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BLOG RENÉ SCHILPEROORT

wie de afgelopen weken het nieuws 
volgde, constateerde ongetwijfeld dat het pensioenakkoord weer in 
het middelpunt van de belangstelling staat. Een akkoord dat onder 
andere de FNV, de vakcentrale waarbij de AFMP is aangesloten, een 
paar jaar geleden met het kabinet sloot. Aanleiding voor de grote 
interesse is de behandeling van de pensioenwet die door dit akkoord 
nu wordt aangepast en besproken in de Tweede Kamer. Misschien 
vragen jullie je af waarom ik een pensioenonderwerp aansnijd in 
OpLinie. Veel actieve defensiemedewerkers zien dit onderwerp 
namelijk als een ver-van-mijn-bed-show, dat vooral belangrijk is 
voor de mensen die al pensioen ontvangen of daar dichtbij zitten. 
Niets is echter minder waar. Het is óók van belang voor jou en je col-
lega’s om later van een goed pensioen te zijn verzekerd. 

In alle nieuwsberichten zie ik de nodige zin en onzin voorbijkomen, 
zowel van voor- als tegenstanders van het eerder gesloten pensi-
oenakkoord. Eén van de onwaarheden die ik regelmatig lees, is dat 
jullie als deelnemers geen enkele zeggenschap hebben over de over-
gang van jullie pensioenen naar dat nieuwe stelsel. Dat is namelijk 
niet waar. Het klopt dat je als individu straks niet zelf kunt bepalen 
of jouw eigen pensioen hierin meegaat. Gezamenlijk als AFMP-leden 
hebben jullie hierover echter nog alles te zeggen. 

Als onderhandelaar namens de AFMP ben ik samen met de onder-
handelaars van de andere bonden al maandenlang over het nieuwe 
pensioencontract in gesprek met de onderhandelaars van Defensie. 
Dat doe ik voor de militaire regeling. Enkele collega’s van andere 
sectoren die lid zijn van de ACOP, de overheidscentrale waarvan de 
AFMP deel uitmaakt, zijn namens onze centrale onderhandelaar op 
pensioengebied voor de burgerregeling en voeren hierover het over-
leg in de Pensioenkamer van de raad voor het overheidspersoneel. 
Binnen het ACOP-bestuur hebben we regelmatig contact om ervoor 
te zorgen dat zaken gelijk oplopen en goed worden afgestemd. 
Voor de uitwerking van die nieuwe regelingen is een heel traject 
uitgestippeld. De afgelopen maanden zijn we allereerst begon-
nen met het inventariseren van wat er nu allemaal aan regelingen 
op pensioengebied is en wat ervoor nodig is om dit alles straks een 
plek te geven in de nieuwe regelingen. Daarbij kijken we ook naar 
de door Defensie zelf uitgevoerde regelingen, zoals het Militair 
InvaliditeitsPensioen (MIP). Dit doen we vanwege de bijzondere 
positie van de militair.  

Geen 
eenvoudige 
opgave

‘WIJ BLIJVEN 
JULLIE OP DE 

HOOGTE HOUDEN’

Deze inventarisatiefase is onlangs afgerond. Voor de militairen is die 
besproken in het formele overleg van de werkgroep Postactieven en 
voor de burgerregeling in de Pensioenkamer. Tijdens deze overleg-
gen kregen we een akkoord om over te gaan naar de volgende fase. 
De afgelopen weken startten we daarom met de uitwerking van de 
contouren van de nieuwe regeling. Als alles volgens plan verloopt, dan 
moeten we hiermee in het voorjaar van 2023 klaar zijn. Ik houd wel 
een slag om de arm, want het zal niet de eerste keer zijn dat de politiek 
zand in de trajectmotor strooit. Uiteraard vindt er dan, zoals jullie van 
ons gewend zijn als er belangrijke beslissingen over rechtspositionele 
aanpassingen moeten worden genomen, een achterbanraadpleging 
plaats voordat wij als AFMP akkoord gaan met die nieuwe regelin-
gen. Datgene wat we hebben uitgedacht, leggen we aan jullie voor 
en verduidelijken we. We vragen dan ook weer of wij namens jullie 
akkoord mogen gaan of niet. Dat doen we voor de militaire regeling 
die wij in het SOD uitwerken én voor de burgerregeling waarover in de 
Pensioenkamer wordt gesproken.

Zijn er dan geen knelpunten? Natuurlijk, die zijn er genoeg! Daarom 
kost de uitwerking van de nieuwe regelingen behoorlijk wat tijd. 
Deze worden pas over enkele jaren definitief. Een fors knelpunt zijn 
bijvoorbeeld de pensioenen voor militairen van vóór 1 juni 2001, die 
nu nog via de begroting van Defensie worden gefinancierd. Hiervoor 
moet een oplossing worden gevonden, voordat we die kunnen invaren 
in het nieuwe stelsel. Hiermee is veel geld gemoeid en het is daarom 
geen eenvoudige opgave. Ik ben ervan overtuigd dat we voor alle 
knelpunten een oplossing vinden. Dit zal ervoor zorgen dat mensen 
bij de overgang naar het nieuwe stelsel niet tekort worden gedaan. 
Natuurlijk blijven wij jullie op de hoogte houden van alle pensioenont-
wikkelingen. Houd hiervoor vooral onze website, onze ledenapp, onze 
nieuwsbrief en OpLinie in de gaten!

René Schilperoort
Vicevoorzitter/onderhandelaar van AFMP
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KOM GOED 
BESLAGEN TEN IJS 
BIJ JOUW 
FUNCTIONERINGS-
GESPREK!

→ Vooral omdat een functionerings-
gesprek vaak niet met een vaste 
regelmaat plaatsvindt, weten veel 
militairen en burgermedewerkers 
niet precies wat zij hiervan moe-
ten verwachten. Daarom verdiept 
OpLinie zich in de ins & outs van 
dit gesprek. Bij een beoordelings-
gesprek krijg je een eenzijdige 
beoordeling van jouw chef over 
jouw functioneren, terwijl bij een 
functioneringsgesprek sprake is van 
een ‘tweegesprek’ waarin jij zelf ook 
veel inbreng hebt.  
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NIEUWE VOORZITTER 

RUUD BERGSMA: ‘AFMP MOET BOND 
ZIJN VOOR IEDEREEN’ 

→ Ruud Bergsma is tijdens onze recente 47e Bondsvergadering 
benoemd tot nieuwe AFMP-voorzitter. In een interview vertelt hij 
over zijn belangrijkste ambities in deze uitdagende rol. “Een vraag 
waarop ik samen met mijn collega’s antwoord moet geven, is hoe 
wij als bond in de toekomst de taal van nieuwe generaties leden 

kunnen blijven spreken. Ik beschouw het als een mooie uitdaging 
om sturing te geven aan het proces om een toekomstbestendige 

bond te worden voor iedereen.” 

COVER Nieuwe AFMP-voorzitter Ruud Bergsma Bron: Frank Zwinkels HET VOLGENDE VERENIGINGSBLAD verschijnt in maart. 
Kopy aanleveren is mogelijk tot en met 6 februari 

INHOUD

14
VAN SPONTAAN INITIATIEF TOT 
PROFESSIONEEL VETERANEN 
SEARCH TEAM

→ Vijf jaar geleden startte het Veteranen Search 
Team (VST) als een spontaan, door ongeveer 35 
veteranen ontplooid initiatief bij de geruchtma-
kende zoektocht naar Anne Faber. Inmiddels heeft 
het VST zich ontpopt tot een professionele orga-
nisatie met ruim 2500 veteranen die zo graag hun 
steentje aan de maatschappij bijdragen. OpLinie 
spreekt verschillende veteranen over hun inspan-
ningen voor dit searchteam.  

22
KWESTIEBEHANDELAAR 
GERTON LEFERINK BEGAAN 
MET LEDEN MET LETSEL 

→ In zijn werk als kwestiebehandelaar namens de AFMP staat 
Gerton Leferink ook wel eens leden met letsel te woord, 
waarbij hij vanuit zijn kennis van hun dossier geen oorzakelijk 
verband ziet met hun werk bij Defensie. “Ik probeer hen dan 
zo zakelijk mogelijk, maar wel met inlevingsgevoel duide-
lijk te maken dat ik dit verband niet kan leggen. Dit wil niet 
zeggen dat ik hun pijn, fysiek ongemak en verdriet over hun 
letsel niet invoel.”
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XXBONDIG - WERK EN INKOMEN

MIP EINDELIJK GEÏNDEXEERD
→ Defensie en de vakbonden bereikten in de werkgroep Postactieven 
(PA) van het SOD onlangs overeenstemming over de indexatie van 
het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Het MIP is bestemd voor (ex-)
militairen bij wie invaliditeit is vastgesteld, veroorzaakt door het ver-
richten van militaire werkzaamheden. Door de nieuwe indexatie gaat 
het pensioen fors omhoog.
Vanaf 2023 wordt het MIP op dezelfde manier geïndexeerd als de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast wordt het 
MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer verhoogd op basis van 
de WIA-indexatie zoals die sinds 2010 is toegepast. Daarbij bepaalt het 
jaar van ontslag de verhoging. Voor iemand met het ontslagmoment in 
2008 of eerder betekent dit een verhoging van de MIP-grondslag met 
ongeveer 26%. 
Lees het volledige bericht via: www.afmp.nl/actueel/nieuws 
-and-blogs/militair-invaliditeitspensioen-eindelijk-geindexeerd

ZIEKE RESERVISTEN  
HEBBEN RECHT OP 
DOORBETALING LOON
→ De rechtspositie van reservisten laat op enkele 
onderdelen te wensen over. Zo is niet geregeld 
dat reservisten bij ziekte recht op loon houden. In 
enkele door de AFMP gevoerde procedures heeft 
Defensie echter de bereidheid getoond om het 
loon van reservisten tijdens ziekte door te beta-
len. Ben je reservist en heb je tijdens ziekte geen 
loon ontvangen? Neem dan tijdig - dat wil zeggen 
binnen zes weken nadat de gemiste loonbetaling 
op je loonstrook zichtbaar is geworden - contact 
met ons op, zodat we een bezwaarschrift voor je 
kunnen indienen.

ABP VERHOOGT 
PENSIOENEN MET 
BIJNA 12 PROCENT 

ABP verhoogt vanaf 1 januari 2023 de pensioenen 
met bijna 12 procent. Deze verhoging van 11,96 
procent komt overeen met de volledige prijsstij-
ging in de periode van september vorig jaar tot 
september 2022. Het pensioenfonds verhoogt de 
uitkeringen van gepensioneerden en de pensi-
oenaanspraken van deelnemers die nu pensi-
oen opbouwen of die in het verleden pensioen 
opbouwden bij ABP. Naar eigen zeggen is ABP 
dankzij zijn goede financiële positie in staat deze 
verhoging door te voeren. 
Lees het volledige bericht via:  
www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/
abp-verhoogt-pensioenen-met-bijna-12-procent

ALLEEN IN 
UITZONDERINGSGEVALLEN 
AANLOOPSCHAAL VOOR 
BURGERMEDEWERKERS

→ Burgermedewerkers van Defensie moeten, uitzonderingen daargela-
ten, op grond van hun rechtspositie worden ingeschaald in de schaal die 
op de functie van toepassing is, ofwel de functionele schaal. Defensie 
plaatste een medewerkster van de Defensieacademie (NLDA) in een 
aanloopschaal, een tijdelijke lagere schaal. Dit omdat zij volgens de 
benoemingsadviescommissie nog enkele ontwikkelpunten had. Deze 
ontwikkelpunten stonden echter niet in de weg voor een volledige ver-
vulling van de functie. In een door de AFMP aangespannen procedure 
heeft de Centrale Raad bepaald dat een aanloopschaal alleen bij hoge 
uitzondering mag worden toegepast. Bij de NLDA-medewerkster was 
er onvoldoende rechtvaardiging voor een aanloopschaal, juist omdat zij 
de functie in volle omvang uitoefende. De AFMP is blij met het behaalde 
resultaat en gaat ervan uit dat de NLDA de uitspraak ter harte neemt en 
voortaan minder snel voor een aanloopschaal kiest. 

http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/militair-invaliditeitspensioen-eindelijk-geindexeerd
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/militair-invaliditeitspensioen-eindelijk-geindexeerd
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/abp-verhoogt-pensioenen-met-bijna-12-procent
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/abp-verhoogt-pensioenen-met-bijna-12-procent


05

XXBONDIG - WERK EN INKOMEN

BASISCONTRIBUTIE 
AFMP VERHOOGD
→ Aan de hand van de salarisverhogingen 
bij Defensie verhoogt de AFMP conform 
haar statuten per 1 januari 2023 de huidige 
basiscontributie van €12,25 met 3,65 
procent. Afhankelijk van jouw rang, stand 
of schaal betaal je een contributiebedrag 
dat zal zijn afgeleid van deze basiscontri-
butie. Je blijft bij ons namelijk contributie 
betalen naar draagkracht. Met het oog op 
de minimale salarisverhogingen van mili-
tairen en burgermedewerkers bij Defensie 
hebben wij er de afgelopen twee jaar 
bewust voor gekozen om de contributie, 
tegen de statuten in, niet te verhogen. Nu 
jij en je collega’s dankzij het arbeidsvoor-
waardenakkoord 2021-2023 kunnen reke-
nen op loonsverhogingen, zal de basis-
contributie volgens onze statuten worden 
verhoogd. De hiervan afgeleide contribu-
tie betaal je bij ons dus naar draagkracht. 
Als je een wat hogere rang hebt, dan vra-
gen we van jou iets meer contributie dan 
bij een lagere rang. Onderlinge solidariteit 
in onze beroepsgroep is daarvoor onze 
belangrijkste drijfveer.

