hoogewoning (38) is 
moeder, militair én schrijver. 
Sinds 2007 werkt Maaike als 
operatieassistent bij Defensie. 
Voor haar werk ging zij vier 
keer op uitzending, waaronder 
twee keer naar Kandahar, 
Afghanistan. Over haar werk in 
Kandahar schreef ze het boek 
'Oorlog in de operatiekamer'. 
-DOOR DENISE VAN DEN BERG



THUISFRONT
Ook neemt Maaike je mee in het dagelijks 
leven op missie en hoe zij omgaat met de 
spanning en de dreiging die een missie met 
zich meebrengt. Wat doet dit met jezelf als 
militair, maar ook met je thuisfront. “Mijn 
man staat zeker niet te springen als ik ga, 
maar hij weet dat dit is wat ik heel graag doe 
en hij gunt het mij dan ook. Mijn man heeft in 
de laatste lichting dienstplichtigen gezeten 
en weet dus hoe het reilt en zeilt binnen 
Defensie en dat is prettig. We hebben wel 
een ongeschreven regel dat we elkaar niet 
lastig vallen met problemen, we kunnen 
elkaar er niet mee helpen op dat moment. 
Hij wordt nog meer ongerust wanneer ik 
vertel dat we op één dag drie raketaanval-
len hebben gehad en ik slaap ook niet lekker 
wanneer ik hoor dat we bijvoorbeeld een 
megagrote lekkage in huis hebben. Vorig 
jaar ben ik een maand met de marine weg-
geweest en dat ging gelukkig goed, ook met 
de kinderen. Na drie weken vroeg de jongste 
wel wanneer ik weer thuiskwam.”
Begin volgend jaar vertrekt Maaike opnieuw 
naar Afghanistan, ditmaal naar het noor-
den. “Ik vertel mijn kinderen dat mama in 
een ander land mensen gaat helpen in het 
ziekenhuis. Ik hoop ze op die manier mee te 
geven dat je soms iets moet opofferen voor 
een ander.” 

en gewonde collega’s maar ook Afghaanse 
burgers. Emotioneel gezien niet altijd even 
makkelijk. “Ik kan mij 17 april 2010 nog heel 
goed herinneren, dat was emotioneel een 
heftige dag. Nadat ik na mijn relatief rustige 
werkdag het ziekenhuis wilde verlaten, werd 
er een zeer zwaar gewonde Amerikaanse 
militair binnen gebracht en zijn we direct 
begonnen met opereren. Al onze pogingen 
om deze jongeman te redden, mochten 
helaas niet baten en we hebben uiteinde-
lijk met het gehele team de enorm lastige 
beslissing moeten nemen om de behande-
ling te staken. Na het schoonmaken van de 
operatiekamer wilde ik even mijn gedachten 
verzetten in de ‘Dutch Corner’. Er was ‘de 
keek op de week’, een soort samenzijn met 
alle Nederlandse collega’s. Maar ik stap 
rond 21.30 uur de Dutch Corner binnen en 
tref een paar collega’s aan die mij weten te 
vertellen dat die middag twee mariniers 
in Uruzgan zijn overleden. Op dat moment 
is mijn spreekwoordelijke emmertje vol. 
Drie jonge collega’s die ik geen van drieën 
persoonlijk ken, maar het raakt me, het raakt 
me diep. Door een potje te huilen met mijn 
buddy, er over te praten, te sporten en een 
nuchtere instelling kan ik er mee omgaan. 
Ik heb samen met de rest van het team mijn 
uiterste best gedaan, meer dan dat kan ik 
helaas niet doen.”

VERENIGING

1) Mogelijk gemaakt door White Elephant Publishing

3X KANS OP  
 ‘OORLOG IN DE OPERATIEKAMER’
Benieuwd naar het boek van Maaike? Je maakt kans op een 
exemplaar als je de vraag hieronder goed beantwoordt.
Stuur je antwoord vóór 15 augustus naar: redactie@afmp.nl 
o.v.v. prijsvraag OpLinie. Onder de juiste inzendingen verloten 
wij drie boeken. 

