
Het jaar 2020 zou een feestjaar worden met als centraal thema 75 
jaar vrijheid in Nederland. 2020 is ook het jaar waarin wij 75 jaar IGK 
hebben gevierd. Dat is allemaal gebeurd, maar op een heel andere 
manier als verwacht. 2020 is namelijk voor eenieder een atypisch 
jaar geweest vanwege COVID-19.

COVID-19 dwingt ons op een andere wijze te werken. Begin 2020 is 
dat voor velen een uitdaging maar ondanks de beperkingen hebben 
we zo goed en zo kwaad een werkzaam ritme gevonden. Hier en daar 
werken we zelfs beter of efficiënter dan voorheen, maar we hebben de 
afgelopen periode ook zaken als saamhorigheid, persoonlijk contact 
enz. gemist. In 2020 heb ik desondanks 57 eenheden en organisaties 
bezocht, 407 individuele bemiddelingsverzoeken afgerond, 56 
veteranenactiviteiten bijgewoond en gesprekken gevoerd tijdens 
reservistenactiviteiten, binnen en buiten Defensie.
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Samenvatting jaarrapportage 2020

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) spreekt tijdens werkbezoeken, themasessies, reservisten- en veteranenbijeenkomsten met veel medewerkers. Op die manier 

zijn defensiemedewerkers jaarlijks in de gelegenheid om rechtstreeks met de IGK te spreken. Daarnaast helpen de stafofficieren IGK door bemiddelingsgesprekken jaarlijks 

honderden collega’s, actief en post-actief, als zij zijn vastgelopen in de organisatie. Met alle gesprekken die de IGK voert kan hij de onafhankelijke adviesrol invullen waarbij hij 

de Minister, gevraagd en ongevraagd, adviseert over alle vraagstukken die de krijgsmacht raken.

Jaarrapportage 2020 | Taken

Mijn verslag is gebaseerd op vier hoofdtaken: 

• Adviseur van de Minister

• Bemiddelaar voor het personeel

• Inspecteur der Veteranen

• Inspecteur der Reservisten

Blijven denken over het probleem 
biedt geen oplossing. 
Werken aan de oplossing 
geeft energie.



COVID

De maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, moesten 

in acht worden genomen en dat heeft effect gehad op mijn activiteiten. De periode 

van de eerste “intelligente lockdown” heb ik aangewend om bezoeken af te leggen 

op locaties waar defensiemedewerkers in het kader van COVID-19 werden ingezet 

of daar waar het reguliere werk door moest gaan, omdat het een vitaal proces 

betrof. Ook die periode heeft input opgeleverd voor deze jaarrapportage. Medio 

juni heb ik het reguliere ritme voor werkbezoeken weer op kunnen pakken. 

Uiteindelijk heb ik mijn originele planning van werkbezoeken kunnen herstellen en 

daarmee kan ik een representatief beeld over het jaar 2020 presenteren. 

Veteranen

Voor wat betreft activiteiten gerelateerd aan mijn rol als Inspecteur der Veteranen is 

de impact het grootst geweest. Vele bijeenkomsten en evenementen die 

georganiseerd waren zoals “75 jaar vrijheid” en de “Invictus Games” konden helaas 

niet doorgaan. Gelukkig kon er nog wel aandacht worden besteed aan de 

Nederlandse Veteranendag, maar in een geheel andere opzet dan de veteranen en 

het Nederlandse publiek gewend zijn. 

Dat wil niet zeggen dat 2020 rustig is geweest en dat komt voornamelijk door de 

onrust die is ontstaan in de aanloop naar het publiceren van de onderzoeksresulta-

ten van het brede Indië-onderzoek. Ik constateer dat de onrust voornamelijk is 

ontstaan door het feit dat in de media al aandacht wordt besteed aan bevindingen 

voordat deze besproken zijn in de maatschappelijke klankbordgroep. Daar komt bij 

de aankondiging van de film “de Oost” die bijdraagt aan de beeldvorming bij het 

publiek over de Indië-veteranen. Naast de gevoelde schoffering van deze groep 

veteranen bestaat de angst dat er invloed wordt uitgeoefend op het toekomstige 

onderwijsmateriaal voor de jeugd. In deze jaarrapportage zal ik hier nader op 

ingaan. Zo ook op het onderzoeksrapport “Focus op Dutchbat 3” dat kort voor het 

einde van het jaar is gepubliceerd en ingaat op de behoeften van betrokken 

veteranen aan zorg, erkenning en waardering. 