Als AFMP-lid ben je verzekerd van een uit-
stekende collectieve en individuele belan-
genbehartiging. Met jouw ledenpas pro-
fiteer je via het FNV-voordeelprogramma 
bovendien van fikse kortingen en mooie 
aanbiedingen bij diverse landelijke 
aanbieders. Ook kun je terugvallen op 
onze gratis belastingservice. Zo is het 
(maand)bedrag dat je aan jouw lidmaat-
schap van onze bond kwijt bent, in no 
time terug te verdienen. Bovendien biedt 
het Cafetariamodel Defensie jou ook in 
2023 de kans om jouw vakbondscontri-
butie uit te ruilen tegen jouw brutosala-
ris. Dit is namelijk één van de afspraken, 
die zijn voortgekomen uit het nieuwste 
arbeidsvoorwaardenakkoord.

→ De afgelopen tijd trokken diverse leden bij ons aan de bel, omdat zij door grote 
vertraging in hun opleiding pas na 1 januari volgend jaar worden bevorderd en 
daardoor in de opleidingstabel terechtkomen. Zij lopen hierdoor salaris en de 
toelage overbrugging salaristabel (TOS) mis. Hun opleiding gaat in veel geval-
len te laat van start en ook tijdens de opleiding treedt vaak vertraging op. De 
genoemde vertragingen kunnen oplopen tot wel twee jaar. 
De vraag die leden terecht stellen is ‘maar, hoe zit het dan eigenlijk met mijn 
arbeidsvoorwaarden en met mijn recht op salaris en TOS nu ik door de vertra-
ging in mijn opleiding pas na 1 januari 2023 word bevorderd?’. De AFMP zal er bij 
Defensie op aandringen om uit eigen beweging over te gaan tot een bevordering 
met terugwerkende kracht. Zekerheidshalve wordt echter aangeraden om zo 
snel mogelijk, maar in elk geval vóór 1 januari 2023, een rekest in te dienen. 
Lees het volledige bericht via: www.afmp.nl/actueel/nieuws-and -blogs/
leden-trekken-aan-de-bel-over-vertragingen-in-de-opleiding 

BETALINGEN 
PENSIOENCOMPENSATIE 
EINDELIJK 
GESTART

→ Recent overleg tussen Defensie en de bonden over het trage verloop van 
de uitvoering van de ‘Maatregel verminderd pensioenperspectief’ uit het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 heeft opgeleverd dat militairen die 
in aanmerking komen voor de compensatie in november alvast een eerste 
betaling tegemoet konden zien. Dit in afwachting van de definitieve uitvoering 
van de regeling. Degenen die recht hadden op deze vooruitbetaling, ontvingen 
hierover een brief van Defensie. 
Lees het volledige bericht via: www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/
betalingen-pensioencompensatie-eindelijk-van-start

LEDEN TREKKEN AAN 
DE BEL OVER VERTRAGINGEN 
IN DE OPLEIDING

http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/leden-trekken-aan-de-bel-over-vertragingen-in-de-opleiding
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/leden-trekken-aan-de-bel-over-vertragingen-in-de-opleiding
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/betalingen-pensioencompensatie-eindelijk-van-start
http://www.afmp.nl/actueel/nieuws-and-blogs/betalingen-pensioencompensatie-eindelijk-van-start
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Ruud Bergsma Ruud Bergsma 
op 15 december op 15 december 

benoemd tot nieuwe benoemd tot nieuwe 
voorzittervoorzitter

 ‘DE AFMP  
IS ALTIJD AL 

VOORUITSTREVEND 
GEWEEST’
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INTERVIEW

→

zoiets als ‘goede reis en ‘wees altijd welkom’. 
Samen met mijn collegae van de CLAS heb ik 
door de jaren heen meerdere keren deelge-
nomen en een bijdrage geleverd aan goede 
doelen van Defensie. Ik vind het geweldig 
dat Defensie maatschappelijk haar steentje 
bijdraagt. Ook lees ik veel. Ik houd van scifi- 
en fantasy-boeken. Voor onze verdere ont-
spanning gaan we graag de Friese wateren 
op met onze sloep. Dat is heel relaxed.

Kun je ons door jouw defensieloopbaan 
leiden?
Het voelt als de dag van gisteren dat ik in 
1986 op mijn 20e startte als dienstplichtig 
soldaat. Ik was net klaar met de MEAO en 
wilde naar de HEAO. Omdat er geen uitstel 
voor de dienstplicht meer werd verleend, 
besloot ik te kijken of ik iets fysieks of ver 
weg kon doen, zoals de commando’s of 
mariniers in het buitenland. Ik wilde vooral 
niet in Leeuwarden terechtkomen. En wat 
denk je? Ik werd geplaatst op Vliegbasis 
Leeuwarden. Ik beleefde een prachtige tijd 
bij de sectie navigatie van het 323 F16 squa-
dron. Vanwege die mooie ervaring tekende 
ik als KVV’er en zo kreeg ik er extra tijd als 
beroepsmilitair bij. Mijn eerste plaatsing was 
op Vliegbasis Soesterberg, waar ik aan het 
werk ging als administrateur. Destijds werd 
ik trouwens al AFMP-lid. 
Na Soesterberg volgde een plaatsing in 
Duitsland om buitenlandervaring op te 
doen. Aansluitend ging ik naar Luchtmacht-
basis De Peel, eerst bij het 120 Squadron en 

Allereerst, wie is  
Ruud Bergsma eigenlijk 
persoonlijk?
Haha, ik ben dus Ruud Bergsma! Officieel 
staat trouwens Ruurd in mijn paspoort, maar 
omdat die naam een tongbreker bleek in mijn 
werk ging ik me op een gegeven moment 
Ruud noemen. Sinds mijn dienstplicht in 
1986 ben ik samen met Linda. In 1992 zijn we 
getrouwd. In respectievelijk 1995 en 1997 
zijn onze dochters Lotte en Tessa geboren. 
Zij hebben nu beiden een partner, Lotte is 
met Marvin en Tessa met Maarten. Ik ben 
trots op mijn gezin en op hoe goed en fijn 
we het samen voor elkaar hebben. Als gezin 
doen we veel samen, maar we hebben ook 
een hechte band met familie en vrienden. In 
mijn vrije tijd wielren ik graag, behalve in de 
winter. Met een vaste groep fietsvrienden 
ga ik al ruim twintig jaar de bergen van Italië 
of Frankrijk in. We noemen onszelf ABA. Deze 
naam staat voor Au Bon Accueil en betekent 

Tijdens de 47e 
Bondsvergadering in 
Amersfoort is de 56-jarige 
Ruud Bergsma benoemd als 
nieuwe AFMP-voorzitter. In 
een interview met OpLinie 
stelt hij zich aan jullie voor 
en ontvouwt hij zijn ambities 
in deze uitdagende rol. “Ik 
vind dat de AFMP als ervaren, 
democratisch opgebouwde 
en benaderbare defensiebond 
uitstekend in staat is om 
het geluid van de leden te 
vertalen naar een goede 
collectieve en individuele 
belangenbehartiging.” 
TEKST BART MANDERS
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INTERVIEW

Dat is een prachtig principe en daarom pak ik 
nu met volle overtuiging de handschoen van 
AFMP-voorzitter op. 

Wat is je belangrijkste gevoel, nu je de 
eerste gesprekken achter de rug hebt met 
je nieuwe AFMP-collega’s en de andere 
bestuursleden?
“Mijn gevoel is heel positief. Ik ben bij de 
AFMP in een warm bad gestapt. Met ver-
schillende collega’s en bestuursleden heb 
ik al goede en fijne gesprekken gevoerd. 
Iedereen heeft een open houding naar mij 
toe. Het mooist om te zien vind ik de betrok-
kenheid van alle collega’s bij onze leden 
en de passie in hun werk. Het zijn mensen 
met het hart op de goede plek, die veel tijd 
en effort steken in dat waar zij voor staan, 
namelijk de belangen van onze leden. Als ik 
bijvoorbeeld zie wat onze afdeling individu-
ele belangenbehartiging allemaal doet en 
bereikt voor leden, dan maakt me dat trots. 
De AFMP is een bond met een rijke historie, 
die door de jaren veel successen voor leden 
behaalde. Ik vind het geweldig dat ik hiervan 
nu deel uitmaak.

Waarin schuilt volgens jou de grootste 
meerwaarde van de AFMP?
Ik vind dat de AFMP als ervaren, democra-
tisch opgebouwde en benaderbare defen-
siebond uitstekend in staat is om het geluid 
van de leden op de werkvloer te vertalen 
naar een goede collectieve en individuele 
belangenbehartiging. Verder ben ik van 
mening dat de AFMP altijd al vooruitstre-

Alle mensen die ik sprak, gaven me hierover 
een goed gevoel en daardoor werd ik steeds 
enthousiaster. Uiteindelijk besloot ik te sol-
liciteren. Na meerdere gesprekken en een 
positieve terugkoppeling vanuit de toetsings-
commissie en het bestuur ben ik tijdens de 
Bondsvergadering op 15 december voorge-
dragen en benoemd als voorzitter.

Wat overtuigde je ervan om jouw sollicitatie 
te versturen?
Tijdens mijn loopbaan heb ik me veel bezigge-
houden met de rechtspositie van medewer-
kers en met belangrijke personeelsdossiers. 
Het belang van goede arbeidsvoorwaarden 
kwam hierbij voortdurend om de hoek kijken. 
Verder was ik in Duitsland al eens AFMP-
secretaris. Later ben ik steeds wel op één of 
andere manier actief geweest als contact-
persoon namens de bond. In mijn vroegere 
functie als senior formatieadviseur bij het 
Dienstencentrum Organisatie en Formatie 
zat ik veel met bondsvertegenwoordigers 
om de tafel, onder wie Ron Segers, sector-
hoofd Luchtmacht van de AFMP. Wij voerden 
bijvoorbeeld overleg over reorganisaties. Op 
dit gebied wordt vaak monnikenwerk ver-
richt en ik vind het daarom een interessant 
werkveld. In mijn HR-werk onderhield ik veel 
contact met de medezeggenschapscommissie 
ter plaatse en daar ervaarde ik vooral eerlijke 
en snelle communicatie. Dit sprak mij erg aan. 
Door de jaren heen heeft de AFMP mij altijd 
het gevoel gegeven een vereniging te zijn, 
waar het belangrijk is om samen te strijden en 
hiervoor alle denkbare krachten te bundelen. 

van daaruit werd ik ingelijfd bij P&O. Daar 
werd ik ‘BOT-militair’ en zo lag een defen-
sieloopbaan in het verschiet. Ik vervulde 
diverse P&O-werkzaamheden en zette 
als 32-jarige aoo mijn eerste stappen in 
loopbaanbegeleiding. Omdat ik vanuit die 
functie meer kansen kreeg, volgde ik de 
studie HBO P&A, die ik in 2004 afrondde. 
In 2005 werd ik als officier in Amsterdam 
psychologisch medewerker. Na twee jaar 
ben ik HR-adviseur geworden op Vliegbasis 
Leeuwarden. Vanaf 2013 verdiepte ik me in 
de O(Organisatie, red.) van P&O en startte 
ik bij het Dienstencentrum Organisatie & 
Formatie in Utrecht. Uiteindelijk gaf ik als 
senior HR-adviseur leiding aan het HR-team 
in Leeuwarden. Hiermee startte ik begin 
2020.
 
Wanneer besloot je te solliciteren naar de 
functie van AFMP-voorzitter?
In 2021 hoorde ik al dat Anne-Marie Snels 
ging stoppen als AFMP-voorzitter. Toen 
was het voor mij echter nog te vroeg om 
naar deze functie te solliciteren. Er lag nog 
te veel werk in mijn bestaande baan, gelet 
op het team en het lopende reorganisatie-
traject ACC binnen het CLSK. Toen eerder 
dit jaar de positie van voorzitter opnieuw 
vrijkwam door het vertrek van Ton van den 
Berg, ging ik geïnteresseerder naar deze 
functie kijken. Ik keek op de website, las 
OpLinie, sprak diverse mensen binnen en 
buiten de bond en heb het er thuis ook uit-
gebreid over gehad hoe serieus mijn ambitie 
als voorzitter kon worden.  

‘TIJDENS MIJN 
LOOPBAAN 
HEB IK ME VEEL 
BEZIGGEHOUDEN 
MET DE RECHTS-
POSITIE VAN 
MEDEWERKERS’
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onze leden. Tijdens persoonlijke contacten 
met leden wil ik hen motiveren om samen 
te werken aan concrete verbeteringen. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om me 
verder in te lezen in uiteenlopende bonds-
onderwerpen en vooral ook om te leren van 
verschillende mensen. Daar waar mogelijk, 
wil ik onder andere het bestuur, de secto-
ren, de sectorhoofden en de kaderleden 
ondersteunen. Verder hoop ik als voorzitter 
in gesprek te komen met de bewindslieden 
op het ministerie van Defensie en met amb-
tenaren die dicht op het vuur zitten. Heel 
belangrijk vind ik ook om met de hoofden 
van de defensie-onderdelen en met de 
andere bonden te gaan praten over moge-
lijke samenwerking op specifieke dossiers. 
Het zou fijn zijn als er in de toekomst een nog 
betere en meer open samenwerking is met 
alle betrokken partijen. Vanuit vertrouwen 
in elkaar en met voortdurend zicht op het 
allerbelangrijkste: een goede rechtspositie 
van alle defensiemedewerkers. 

Welke toekomstige uitdagingen zie je?
Een belangrijke vraag waarop ik samen met 
mijn collega’s antwoord moet gaan geven, 
is hoe wij als bond in de toekomst de taal 
van nieuwe generaties leden kunnen blijven 
spreken. Ik beschouw het als een mooie 
uitdaging om als voorzitter sturing te geven 
aan het proces om een toekomstbesten-
dige bond te worden voor alle leden. Hierbij 
horen in mijn ogen ook een nieuwe manier 
van communiceren en een verdere digitali-
seringsslag. Afhankelijk van het onderwerp 
en de meerwaarde die dit kan hebben voor 
onze leden zelf, vind ik het als voorzitter ook 
van belang om in de media geregeld van me 
te laten horen en zien. Ik hecht waarde aan 
een goede relatie met de media, zodat ik ook 
duidelijk kan communiceren wat we voor 
onze leden allemaal willen veranderen of 
behouden. 
In het kader van alle democratisch tot stand 
te brengen verbeteringen in de nabije en 
verder toekomst wil ik ook de leden zelf 
trouwens oproepen om mee te denken en 
te discussiëren. Ik zou zeggen: kom maar op 
met al jullie suggesties!  

gesprek met iedereen aangaat. Waar nodig 
durf ik door te pakken en met de vuist op 
tafel te slaan. Ik ben serieus en empathisch, 
maar benader dingen vaak ook met humor.