MAAIKE MAAKT IN 2010 EN 2011 DEEL UIT VAN DE ISAF-
OPERATIE, MAAR HOE HEETTE DE AMERIKAANSE OPERATIE 
WAARAAN NEDERLAND OOK DEELNAM, DIE DE 
VOORGANGER WAS VAN DE ISAF-OPERATIE? 
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Herbenoeming en 
arbeidsvoorwaarden 
centraal Tijdens de 39e Bondsvergadering op 27 juni in De 

Schildkamp in Asperen is Anne-Marie Snels herbenoemd 
als voorzitter van de AFMP. Verder werd met een 

uitgebreid dankwoord afscheid genomen van Cees Bosch 
en Patrick Choenni, die vooraf hadden aangegeven niet te 

willen worden herbenoemd als Algemeen Bestuurslid. 

↓ Met een ruime meerderheid van stemmen 
werd Anne-Marie Snels opnieuw benoemd 
tot voorzitter.

↓ Snels noemde Choenni 
als bestuurslid ‘een belang-
rijke bron van informatie’. 

↓ Snels over Cees Bosch: “Je was er als het 
nodig was en bovendien altijd open, col-
legiaal en in voor een grapje.”

Anne-Marie Snels herbenoemd als voorzitter AFMP 
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VERENIGING

 Anne-Marie Snels 
benutte haar openingsspeech van de 
Bondsvergadering om stil te staan bij het 
recente verzoek van de Verenigde Staten 
aan Nederland om in Syrië militaire mid-
delen op de grond te leveren in de strijd 
tegen terreurorganisatie IS én aan de 
arbeidsvoorwaarden binnen Defensie. “Bij 
het Amerikaanse verzoek zou het gaan om 
‘boots on the ground’, met alle risico’s van 
dien”, kraakte zij een kritische noot aan het 
begin van haar speech. “We hebben daar 
vanochtend met het Algemeen Bestuur even 
bij stilgestaan. Wij zeggen: niét doen! Het 
was de Commandant der Strijdkrachten die 
vorig jaar na de zomer het wijze besluit nam 
om het aantal missies te gaan beperken. Dat 
was pure noodzaak, jarenlange bezuinigin-
gen eisten hun tol. De defensieorganisatie, 
de mensen én de middelen moesten eerst 
‘op orde komen’. Ik ben het zelden zo eens 
geweest met de CDS.” Het standpunt van 
Snels werd breed onderschreven door de 
aanwezige AFMP-leden. Daarbij werd nog 
gewezen op het feit dat er voor een derge-
lijke missie geen mandaat van de VN ligt.

ONVREDE PERSONEEL
Vervolgens ging Snels in op de arbeidsvoor-
waarden bij Defensie. Zij verwees naar de 
open brief die de vier voorzitters van de 
vakcentrales eind april in NRC Handelsblad 
plaatsten onder de kop ‘Defensie betaalt de 
prijs voor verwaarlozing van haar personeel, 
in de Voorjaarsnota kan het kabinet zijn leven 
beteren’. “Bottom line was onze boodschap: 
de bezettingsgraad is rond de 75 tot 80 
procent en bij sommige eenheden zelfs lager, 
de werkdruk is veel te hoog, de uitstroom 
hoog en de instroom te laag”, benadrukte de 
AFMP-voorzitter. “Bovendien is de onvrede 
onder het personeel groot en het vertrou-
wen in de defensietop en de politiek laag. 
Natúúrlijk hadden we een dubbele bedoeling 
met die brief: niet alleen de veiligheid aan de 
orde stellen, maar óók de arbeidsvoorwaar-
den. We wilden extra geld binnenslepen. En 
die boodschap moest ‘goed verpakt’ worden, 
anders krijg je die niet geplaatst.”

Volgens Snels deden de bonden in diezelfde 
brief een dringende oproep aan dit kabi-
net: investeer éérst in personeel, investeer 
structureel 200 miljoen euro extra in goede 
arbeidsvoorwaarden, bovenop de huidige 
inzet van de werkgever. “Want wat heb je 
aan nieuw materieel als je straks geen men-
sen meer hebt om het te bedienen?” Zij sprak 
de verwachting uit dat het nieuwe arbeids-
voorwaardenpakket, waarover het ministe-
rie van Defensie en de bonden het een paar 
dagen na de Bondsvergadering eens werden, 
kan rekenen op een breed draagvlak onder 
de leden. “Belangrijk bijeffect van dit resul-
taat is ook dat we nu wél een fatsoenlijke 
militaire pensioenregeling krijgen, in plaats 
van de karige middelloonregeling die het 
ABP ons wilde opleggen. Bovendien zijn we 
niet meer afhankelijk of de hoger beroepen 
tegen zowel het ABP als de werkgever ‘onze 
kant uitvallen’.” 