Alles overziend ben ik van mening dat we met zijn allen er toch in zijn geslaagd om 

in 2020 respect en waardering te tonen aan onze veteranen met een flinke dosis 

creativiteit en door activiteiten te ontplooien met respect voor de geldende 

maatregelen. 

Adviseur

“Ik luister en geef advies”.

Ondanks de ietwat andere werkwijze is het voor mij en mijn staf mogelijk om een 

aantal centrale thema’s te identificeren voor deze jaarrapportage. Als ik kijk naar de 

werkbeleving van het beroepspersoneel en de reservisten dan wijkt de rode draad 

niet veel af van 2019. Dominant in de gesprekken zijn de P&O-systematiek, de 

stroperigheid van processen, veiligheid maar ook de betaalbaarheid van Defensie. 

Gelukkig zie ik wel dat de aandachtspunten opvolging vinden en dat er bewegingen 

zijn ingezet om te komen tot oplossingen en tastbare resultaten. Het zijn ook geen 

makkelijke onderwerpen dus het is niet vreemd dat hier enige tijd overheen gaat. 

Voor mij zelf als IGK heb ik de focus dan ook gelegd om de opvolging van adviezen 

en bevindingen nauwlettend te volgen en te ondersteunen. Dat betekent dat het 

alleen schrijven van verslagen - waarin ik de werkbeleving van het personeel deel 

- niet voldoende is. Communiceren met en adviseren aan de functionarissen die 

veranderingen in gang kunnen zetten maar ook kunnen uitleggen wat er gedaan 

wordt met de zorgen van het personeel heeft dan ook meer plaats gekregen in mijn 

agenda. Ik spreek frequent met de leden van de Defensietop om beeld te krijgen bij 

hun inspanningen en dat te matchen met de belevingen op de werkvloer zoals ik die 

hoor. Communicatie en leiderschap zijn en blijven essentieel. Ik merk nog 

regelmatig dat het personeel niet voldoende geïnformeerd is over ontwikkelingen. 

Communicatie is primair een lijnverantwoordelijkheid maar vraagt om zenden en 

ontvangen. Er wordt namelijk niet altijd even goed geluisterd of gelezen en dat 

werkt onnodig negatief op de werksfeer. Wijzen naar de ander is altijd gemakkelijk, 

maar wat had u wel zelf kunnen oppakken? In mijn opvolging ben ik dan ook op 

zoek naar het onderscheid tussen acties die de werkvloer of de lijn zelf kan nemen, 

waar de hulp van een hoofd defensieonderdeel voor nodig is of waar de hulpvraag 

aan de IGK kan worden gesteld voor verdere behandeling. 

Nieuw HR-model

Ten aanzien van de ontwikkeling van een nieuw HR-systeem zie ik dat de 

defensietop inzichtelijk heeft waar de werkvloer om vraagt. Ik constateer dat de 

oplossingsrichtingen overeenkomen met de behoeften die het personeel uitspreekt 

richting mij. Ik moet echter wel constateren dat er zichtbaar resultaat moet komen 

en dat er wederom goed en transparant over gecommuniceerd moet worden met 

de werkvloer. Zolang de haalbaarheid van een nieuw systeem niet gegarandeerd 

kan worden, is dat ook lastig. De teleurstelling is veelal het resultaat van de 

verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt. Ik bespeur dan ook voorzich-

tigheid om verbeteringen in het HR-systeem te snel in te voeren. Dat ligt deels aan 

de werklast voor de HDP en de P&O-organisaties van de defensieonderdelen, maar 

in mijn ogen ook aan het streven om volledige consensus te bereiken. Dat betreft 

niet alleen de organisatielijn zelf maar ook met belangrijke overlegpartners zoals de 

vakcentrales. Daarbij moeten we ook niet verwachten dat de acceptatie door het 

personeel zelf - van welke systematiek dan ook - een vanzelfsprekendheid is. Mijn 

algemene conclusie is namelijk dat het onmogelijk is om het iedereen naar de zin te 

maken en het over alles eens te worden. Dat betekent dat er doorgezet moet 

worden met het risico van discussie of frictie gaandeweg het proces. Doen we dat 

niet dan herwinnen we het vertrouwen van het personeel niet want dat vraagt zich 

nog steeds af of de top zich bewust is van hun zorgen. 