Hoe kijk je naar de huidige staat van 
Defensie en naar de rol hierbij van de AFMP?
De huidige mondiaal woelige tijd, waarin 
Rusland als agressor Oekraïne is binnen-
gevallen en daar een oorlog uitvecht, wijst 
eens te meer op het belang van een goed 
defensieapparaat. Deze oorlog was voor de 
politiek aanleiding om, na een jarenlange 
kaalslag door bezuinigingen en reorgani-
saties, recent miljarden te investeren in 
Defensie. Zij moet de Nederlandse defen-
siewereld echter wel genoeg tijd geven om 
hiermee zichtbare verbeteringen te realise-
ren. Gezien de eerdergenoemde afbraak zal 
dit nog jaren duren. Alleen voor de bühne 
benadrukken hoe belangrijk Defensie is, 
getuigt van politieke schijnheiligheid. Ik zou 
het fantastisch vinden als het belang van 
een sterke Defensie ook na het einde van 
de oorlog in de Oekraïne in ons collectieve 
bewustzijn, en dus ook in dat van de politiek, 
blijft verankerd. Belangrijk is dat wij de poli-
tiek blijven aanspreken op dit belang en dat 
wij ons ondertussen blijven inspannen voor 
betere arbeidsvoorwaarden voor onze leden. 

Wat beschouw je als jouw belangrijkste 
prioriteiten voor de komende tijd?
Ik wil als voorzitter op pad gaan en het 
gesprek aangaan met verschillende mensen 
binnen en buiten de AFMP en vooral ook met 

vend is geweest. Zo erkende onze bond jaren 
geleden al het belang van internationale 
samenwerking en zijn wij daarom aangeslo-
ten bij EUROMIL, de Europese Organisatie 
van militaire verenigingen en vakbonden. 
Zeker in de huidige tijd, waarin de verhou-
dingen in Europa op scherp staan door 
de oorlog in de Oekraïne, is deze samen-
werking van groot belang. Ook sterk vind 
ik de samenwerking van de AFMP met de 
Marechausseevereniging. Samen vertegen-
woordigen we ruim 20.000 aangesloten 
medewerkers bij Defensie.

Welke toegevoegde waarde denk jij als 
voorzitter te kunnen bieden?
Dat is lastig om over mezelf te zeggen. Ik 
denk dat mijn werkervaring perfect aansluit 
op mijn rol van AFMP-voorzitter. Dankzij het 
feit dat ik als Senior HRA (hoofd P&O, red.) 
leiding gaf aan collega’s, heb ik de nodige 
managementervaring en de eigenschap-
pen die hiervoor nodig zijn. Die ervaring 
lijkt een voorbode te zijn geweest voor mijn 
nieuwe werk als voorzitter. Meerwaarde 
hoop ik te bieden door mijn opgedane kennis 
van het vakbondslandschap en belangrijke 
P&O-ontwikkelingen te delen met anderen 
en deze volop in te zetten. Samen met mijn 
AFMP-collega’s wil ik knokken voor alle 
medewerkers bij Defensie: of het nou gaat 
om militairen in actieve dienst, postactie-
ven, burgermedewerkers of om reservisten. 
Verder beschouw ik mezelf als een gewone 
man en teamplayer, die het liefst in Jip-
en-Janneke taal en zonder drempels het 

‘ALLEEN VOOR 
DE BÜHNE 
BENADRUKKEN 
HOE BELANGRIJK 
DEFENSIE IS, 
GETUIGT VAN 
POLITIEKE 
SCHIJN-
HEILIGHEID’
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NIEUWE BEWINDSLIEDEN 
BIJ DEFENSIE
→ Op de tweede dag van 2022 werden de 
namen van de nieuwe kandidaat-bewinds-
lieden bekendgemaakt bij het ministerie 
van Defensie. Kajsa Ollongren van D66 is 
uiteindelijk de nieuwe minister van Defensie 
geworden en Christophe van der Maat 
van de VVD staatssecretaris op dit minis-
terie. Ollongren maakte als minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
deel uit van het demissionaire kabinet Rutte 
III. Ook was zij vicepremier. Van der Maat 
had niet eerder een politieke functie in Den 
Haag. Op 10 januari vond de officiële beëdi-
ging plaats van Ollongren en Van der Maat. 
Net als de andere militaire bonden reageer-
de de AFMP terughoudend op de beëdiging 

van beide bewindslieden. Wij wezen op het 
ontbreken van defensie-ervaring bij zowel 
Ollongren als Van der Maat. 

‘ONS LAND WAS 
EXTREEM GEWELDDADIG 
IN INDONESIË’
→ Nederland gebruikte gedurende de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 
structureel extreem geweld. Tot deze 
conclusie kwamen wetenschappers op basis 
van een op 17 februari naar buiten gebracht 
onderzoek. Zij verdiepten zich hiervoor 
sinds 2017 in het karakter en de oorzaak van 
het geweld in de voormalige Nederlandse 
kolonie. 
“Het officiële standpunt van de Nederlandse 
overheid dat excessieve geweldsinciden-
ten uitzonderingen waren, is daarmee niet 
meer overeind te houden,” zo benadrukte 
Gert Oostindie van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Hij was 
een van de drie onderzoeksleiders. Onder 
andere het Veteranen Platform kraakte de 
onderzoeksconclusies. Dit platform meent 
dat het onderzoek teveel is gefocust op het 
Nederlandse geweld en onvoldoende reke-
ning houdt met de tijdgeest.

HECTIEK OP SCHIPHOL
→ De KMar meldde op 23 april dat de situatie 
op Schiphol, ondanks de enorme drukte, 
‘stabiel’ te noemen was. De luchthaven 
riep passagiers die dag op om vanwege de 
drukte niet meer te komen. Mede door een 
staking van het KLM-personeel was het met 
duizenden mensen overvol op Schiphol. Voor 
een van de vertrekhallen stond een lange 
rij, doorlopend tot buiten het gebouw van 
de luchthaven. Een KMar-woordvoerder 
benadrukte dat zich in alle hectiek geen 
incidenten voordeden. De KMar hield de hec-
tiek nauwlettend in de gaten. Ook de rest 
van het jaar bleef het erg druk op Schiphol 
en moesten talloze vluchten worden 
geschrapt. 

‘MILJARDEN- 
INVESTERINGEN GOEDE 
EERSTE AANZET’
→ In een uitzending van BNR Nieuwsradio 
reageerde Arjen Rozendal, sectorhoofd 
Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, op 
1 juni op de aankondiging in de Defensienota 
dat er structureel 5 miljard euro extra naar 
Defensie gaat. De helft van dit bedrag wordt 
besteed aan de uitbreiding van vuurkracht, 
de andere helft aan het herstel van onder-
steunende eenheden. De miljarden voor de 
vuurkracht gaan naar kruisvluchtwapens, 
extra F-35’s, uitbreiding van de luchtver-
dediging en een raketsysteem voor de 
landmacht.
“In eerste instantie ben ik daar wel blij mee,” 
zei Arjen. “Ik denk niet dat dit het volledige 
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De AFMP volgde het defensienieuws in de media 
de afgelopen twaalf maanden op de voet. Bij dit 
nieuws speelde het ministerie van Defensie vaak een 
prominente rol en kwamen wij als bond regelmatig 
aan het woord. In deze laatste editie van ‘Defensie 
in de media’ van dit jaar vind je een overzicht van de 
meest in het oog springende ontwikkelingen binnen 
jouw werkveld in 2022. 

DEFENSIE 
IN DE MEDIA

Jaaroverzicht 2022
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MEER STEUN VAN ONS 
LAND VOOR OEKRAÏNE
→ Voor de strijd en de wederopbouw van 
de Oekraïne zal ons land extra steun gaan 
bieden. De ministers Ollongren van Defensie 
en Schreinemacher van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking kondigden 
dit op 22 augustus aan tijdens een gezamen-
lijk bezoek aan Kiev. Daar spraken Ollongren 
en Schreinemacher met diverse leden van 
het Oekraïense kabinet. Zij bevestigden 
dat het Nederlandse kabinet Oekraïne met 
alle mogelijke middelen blijft steunen. Op 
12 oktober schreven minister Ollongren 
en minister Hoekstra van Buitenlandse 
Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat 
ons land raketten zal gaan leveren om de 
lucht - en raketverdediging van Oekraïne 
verder te versterken. Deze raketten worden 
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→

lijstje zal zijn, maar het is een goede eerste 
aanzet.” Arjen denkt dat er na jarenlange 
bezuinigingen op Defensie wel meer nodig is 
om ervoor te zorgen dat Nederland weer een 
écht krachtig defensieapparaat heeft. “Dat 
zal nog heel lang duren. We hebben wel 5 
tot 10 jaar nodig om daar een beetje bij in de 
buurt te komen.”

afgevuurd met een lucht- en raketverdedi-
gingssysteem dat een van de bondgenoten 
van Nederland levert. Ollongren maakte 
deze extra militaire steun aan Oekraïne 
ook bekend bij de Ukraine Defense Contact 
Group (UDCG). 

IN VS BESCHOTEN 
COMMANDO OVERLEDEN
→ De commando die in kritieke toestand 
in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad 
Indianapolis lag, overleed uiteindelijk aan 
zijn verwondingen. Dat gebeurde in het 
bijzijn van familie en collega’s. De com-
mando werd in de nacht van 28 op 29 
augustus neergeschoten. Bij de schiet-
partij raakten ook twee van zijn collega’s 
gewond. Zij maken deel uit van het Korps 
Commandotroepen. De commando’s waren 
in de staat Indiana op oefening. De schiet-
partij vond plaats voor de deur van het hotel 
waar zij verbleven. Het incident gebeurde in 
de vrije tijd van de militairen.

APPRECIATIE 
TROONREDE: 
‘HEEFT HET KABINET 
HET LICHT GEZIEN?’ 
→ In een blog op AFMP.nl en in onze ledenapp 
reageerde René Schilperoort als vicevoor-
zitter en onderhandelaar van de AFMP aan 
het einde van Prinsjesdag 2022 uitgebreid op 
de door koning Willem-Alexander uitgespro-
ken Troonrede. “Dit jaar was er een promi-
nente plek voor Defensie in de troonrede, 

MARECHAUSSEES ONDERZOCHTEN 
OORLOGSMISDADEN IN OEKRAÏNE 
→ Op 28 april kwam het nieuws naar buiten dat tientallen Nederlandse 
marechaussees naar de Oekraïne zouden vertrekken om onderzoek te ver-
richten naar vermeende oorlogsmisdaden. Het kabinet nam daarover een 
besluit in de ministerraad. Het ging om een forensisch team dat uitein-
delijk met bescherming afreisde naar het door Rusland binnengevallen 
land. Het team verzamelde in twee weken tijd bewijsmateriaal voor het 
Internationaal Strafhof in Den Haag, waarmee vermeende oorlogsmisdaden 
konden worden vastgesteld. De marechaussees keerden op 2 juni terug in 
ons land. Op 24 oktober ging opnieuw een Nederlands forensisch en opspo-
ringsteam (FO-team) naar de Oekraïne. Het 40-koppige team vervolgde 
daar zijn onderzoek naar oorlogsmisdrijven op verzoek van de Oekraïne. Dit 
gebeurde wederom onder de vlag van het Internationaal Strafhof. 
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senjaar nemen na hun middelbare school of 
vervolgopleiding. Ook mensen met werk-
ervaring - zogeheten zij-instromers - die 
een sabbatical willen opnemen, zijn welkom 
voor het Dienjaar. Na een korte opleiding 
worden de deelnemers als militair ingezet 
op bestaande functies. Ze draaien dan als 
volwaardige collega’s mee met een passend 
salaris. Het Dienjaar kan een opmaat zijn 
naar een vaste baan bij Defensie.  

De maand december ontbreekt in dit jaaroverzicht.

broken aan een vredesoperatie deelnamen. 
Met de Herinneringsmedaille Internationale 
Missies uit Defensie haar waardering voor de 
militairen, die vaak onder moeilijke omstan-
digheden actief zijn.

DEFENSIE VOERT 
VRIJWILLIG DIENJAAR IN
Op 1 november werd bekend dat Defensie 
een vrijwillig Dienjaar zal invoeren. Naast 
de bestaande wervingsinspanningen is 
deze door staatssecretaris Van der Maat 
van Defensie aangekondigde invoering een 
poging om het grote aantal vacatures bij 
Defensie in te vullen. Het Dienjaar moet 
vooral jongeren de kans geven om kennis te 
maken met Defensie. In tegenstelling tot 
de vroegere dienstplicht zal deelname aan 
dit jaar vrijwillig zijn. Het Dienjaar richt zich 
in eerste instantie op jongeren die een tus-

vanzelfsprekend het gevolg van de oorlog 
in de Oekraïne,” zo benadrukte René op 20 
september in dit blog. “Positief is dat eindelijk 
het besef is doorgedrongen dat Defensie en 
de veiligheid die zij kan bieden, een belang-
rijke kerntaak is van de overheid. Jammer dat 
er opnieuw een oorlog voor nodig is om dit 
te bewerkstelligen. Laten we hopen dat dit 
besef nu voor langere tijd tussen de oren blijft 
hangen, ook dat de NAVO-norm van 2% van 
het bbp een minimum is en geen maximum 
dat met hangen en wurgen wordt gehaald.”
Opvallend in de Troonrede was volgens René 
de opsomming van de kerntaken van de over-
heid, waarin het kabinet meer wil investeren. 
“Na jarenlange afbraak op talloze terreinen 
is men kennelijk tot inkeer gekomen. Zaken 
die wij als vakbond al lange tijd benadrukken, 
zoals ‘We roepen op 4 en 5 mei te gemakkelijk 
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is’ en ‘Vast 
werk is de norm’ maakten nu deel uit van de 
troonrede. Zou het kabinet het licht gezien 
hebben?”