HERBENOEMING 
Na de bespreking en de vaststelling van het 
algemeen jaarverslag en het financieel jaar-
verslag volgde een uitgebreide toelichting 
op het bestuursbeleid. Nadat de bonds-
vergadering akkoord was gegaan met alle 
toelichtingen en met het door het bestuur 
gevoerde beleid, volgde de herbenoeming 
van Anne-Marie Snels. 
Als aftredend voorzitter van de AFMP 
stelde Snels zich herkiesbaar. Met een 
ruime meerderheid van stemmen werd zij 
opnieuw benoemd. Cees Bosch en Patrick 
Choenni hadden voorafgaand aan de 
Bondsvergadering laten weten dat zij als 
aftredende bestuursleden afscheid namen. 

LOVENDE WOORDEN 
Snels sprak tijdens de vergadering lovende 
woorden over Cees Bosch en Patrick 
Choenni. Met de belofte misschien ooit 
terug te keren in het AFMP-bestuur heeft 
Bosch besloten het politieke pad op te gaan. 
Choenni nam na twee periodes afscheid als 

bestuurslid omdat hij recent de Luchtmacht 
vaarwel zei en de overstap maakte naar 
een commerciële vliegtuigmaatschappij. 
“Voor jullie beiden geldt dat jullie een grote 
betrokkenheid hadden, jullie je positief-
kritisch opstelden, meedachten én initi-
atieven namen”, zei Snels. “Zo heb jij Cees 
bijvoorbeeld nadrukkelijk mee gedacht én 
je hard gemaakt voor de vormgeving van de 
sector Burgerpersoneel. Die sector staat er 
en draait volop mee in de vereniging. Je was 
voor ons ook een bron van kennis op HRM-
gebied en een bestuurder met oog voor de 
zakelijke aspecten van onze vereniging. Daar 
hebben we veel aan gehad. Je was er als het 
nodig was en bovendien altijd open, collegi-
aal en in voor een grapje.”
Snels noemde Choenni als bestuurslid ‘een 
belangrijke bron van informatie’. “In je tijd 
dat je in Mali zat hadden we met regelmaat 
- vaak in het weekend - contact over de 
situatie daar én bij bestuurszaken bleef je via 
de mail betrokken. Jij bent het voorbeeld dat 
het kán: op missie zijn en toch betrokken blij-
ven. Bovendien heb je je ook flink gemengd 
in de discussie binnen de Luchtmacht over 
‘binden en boeien’ en het vervolg daarvan. 
Jij hebt met je collega’s draagvlak ontwik-
keld op de werkvloer, dwars tegen de top 
van de Luchtmacht in. Als dat geen vak-
bondswerk is!”

LANGERE TERMIJNBELEID 
In de Bondsvergadering vond tevens een 
aantal benoemingen plaats van leden in 
commissies en werd afscheid genomen van 
leden die soms jarenlang een functie vervul-
den. Tijdens de vergadering kwamen ook de 
beleidsbepalingen en het langere termijn-
beleid van de AFMP, aan bod. Belangrijke 
punten voor de toekomst waren wijzigingen 
in de beleidsbepalingen die inzetten op het 
transparanter maken van het traject van de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en 
het beschrijven van de positie en de rol van 
het Netwerk Veteranen binnen de AFMP. 

MET RUIME MEERDERHEID WERD
SNELS OPNIEUW BENOEMD
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PA-BIJEENKOMSTEN
DATUM AANVANG PLAATS PA-GROEP LOCATIE ADRES SECTORHOOFD PA