Adviezen 2020 | Mensen

In relatie tot de vulling moet in mijn ogen de focus nog 
meer gericht zijn op behoud van personeel. Behoud van 
goed opgeleide, ervaren, gemotiveerde en betrokken 
medewerkers is immers vele malen efficiënter dan de 
werving van nieuw, nog op te leiden personeel.

1

Leg tijdelijke, stimuleringsmaatregelen zoals voor 
horizontale instroom goed uit aan het zittende personeel 
en geef hen aan wat hiervan het belang is voor hen en de 
organisatie.

2

Rek in overleg met de betrokken militairen de maximale 
looptijd in rang op voor manschappen en korporaals.

3

Blijf de defensiemedewerkers informeren over de stand 
van zaken van de invoering van het nieuwe HR-model 
en bezoldigingssysteem en wat beide stelsels voor de 
medewerkers kunnen betekenen.

4

Leg mandaten en bevoegdheden met betrekking tot 
functietoewijzing helder en eenduidig vast in het nieuwe 
HR-model.

5

Bied in het nieuwe HR-model meer mogelijkheden aan 
voor loopbaanafspraken op de middellange termijn.

6

Bied de medewerker meer ruimte voor het volgen van een 
loopbaan in een eigen specialisme.

9

Om ervaren en gemotiveerde militairen aan de 
organisatie te kunnen blijven binden  adviseer ik 
samen met de vakcentrales de selectievolgorde voor 
burgerfuncties te herzien en de militair gelijk te stellen 
met de burger met een vast contract.

10

Houd, ondanks het grote aantal vacatures, vast aan 
een maximale termijn voor functiewaarneming van 12 
maanden en ken daarna de functie aan de waarnemer toe, 
inbegrepen de daaraan verbonden rang of schaal, waarbij 
de stem van de direct leidinggevende zwaarder meeweegt 
dan nu het geval is.

11

Communiceer naast algemene publicaties, nog meer dan, 
nu ook in de lijn. Geef leidinggevenden tijdig de juiste 
informatie zodat zij hun medewerkers kunnen informeren 
in de taal die op de werkvloer wordt begrepen.

12

Bezie in overleg met de vakcentrales de  
mogelijkheid om het URD-traject bij organisatie 
uitbreidingen te verkorten.

8

Bespreek met de medewerker de regionale 
loopbaanmogelijkheden en ga flexibel om met de 
plaatsing van militairen tussen de drie en vijf jaren.

7



Adviezen 2020 | Middelen, infrastructuur en financiën

Betrek in alle gevallen de eindgebruikers intensief bij het 
gehele traject van verwerving van de voor hen essentiële 
nieuwe middelen en communiceer duidelijk over 
genomen besluiten.

13

Neem in behoeftestellingen ook de opleidingsbehoeften 
op om zodoende de opleidingsinstituten te kunnen 
voorzien van eigen materieel.

16

Onderzoek met welke manieren of middelen de 
doelgroep onder het personeel beter en sneller kan 
worden bereikt dan nu het geval is met de gangbare 
communicatiekanalen.  

17

Bezie bij de evaluatie van het VAM-proces of alle in dit 
proces opgenomen controlemomenten noodzakelijk zijn 
en of dit proces binnen de wettelijke vereisten efficiënter, 
gebruiksvriendelijker en vooral dichter bij de werkvloer 
kan worden ingericht.

14

Neem het streven naar vereenvoudiging van processen als 
vast onderdeel op in de bedrijfsvoering , stel de resultaten 
hiervan breed bekend en implementeer deze eenvoudige 
processen zo snel mogelijk. Ga daarbij weer uit van de 
oorspronkelijke bedoeling van de processen en vertrouw 
erop dat de specialist zijn werk doet.