UITREIKING VAN 
HERINNERINGS-
MEDAILLES 
INTERNATIONALE 
MISSIES
→ Bijna 450 militairen kregen op 27 oktober 
in de Jaarbeurs Utrecht hun Herinnerings-
medaille Internationale Missies. Zij ontvingen 
de medaille uit handen van plaatsvervangend 
Commandant der Strijdkrachten, viceadmi-
raal Boudewijn Boots. Deze is bedoeld voor 
militairen die minstens 30 dagen onafge-

KWARTAALOVERZICHT
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DEFENSIE VERSTERKT  
GEVECHTSKRACHT LANDMACHT
→ Met raketartillerie en mobiele luchtverdediging gaat Defensie de 
gevechtskracht van de Landmacht versterken, zo schreef staatssecretaris 
Van der Maat van Defensie op 18 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. 
Eenheden kunnen met raketartillerie het gevecht over grote afstand beter 
voeren dan op dit moment. Met de luchtverdediging zijn eenheden goed 
beschermd van dichtbij. De middelen zijn voor de gemechaniseerde en 
gemotoriseerde brigades. Hiermee geeft Defensie verdere invulling aan 
de eisen die de NAVO aan gevechtsbrigades stelt. Nu heeft de Landmacht 
Pantserhouwitser 2000-systemen, die een bereik hebben van zo’n 40 kilo-
meter. Met de nieuwe raketartillerie is dat ruim 70 kilometer. Eenheden zijn 
hiermee in staat om over grote afstand vijandelijke luchtverdedigings- en 
vuursteunsystemen uit te schakelen.
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XX

De beste zorg bieden voor iedereen die een relatie heeft of heeft 
gehad met Defensie. Dat is onze missie. Zorgzaam is een stichting 
zonder winstoogmerk en is opgericht door defensievakbonden.

Daarom begrijpen we als geen ander het belang van een goede 
zorgverzekering voor gezinsleden van militairen, 
ex-militairenen hun gezin én defensiemedewerkers.

Kijk op www.zorgzaam.nl

De beste dekking én
een scherpe premie.

Dat is onze missie.
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 ‘IK HEB DAT 
KAMERAAD-
SCHAPPELIJKE 
GEVOEL ZO 
GEMIST’

Van een spontaan initiatief 
met zo’n 35 veteranen bij de 

geruchtmakende zoektocht naar 
Anne Faber is het Veteranen Search 

Team inmiddels uitgegroeid tot 
een professioneel 

opererende organisatie 
waarbij maar liefst 

2.500 veteranen 
zijn aangesloten. 

Veteranen van allerlei  
uitzendingen zijn er trots op om zo 
‘een bijdrage aan de maatschappij’ 
te leveren. Libanonveteraan Henk 

van Polen: “Dit heeft me van de 
bank gehaald.” TEKST FRED LARDENOYE 

 T om Hippe (62) is bijna dagelijks 
te vinden op het kantoor, annex 
magazijn van het Veteranen Search 
Team (VST) in Huis ter Heijde. “Eind 

2020 heb ik me hier aangemeld en ik ben 
niet meer weggegaan. Ik heb dat kameraad-
schappelijke gevoel van Defensie zo gemist.” 
Als militair in Libanon raakte hij op onfor-
tuinlijke wijze gewond door een collega, 
die hem bij het inspecteren van zijn wapen 
dwars door zijn been schoot. “Ik was naar 

Veteranen Search Team 
bestaat vijf jaar

Libanonveteraan Tom 
Hippe: “Na mijn diensttijd 
voelde ik me nutteloos.”
FOTO: ERIK KOTTIER

Libanonveteraan en 
chauffeur van het VST 
Henk van Polen. 
FOTO: ERIK KOTTIER

Libanon gegaan met een verlengde dienst-
plicht om de tijd te overbruggen naar een 
opleiding aan de KMS. Mijn toekomst lag 
in duigen en ik werd zo de maatschappij in 
gekukeld. Dat ik Defensie werd uitgegooid, 
was mijn grootste straf.”

PESTERIJEN
Ook Libanonveteraan Henk van Polen (63) is 
vrijwel elke dag op het hoofdkwartier van 
het VST. Hij werd als Technisch Specialist in 

1980 uitgezonden naar Libanon, maar heeft 
daaraan weinig goede herinneringen. Hij 
had veel last van pesterijen op zijn post en 
maakte heftige ervaringen mee. Het meest 
aangrijpend was een incident waarbij een 
Libanees met zijn auto over een kind heen 
reed als gevolg van de paniek die ontstond 
toen Van Polen met zijn militair voertuig al 
toeterend wilde passeren. 
Van Polen: “Ik ben uit het voertuig gespron-
gen, heb het kind op de schoot van mijn maat 
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hij betrokken geweest bij het VST. Zijn moti-
vatie is net als bij andere veteranen ingege-
ven doordat zij iets willen betekenen voor 
de maatschappij. Ik had al vaker aangegeven 
dat ik iets wilde doen voor het VST, dus toen 
deze mogelijkheid voorbijkwam, heb ik mijn 
baan opgezegd en gesolliciteerd.”
Ook voor Tom Hippe is het iets willen bete-
kenen voor de maatschappij een belangrijke 
drijfveer bij zijn inzet voor het searchteam. 
Zijn maatschappelijke loopbaan werd door 
zijn dienstongeval geen succes. Hij begon 
aan een baan als bewaker, maar kon nooit 
wennen aan de burgermaatschappij. Door 
een kort lontje raakte hij steeds meer in de 
problemen. Een lange zoektocht naar hulp 
leidde uiteindelijk via de BNMO tot de diag-
nose PTSS en een behandeling bij Centrum 
’45. Als Groepscommandant van het VST 
voelt hij zich nu als een vis in het water.  

die ik in Libanon zo miste. Nu is het VST mijn 
passie geworden.”    
Oud-verbindelaar Cindy van Vliet (42) miste 
juist enorm de kameraadschap van haar 
diensttijd. Ze was als 18-jarige opgeleid in 
Ede en werd nog geen jaar later uitgezonden 
naar Kosovo. “Ik had er wel op gerekend, 
maar niet zo snel. Ik was nog maar 19 jaar en 
hoewel ik dat nu best wel jong vind, was het 
een heel mooie ervaring.” Nadat ze in 2002 
de dienst verliet, werkte ze onder meer in de 
administratie en de logistiek. “Ik ben altijd 
maar doorgegaan en kwam ineens met twee 
kinderen alleen te zitten. Want als militair 
leer je: opgeven is geen optie. Totdat je 
lichaam ‘stop’ zegt.” Door fysieke en mentale 
problemen werd ze uiteindelijk gedwon-
gen om te stoppen met werken. “Maar het 
defensiegevoel was er nog steeds, dat is de 
reden dat ik me eind 2020 bij het VST heb 
aangemeld. Ik ben er niet meer weggegaan. 
Bij Defensie ben je dag en nacht samen als 
je binnenslaper bent en je gaat voor elkaar 
door het vuur.”

GROEPSCOMMANDANT
Samen met Christa Zandvliet (41) runt ze als 
een van de twee betaalde krachten samen 
met vrijwilligers het VST-secretariaat. 
Zandvliet is via haar man terechtgekomen bij 
het VST. “Hij heeft zeven jaar in dienst geze-
ten en is twee keer naar Bosnië uitgezonden. 
Vanaf de eerste zoektocht naar Anne Faber is →

gelegd en ben als een gek naar de medische 
hulppost in Haris gereden. Door mijn werk 
als chauffeur op de waterwagen waarmee 
ik door heel Zuid-Libanon reed, heb ik nooit 
gehoord hoe het met dat kind is afgelopen. 
Ik heb mezelf altijd de schuld van dat onge-
luk gegeven.”
Van Polen werd na zijn dienstperiode vracht-
wagenchauffeur en stortte zich op het werk 
en een gezin. Pas veertig jaar later kreeg hij 
last van zijn uitzendverleden toen hij door 
ziekteklachten noodgedwongen thuis op de 
bank kwam te zitten. “Er ontstond een soort 
kortsluiting in mijn hersenen. Mijn vrouw zei: 
‘Ga hulp zoeken of het is klaar’.” 
Uiteindelijk kwam hij terecht bij het Vete-
raneninstituut en de Bond van Nederlandse 
Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers 
(BNMO). Hij sluit binnenkort zijn behandeling 
bij Centrum ’45 af. 

KAMERAADSCHAP
Vier en een half jaar geleden kwam Van 
Polen bij het defilé in Wageningen op 5 
mei in contact met medeoprichter Dennis 
van der Kraats van het VST. Nu is hij weer 
als chauffeur actief en rijdt hij de bus die 
bij de speurtochten van het VST wordt 
ingezet. Van Polen: “Het heeft me letterlijk 
en figuurlijk van de bank gehaald. Vanaf de 
eerste zoektocht had ik zo’n goed gevoel 
over hoe ik werd opgevangen. Ik heb hier 
voor het eerst de kameraadschap gevonden 

‘JE GAAT VOOR 
ELKAAR DOOR 
HET VUUR’

Kosovo-veteraan 
Cindy van Vliet met de 
speculaas-pakketten 
van het VST. 
FOTO: ERIK KOTTIER
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“Ik kan mezelf weer nuttig maken. Na mijn 
diensttijd voelde ik me zo nutteloos.”

UITGEKAMD
Hippe legt uit hoe het VST te werk gaat. 
“Meestal komt er eerst een bericht 
in de appgroep van de inzetcoördi-
nator. Dan kijken we wie er beschik-
baar zijn als groepscommandanten en 
inzetcoördinatoren.” 
Daarvoor is er al gekeken naar de info 
van de politie of er een inzetgebied is en 
of de oproep inzetwaardig is, zo legt hij 
uit. “Als dat zo is, komt het op de beslo-
ten Facebookpagina te staan. Als dat 
gebeurd is, komt er vervolgens een lan-
delijk alert met datum en verzamelpunt. 
Ondertussen is de hele logistieke tak al op 
weg met de bus en de jeep om kwartier te 
maken.”
Cindy van Vliet herinnert zich haar eerste 
inzet op 17 december 2020 nog goed. 
Haar kinderen waren al wat ouder, dus ze 
kon om te beginnen een half uur tot drie 
kwartier meehelpen. “Ik had nog nooit 
zoiets gedaan, dus geen idee wat me te 
wachten stond. Maar gelukkig kwam 
ik een oud-collega van de uitzending 
naar Kosovo tegen. Het ijs was direct 
gebroken.” 
Inmiddels zijn er ook voor haar al veel 
inzetten bijgekomen. “Je leert steeds wat 
bij, want elke inzet verloopt is anders. 
Resultaat heb je eigenlijk altijd, want je 
hebt een gebied uitgekamd en je weet 
dan zeker dat de gezochte persoon zich 
daar niet bevindt. Je gevoel is wel anders 
als het niet lukt om iemand te vinden, 
want je wil natuurlijk het liefst iemand 
thuisbrengen.”

 Het was een telefoontje van 
de bekende advocaat Michael 
Ruperti, dat de aanzet gaf tot de 
oprichting van het Veteranen 

Search Team (VST) vijf jaar geleden.  Mariska 
van der Kraats: “Anne Faber werd gezocht en 
Ruperti zei: ‘De familie vraagt om hulp van 
Defensie, wat dacht jij van second best: vete-
ranen?’ ‘Dat zouden we kunnen proberen, 
was mijn antwoord’.” Ze vroeg het vervol-
gens aan haar man Dennis. “Hij zei direct: 
‘we gaan het doen’. Dus we stonden dezelfde 
avond nog met 35 man in het bos. Met hen 
hebben we zes dagen lang meegezocht. 
Vanuit de politie beviel het goed en de vete-
ranen die meededen, waren heel positief. 
We dachten: ‘laten we er een stichting van 
maken’. Met de gedachte dat we dat 1 à 2 keer 
per jaar zouden doen, maar dat is wat meer 
geworden.”  

2500 VRIJWILLIGERS
Mariska en haar man Dennis, als militair 
twee keer naar Bosnie en één maal naar 
Afghanistan uitgezonden, waren al jaren 
actief met hun eigen Facebookpagina 
Freebird69. “Daar kenden we Ruperti van. 
Wel vaker werd een beroep op me gedaan 

‘HET IJS 
WAS DIRECT 
GEBROKEN’

BLIKOPENER

Oprichter Mariska van  
der Kraats over het  
Veteranen Search Team:

Al vijf jaar is Mariska van der Kraats samen met haar man, 
Bosnië- en Afghanistanveteraan Dennis van der Kraats, 
de drijvende kracht achter het Veteranen Search Team. 
Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot ‘een geoliede 
machine’ die meer dan 60 keer per jaar wordt ingezet om 
vermiste personen op te sporen. “We doen het natuurlijk 
voor hun familie, maar het mes snijdt aan meer kanten.”

‘VETERANEN 
VOELEN ZICH 
GEWAARDEERD’

en we hadden veel contacten. Dat heeft 
geholpen met het opzetten van en het 
werven van vrijwilligers voor het VST.” Maar 
dat het initiatief zo groot zou worden, had 
geen van beiden verwacht. “Anders zouden 
we er misschien niet aan begonnen zijn,” zegt 
Mariska lachend. “Nee, serieus. Maar het is 
heel arbeidsintensief. Mensen hebben geen 
idee wat er allemaal bij komt kijken.”
Inmiddels is het VST 24/7 inzetbaar en is 
de samenwerking met de politie steeds 
inniger. “Want we worden inmiddels door 
alle betrokken partijen erkend als specialist 
in het zoeken naar vermiste personen. Dit 
jaar zijn we al 62 keer ingezet. Omdat we de 
eerste jaren bewust de rem op de groei heb-
ben gezet, kunnen we die schaalvergroting 
nu ook aan.”
De ‘geoliede machine’, zoals ze het zelf 
noemt, die op gang komt na een aanvraag 
van de politie bestaat onder meer uit allerlei 
materieel van een jeep tot een onderwa-
terdrone, maar ook een biketeam, een 
geoanalistenteam en een trackersteam. 
Dat is allemaal mogelijk dankzij veel vrijwil-
ligers, inmiddels meer dan 2.500. Mariska: 
“Daaronder zijn veteranen uit vrijwel alle uit-
zendingen. Heel veel Afghanistanveteranen, 
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in goede banen te leiden, zijn er groepscom-
mandanten en inzetcoördinatoren en zijn er 
op het kantoor in Huis ter Heijde permanent 
vrijwilligers aanwezig voor hand- en span-
diensten. Mariska wijst er op dat er jaarlijks 
tientallen trainingsdagen zijn om iedereen te 
scholen. “Daarvoor hebben we zelf lesma-
teriaal moeten ontwikkelen, want dit is nog 
nooit eerder gedaan.” 

