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Inleiding

Defensie is zich bewust van de verstrekkende gevolgen van het intensiveren van
het reservistenbeleid. Het flexibiliseren en meer adaptief functioneren van de
krijgsmacht heeft effect op de totale organisatie, op beroepscollega’s,
burgerpersoneel, reservisten en ingehuurd personeel, maar bijvoorbeeld ook op
materiële aspecten en hoe wij zaken organiseren. Alhoewel de Minister de focus
heeft gelegd op de inzet van reservisten – en de consequenties van die inzet voor
de samenleving – was duidelijk dat deze beleidsintensivering effect zou hebben op
het grotere geheel. De vele pilots die we in het kader van de Reservistennota 2014
hebben uitgevoerd, en de kennis die we destilleerden uit internationale
vergelijkingen, steunden de mogelijkheden van intensivering van reservistenbeleid
bij een bredere en toekomstgerichte visie voor de krijgsmacht. De noodzaak
daarvoor is ook in andere NAVO-landen onderkend. De ervaring die met de pilots is
opgedaan ondersteunt niet alleen de doorontwikkeling van het reservistenbeleid,
maar ook andere ontwikkelingen, zoals een meer open personeelssysteem, meer
flexibele inzetmogelijkheden en verhoging van de adaptiviteit. Die inzichten sluiten
aan op het Total Force concept. In het buitenland is “Whole Force” of “Totale
Force” het conceptuele kader waarmee veel van die mogelijkheden worden
onderkend en waarmee de krijgsmacht en haar maatschappelijke omgeving zich
inrichten.
De aanpak in Nederland zal verschillen van die in andere landen - onze samenleving
is anders ingericht en er is sprake van culturele verschillen. In juli 2016 heeft de
Kamer een motie aangenomen (‘motie Knops’1) die stelt dat het Total Force
concept, waarbij reservisten maximaal onderdeel uitmaken van (parate) eenheden
en er sprake is van zeer vergaande integratie, navolging verdient. De minister van
Defensie heeft toegezegd om voor 1 januari 2017 te komen met beschrijving hoe
dit concept in de Nederlandse krijgsmacht geïmplementeerd kan worden.
Dit document, bedoeld om meningen te vormen en los te krijgen, helpt om een
beter gezamenlijk gedeeld beeld op adaptiviteit te kunnen vormen. Het probeert
daarmee draagvlak te creëren voor een verdere ontwikkeling van de krijgsmacht
met haar omgeving. Dit document is samengesteld op basis van intensieve
samenwerking met vertegenwoordigers van de Defensieonderdelen en Directies
binnen de Bestuursstaf; ook is er inhoudelijk contact geweest met buitenlandse
collega’s en vertegenwoordigers van het brede maatschappelijke middenveld. Het
doel van dit stuk is om toe te lichten waarom een Total Force concept van
meerwaarde is en een strategisch besluit vereist, voordat er samen met
defensieonderdelen en externe partners invulling aan kan worden gegeven.
Reacties op deze discussienota worden gebruikt bij de beantwoording van de motie
van de Tweede Kamer, om “ vóór 1 januari 2017 met een uitgewerkt voorstel te

1 Zie bijlage 1.
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komen “hoe het Total Force concept in de Nederlandse krijgsmacht
geïmplementeerd kan worden”.
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De directe aanleidingen voor dit document zijn de genoemde ‘motie Knops' van 7
juli 2016 en de toezegging die door de minister is gedaan in het Algemeen Overleg
Reservisten van april 2016 om tot een Plan van Aanpak (PvA) te komen. Dat PvA
moet concreet vorm geven aan de in de Reservistennota 2014 aangekondigde
intensivering van het reservistenbeleid. Nota’s als ‘In het belang van Nederland’
(2013), De agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid (2014), de meerdere
nota’s over intensivering van het reservistenbeleid (2014, 2015, 2016), de recent
verstuurde nota ‘Stand van zaken uitwerking meerjarig perspectief op de verdere
versterking van de krijgsmacht’ (maart 2016) en de Nota ‘Stand van zaken
doorontwikkeling Krijgsmacht’ (DOKM) erkennen de noodzaak tot verandering. De
noodzaak tot intensivering. Voor de invoering van een Total Force concept zou
(een verandering van de) financiële ruimte niet leidend moeten zijn. Het is
ongeacht de begrotingsontwikkeling verstandig (c.q. noodzakelijk) om te
moderniseren, ons anders in te richten om huidige en toekomstige uitdagingen het
hoofd te kunnen bieden. De vraag is vooral hoe de krijgsmacht zich verder moet
ontwikkelen, en hoe een begrip als ‘Total Force’ daarin past.