15

Onderzoek hoe relevante sportartikelen zoals schoenen 
kunnen worden opgenomen in de standaard verstrekking 
van persoonlijke uitrusting en door het KPU kunnen 
worden gefaciliteerd.

18

Ik adviseer om te onderzoeken of gewerkt kan 
worden met een systeem van schillen waarbij het 
beveiligingsniveau van buiten naar binnen wordt 
verhoogd (Jericho principe).

20

Onderzoek de mogelijkheden voor een 
werkgeversregeling voor de verstrekking van mobile 
devices die voldoet aan fiscale vrijstellingscriteria. 

19

Geef meer uitleg en transparantie bij de infra-processen 
zodat een realistischer beeld van de mogelijkheden en 
verwachtingen ontstaat.

21

Kom in samenwerking met de Bestuursstaf  tot 
een redelijk niveau van voorzieningen voor KMar-
medewerkers.

22

Vereenvoudiging van processen

Eenzelfde betoog kan ik opzetten als het gaat om het wegwerken van de 

stroperigheid van processen. Iedereen heeft een mening over de verwerving van 

nieuw materiaal, herstel van de infrastructuur, inhuur van personeel en diensten of 

onderhoudscontracten, enz. Zaken gaan te traag en in de ogen van de werkvloer 

regelmatig onnodig duur. Gelukkig zie ik ook op dit thema inspanningen om 

verbeteringen te realiseren. De Directeur Bedrijfsvoering & Evaluatie heeft een 

organisatie opgezet om het project “vereenvoudiging van processen” ter hand te 

nemen. Deze projectgroep maakt vorderingen om bijvoorbeeld het proces van de 

ATB te versimpelen. Maar ook hier geldt dat het initiatief en de resultaten niet 

overal bekend zijn. Aan de hand van mijn werkbezoeken probeer ik dan ook om 

eenheden of organisaties te identificeren waar een en ander snel kan worden 

geïmplementeerd. 

Dit zijn organisatiedelen die bijvoorbeeld nog relatief jong zijn en daardoor (nog) 

niet vastgeroest zitten in de traditionele werkwijzen en protocollen. Het is nu de 

kunst om de theorie van vereenvoudiging te koppelen aan de praktijk en via 

zogenaamde frontrunners zichtbaar resultaat te laten zien. We spreken vaak over 

mensen, middelen en manieren. Het gaat hier over de “manieren” die passen bij het 

adaptief zijn. Specifiek heb ik geadviseerd om het Defensie Cyber Commando (DCC) 

te gebruiken als frontrunner voor de vereenvoudiging van processen in zowel het 

domein van personeel als materieel. 

Gevolgen COVID-19

Ik gaf al aan dat COVID-19 een impact heeft gehad op Defensie. Dat geldt voor de 

taken die men heeft uitgevoerd om de civiele instanties te ondersteunen, maar ook 

intern is er een aantal aandachtspunten zichtbaar geworden. Ten eerste is dat de 

wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen moesten worden geregeld bij 

het uitblijven van een centrale verstrekking door de organisatie. Als we dan toch 

spreken over vereenvoudiging van processen dan zie ik ook hier aan de ene kant 

creatieve mensen, maar aan de andere kant een weifelende houding om buiten de 

standaard processen te treden. Hiermee kom ik terug op een constatering die ik ook 

in mijn vorige jaarrapportage vermeld heb en dat is namelijk het gebrek aan 

vermogen en durf om te handelen in intenties. Een deel van ons personeel vraagt 

nog steeds naar een volledige vastlegging “zwart op wit” voordat men beweegt. Dit 

zou kunnen duiden op onzekerheid of gebrek aan vertrouwen dat zij gesteund 

worden bij de verantwoording. 

Een tweede belangrijk aandachtspunt dat ik heb geïdentificeerd is de verdunning 

van de kwaliteit van de startende medewerker. Hiermee doel ik op het gegeven dat 

ook de opleidingen onder druk zijn komen te staan gedurende de COVID-19 crisis. 