FONDSENWERVING
Tijdens de interviews in het ‘epicentrum’ van 
het VST worden honderden pakketten met 
speculaaskoeken ingepakt. “Ter beschikking 
gesteld door de lokale PLUS-supermarkt 
en verkocht aan bedrijven en particulieren. 
Vooraf dachten we er 1000 te verkopen, 
maar het zijn er 5600 geworden.” Geld dat 
hard nodig is, want ondanks een project-
subsidie van drie jaar van het vfonds, moet 
er vrijwel permanent aan fondsenwerving 
worden gedaan. 
“De eerste bus kregen we van een onder-
nemer en bedrijven sponsoren nog steeds. 
Maar we moeten ook donateurs werven 
die bereid zijn om een paar euro per maand 
te schenken, want eigenlijk zijn we in 
korte tijd op weg een kleine broer of zus 

maar ook veteranen van veel minder beken-
de missies van alle krijgsmachtdelen.” 

ZORGPROTOCOL
Zo’n 85% van alle vrijwilligers is veteraan, de 
rest komt uit andere geüniformeerde beroe-
pen. “Dat je nu veel veteranen treft met 
uitzendgerelateerde klachten is een beetje 
toeval. Voor veruit de meeste vrijwilligers 
geldt dat niet, want het gaat om zo’n 10%, 
wat dus wel hoger ligt dan het gemiddelde 
percentage onder veteranen. Wij bieden hun 
een soort thuis dat ze elders niet vinden.” 
Los daarvan beschikt het VST ook over 
een zorgprotocol voor als er tijdens een 
inzet iemand aangetroffen wordt. “In 
dat kader hebben we na de inzet ook een 
terugkeermoment na twee weken, zodat 
we kunnen zien of het met iedereen goed 
gaat. Dat is intern en we maken een heel 
goed onderscheid met uitzendgerela-
teerde problematiek. Daarvoor heb je 
nuldelijnsondesteuning.”
Voor de grote populatie aan vrijwilligers 
is een uitgebreid Customer Relationship 
Management-systeem opgezet waarin alle 
gegevens verwerkt worden. Zo wordt ook 
elke inzet bijgehouden. Om het een en ander 

BLIKOPENER

‘VETERANEN 
VOELEN ZICH 
GEWAARDEERD’

te worden van de Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij die al ruim honderd 
jaar bestaat. Die doen op het water wat wij op 
het land doen, maar zij hebben veel grotere 
budgetten.”  
Mariska heeft haar baan opgezegd om per-
manent, vrijwillig voor het VST te werken en 
haar man Dennis krijgt van Defensie, waar hij 
inmiddels als burger werkt, een aantal uren 
per week om voor de stichting te werken. 
Mariska: “We doen het natuurlijk voor de fami-
lies van de vermisten, maar bij deze stichting 
snijdt het mes aan meer kanten. Veteranen 
voelen zich gezien en gewaardeerd, maar ook 
de twee werelden van Defensie en Politie 
komen samen. En bij dit laatste blijkt dat de 
verschillen helemaal niet zo groot zijn.” 
En voor alle vrijwilligers geldt dat ze trots 
zijn, zo benadrukt Mariska. “Je kunt nog zoveel 
witte anjerperkjes voor veteranen inrichten, 
maar ze moeten het ook voelen. Dat gebeurt 
als ze in de supermarkt met een VST-petje op 
van wildvreemden te horen krijgen: jullie doen 
goed werk!”  

→ Meer info over het VST is te vinden op 
www.veteranensearchteam.nl

V.l.n.r. Henk van Polen, 
Tom Hippe, Cindy van 

Vliet en Mariska van 
der Kraats. 

FOTO: ERIK KOTTIER

http://www.veteranensearchteam.nl


18

vragen te verwachten, die te maken hebben 
met jouw integriteit als burger. Net als bij 
jouw militaire collega’s passeren tijdens het 
functioneringsgesprek de verhouding tussen 
de getoonde vaardigheden en de gestelde 
functie-eisen en de gemaakte vorderingen 
de revue. Ook zal worden ingegaan op de 
vraag of aan eerder gemaakte afspraken 
tegemoet is gekomen. Andere gesprekson-
derwerpen zijn afspraken en aandachtspun-
ten rond de toekomstige vervulling van de 
functie en jouw persoonlijke ontwikkeling 
met het oog op mogelijke loopbaanwensen. 
Sta er als burger van 50 jaar of ouder niet van 
te kijken als tijdens het gesprek jouw leeftijd 
en de specifieke belastbaarheid in jouw 
functie ruimschoots aan bod komen. Ook als 
burger kun je trouwens zelf onderwerpen 
inbrengen in dit gesprek. 

BESPREEKPUNTEN TWEEGESPREK 
Een functioneringsgesprek is niet het-
zelfde als een beoordelingsgesprek. Bij een 
beoordelingsgesprek krijg je kortgezegd een 

INTERVIEW

KOM GOED BESLAGEN  
TEN IJS BIJ EEN 
FUNCTIONERINGS-
GESPREK! 
Vooral omdat een functioneringsgesprek vaak niet met een vaste 
regelmaat plaatsvindt, weten veel militairen en burgermedewerkers niet 
precies wat zij hiervan moeten verwachten. Zij vragen zich af wat er tijdens 
dit gesprek allemaal ter tafel komt, welke input zij zelf kunnen geven en 
wat het verschil is met een beoordelingsgesprek. Daarom bijten wij ons in 
dit artikel vast in de ins & outs van het functioneringsgesprek. 

JAARLIJKS OF 
DRIEJAARLIJKS
Voor militairen is de rechts-
positie vastgelegd in het 
AMAR, terwijl die voor bur-
gers in het BARD staat. Zowel 
het AMAR als het BARD stelt 
dat het functioneringsge-
sprek jaarlijks moet plaats-
vinden. Voor reservisten is 
dat minstens één keer in de 
drie jaar. In de praktijk wordt 
nogal eens vergeten om 
het functioneringsgesprek 
met een vaste jaarlijkse of 
driejaarlijkse regelmaat in te 
plannen. Wees je er daarom 
van bewust dat je dit gesprek 
ook zelf kunt aanvragen bij 
jouw chef. 

BEN JE MILITAIR en staat 
er binnenkort een functioneringsgesprek 
met jouw chef op de agenda? Houd er dan 
rekening mee dat tijdens dit gesprek vooral 
de manier waarop jij je functie vervult en 
de wijze waarop jij andere opgedragen 
werkklussen oppakt ter sprake zullen 
komen. Verder wordt ingezoomd op de 
specifieke werkomstandigheden en op de 
functionele relatie tussen jou en je chef. 
Gespreksonderwerp is ook de verhou-
ding tussen kennis en vaardigheden en de 
specifieke eisen die aan de functie worden 
gesteld. Bovendien wordt besproken of 
eerder gemaakte afspraken zijn nagekomen 
en stilgestaan bij je persoonlijke ontwikke-
ling. Andere te verwachten gespreksonder-
werpen zijn de sociale aspecten van leider-
schap en het zogeheten levensfasebeleid.

BURGERS 
Ben je burger bij Defensie? Dan zal jouw 
gedrag in relatie tot jouw functie uitgebreid 
worden besproken. Verder zijn specifieke 
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eenzijdige beoordeling van jouw chef over 
jouw functioneren (zie voor meer informatie 
het kader ‘Highlights van het beoordelings-
gesprek’), terwijl bij een functioneringsge-
sprek sprake is van een ‘tweegesprek’. Jij en 
je chef voeren samen een gesprek over de 
bovengenoemde onderwerpen. Heb je een 
chef die doorgaans maar weinig tijd voor je 
vrijmaakt? Dan vormt het functionerings-
gesprek een goede kans om onbesproken 
zaken alsnog aan te snijden. Als je jouw 
chef hiermee niet op het laatste moment 
wilt overvallen, dan kun je van tevoren een 
zelfgemaakt lijstje met bespreekpunten 
aan hem doorgeven. Ook kun je jouw chef 
verzoeken om een vergelijkbaar lijstje met 
punten, zodat jullie van elkaar weten wat 
jullie willen bespreken. Hierop kun jij je dan 
weer voorbereiden door erover te spreken 
met mensen om je heen, die je hierover 
nuttige informatie kunnen verstrekken. 
Denk daarbij niet alleen collega’s maar ook 
aan vrienden of familie. En vergeet Google 

niet, waarop veel nuttige info te vinden 
is. Je hoeft daarvan natuurlijk niet alles te 
gebruiken of te lezen. Deze info kan soms 
net het juiste zetje vormen om je gedachten 
de vrije loop te laten en om een goed plan 
van aanpak te maken.

VERSLAG
Het kan natuurlijk gebeuren dat jij je niet 
kunt vinden in het uiteindelijke verslag van 
jouw functioneringsgesprek. Belangrijk om 
te weten is in elk geval dat in dit verslag 
niets mag staan wat tijdens dit gesprek 
helemaal niet ter sprake is gekomen. Helaas 
zien we dit nog wel eens gebeuren. Ook 
komt het voor dat een chef een door jou 
voorgestelde wijziging of verwijdering van 
een bepaalde tekstpassage simpelweg naast 
zich neerlegt.  
Je hebt meerdere mogelijkheden om ervoor 
te zorgen dat jouw zienswijze in het verslag 
terechtkomt. Schrijf bijvoorbeeld de opmer-
king bij een onderwerp of afspraak dat jij een 

ander beeld hebt bij wat hierover is bespro-
ken. Draai dit uit, lever het ondertekend in 
en bewaar een kopie voor jouw eigen admi-
nistratie. Gaat het om een verslag in de vorm 
van een pdf? Print dit dan uit en schrijf in de 
kantlijn wat je kwijt wilt. Voer vervolgens de 
eerdergenoemde stappen uit.

INTERVIEW

‘EEN 
FUNCTIONERINGS-
GESPREK IS EEN 
TWEEGESPREK 
WAARIN JIJ EN 
JOUW CHEF DIVERSE 
ONDERWERPEN 
AANSNIJDEN’

KOM GOED BESLAGEN  
TEN IJS BIJ EEN 
FUNCTIONERINGS-
GESPREK! 

→
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XXBLIKOPENER

HIGHLIGHTS VAN HET 
BEOORDELINGSGESPREK
In de volgende uitgave van OpLinie gaan we uitgebreid in op het doel en 
de gespreksthema’s van een beoordelingsgesprek. Puntsgewijs benoe-
men we hier alvast enkele belangrijke kenmerken hiervan.

→ Een beoordelingsgesprek is in principe een eenzijdig gesprek, waarin 
jouw chef jouw functioneren beoordeelt en waarbij jij dit slechts kunt 
aanhoren. 

→ De tijdens het beoordelingsgesprek uitgesproken beoordeling gaat 
over een vastgesteld tijdvak uit het verleden, dat niet korter mag zijn 
dan een half jaar en niet langer mag zijn dan twee jaar. 

→ Soms vraagt jouw chef je om een reactie te geven op zijn beoordeling. 
Hiertoe ben je echter niet verplicht. Vaak is het niet eens handig om te 
reageren, bijvoorbeeld als je het oneens bent met zijn beoordeling.   

→ Een beoordelingsgesprek is onderdeel van een vastgelegde procedure 
en er zijn strikte momenten waarop actie moet worden ondernomen. 
Zo is een beoordeling een besluit, waartegen je officieel bezwaar kunt 
aantekenen. Uiteindelijk kan het zelfs nodig zijn om jouw bezwaren aan 
een rechter voor te leggen. 

→ Aan de verslaglegging van het beoordelingsgesprek kun je in principe 
inhoudelijk niets wijzigen. Wel mag je je bedenkingen hiertegen uiten. 
Doe dit binnen twee weken na ontvangst van het afschrift van jouw 
beoordeling. In principe kan de tweede beoordelaar de beoordeling 
aanpassen naar aanleiding van jouw bedenkingen. Dit gebeurt echter 
bijna nooit. 

De samenvatting die van het gesprek en 
van de hierin met jou gemaakte afspraken 
wordt gemaakt, belandt uiteindelijk in het 
personeelsdossier dat je werkgever over jou 
bijhoudt. Ben jij het hier helemaal mee eens? 
Dan zet je hieronder jouw handtekening ter 
goedkeuring. Is de gesprekssamenvatting 
naar jouw oordeel niet correct? Dan geldt 
hiervoor hetzelfde advies: schrijf je eigen 
zienswijze ertussen of desnoods in de kant-
lijn. Draai de door jou becommentarieerde 
samenvatting uit, onderteken deze, maak een 
eigen kopie onder het motto ‘je weet maar 
nooit’ en lever deze in.