26 sep  10.00 u Assen Assen / Groningen FNV Vakbondshuis 'De Maasstee' Maasstraat 25 John van Wanrooij
26 sep  14.00 u Emmen Emmen FNV Vakbondshuis Bukakkers 12 John van Wanrooij
27 sep  10.00 u Rosmalen De Meijerij Perron 3, zaal de Wissel Hoff van Hollantlaan 1 Dik de Jonge
27 sep  13.30 u Tilburg Hart van Brabant MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36 Dik de Jonge
3 okt  10.00 u Hoofddorp Kennemerland De Boerderij, zaal 2 Lutulistraat 139 John van Wanrooij
3 okt  14.30 u Den Helder Noord-Holland-Noord de MOOC Spoorstraat 56 John van Wanrooij
4 okt  14.00 u Volkel Brabant Noord-Oost Gemeenschapshuis de Schakel Reestraat 49 Dik de Jonge
10 okt  10.00 u Wezep IJsselland Dorpshuis mariënrade 3 John van Wanrooij
10 okt  14.00 u Apeldoorn Apeldoorn / Salland Wijkontmoetingscentr. 'De Stolp' Violierenplein 101 John van Wanrooij
11 okt  10.00 u Dordrecht Rijnmond Cultureel Centrum 'Sterrenburg' Dalmeyerplein 10 Dik de Jonge
11 okt  13.30 u Den Haag Haaglanden Studenthotel Hoefkade 9 Dik de Jonge
15 okt  13.30 u Eindhoven De Kempen Zalencentrum 'Ambassadeur' L. Napoleonplein 21 Dik de Jonge
17 okt  10.00 u Harderwijk NO-Veluwe Zalencentrum 'De Kiekmure' Tesselschadelaan 1 John van Wanrooij
17 okt  14.00 u Amersfoort Eemland & Doorn FNV Vakbondshuis Amersfoort Stadsring 47 John van Wanrooij
18 okt  10.00 u Weert Poort van Limburg Dienstencentrum de Roos Beekstraat 54 Dik de Jonge
24 okt  10.00 u Leeuwarden Friesland De Fontein Goudenregenstraat 77 Dik de Jonge
24 okt  14.00 u Steenwijk Steenwijk Verenigingsgebouw 'De Klincke' Kerkstraat 16 John van Wanrooij
25 okt  10.00 u Utrecht ’t Gooi FNV-gebouw Hertogswetering 159 John van Wanrooij
25 okt  10.00 u Utrecht Utrecht e.o. FNV-gebouw Hertogswetering 159 Dik de Jonge
1 nov  10.00 u Ede Veluwe De Velder Munnikenhof 17 Dik de Jonge
1 nov  13.30 u Breda Rijen Café 'De Toerist' Teteringsedijk 145 Dik de Jonge
1 nov  13.30 u Breda De Baronie Café 'De Toerist' Teteringsedijk 145 John van Wanrooij
6 nov  10.30 u Schaarsbergen ZO-Veluwe PMT 'De Landing' Deelenseweg 28 Dik de Jonge
7 nov  11.00 u Zeven-Brauel Seedorf Cafe am Campingplatz Ostetal Wallweg 41a John van Wanrooij
8 nov  11.00 u Blomberg Blomberg Café 'Bei Heini' Neue Torstrasse 38 John van Wanrooij

BONDIG VERENIGING

Uw hypotheek, onze zorg!

T  (040) 20 73 100    E  dfd@dfd.nl    I  www.dfd.nl

DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek
advies voor (ex)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔	 Expertise en zorg;
✔	 Ook hypotheken voor  

militairen met een FPS  
fase1 en 2 contract;

✔		Echt onafhankelijk en  
persoonlijk advies door  
de DFDregioadviseur;

✔		Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔		Maximale zekerheid,  
ook voor de toekomst;

✔		De optimale hypotheek  
met de scherpste tarieven.

Dhr. A.J. Hasenbalg  Amsterdam
Dhr. J.L. Koevoet  Grootebroek
Dhr. W.D. van Daalen  Heeslingen
Dhr. C. Rotterdam  Elst Ut
Dhr. W.J. van Elk  Driebergen-Rijsenburg
Dhr. F. Jacobs  Den Bosch
Dhr. M. van Ginkel  Heesch
Dhr. S.I. Kooistra  Lichtenvoorde
Dhr. P. Herrewijn  Apeldoorn
Dhr. W. Fidder  Hattem
Dhr. D. van Zandwijk  Franeker

 60 JARIGE 
LIDMAATSCHAPPEN 

Dhr. W. de Bruyn  Almere
Dhr. F.H. van Tilborg  Wietzendorf
Dhr. R.P. Bakker  Bad Munder
Dhr. J.G. Fransen  Barneveld
Dhr. F.R.G. Tee  Veghel
Dhr. J.G. van Vugt  Eindhoven
Dhr. J.T.J. Maessen  Swalmen
Dhr. A. Schrijen  Geleen
Dhr. G.C.T.M. Jansen  Angeren
Dhr. H.J. Jekel  Duiven
Dhr. A. ten Have  Gorssel

in de maanden 
mei, juni en juli

in de maanden 
mei, juni en juli

50 JARIGE  
LIDMAATSCHAPPEN 
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BONDIG VERENIGING

Dhr. R. de Heij
De Riemers 10
8064 EP  Zwartsluis
8 februari 2019 (75)