Er zijn opleidingen verzorgd binnen een eigen bubbel met goede resultaten, maar er 

zijn ook opleidingen waarvan een deel van het curriculum is verzorgd via de digitale 

weg. Dat is werkbaar, maar niet voor het aspect vorming. Er waren al zorgen over 

het ingangsniveau van de medewerker bij aantreden op de startfunctie. Het is een 

zekerheid dat dit gat nog groter is geworden en vooral als het gaat over vorming 



want dat kan men niet leren vanachter een beeldscherm. Ontvangende eenheden 

zullen daar rekening mee moeten houden, zeker als het gaat om risicovolle activitei-

ten waar discipline en specifieke vaardigheden essentieel zijn om veilig te werken. Ik 

heb opdracht gegeven om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de 

werkbeleving van het personeel gedurende de coronacrisis waarbij het interessant 

is om te identificeren welke aanpassingen in de werkwijzen we willen of moeten 

behouden. 

Een veilige defensieorganisatie

Verbetering van zowel de fysieke als sociale veiligheid is een thema dat centraal 

staat binnen Defensie. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren om een systeem neer 

te zetten en het veiligheidsbewustzijn groeit door. Toch merkte ik een reactie van 

verrassing toen het rapport van de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid werd 

aangeboden. Dit geldt voornamelijk voor de constatering dat het zou ontbreken 

aan veiligheidsmiddelen op de werkvloer. Ik kan mij voorstellen dat dit tot 

verbazing leidt gezien de inspanningen die geleverd worden om de veiligheid te 

verbeteren, maar ik moet helaas constateren dat ik voor een aantal middelen 

dezelfde observatie heb. Hier ligt overigens een relatie met mijn observaties over de 

stroperigheid van processen. Ik constateer dat in de lijn het beeld kan ontstaan dat 

een herstelplan is of wordt uitgevoerd, maar dat wil niet altijd zeggen dat de 

werkvloer daadwerkelijk al over de benodigde middelen beschikt. Regelmatig zie ik 

voorbeelden waarbij initiatieven tot verbetering zijn verwerkt in een plan van 

aanpak, maar dat de uitvoering weerbarstig is. Dit zie ik als een voorbeeld van het 

zogenaamde perceptiegat tussen de top en de werkvloer. Aan de top heeft men het 

beeld dat het geregeld is, maar op de werkvloer is het nog niet tastbaar genoeg. Dat 

geldt voor verbeteringen aan de infrastructuur om een veilige en goede werk- en 

leefomgeving te realiseren, maar ook bij opleidingen & trainingen. Dit zorgt voor 

dilemma’s bij het leidinggevend personeel en de instructeurs die zich verantwoor-

delijk voelen om een goed product weg te zetten maar tegelijkertijd wel verant-

woordelijk zijn voor de veiligheid.

Adviezen 2020 | Veiligheid

Laat richtlijnen opstellen en duidelijkheid hoe 
defensiemedewerkers met de verschillen dienen 
om te gaan tussen de Nederlandse en buitenlandse 
veiligheidsregelgeving ten aanzien van onderhoud.

31

Draag zorg voor een goede balans tussen de grote 
instroom van nieuw personeel, het kennisniveau en 
de mate van toezicht op de door hen te verrichten 
werkzaamheden. Wees bewust van de risico’s die kunnen 
ontstaan en stel het waarborgen van de veiligheid altijd 
voorop. “Mission first, safety always”.

30
Maak de frictie tussen civiele regelgeving en de 
bedrijfsvoering bij Defensie bespreekbaar  in het 
Secretaris-Generaal Overleg.  

32

Motiveer besluiten over onder andere financiën en 
correctieve maatregelen goed en deel ervaringen op dit 
gebied met andere leidinggevenden waarbij anonimiteit 
van de individuen gewaarborgd moet blijven.

33

Adviezen 2020 | Opleiding, training en operaties

Maak het vak van instructeur aantrekkelijk en zorg ervoor 
dat de startende instructeur de juiste kwalificaties bezit 
voorafgaande aan zijn functievervulling.