FUNCTIONERINGSTRAJECT 
Natuurlijk is het niet fijn als de kritiek die 
jouw chef tijdens het functioneringsgesprek 
op jouw functioneren heeft gegeven in het 
gespreksverslag terechtkomt. Dit is helaas 
wel de gebruikelijke route. Is zijn kritiek fors 
en heeft hij die al eerder naar jou uitgespro-
ken? Dan kan dit de start zijn van een zoge-
noemd functioneringstraject met als doel om 
jou structureel beter te laten functioneren. 
Onze ervaring als AFMP is dat het voor defen-
siemedewerkers niet prettig is om in zo’n 
traject te worden geplaatst. Als zo’n traject 
echter goed wordt aangepakt, hoeft dat geen 
probleem te zijn. Maar het ontbreekt nog 
wel eens aan die professionele aanpak. Vaak 
missen we een gedegen plan met concrete 
doelstellingen, goede begeleiding en/of 
coaching en een vastgelegde cyclus van toet-
singsgesprekken om te kunnen beoordelen 
of iemand op de juiste weg is. Zonder deze 
elementen schiet het functioneringstraject 
zijn doel voorbij. 
Helaas constateren we regelmatig dat een 
chef het gemakkelijker vindt om onder de 
noemer functioneringstraject een dossier  
van iemands falen bij te houden en om hem  
of haar daarmee om de oren te slaan, in  
plaats van iemand onder zijn hoede te nemen 
en te zorgen voor omstandigheden waarin je 
weer kunt groeien en bloeien. Is dat bij jou het 
geval of heb je een chef die wel de helpende 
hand wil bieden, maar niet zo goed weet op 
welke manier? Bel (085 - 8900470) of mail  
(info@afmp.nl) ons dan voor hulp en advies!  

tel:+31858900470
mailto:info@admp.nl
mailto:info@afmp.nl
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GRATIS bloedgroep-patch
Vraag hem aan via www.dfd.nl

✔ ALLE bloedgroep varianten

✔ Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔  Ook GRATIS verzending

✔ Bestel via QR-code of op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw uitrusting. 
Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al meer dan 27 jaar voor maatwerk en het 
ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn beschikbaar in 
alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in de juiste kleur. 

Bestellen is eenvoudig:
SCAN DE QR code of ga naar onze
website: www.dfd.nl. 

We sturen hem gratis naar je toe. 

DFD_Bloedgroep patch_QR 225x285 AFMP Marver.indd   1DFD_Bloedgroep patch_QR 225x285 AFMP Marver.indd   1 20-10-22   13:1320-10-22   13:13
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KUN JE ALLEREERST  
in vogelvlucht wat vertellen over je 
loopbaan, voordat je bij ons aan de slag ging?
In 2009 begon ik als ledenadviseur bij de 
Abvakabo. In dit werk kwam ik voor het eerst 
in aanraking met het ambtenarenrecht en 
kreeg ik veelal te maken met ambtenaren, 
die goed waren voorbereid voordat zij voor 
hulp of advies aanklopten. Na de fusie tus-
sen Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV 
Bouw, FNV Sport en de voormalige vakcen-
trale FNV in 2014 kwam ik als eerstelijns 
adviseur voor leden in Utrecht terecht. Ik 
werkte een hele tijd op het contactcenter 
van de FNV, waar ik leden uiteenlopende 
adviezen gaf via de telefoon of e-mail. 
Contact met de werkgever over kwesties 
van leden had ik in de eerstelijns hulp niet. 
Daarom wilde ik op een gegeven moment 
een verdere stap zetten in mijn loopbaan. 
Hierna was ik bijna een jaar lang vakbonds-
consulent. Enerzijds verdiepte ik me als con-
sulent in uiteenlopende dossiers van leden, 
anderzijds beantwoordde ik pensioenvra-

gen. Toen ik inmiddels ruim een jaar geleden 
de aantrekkelijke ogende vacature voor een 
kwestiebehandelaar bij FNV Veiligheid zag, 
besloot ik de stoute schoenen aan te trekken 
en te solliciteren. Na een fijne sollicitatie-
procedure werd ik aangenomen.

Waarom wilde je kwestiebehandelaar 
worden voor leden van de AFMP en de 
MARVER?
Het vak van militair en marechaussee heb 
ik altijd al heel eervol gevonden. Het zijn 
immers de verdedigers van onze vrijheid 
en de beschermers van onze veiligheid, die 
bereid zijn hiervoor persoonlijke risico’s te 
lopen. Veel collega’s worden uitgezonden 
naar uiteenlopende oorlogs- en crisisgebie-
den in de wereld en laten hun eigen familie 
en vrienden in spanning achter. Ik vind het 
bijzonder dat zij dit uitdagende en vaak 
risicovolle werk met zoveel betrokkenheid 
doen. Het geeft me een goed gevoel en 
vervult me met trots dat ik als kwestiebe-
handelaar optreedt als ‘verdediger van onze 
verdedigers’. 

In mijn huidige werk lees ik regelmatig 
beschrijvingen van heftige dingen die 
militairen en marechaussees tijdens missies 
hebben meegemaakt. Ervaringen die nogal 
eens leiden tot een posttraumatische stress-
stoornis. Ik wist al langer af van het bestaan 
van PTSS, maar als je de verslagen hierover 
leest, dan lopen de rillingen je over de rug en 
is het ineens geen ver-van-mijn-bed-show 
meer. Hierdoor heeft mijn werk als kwestie-
behandelaar voor de AFMP en de MARVER in 
mijn ogen ook wat meer maatschappelijke 
meerwaarde dan bijvoorbeeld het werk voor 
een gemiddelde rechtsbijstandsverzekeraar. 
Onze bonden bieden niet alleen hulp en advies 
op het gebied van hun werk en inkomen, maar 
spannen zich ook in voor betere arbeidsvoor-
waarden voor militairen en marechaussees. 
Dat laatste zorgt voor extra trots in mijn 
werk. Ik vind het prachtig om te merken hoe 
snel we met de relatief kleine werkorganisa-
tie van onze twee bonden belangrijke dingen 
voor leden voor elkaar kunnen krijgen. Het 
lijkt alsof ik hierdoor als kwestiebehandelaar 
nog beter uit de verf kom dan in het verleden.  

Gerton Leferink, 
kwestiebehandelaar bij de 
AFMP en de MARVER

Sinds ruim een jaar is Gerton Leferink kwestiebehandelaar namens de 
AFMP en de MARVER. In deze functie staat hij leden met hulpvragen en 
problemen bij, bijvoorbeeld collega’ s die tijdens hun werk fysiek of mentaal 
letsel hebben opgelopen. In een uitgebreid interview vragen we Gerton 
naar zijn affiniteit met de collega’s bij Defensie en naar de hulp die hij hun 
kan bieden bij letselschadezaken. TEKST BART MANDERS

 ‘TROTS  
OM VERDEDIGER VAN 
ONZE VERDEDIGERS 
TE ZIJN’

LETSELSCHADE

→
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Wat is het verschil tussen een bedrijfs-  
en een dienstongeval?
Van een bedrijfsongeval bij Defensie is 
sprake als er tijdens de normale werk-
zaamheden van een defensiemedewerker 
een ongeval plaatsvindt. Van een diens-
tongeval spreek je als je als militair een 
ongeluk overkomt tijdens een uitzending, 
bij ‘oorlogsnabootsende’ omstandigheden 
tijdens een oefening of bij andere werk-
zaamheden die zich kenmerken door een 
grote gevaarzetting. Een uitdaging bij dit 
laatste is dat de rechtspraak geen duide-
lijkheid geeft over de precieze definitie 
van laatstgenoemde omstandigheden. 
Een incident tijdens een pittige werkoe-
fening is dan ook niet per definitie een 
dienstongeval. 

Welke stappen zet je voor leden als 
hierover een conclusie is getrokken?
Als er sprake blijkt te zijn van een dienst-
ongeval, wordt de zaak voor de schadeaf-
wikkeling doorverwezen naar Dolderman 
Letselschade Advocaten of Wout van Veen 
advocaten, waarmee onze bonden op 
letselschadevlak samenwerken. Blijft het 
bij de kwalificatie ‘bedrijfsongeval’? Dan 
verdiep ik me in de mogelijkheid van een 
aansprakelijkheidsstelling van de werk-
gever of een derde. Zijn alle veiligheids-
voorschriften nageleefd en is de zorgplicht 
richting de werknemer vervuld? Hierover 
vraag ik dan bijvoorbeeld relevante rap-
portages op. In veel gevallen correspon-
deer ik enige tijd met de werkgever over 
zijn mogelijke aansprakelijkheid. In veel 
gevallen bereiken we hierover na verloop 

bij een andere activiteit die aan het werk 
is gerelateerd of tijdens een missie over de 
grens. Ook kloppen leden bij ons aan die een 
beroepsziekte hebben opgelopen als gevolg 
van onder meer Chroom-6. Hiermee heb ik 
in mijn werk als kwestiebehandelaar echter 
nog niet te maken gehad. Wel kwamen leden 
bij mij op de lijn met onder meer vriesletsel, 
tilletsel, PTSS, een gebroken schouder en 
een verdraaide knie. Ik schat in dat ongeveer 
1 op de 10 zaken die ik tot nog toe heb behan-
deld, betrekking heeft op letselschade.

Wat kun je concreet voor hen betekenen?
Voor leden die letsel hebben opgelopen 
tijdens hun werk, kan ik onder meer nagaan 
of het proces-verbaal van het ongeval goed 
en compleet is ingevuld en of alle ver-
plichte vinkjes zijn aangekruist. Het ene lid 
beschrijft in dit proces-verbaal in slechts vijf 
regels wat hem of haar is overkomen, terwijl 
het andere lid een hele bijlage met diens 
beschrijving van het ongeval toevoegt. 
Belangrijk in elk geval is dat het verhaal 
kloppend is. Op basis van het proces-verbaal 
beoordeelt het ABP of er sprake is geweest 
van een bedrijfs- of een dienstongeval. En 
bij een dienstongeval of een beroepsincident 
zijn de aanspraken die je als lid hebt meestal 
een stuk gunstiger dan bij een bedrijfsonge-
val. Voor een lid kan ik vervolgens uitgebreid 
onderzoeken of het eindoordeel van het ABP 
terecht is. Is ‘bedrijfsongeval’ een terechte 
kwalificatie voor wat er is gebeurd of moet 
dit alsnog als dienstongeval worden gekwa-
lificeerd? In de praktijk merk ik dat het ABP 
vaak vrij snel na een ongeval concludeert 
dat het slechts ging om een bedrijfsongeval. 
Daarom kijk ik hier als kwestiebehandelaar 
heel kritisch naar en teken ik samen met het 
lid eventueel bezwaar aan tegen de conclu-
sie van het ABP. 

Waaruit bestaat jouw werk als 
kwestiebehandelaar?
Mijn telefoonlijn en e-mailbox staan elke dag 
open voor hulpverzoeken, adviesaanvragen 
of problemen van leden op het gebied van 
hun werk en inkomen. Of het nou gaat om 
een vraag die leden voor de eerste keer aan 
me stellen of om een dossier dat ik al langer 
in behandeling heb; ik span me altijd met 
veel betrokkenheid in voor hun belangen. 
Ik verdiep me voor leden onder meer in alle 
denkbare afwijzingen van hun werkgever. 
Dit kan gaan om een in hun ogen onte-
rechte afwijzing van hun sollicitatie op een 
functie of om een niet toegekende toelage. 
Vervolgens beoordeel ik of het zinvol is om 
hiertegen bezwaar in te stellen. Ik ga dan 
na of er openingen of argumenten zijn voor 
een bezwaar. Over dit soort zaken voer ik 
regelmatig overleg met collega’s van onze 
afdeling individuele belangenbehartiging 
en uiteraard ook met de verantwoordelijken 
van de wederpartij bij Defensie. 
Mijn werk als kwestiebehandelaar bestaat 
vaak uit het nodige speur- en uitzoekwerk 
voor een lid met een hulpvraag. In nauw 
overleg met het lid bekijk ik welke route we 
het beste kunnen bewandelen om het meest 
optimale resultaat te bereiken. Veel leden 
zijn mondig en hebben, vaak ook ingege-
ven door mensen uit hun eigen omgeving, 
duidelijke ideeën over welke stappen er 
richting hun werkgever zouden moeten 
worden genomen. In alle eerlijkheid geef ik 
het dan aan als zij een goed punt hebben en 
het zinvol is om bezwaar te maken tegen een 
beslissing van hun werkgever. Als ik denk dat 
dit niet het geval is, dan ben ik hier ook open 
en eerlijk over. 

In jouw werk heb je regelmatig te maken 
met letselschadezaken. Met wat voor 
hulpvragen op dit gebied kloppen AFMP-  
en MARVER-leden bij ons aan?
Leden die tijdens hun werk fysiek of mentaal 
letsel in de vorm van bijvoorbeeld PTSS 
hebben opgelopen, willen van mij weten 
wat vervolgens hun rechten, plichten of 
aanspraken zijn. Zij zijn bijvoorbeeld gewond 
geraakt tijdens een oefening voor hun werk, 

‘DE VERHALEN 
OVER PTSS ZIJN 
VOOR MIJ GEEN 
VER-VAN-
MIJN-BED-
SHOW MEER’ 

‘LAAT JE NA 
OPGELOPEN 
LETSEL 
ZO GAUW 
MOGELIJK 
MEDISCH 
ONDERZOEKEN’ 
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van tijd onderlinge overeenstemming, zodat 
een rechtsgang kan worden voorkomen. 
Recent is dit bijvoorbeeld gebeurd bij een 
beet door een diensthond. In eerste instan-
tie zag de werkgever geen aanleiding voor 
een aansprakelijkheid, maar na een juridisch 
debat is de werkgever alsnog overstag 
gegaan. 

Slaag je er altijd in om hulpvragen van 
leden met letsel naar tevredenheid te 
beantwoorden?  
Er zijn eerlijk gezegd ook wel eens leden met 
letsel, waarbij ik vanuit mijn kennis van hun 
dossier geen oorzakelijk verband zie met 
hun werkzaamheden bij Defensie. Ik probeer 
hen dan zo zakelijk mogelijk, maar wel met 
inlevingsgevoel duidelijk te maken dat ik dit 
verband als kwestiebehandelaar niet kan 
leggen. Dit wil echter niet zeggen dat ik hun 
pijn, fysiek ongemak en verdriet over hun 
letsel niet invoel. Door menselijk te reageren 
en aan te geven hoe zuur en vervelend ik het 
voor hen vind, voelen zij zich, ondanks het 
feit dat ik qua aansprakelijkheid helaas niet 
veel voor hen kan betekenen, vaak toch goed 
door mij geholpen. 