Dhr. J. Krans
Esweg 20
9761 ER  Eelde
21 maart 2019 (81)

Dhr. A.P.G. Rengers
Gaard 3
1705 DP  Heerhugowaard
17 april 2019 (70)

Dhr. J.W. Schoonheim
Hendrika v Tussenbroekln 98
3533 SZ  Utrecht
18 april 2019 (78)

Dhr. T.E. van Klaveren
De Woerd 5
5397 AL  Lith
26 april 2019 (72)

Dhr. M.J.M. van Kuijk
AMP-Strasse 1
CH 9552  Wil
28 april 2019 (65)

Dhr. T. Schouten
Kudelstaartseweg 254
1433 GR  Kudelstaart
4 juni 2019 (88)

Dhr. T.J. Rijn
‘s Hendrikskinderenstr 65
4461 BT  Goes
8 juni 2019 (74)

Dhr. P.E. Klein
Wilhelminaplein 42
5121 ET  Rijen
21 juni 2019 (96)

Dhr. A.W.J.J. Beerens
Daendelsstraat 59
5018 ER  Tilburg
22 juni 2019 (70)

IN MEMORIAM

Hieronder de namen en correspondentie-
adressen van AFMP-leden die ons de 
afgelopen maanden zijn ontvallen. Wij 
wensen alle nabestaanden veel kracht bij 
het verwerken van hun verlies.

Dhr. A.R. Huijsman  Enschede
Dhr. H.G. Vos  Oldenzaal
Dhr. J.A. van Beek  Nunspeet
Dhr. K.F.W. Hoogendijk  Nunspeet
Dhr. T.A.L.M. Verbeek  Steenwijk
Dhr. A. Westra  Steenwijk
Dhr. C. van der Beesen  Smilde

Uw hypotheek, onze zorg!
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van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek
advies voor (ex)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔	 Expertise en zorg;
✔	 Ook hypotheken voor  

militairen met een FPS  
fase1 en 2 contract;

✔		Echt onafhankelijk en  
persoonlijk advies door  
de DFDregioadviseur;

✔		Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔		Maximale zekerheid,  
ook voor de toekomst;

✔		De optimale hypotheek  
met de scherpste tarieven.
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Veranderingen?
Contact DFD

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lijkt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlijks na te lopen. Wij helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blijft.

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke financiële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, financiële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering 
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen 
standaard dekking. Toch is het belangrijk om 
al uw verzekeringen te controleren. 
Contact DFD tijdig zodat u en uw 
gezinsleden tijdens de uitzending hier 
geen omkijken naar hebben. 

Baby op komst?

Uit dienst? Een woning kopen of verhuizen? 
Gaat u samenwonen of trouwen? Of gaat 
u juist scheiden? Gaat u binnenkort op 
uitzending?
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KRUISWOORDRAADSEL
HORIZONTAAL
1. Wandpleister met een grove structuur  6. Kandi-