23

Breid de schaal en reikwijdte van operatie INFUUS verder 
uit, zodat meer kandidaten gebruik kunnen maken van 
het veelgevraagde maatwerk. In geval van kandidaten met 
een lage civiele vooropleiding kan actiever gebruik worden 
gemaakt van capaciteitstesten.

24
Onderzoek de mogelijkheden om reservisten in te 
kunnen roosteren voor nationale operaties.

27

Maak capaciteit vrij voor beheer en onderhoud van 
voertuigen die PzBtl 414 tijdens haar eFP missie inzet.

28

Voer een evaluatie uit van het toenemend gebruik van 
afstandsonderwijs in relatie tot de training van skills en 
drills.

25

Selecteer tijdig kandidaten voor een functie bij PzBtl 414 
en geef ruimte voor de nodige voorbereiding op deze 
functies.

29

Bezie de kwalificaties voor instructeurs nader om 
zodoende een betere balans te bewaren met het 
dagelijkse werk als instructeur. 

26



Bemiddelaar

De IGK bemiddelt op verzoek in individuele kwesties die betrekking hebben op 

Defensie. (Voormalige) defensiemedewerkers en hun relatie(s) kunnen een beroep 

doen op de IGK. De meeste verzoeken om bemiddeling gaan over zaken waarbij zij 

via reguliere wegen zijn vastgelopen. Het doel van de bemiddeling is de kwestie 

met inspanning van betrokken partijen op te lossen, onder regie van één van de 

stafofficieren IGK. De daarbij behorende regels zijn vastgelegd in het Protocol 

Individuele Bemiddeling IGK. (actieve hyperlink toevoegen)

In 2020 hebben 301 personen mij, in mijn rol als bemiddelaar, benaderd met een 

verzoek. Uiteindelijk zijn er 407 verzoeken afgerond, waarvan er 179 in 2019 of 

eerder zijn ingediend. In 300 verzoeken is er bemiddeld. Bij de overige zaken 

ondersteunde ik door te adviseren, te verwijzen naar een andere instantie of door 

een luisterend oor te bieden. Met succesvol afgeronde bemiddelingen beoog ik dat 

medewerkers weer tevreden en gemotiveerd hun werk kunnen uitvoeren en dat 

voorkomt pijnlijke of slepende rechtszaken. Daarmee bouwt de IGK aan 

vertrouwen in Defensie en haar (ex) medewerkers. Uit de afgelopen jaren blijkt dat 

het aantal afgeronde verzoeken gemiddeld per jaar 400 bedraagt. Zo waren er 459 

verzoeken in 2018 en 412 verzoeken in 2019. 2020 is daarmee voor wat betreft het 

aantal afgeronde verzoeken een normaal jaar. Wat wel opvallend is, is dat er dit jaar 

zo’n 100 verzoeken minder zijn ingediend dan voorgaande jaren. De exacte reden is 

nog niet te bepalen, maar dat COVID-19 en de impact hiervan op de maatschappij 

en dus ook op de defensiemedewerker zal mogelijk van invloed zijn geweest. Aan 

de andere kant had ik meer COVID-19 gerelateerde bemiddelingen verwacht. Ik 

sluit niet uit dat we verzoeken in deze categorie in 2021 alsnog zullen ontvangen. 

Met 29% is bij de verzoeken het onderwerp ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ het 

meest voorgekomen en ook flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hieronder 

versta ik waardering en erkenning. In ruim een kwart van de verzoeken gaat het om 

decoraties. Veteranen of hun familie vragen, soms tientallen jaren nadat de militair 

de dienst verlaten heeft, mijn hulp bij het aanvragen van een medaille. Daarnaast 

vragen veteranen met PTSS-gerelateerde klachten regelmatig om hulp; dikwijls is 

Defensie dan niet aan zet, maar breng ik de veteraan in contact met de juiste 

instantie(s). Waardering en erkenning is voor elke medewerker belangrijk maar 

zeker ook voor veteranen. Wanneer (familie van) veteranen zich tot mij wenden, 

heeft het in meer dan de helft van de gevallen hiermee te maken. Verzoeken met 

onderwerp ‘primaire arbeidsvoorwaarden’ zijn heel divers, maar opvallend is wel 

dat het in de meerderheid gaat om actief dienende defensiemedewerkers die een 

kwestie hebben die niet binnen de eigen eenheid op te lossen is. Het onderwerp 

‘duurzaam inzetbaar’ heeft te maken met de fysieke – en sociale arbeidsomstan-

digheden. Deels gaat het hier om mogelijk verstoorde verhoudingen op de 

werkplek, kwesties gerelateerd aan ziekte en dit jaar ook om verzoeken in verband 

met COVID-19. 