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Wat is Total Force?

De huidige (internationale) veiligheidssituatie kenmerkt zich door onzekerheid en
onoverzichtelijkheid. Het dreigingsbeeld is bovendien aan verandering onderhevig
en aard, omvang, locatie, duur en intensiteit van potentiële conflicten blijken in de
praktijk moeilijk te voorspellen. Dit maakt het onmogelijk om steeds een
voorbereid en passend antwoord op alle varianten beschikbaar te hebben. Ook de
Nederlandse samenleving verandert snel, niet alleen op de arbeidsmarkt maar ook
in breder perspectief. Stabiliteit is voor Nederland van groot belang. Om het
Nederlandse belang te beschermen moet defensie als enige zwaardmacht snel en
adequaat anticiperen en waar nodig reageren op die veranderende
omstandigheden, zowel in de manier van opereren als bij de inrichting van haar rol.
Aansluiting met de veranderende samenleving biedt dan nieuwe mogelijkheden.
De krijgsmacht kan het niet alleen. Defensie is altijd één van de actoren in vaste en
ad-hoc coalities, zowel internationaal militair als met civiele partners. De gegroeide
samenwerking is herkenbaar in de breed gedragen comprehensive approach, maar
de mogelijkheden om gezamenlijk het operationeel vermogen te versterken zijn
nog niet volledig benut.
Zorg bestaat of Nederland nog voldoende militaire middelen en operationeel
vermogen heeft om crises het hoofd te bieden. De eigen handelingsruimte van
defensie is mede daardoor vaak beperkt. ‘Samen’ biedt alternatieven.
Samenwerking biedt mogelijkheden voor ‘meer of beter’ maar soms ook voor
‘efficiënter’. Total Force (of Whole Force) is een concept dat door verschillende
krijgsmachten op verschillende wijze wordt ingevuld om zo goed mogelijk invulling
te geven aan de hen opgedragen taken. Er bestaat internationaal geen eenduidige
definitie voor het Total Force concept, maar de essentie van de verschillende
concepten is vergelijkbaar. Vergelijking van de concepten leidt tot een eigen NLD
interpretatie, een NLD definitie zou kunnen zijn
´Het concept waarmee de krijgsmacht het potentiële (personele en materiële)
operationele vermogen uit de gehele Nederlandse samenleving duurzaam
organiseert en flexibel, slagvaardig en effect-based integreert bij instandhouding
en inzet.
Bijna alle NAVO-landen en potentiële tegenstanders hebben elementen van een
Total Force/Whole Force, ook Nederland. Total Force (of Whole Force) is een
concept dat na de Vietnamoorlog door de Army Chief of Staff Gen. Abrams werd
geïntroduceerd. Het Total Force concept heeft dan twee doelen: ten eerste
maatschappelijke verankering, dat moest voorkomen dat een ‘all-volunteer army’
maatschappelijke steun zou ontberen. Ten tweede behoud van de Force Structure,
omdat parttime ‘reserves’, die niet permanent nodig zijn de krijgsmacht betaalbaar
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geïntegreerd ingezet samen met reguliere capaciteiten.
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Er is inmiddels veel veranderd, maar de aanleiding voor Total Force is door actuele
ontwikkelingen voor ons land steeds meer van belang geworden. Door landen
wordt het concept op verschillende wijze ingevuld. Bij de een gaat het vooral om
integratie van personele categorieën, bij de ander om de opbouw van capaciteiten.
De krijgsmacht staat daarbij nergens alleen. Samen met de maatschappelijke
partners (privaat en publiek, individueel en collectief) geeft Defensie in een Total
Force invulling aan de grondwettelijke taken.