daat met mogelijkheden  14. Bijnaam van Klaas 

Bruinsma (2,7)  15. Past voor danza en ritme   

16. Past na pak en voor kap  18. Dik boek  19. Hans …, 

D66-minister in Paars I  21. Kinderboerderijdier   

23. Past vreemd genoeg voor rein  25. The King   

27. Vlakgom  29. Stad in Marokko  30. … Winter,  

voetballer  31. Engelse rockband van Owner Of A 

Lonely Heart  32. Openbare gedachtewisseling   

34. Past na tem en voor rem  35. Onaangepast type  

37. Opvolger van de WAO  38. Jeugdige carrièremaker  

40. Onderbewuste verlangens prijsgevend   

41. Hitleradept  43. Broer van Willem Bever  44. De B 

van NB  45. Onderofficiersrang, vergelijkbaar met 9 

verticaal  47. Dochter of zoon  48. Mull … Kintyre, Paul 

McCartney & Wings  49. Heel warm  50. Mesjogge   

53. Past voor en na pas  55. Luiaard uit de Ice Age-

filmreeks  56. Jamaica …, Daphne du Maurier  58. …  

Are The Champions, Queen  60. … Campert, schrijver  

62. Boogbal  64. Ambacht  65. Moeder van Abel   

67. Tjonge  68. Gemaskerde held  70. Plaats in Noord-

Gelderland  71. Nul punten bij tennis  73. Europese 

hoofdstad  75. … Dijckmeester, radio- en televisiepre-

sentatrice  77. Verstreken  78. The Special …, bijnaam 

van José Mourinho  80. Armen en benen  82. Slijmjurk  

83. Kerkgezang

VERTICAAL
1. Speeltuinattribuut  2. De a van a.i.  3. Namaak   

4. Hond uit de stripserie Garfield  5. Snoepgoed op 

een stokje  6. Bijnaam voor Nieuw-Zeelanders   

7. Plant met aromatische zaden  8. Ja Zuster, … Zuster, 

televisieserie  9. Onderofficiersrang, vergelijkbaar 

met 45 horizontaal (8-6)  10. Getijde  11. The … Bang 

Theory, televisieserie  12. Artiestennaam van rapper 

Sofiane Boussaadia  13. Troep  17. Gevaarlijke long-

ziekte  20. Ondergeschikte in een bdsm-relatie   

22. Olm  24. Belangrijke helper van de Sint  26. Hoge 

militaire rang, van bijvoorbeeld Montgomery  

28. Theresa …, Britse premier  32. Projectieplaatje  

33. Past na Looney en i  36. Eigenaardig, wonderlijk  

37. Badkamerattribuut  39. Gebarenspel  42. Werk-

tuig om fijn van grof te scheiden  43. … Zonderland, 

turner  44. Portemonnee  46. Toetsenbordtoets  

49. Trouwpartij  51. Promovendus  52. Televisie-

productiebedrijf  54. Past na aan en voor aal  57. TNS 

…, opinieonderzoeksbureau  59. … Morales, president 

van Bolivia  61. Grap  62. Mislukkeling  63. Ted de …, 

besnorde televisiepresentator  66. Stratford-upon-…, 

geboorteplaats van Shakespeare  68. Kant  69. … 

Frank, vader van Anne  72. Past na tal en voor ree  

74. Elasticiteit  76. Europeaan  79. … cóndor pasa, 

Zuid-Amerikaans lied  81. Past voor en na bij

OPLOSSING

 BONCADEAU
Stu uw oplossing van de puzzel vóór 5 september naar: Redactie Oplinie, Postbus 
9124, 3506 GC Utrecht, 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  
Bert Fennema uit Stiens.
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CONTACT
 

ALGEMENE ADRESGEGEVENS
bezoekadres
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
postadres
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 – 89 00 470
fax 085 – 89 00 411
info@afmp.nl
www.afmp.nl
NL72 INGB 0001 9330 98
geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 u

AFDELING INDIVIDUELE 
BELANGENBEHARTIGING (IB)
085 – 89 00 430
fax 085 – 89 00 431
ibb@afmp.nl

LEDENADMINISTRATIE
085 – 89 00 410
la@afmp.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Er kan een moment komen dat u uw AFMP-lid-
maatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u 
een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u 
dan rekening met de opzegtermijn van twee volle 
kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op,
het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 apr. 
U kunt opzeggen door middel van een brief aan: 
AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124, 
3506 GC Utrecht; of een mail naar: la@afmp.nl

WILT U IETS DOORGEVEN? 
Een adreswijziging, ambtsjubilea, leeftijdontslag, 
opname in ziekenhuis of een uitzending. Of heeft 
u vragen over het lidmaatschap, ledenbenefits 
of verzekeringen? Dit kunt u door geven via onze 
website www.afmp.nl of zenden aan: AFMP/FNV 
t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124, 3506 GC 
Utrecht

SECTORHOOFDEN
CONTACT

LANDMACHT
Elze Mulder
06  – 53 51 00 73
emulder@afmp.nl

MARINE, DOSCO, BS, 
AFMP JONG, SBU  
Arjen Rozendal
06 – 23 89 55 07
arozendal@afmp.nl

LUCHTMACHT, DMO
Ron Segers
06 – 53 52 60 83
rsegers@afmp.nl

POSTACTIEF, WERVING 
EN VOORLICHTING 
John van Wanrooij
06 - 53 79 05 06
jvanwanrooij@afmp.nl

POSTACTIEF, WERVING 
EN VOORLICHTING
Dik de Jonge
06 - 12 90 57 48
ddejonge@fnvveiligheid.nl
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CONTACT
 

Voorzitter Anne-Marie Snels in gesprek met 
minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tijdens de actiedag van 
de veiligheidsbonden op 15 mei

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

aangesloten bij
• Algemene Centrale van 

Overheidspersoneel (ACOP)
• Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(FNV)
• EUROMIL (Europese organisatie van 

militaire belangenverenigingen)

REDACTIE
Jos van Nieuwenhuizen, Bart Manders, 
René Schilperoort, Anne-Marie Snels.