De reden dat bemiddelingsverzoeken bij mij worden ingediend hebben voor bijna 

de helft van de verzoeken te maken met ‘betrouwbare organisatie en procedures’. 

Medewerkers dienen een verzoek bij mij in omdat ze in twijfel trekken of Defensie, 

in hun geval, wel handelt volgens interne- en extern regelgeving, wel eerlijk en 

oprecht is en wel doet wat zij zegt. Verder gaat het bij ‘betrouwbare organisatie en 

procedures’ er om dat Defensie een goede belangenafweging moet maken en de 

2018 | 2019 | 2020 | Onderwerpen van de verzoeken
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uitkomst hiervan redelijk moet zijn. Medewerkers vinden in een aantal gevallen dat 

Defensie onredelijk heeft gehandeld.

Een andere reden voor het indienen van een verzoek tot bemiddeling is 

‘communicatie’. Hieronder versta ik onder meer ‘goede informatieverstrekking’. 

Het gaat er in de kern om dat de medewerker geen of onjuiste informatie tot zijn 

beschikking heeft. Daarnaast is ‘transparantie’ een punt van zorg. Defensie zou in 

haar handelen open en voorspelbaar moeten zijn, zodat het voor de medewerker 

duidelijk is waarom zij bepaalde besluiten neemt. In mijn vorige jaarrapportages 

adviseerde ik leidinggevenden en professionals om transparant en voortdurend te 

communiceren over de door hen genomen besluiten: “Zeg wat je doet, en doe wat je 

zegt” en ik herhaal dit advies nog maar eens. 

Wederom is in het afgelopen jaar een hoog percentage van de verzoeken naar 

tevredenheid afgerond. 83% van de verzoekers was tevreden over het proces en de 

uitkomst. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Zelfs 

wanneer het uiteindelijke resultaat niet naar wens was, heb ik de medewerkers in 

het grootste deel van de gevallen naar tevredenheid kunnen helpen. Goede cijfers 

waaruit ik concludeer dat de inspanningen van het instituut IGK zeker gewaardeerd 

worden. Het is niet onlogisch dat de meeste verzoekers van het CLAS zijn; CLAS is 

immers het grootste defensieonderdeel. Dat 21% van de verzoekers niet (meer) bij 

Defensie werkzaam is, zie ik als een opsteker voor mijn rol als Inspecteur der 

Veteranen maar ook een bevestiging dat het instituut IGK benaderbaar en 

bereikbaar is voor oud-militairen.  

Als ik kijk naar de bemiddelingen in het afgelopen jaar dan is het mogelijk geweest 

om deze functie als bemiddelaar te blijven vervullen. Helaas is dat wel ten koste 

gegaan van het persoonlijke contact met de verzoekers, terwijl dat een van de grote 

krachten is in dit IGK-proces. 

Reservisten

Op het onderwerp reservisten Defensie zijn bijzonder veel ontwikkelingen gaande. 

Wellicht – in het kader van de adaptieve Krijgsmacht - zelfs te veel waardoor het 

overzicht zoekraakt. Met goede bedoelingen is een groot aantal verbetermaatrege-

len geïdentificeerd, maar in de praktijk zie ik dat deze over elkaar heen buitelen. 