Heb je tenslotte nog een aantal adviezen 
voor militairen of burgermedewerkers die 
een kwetsuur opliepen tijdens hun werk? 
Mijn eerste advies is om je na een opgelopen 
letsel zo gauw mogelijk medisch te laten 
onderzoeken. Het is namelijk belangrijk 
om zo snel mogelijk te weten welk letsel je 
precies hebt opgelopen en in hoeverre dit 
verband houdt met je werk bij Defensie. Het 
is sowieso raadzaam ons zo vroeg mogelijk in 
het proces te betrekken bij jouw letselscha-
dezaak, zodat we verdere moeilijkheden voor 
jou kunnen voorkomen. Maar gelukkig kun-
nen wij je bijvoorbeeld ook nog goed helpen 
als het ABP al een oordeel heeft geveld over 
jouw letselschade. Want zoals gezegd kun-
nen wij dit oordeel samen met jou aanvech-
ten of de aansprakelijkheid onderzoeken. 
Houd ons als vakbond zo veel mogelijk op 
de hoogte van alle actuele ontwikkelingen, 
zodat we jou voortdurend met raad en daad 
kunnen bijstaan.  
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Rob Jansen
plaats Elst (Gelderland)
datum jubileum 1 juni 2022

Hans Smits
plaats Tilburg
datum jubileum 1 juni 2022

Adri van Deurzen
plaats Meppel
datum jubileum 1 sept 2022

Harry de Groot
plaats Warten
datum jubileum 1 okt 2022

Maarten Wijn
plaats Rijen
datum jubileum 1 okt 2022

Cornelis Valkenburg
plaats Ermelo
datum jubileum 1 okt 2022

Dick Ros
plaats Nunspeet
datum jubileum 1 okt 2022

Evert Kroes
plaats Venray
datum jubileum 1 nov 2022

Ruud Maas
plaats Tilburg
datum jubileum 1 nov 2022

Jaap Fontijn
plaats Rijen
datum jubileum 1 nov 2022

Toon Schuurman
plaats Arnhem
datum jubileum 1 nov 2022
 
Ab Beuving
plaats Harderwijk
datum jubileum 1 juli 2022

M.A.W. Elst
plaats Eindhoven
datum jubileum 1 juli 2022

J. Mesu
plaats Hilversum
datum jubileum 1 aug 2022

Ben Broos
plaats Beuningen (Gelderland)
datum jubileum 1 sept 2022

Bert van Driesten
plaats Utrecht
datum jubileum 1 okt 2022

Ton Hoogsteder
plaats Ermelo
datum jubileum 1 nov 2022

Richard van Iwaarden
plaats Bergen op Zoom
datum jubileum 1 aug 2022

De heer R. Muis
plaats Julianadorp
datum jubileum 1 sept 2022

Ferry Visser
plaats Arnhem
datum jubileum 1 nov 2022

Henk Olthof
plaats Meppel
datum jubileum 1 juni 2022

 50 
JAAR LID

70 
JAAR LID

JUBILARISSEN 
IN DE PICTURE 

In deze uitgave van OpLinie zetten we, 
met uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkenen, de leden in de schijnwerpers 
die in de tweede helft van dit jaar precies 
50, 60 of zelfs 70 jaar jaar lid waren van 
de AFMP. Dit om te benadrukken hoe 
dankbaar wij zijn voor hun jarenlange 
trouw aan onze bond. Van harte 
gefeliciteerd met jullie jubilea!

Al 70 jaar trouw 
lid uit solidariteit

SPELD EN 
OORKON-
DE VOOR 
90-JARIGE 
JUBILARIS
In Steenwijk reikte  
Paul Engelbertink als 
sectorhoofd Postactieven 
van de AFMP onlangs  
een jubileumspeld en 
-oorkonde uit aan Henk 
Olthof, die precies 70 jaar 
lid is van onze bond. De 
dag van de uitreiking was 
bijzonder, omdat deze 
samenviel met de negen-
tigste verjaardag van 
de jubilaris. Henk bena-
drukte tijdens het bezoek 
van Paul dat hij al zeven 
decennia lid is uit solidari-
teit. Zijn vrouw kreeg van 
Paul een mooie bos bloe-
men. Wij feliciteren Henk 
nogmaals van harte met 
zijn 70-jarige jubileum!  

60 
JAAR LID
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PA-BIJEENKOMSTEN IN VOORJAAR VAN 2023 

PA-GROEP DATUM AANVANG LOCATIE ADRES PLAATS

Assen & Groningen wo 1 mrt  10.00 u Buurthuis De Maasstee Maasstraat 25 Assen
Emmen wo 1 mrt  13.30 u Dorpshuis ‘t Hoefijzer Zuidbarge Zuidbargerstraat 94 Emmen
Zuid-Limburg vr 3 mrt  10.00 u Café d’r Klinge Pancratiusplein 47 Heerlen
Venlo & Roermond vr 3mrt  14.00 u Hotel Wilhelmina Kaldenkerkerweg 1 Venlo
IJsselland ma 6 mrt  10.00 u Dorpshuis Mariënrade 3 Wezep
Apeldoorn & Salland ma 6 mrt  13.30 u Wijkcentrum de Stolp Violierenplein 101 Apeldoorn
Twente di 7 mrt  14.00 u Sportclub Enschede Weggelhorstweg 30 Enschede
Utrecht e.o. & ‘t Gooi vr 10 mrt  10.00 u FNV-gebouw Hertogswetering 159 Utrecht
De Baronie & Rijen vr 10 mrt  13.30 u Sociaal Cultureel Centrum ‘t Kraaienest Tweeschaar 12 Breda
NO-Veluwe ma 13 mrt  10.00 u Zalencentrum De Kiekmure Tesselschadelaan 1 Harderwijk
Eemland & Doorn ma 13 mrt  13.30 u Restaurant De Amershof Snouckaertlaan 11 Amersfoort
Rijnmond di 14 mrt  10.00 u Cultureel Centrum Sterrenburg Dalmeyerplein 10 Dordrecht
Haaglanden di 14 mrt  13.30 u Veteranencafé Heeswijk Heeswijkstraat 60 Voorburg
Zeeland vr 17 mrt  10.00 u Wijkgebouw de Spinne  Joseph Lunslaan 7 Goes
Roosendaal & W-Brabant vr 17 mrt  13.30 u Paviljoen Rozenoord Beukenlaan 14 Bergen op Zoom
Kennemerland di 21 mrt  10.00 u De Boerderij, zaal 2 Lutulistraat 139 Hoofddorp
Veluwe di 21 mrt  14.00 u de Velder Munnikenhof 17 Ede
De Kempen wo 22 mrt  13.30 u Korfbalvereniging DSC Vijfkamplaan 1/3 Eindhoven
Noord-Holland-Noord vr 24 mrt  13.30 u de MOOC Spoorstraat 56 Den Helder
ZO-Veluwe ma 27 mrt  13.30 u PMT De Landing Deelenseweg 28 Schaarsbergen
Poort van Limburg di 28 mrt  10.00 u Dagopvanglocatie BeekCwartier, ruimte 050 Beekstraat 54 Weert
Brabant Noord-Oost di 28 mrt  14.00 u Gemeenschapshuis de Schakel Reestraat 49 Volkel
Rijk van Nijmegen wo 29 mrt  13.30 u Kulturhus Beek Roerdompstraat 6 Beek-Ubbergen
Friesland vr 31 mrt  10.00 u De Fontein Goudenregenstraat 77 Leeuwarden
Steenwijk vr 31 mrt  14.00 u Verenigingsgebouw De Klincke Kerkstraat 16 Steenwijk
Hart van Brabant di 4 apr  10.00 u MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36 Tilburg
De Meijerij di 4 apr  13.30 u Perron 3 Hoff van Hollantlaan 1 Rosmalen
Rheine/Munster wo 12 apr  11.00 u Hotel-Restaurant Brinckwirth Bahnhofstrasse 41 Ochtrup
Seedorf do 13 apr  11.00 u Gasthof Zur Linde Wallweg 2 Zeven-Brauel
Blomberg vr 14 apr  11.00 u Café Bei Heini Neue Torstrasse 38 Blomberg

BONDIG - VERENIGING

In het voorjaar van 2023 heeft de AFMP weer door heel 
Nederland regiobijeenkomsten gepland staan voor onze 
postactieve leden. De uitnodigingen worden circa 4 weken 
voor de bijeenkomst verstuurd. Dit gebeurt via e-mail als jouw 
e-mailadres bij ons bekend is of anders per post. Bij de uitno-

diging voegen we ook een agenda. Om een PA-bijeenkomst bij 
te wonen, dien je je vooraf aan te melden. Hoe je dit kunt doen, 
lees je in de uitnodiging. De data in onderstaand overzicht zijn 
plandata en kunnen daarom nog wijzigen. In de uitnodigings-
brief staat de definitieve datum van een bijeenkomst.
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DENK MEE OVER 
INTERNATIONALE 
SAMENWERKING!

Als vakbond hecht de AFMP veel waarde aan een goede 
internationale samenwerking op militair terrein. Daarom 
zijn wij sinds jaar en dag bijvoorbeeld aangesloten 
bij EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire 
Verenigingen. Heb jij als lid een mening over internatio-
nale samenwerking en/of heb jij goede ideeën voor ver-
beteringen op dit gebied? Sluit je dan aan bij ons nieuw 
te formeren netwerk Internationale Samenwerking! 
Binnenkort kun je in OpLinie, op onze website, in onze 
app en in onze nieuwsbrief lezen hoe jij hiervan deel kunt 
gaan uitmaken en met welke andere betrokken enthou-
siastelingen je de krachten zult bundelen. 

JOHN KNOTTENBELT  
HALVE EEUW LID VAN 
ONZE BOND

John Knottenbelt kreeg onlangs 
een oorkonde en speld uitgereikt, 
vanwege zijn vijftigjarige lidmaat-
schap van de AFMP. John ontving 
de versierselen uit handen van 
Paul Engelbertink, sectorhoofd 
Postactieven van de AFMP, tijdens 
het kaderberaad van de sector 
Postactieven op 30 september 
jongstleden. 

John is op dit moment kaderraadslid en groepshoofd Rijnmond 
van de sector Postactieven van de AFMP. Daarnaast maakt hij 
deel uit van de financiële adviescommissie van de AFMP en was 
hij medeoprichter van Netwerk Veteranen FNV. Tot op de dag 
van vandaag spant John zich in voor dit netwerk. In het verleden 
vervulde John nog veel meer functies binnen de AFMP. Zo was hij 
niet alleen bestuurslid, maar vervulde hij ook een belangrijke rol 
bij de wervingsactiviteiten van onze bond. Dankzij zijn uitste-
kende communicatieve eigenschappen haalde hij talloze nieuwe 
leden voor de AFMP binnen. Wij feliciteren John nogmaals van 
harte met zijn 50-jarige jubileum. Wij hopen nog lang gebruik te 
mogen maken van zijn inbreng, kennis en expertise.  

OVERLEDEN LEDEN

Wij publiceren in elke OpLinie, uiteraard met 
toestemming van de nabestaanden, de namen 
van de AFMP-leden die ons in de afgelopen 
periode zijn ontvallen. 

Arie de Jong uit Breda overleed  
op 8 september ’22

Rob Schroevers uit Geldrop 
overleed op 7 september ’22

De heer B.A. Nieuwenhuijse  
uit Nieuw Heeten overleed op  
19 september ’22

De heer J.H. Horst uit Gilze 
overleed op 21 september ’22

Mevrouw W.E. Leliveld - Kleiste  
uit Nijmegen overleed op  
25 september ’22

De heer G.J. Kersen uit Dodewaard 
overleed op 27 september ’22

Jules Beckman Lapre uit Zeist 
overleed op 22 oktober ’22

Johan Meijerink uit Apeldoorn 
overleed op 29 september ’22

Oorkonde en  
speld voor 87-jarige jubilaris

GEORGE KOK 70 
JAAR AFMP-LID
Op vrijdag 14 oktober reikte Paul Engelbertink 
als sectorhoofd Postactieven van de AFMP een 
oorkonde en draagspeld uit aan George Kok, die 
maar liefst 70 jaar lid is van de AFMP. De 87-jarige 
jubilaris kreeg deze versierselen tijdens de recent 
georganiseerde PA-bijeenkomst West-Brabant en 
Roosendaal.
Paul blikt met plezier terug op de feestelijke 
uitreiking. “Dit was een aparte ervaring voor mij, 
want toen George lid werd, kenden mijn ouders 
elkaar nog niet,” benadrukt hij. “Nadat ik een mooi 
boeket bloemen aan hem had uitgereikt, nam hij 
zelf nog het woord. Hij bedankte de AFMP voor de 
speld, de oorkonde en het boeket. Daarna gaf hij 
in zeer duidelijke woorden aan dat solidariteit een 
belangrijk reden is om lid te zijn én te blijven van 
de AFMP.” 
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A ls AFMP-lid kun je ook in 
2023 gebruik maken van de 
gratis belastingservice van 
de FNV. De belastingdes-

kundigen van de FNV helpen je met het 
invullen van je jaarlijkse belastingaangif-
ten en toeslagen. Behalve op een fysieke 
locatie is het nu ook mogelijk om telefo-
nisch of digitaal te worden geholpen.

Je kunt vanaf februari 2023 via  
www.afspraakmakenfnv.nl een afspraak 
maken om je belastingaangifte te laten 
verzorgen door een van de 3500 deskun-
dige vrijwilligers. Zoek een invullocatie 
bij jou in de buurt en klik op het blauwe 
icoon ‘afspraak maken’. Als je telefonisch 
een afspraak wilt maken, geef dan aan 
dat je lid van onze bond bent. Mogelijk 
moet dan het lidnummer worden 
gecontroleerd. 

→ Let op: de aangifte kan alleen worden 
verzorgd als je een machtigingscode 
over het betreffende aangiftejaar hebt. 

Voor speciale aangiften (bij overlijden, 
hypotheek wijzigen etc.) en/of pro-
blemen kun je je melden bij de AFMP-
commissie Belasting (bweeren@afmp.nl; 
06 53526079 / 085-9023967). 

BUITENLAND 
Woon of werk je in het buitenland? Ook dan 
kun je op onze hulp rekenen. We benade-
ren je uit eigen beweging voor het maken 
van een afspraak als je e-mailadres bij ons 
bekend is. Wil je hulp bij het invullen van je 
aangifte en ben je niet door ons benaderd? 
Neem dan contact op voor een afspraak.

