Curriculum Vitae

Generaal
Tom Middendorp
Commandant der Strijdkrachten

De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste militair binnen Defensie
en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van de minister.
Hij is namens de minister verantwoordelijk voor de uitvoering van de
militaire operaties van Defensie.
Generaal Tom Middendorp is in 1960 in Rheden geboren. Zijn militaire
loopbaan begon in 1979 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda,
gevolgd door een jaar specialistische opleiding aan het Genieopleidingscentrum in Vught.
In 1984 vertrok Middendorp naar Ermelo waar hij gedurende 2 jaar de functie
vervulde van commandant van een pantsergeniepeloton. Eind 1986 verhuisde
hij naar Breda waar hij hoofd werd van het bureau projectmanagement bij
een regionale directie van de vastgoeddienst van Defensie. In 1989 werd hij
commandant van een geniecompagnie in Seedorf, Noord-Duitsland.
Van medio 1992 tot 1994 volgde generaal Middendorp de cursus Hogere
Militaire Vorming bij de landmacht. Daarna volgde een plaatsing bij de
Landmachtstaf waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en
invoering van nieuw vastgoedbeleid in relatie tot de afschaffing van de
dienstplicht. Aansluitend vertrok de generaal in 1996 met zijn gezin naar de
Verenigde Staten waar hij gedurende een jaar de opleiding volgde aan de
‘Command and General Staff College’.
In 1997 werd hij militair assistent van de Plaatsvervangend Chef Defensiestaf. In Münster, Duitsland, werd Middendorp vervolgens benoemd tot
hoofd Bureau Nationale Plannen bij het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps in de periode van 1999 tot medio 2001. Daarna volgde een plaatsing
als commandant van 101 Geniebataljon in Wezep. Dat bataljon mocht hij
oprichten en is gedurende twee en een half jaar betrokken geweest bij veertien verschillende uitzendingen in Bosnië, Macedonië, Afghanistan en Irak.
Na een bevordering tot kolonel ging hij op het Ministerie van Defensie aan
de slag als beleidscoördinator bij de Hoofddirectie Algemene Beleidszaken.
In deze functie adviseerde hij de minister onder andere over de nationale
inzet van de krijgsmacht en ontwikkelde hij diverse samenwerkingsovereenkomsten met de andere betrokken ministeries.
Vervolgens werd hij eind 2006 uitgezonden naar Afghanistan, waar hij
functioneerde als Senior Political Advisor en plaatsvervanger van de
Ambassadeur van de NAVO, die hij ook veelvuldig waarnam. Medio 2007
volgde een korte plaatsing bij het Commando Landstrijdkrachten als hoofd
van de Afdeling Bestuursondersteuning, waarna hij op 11 januari het
commando kreeg over 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot.
Van februari tot augustus 2009 werd hij wederom uitgezonden naar
Afghanistan, als commandant van de multinationale Taskforce Uruzgan
(TFU 6). Op 24 december 2009 trad generaal Middendorp aan als Directeur
Operaties bij de Defensiestaf in Den Haag. Per januari 2012 werd hij
bevorderd tot luitenant-generaal, in voorbereiding op zijn toekomstige
functie als Commandant der Strijdkrachten (CDS). Op 28 juni 2012 aanvaardde
hij het commando over de strijdkrachten en vanaf die datum is generaal
Middendorp onder gelijktijdige bevordering tot generaal de hoogste militair
binnen Defensie.