Deze observaties baseer ik op mijn ervaringen tijdens werkbezoeken en gesprekken 

met overlegorganen van reservisten. Waar op dit moment behoefte aan bestaat is 

focus oftewel keuzes. Dat is zeker van belang in een tijd waar reservisten steeds 

meer integreren in de reguliere bedrijfsvoering van Defensie. Ik adviseer dan ook, in 

mijn rol als Inspecteur der Reservisten, om prioriteiten te stellen in het geheel aan 

verbetermaatregelen die momenteel op de agenda staan. Een belangrijk deel 

daarvan is gerelateerd aan de rechtspositie van de reservist. In mijn jaarrapportage 

is mijn advies hierover opgenomen ten aanzien van de top 5 prioriteiten die gesteld 

zouden moeten worden. 

Bied reservisten meer zekerheid en duidelijkheid op 
het gebied van aanstelling en contract, zoals door 
tijdige informatie over de aanpassing ervan.
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Ik adviseer zorg te dragen voor een goede afstemming 
tussen vraag en aanbod van keuring, selectie en 
opleiding van aspirant reservisten.  
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Adviezen 2020 | Reservisten

Neem reservisten eerder op in de selectie voor de 
overgang naar een beroepsfunctie.
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Adviezen 2020 | Bemiddeling en advies

Bezie welke extra mogelijkheden er zijn tot steun 
bij kinderopvang en geef hier bekendheid aan bij de 
defensiemedewerkers.
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Toekomst

In 2020 is ook de Defensievisie 2035 uitgegeven. Een veel gehoord geluid is dat de 

visie niet concreet genoeg zou zijn. Deze visie is ook anders van aard dan dat we 

gewend zijn in de laatste decennia. We zijn gewend geraakt dat een visie is 

gebaseerd op budgettaire uitgangspunten met vervolgens concrete maatregelen 

om bepaalde capaciteiten af te stoten. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld en nu 

juist niet de basis voor de Defensievisie 2035: eerst beleid, dan plannen en als 

laatste de bijbehorende begroting. De beoogde effecten zijn nu het uitgangspunt in 

plaats van het budget. Het is echter wel interessant om te horen wat nu de 

strategische agenda wordt en de uitwerking van operationele concepten die op 

basis van deze visie worden ontwikkeld. Dat zal de gewenste concreetheid 

dichterbij brengen voor de werkvloer. Voor die stap zal echter wel duidelijk moeten 

zijn wat Nederland over heeft voor haar Defensie. 

Een andere reden dat de Defensievisie 2035 nog niet volledig indaalt bij het 

Defensiepersoneel is het gegeven dat het herstel van de organisatie nog niet gereed 

is en er vragen zijn over de betaalbaarheid van Defensie. Het vormt dan ook een 

spanningsveld om over de verre toekomst te spreken terwijl de naweeën van 

bezuinigingen in de laatste decennia nog steeds gevoeld worden. Er is in deze 

kabinetsperiode meer budget voor Defensie beschikbaar gekomen, maar capacitei-

ten stilzetten is nog altijd makkelijker dan weer aanzetten en dat ziet het Defensie-

personeel natuurlijk ook. In dat opzicht heb ik wel zorgen over het uitvoeringsjaar 

2021. Ik constateer dat de defensieonderdelen keuzes hebben moeten maken in de 

exploitatie om hun begroting sluitend te maken. Dat duidt er op dat we nog te 

groot zijn voor ons jasje en dat het hebben en gebruiken van de huidige middelen 

financieel niet voldoende is afgedekt. Dat is zorgelijk want het personeel verwacht 

een opgaande lijn, maar die wordt, naar alle verwachting, helaas niet doorgezet in 

2021. Ik verwacht dan ook dat ik tijdens de werkbezoeken in het komend jaar veel 

zal horen dat het herstel niet op tempo loopt en zelfs vertraagt. 

Tot slot

Communicatie & Leiderschap zijn en blijven essentieel om Defensie weer op orde 

te krijgen, te laten groeien en door te ontwikkelen. Dat betekent voor de leiding: 

goed de ogen open houden en continue uitleggen wat er gebeurt en open staan 

voor vernieuwingen. Voor het personeel betekent het goed luisteren en zorgen dat 

de eigen zaken - waar men wel invloed op heeft - op orde zijn en niet alleen maar 

kijken en wijzen naar anderen. In dat geheel blijf ik het motto van de IGK volgen: 

“Ik luister en geef advies”.
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