De West en andere locaties 
Bert Weeren (bweeren@afmp.nl)
Bronbeek
d.t.v. Cdt. Bronbeek
Münster
Bert Weeren (bweeren@afmp.nl)
Seedorf en omgeving
Theo Vonk (teetvonk@hotmail.com)
Blomberg en omgeving
Jan Stadman  
(afmp-pa-blomberg@vollbio.de)
Rammstein en omgeving
Dik de Jonge (djdjonge@gmail.com)

Vul je zelf je aangifte in? 
Denk dan aan de gewijzigde regeling met 
betrekking tot de Loonheffingskorting. 
Verder worden het belastingtarief over de 
AOW en eventuele inkomsten bijvoorbeeld 
in Duitsland, vastgesteld op basis van het 
wereldinkomen. Dat betekent niet dat je 
dubbel belasting betaalt.

Machtigingscode (wachtwoord  
voor buitenland)
De belastingservice van de FNV kan je alleen 
helpen als je de machtigingscode (voor het 
buitenland: gebruikersnaam en wacht-
woord) meeneemt die je hebt gekregen 
van de Belastingdienst/DigiD. Leden die de 
aangifte 2022 via de Belastingservice van de 
FNV hebben gedaan, krijgen de machtigings-
code eind januari/begin februari 2023 auto-
matisch van de Belastingdienst. Ontvang je 
deze code niet of heb je je aangifte 2022 niet 
door de Belastingservice van de FNV laten 
invullen? Dan moet je de machtigingscode 
aanvragen bij de Belastingdienst/DigiD. Voor 
het buitenland dien je tijdig een gebruikers-
naam en wachtwoord aan te vragen.

Wil je hulp bij het aanvragen van toeslagen? 
Dan moet je eveneens een machtigingscode 
(toeslagen) aanvragen.

Beveiliging
Als je de aangifte verzorgt met je DigiD, dan 
wordt gevraagd om de SMS-authenticatie te 
gebruiken. 

Belastingservice AFMP 2023: 

AANGIFTE 2022

BELASTINGSERVICE

MACHTIGINGSCODE
Je kunt een machtigingscode inkom-
stenbelasting en/of toeslagen voor 
jezelf of je partner aanvragen via deze 
link: www.digid.nl/hulp/machtigen

http://www.afspraakmakenfnv.nl
mailto:bweeren@afmp.nl
mailto:bweeren@afmp.nl?subject=Belastingservice%20AFMP
mailto:bweeren@afmp.nl?subject=Belastingservice%20AFMP
mailto:teetvonk@hotmail.com
mailto:afmp-pa-blomberg@vollbio.de
mailto:djdjonge@gmail.com
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PUZZEL

 BONCADEAU
Stuur jouw oplossing 
van de puzzel vóór 
dinsdag 14 maart 2023 
naar: Redactie Oplinie, 
Postbus 9124 3506 GC 
Utrecht. Je kunt ook een 
e-mail sturen: puzzel@
afmp.nl. Vergeet niet 
jouw adres te vermelden, 
want onder de juiste 
inzendingen verloten 
wij een Boncadeau 
t.w.v. 25 euro! Uit de 
goede oplossingen van 
de puzzel uit het vorige 
nummer kwam Warrie 
Lindman uit Haule als 
winnaar naar voren.
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PUZZEL

VERTICAAL
1. ... Zauberflöte, Mozart 2. Los, vrij 3. ... is ..., Bente en Maan 4. Open-
bare betrekking 5. Verdwenen 6. Past voor tent en test 7. ... dit alles, 
Doe Maar 8. ... Staverman, radio-dj 10. Hit van Katy Perry 11. Romeinse 
groet 12. Gelijkmaken 13. Westerbuur van de Welshman 14. Vergis-
sing, foutmelding 15. Schelf 17. Zoals in het onderwijs 19. Diameter 
21. Bajes 22. Boek van Annie M.G. Schmidt 24. Wish You Were ..., Pink 
Floyd 25. Twee in het Spaans 29. ...-landen, EU-lidstaten uit het voor-
malige Oostblok 30. Organische verbinding 32. Poolse regeringspartij 
33. ... Joop, personage uit de Dik Voormekaar Show 35. Hard schot 
36. Zijrivier van de Rijn 38. Knolraap en lof, schorseneren en ..., Drs. P 
39. Flauwe helling 40. Frits ..., radiomaker 41. Vervelend, dwaas 
44. Kleur 47. Dorp in Zuid-Limburg 49. ... Armstrong, astronaut 
51. Vergrootglas 52. Albert .. , acteur 53. Tamara van .. , staats-
secretaris in Rutte III 54. ... Veldhoen, kunstschilder 56. Keukenkruid 
57. Dwars-straat 59. Manke ..., zanger 61. Desinfectiemiddel 
63. ... Loetje, strip 65. Type reddingsboot 66. Welvarend, succesvol 
68. Harmonieus, unaniem 69. Bestek 71. Handelaar in oude voorwer-
pen 72. Past voor vin en vink 74. Okselverfrisser 75. Materiaal voor 
beddengoed 77. Hint 78. Rivier in Utrecht 79. Kielwater 80. Paard 
83. Conifeer 84. Vriendin van 97 horizontaal 88. Olm 90. Streling 
94. Vader van 29 verticaal 95. Bedrag dat je op een spaarrekening zet 
97. ... van Gent, plaats in Zeeuws-Vlaanderen 98. Sprookjesfiguur 
100. Streek in Frankrijk 101. ... Heerts, oud-voorzitter AFMP 
102. Zintuig 103. Pearl ..., Amerikaanse rockband 104. Vertakte hoorns 
106. ... Hassan, atlete 108. Ruimtestation 109. Mist 115. Past voor en na 
sam 117. Iets meer dan 118. Past voor en na re 119. Huid 120. Document, 
getuigschrift 121. Past voor en na ijs 123. Convergentie, ontmoeting 
124. ... Driver, film van Martin Scorsese 126. Maurice ..., componist 
127. Spijkerstof 128. Ter ..., dorp in Groningen 129. Ambtsbroederlijk, 
saamhorig 131. ... de Lijn, sportprogramma 132. Deel van een molen 
135. Scheepsroep 136. Communicatie- en samenwerkingsplatform van 
Microsoft 138. Attachékoffer 139. Projectiel 140. Past na che en pre 
142. ..., ..., Jan Boezeroen 143. Boom 145. ... Kok, zwemster 
146. Riders on the ..., The Doors 148. Personage uit Frozen 150. Hond 
152. Vluchtige vloeistof 154. Dicht 157. Maatschappelijk onaangepast 
persoon 159. Noorse godheid 161. Punt op de agenda 163. Vordering 
164. M.i.v. 165. ... Vegas, stad in Nevada 166. Peter ..., vriend van Wendy 
167. Griekse letter 168. 70 horizontaal min CMXLIX 171. Lied van Doe 
Maar 172. Past voor en na even
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HORIZONTAAL
1. Regio in het oosten van Oekraïne 5. Onscherp 9. Italiaans mode-
huis 14. ... kleine Nachtmusik, Mozart 15. ... Goede Doel, popgroep 
16. Zangvogel 18. Street ..., mobilemappingdienst van Google. 
20. Natuurverschijnsel 23. Zonder averij 26. ... von Bismarck, 
minister-president van Pruisen 27. ... Brinkman, PVV-kamerlid van 
2006-2012 28. Donkerbruin 31. Buurjongen van Janneke 33. Past 
na past en kant 34. Havenstad in Kroatië 37. ... Moggré, tv-presenta-
trice 38. Jemig de ..., geliefde uitdrukking van Koos Koets 
40. Uitvlucht 42. Film van Paul Verhoeven 43. Toetsenbordtoets 
45. Dessertschepper 46. Platte steen 48. Betamelijk, zedig 
50. Beroep 52. Vrouwelijk paard 53. Grote lichaamsslagader 55. Eier-
gerecht 57. Past voor dag en daar 58. Kruisopschrift 60. Opruiming, 
uitverkoop 62. Mondt bij Alexandrië uit in de Middellandse Zee 
64. Van geringe dichtheid 66. Smet 67. Soort 70. 98 verticaal maal 
91 71. ... sprach Zarathustra, Nietzsche 73. Past voor man en hert 
76. Volkenkunde 79. Terrein waar energie wordt opgewekt 
81. Muziekinstrument 82. Tennisterm 84. Schapenhaar 85. Geld 
(straattaal) 86. Energie, kracht 87. Past na na en voor te 89. Zozo 
90. Past voor moe en oma 91. Past na bij en rij 92. Fred van der ..., 
medeoprichter van de PSP 93. Bedrijf, winkel 94. ... ... Si Si Ja Ja Da 
Da, album van Madness 96. Past voor en na pas 97. Vriend van 84 
verticaal 99. Foute schrijfwijze van XCIX 100. Zuiderbuur van de 
Fin 102. Geboorteland van Alva 104. Past na aard en voor lek 
105. ... Borst, vermoorde politica 107. Hotelketen 110. Bestemming 
voor elektronische post 111. Gebied met voor wielrijders ingerichte 
straten (Vlaams) 112. Hoofdpersoon uit Alleen op de Wereld 
113. NAVO-missie in Afghanistan 114. Spil 116. ... LeMond, Amerikaans 
wielrenner 119. 5 horizontaal 121. Daar gaat ..., Clouseau 122. Past na 
kar en voor kraker 125. Melkklier 127. Politieke partij 129. Past na ei en 
voor tic 130. Land ten oosten van Zambia 133. Jan ... , politicus (PvdA 
en 50PLUS) 134. Militaire parade met muziek 137. Vond dat haar man 
een beetje dom was 139. Volledig 140. Roestwerende dekverf 
141. IJlbode 144. Uitroep 146. ... for the Moment, Eminem 147. Kook-
pot 149. ... Vice, tv-serie 151. Past na als en voor lijden 153. Geheel van 
woorden en zinnen 155. Dakbedekking 156. ...-arts, medisch-specia-
list 157. Deel van een haard 158. Windrichting 160. Egyptische god-
heid 162. Deel van een auto 166. ... 1943, film van Wim Verstappen 
169. ...-en-scène, toneelschikking 170. Jolande ..., GroenLinks-
kamerlid van 2008-2012 172. Beu, teut 173. Hippiemusical 174. Rigide, 
strikt 175. Ontvangkamer 176. ... FC, Italiaanse voetbalclub
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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 april. 
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 EN 
BURGERPERSONEEL 
Arjen Rozendal
06 – 23 89 55 07
arozendal@afmp.nl

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

POSTACTIEVEN
Paul Engelbertink 
06 - 12 90 57 48 
pengelbertink@afmp.nl

CONTACT

Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 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 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 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 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

 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
Bart Manders, René Schilperoort, 
Fred Lardenoye

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 nummer 1 2023 sluit op maandag  
6 februari en verschijnt op vrijdag 24 maart.

CONTACT
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XXLID IN BEELD

De 22-jarige Max Stam is infanterist  
bij 12B Regiment van Heutsz. Hij vertelt 
over zijn veelzijdige werk en over zijn 
lidmaatschap van de AFMP.

WAT IS JE HUIDIGE FUNCTIE?
Sinds 2 april 2021 ben ik infanterist bij 12B Regiment van 
Heutsz.

WELKE ASPECTEN VAN JE WERK VIND JE  
HET LEUKST?
Mijn werk is erg afwisselend en veelzijdig, omdat ik naast het 
normale infanteriewerk ook actief ben met mortieren. De ene 
week houd ik mij bijvoorbeeld bezig met infanteriezaken en 
ben ik in Duitsland voor schietoefeningen, de andere week 
richt ik mij op mortieren en weer een andere week ben ik met 
de pelotons mee voor optreden in stedelijk gebied. Als het 
rustiger is, heb ik weer wat meer tijd om te sporten op de 
kazerne en te werken aan mijn niveau 1.

WAT ZIJN JE AMBITIES?
Voorlopig wil ik blijven bij mijn huidige compagnie. Daarna 
zou ik bij 11 Herstelcompagnie willen gaan werken, die zich 
richt op het herstellen van brigadematerieel en -voertuigen. 
In de verdere toekomst wil ik misschien wel bij Justitie of de 
politie gaan werken. Maar dat zal denk ik pas over een jaar of 
vijf, zes zijn. Nu zit ik nog prima op mijn plek.

WANNEER WERD JE AFMP-LID?  
Tijdens mijn Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel in 
2021 kregen wij een voorlichting van onder meer de AFMP 
en werd ik lid. Via mijn vader Niek Stam, die bestuurder is 
bij FNV Havens, had ik toen al vaak gehoord hoe waardevol 
een vakbond kan zijn voor aangesloten leden als het gaat om 
hun arbeidsvoorwaarden. Daarom besloot ik mij bij de AFMP 
aan te sluiten.  

HAD JE ONS AL OOIT NODIG VOOR HULP?
Ik heb tot nog toe geen problemen met mijn werkgever 
gehad, waarvoor ik bij de AFMP hoefde aan te kloppen.

WAT IS VOLGENS JOU DE GROOTSTE 
MEERWAARDE VAN DE AFMP?
In de militaire wereld is er de overtuiging dat het belangrijk is 
om altijd voor elkaar op te komen en dat je samen meer kunt 
bereiken. De AFMP helpt collega's vooruit met het oplossen 
van problemen op het gebied van hun werk en inkomen, waar 
zij dit zelf niet kunnen. Het is mooi dat zij zoveel voor leden 
weet te bereiken, terwijl het bedrag dat je maandelijks aan 
contributie kwijt bent niet eens zo hoog is. Helaas is het voor 
de gemiddelde militair van mijn generatie niet zo duidelijk 
wat de AFMP allemaal voor je kan betekenen. Hier ligt denk ik 
daarom nog een mooie voorlichtingstaak voor de bond.  

‘MOOI DAT  
DE AFMP ZOVEEL 

WEET TE BEREIKEN 
VOOR LEDEN’

MAX STAM (22)
LID SINDS 2021