REDACTIEADRES
Postbus 9124 
3506 GC Utrecht
085 - 89 00 461
redactie@afmp.nl

ONTWERP & VORMGEVING
MW | studio voor grafisch ontwerp

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 vooraf gaan de 
toestemming van de redactie.

OPLAGE 
17.500

INTERNET
www.afmp.nl

EMAIL
info@afmp.nl

DRUK
Senefelder Misset

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Oplinie 3 sluit op 15.08.2019 en verschijnt 
eind september.
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WERK EN INKOMENLID IN BEELD

Carin van Gerwen werkt sinds 2006 als 
burger bij Defensie en is sinds 2013 Senior 
Formatie & Organisatieadviseur. Zij vertelt 
over haar werk en over de meerwaarde 
van haar AFMP-lidmaatschap. 

WAT HOUDT JOUW WERK PRECIES IN?
Ik adviseer over reorganisaties en het waarderen van 
functies. Ik kijk bijvoorbeeld naar de functieomschrijving 
van een werknemer, die vindt dat hij veel meer doet dan 
dat er in deze omschrijving staat. Bezwaren van militairen 
en burgers tegen de inhoud of waardering van hun functie 
komen ook bij mij terecht. Hun bezwaarzaken lopen bij de 
rechtbank of bij het hooggerechtshof voor militairen. Ik reis 
het hele land door, omdat deze zaken bij lokale rechtbanken 
kunnen spelen. 

WAAROM HEB JE VOOR DEFENSIE GEKOZEN?
In Havo 5 hield een wervingsmedewerker van Defensie op 
school een praatje. Ik was hiervan onder de indruk en heb 
mij met 17 jaar direct aangemeld. Helaas kwam ik niet door 
de eerste testen. Ik wilde van kinds af aan al stewardess 
worden. Omdat je hiervoor 21 jaar moest zijn, besloot ik een 
jaar door de Verenigde Staten te reizen. Daar ben ik gaan 
vliegen als private pilot. Na vijf jaar kwam ik naar Nederland 
omdat ik wilde vliegen voor Ryan Air. Dit mislukte. Toen zag 
ik een advertentie om vlieger te worden bij de Luchtmacht. 
Aanvankelijk leek ik te slagen voor alle tests, maar later 
ben ik afgetest. Ik wist dat mijn slagingskans klein was, 
want hoeveel vrouwelijke vliegers zijn er eigenlijk? Daarna 
werkte ik zowel binnen als buiten Defensie. Sinds 2013 heb 
ik mijn huidige baan. Mijn werk is veelzijdig en ik kom overal 
in Nederland en zelfs in de Caraïben. Ik ontmoet mensen 
uit verschillende werkculturen. De ene keer zit ik met ‘een 
schaal 3’ aan tafel, de andere keer met ‘een schaal 18’.

SINDS WANNEER BEN JE LID VAN DE AFMP?
Toen ik als burger weer voor Defensie ging werken, sloot 
ik mij aan bij de AFMP en werd ik ook kaderlid. Met mijn 
werkervaring wil ik kijken of Defensie en de bonden beter 
kunnen samenwerken. Ook vind ik dat er meer aandacht 
moet worden besteed aan wat de vakbond kan betekenen 
voor burgermedewerkers. Enkele dingen kunnen worden 
verbeterd voor burgermedewerkers.  

HEB JE OOIT CONTACT GEHAD MET DE BOND?
Als kaderlid zeker. Ik wil mijn ogen en oren blijven open-
houden voor opmerkingen van collega’s op de werkvloer. 
Als kaderlid hoor ik nieuws soms eerder dan andere leden. 
Hierdoor kan ik vragen beantwoorden en perspectief bie-
den als mensen opmerkingen hebben. Ik blijf burgermede-
werkers op de kaart zetten bij de AFMP. 

‘IK BLIJF  
BURGER- 

MEDEWERKERS 
OP DE KAART 

ZETTEN BIJ DE 
AFMP’