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De kern van Total Force bestaat overal uit twee belangrijke elementen:
‘flexibiliseren’ en ‘duurzaam samenwerken’.
 ‘Flexibilisering’ verschuift het inrichtings- en bedrijfsvoeringprincipe van
‘capaciteiten standaard inrichten, gereedstellen en permanent beschikbaar
hebben’ naar ‘differentiatie in gereedstelling, variëren in beschikbaarheid, en
effect-based kunnen beschikken over benodigde capaciteiten over waar en
wanneer nodig’. Reserves maken het leggen van zwaartepunten en
voortzettingsvermogen (beide zijn grondslagen voor het gevecht) mogelijk.
 ‘Samenwerken’ biedt zowel de krijgsmacht als betrokken partners
mogelijkheden. Samenwerking kan leiden tot ‘meer en betere’ materiële en
personele capaciteiten, en het ‘efficiënter en aantrekkelijker’ organiseren voor
betrokken personeel. Ten slotte zijn er budgettair mogelijkheden om kosten te
delen. Het wordt er niet makkelijker van, maar maakt uitbreiding of behoud
van de krijgsmacht mogelijk en verankert haar in de maatschappelijke
omgeving.
Met het concept streven meerdere landen naar de beste ´operationeel passende´
en ´kostenefficiënte´ mix van capaciteiten. Zowel bij de inrichting van de
organisatie als bij de uitvoering van de opdracht.
In de brief over de internationale landenvergelijking heeft de minister de volgende
definitie aan de Kamer gegeven: ‘Het Total Force concept, ook wel Whole Force
concept genoemd, houdt in dat bij de krijgsmacht beroepsmilitairen, reservisten,
burgerpersoneel en externe inhuur samenwerken en elkaar aanvullen. Zij kunnen
gezamenlijk voor alle defensietaken worden ingezet. Het is relatief eenvoudig om
van de ene categorie over te stappen naar de andere, zodat gestelde doelen
kunnen worden behaald.’ In feite gaat het om adaptiviteit. De minister legt daarbij
een zwaar accent op de personele component. Het concept gaat verder dan het
personele domein, hoewel daar zeker een zwaartepunt ligt.
Het adaptief inrichten van de krijgsmacht heeft vergaande gevolgen: voor het
zittende personeel, de organisatie en structuur van militaire eenheden. Het vraagt
om een conceptuele doorontwikkeling van de relatie met vele actoren uit de
samenleving. Die doorontwikkeling raakt personele, materiële, relationele en soms
ook doctrinaire conventies.
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De krijgsmacht heeft permanent aanwezige eigen capaciteiten nodig. Die vormen
de ruggengraat van de zichtbare organisatie en zijn onmiddellijk inzetbaar. Die
permanent aanwezige capaciteit hoeft echter niet in zijn geheel fulltime maximaal
inzetbaar te zijn. De term ‘reserve’ is daarbij bruikbaar. Die zijn essentieel zijn voor
de opbouw van inzetbare capaciteiten. ‘Reserve, niet te verwarren met de
daarvoor ook belangrijke term ‘reservist’, is geen overtollige luxe, maar noodzaak.
De krijgsmacht is nooit in staat geweest om al zijn grondwettelijke taken autonoom
uit te voeren, dat heeft ze in meer of mindere mate altijd samen gedaan met de
andere delen van de samenleving. De krijgsmacht heeft wel het unieke
grondwettelijk mandaat om het gehele defensiepotentieel van de samenleving
strategisch te bundelen en integreren.
Een Total Force concept biedt de krijgsmacht het alternatief voor een
´beroepsleger´ en een voormalige ´kader-militieleger´ dat vooral was gestoeld op
dienstplicht. Het concept integreert structureel het ‘operationeel vermogen’ uit
onze samenleving waardoor zij het kan activeren waar en wanneer dat nodig is.
Total Force vergroot daarmee de totale capaciteit, inzetbaarheid (inzetgereedheid)
en voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Op basis van dit concept kan
Defensie beter gebruik maken van talent en potentieel in de samenleving. Het
concept richt het keuzeproces bij inrichting, besturing, gereedstelling en inzet van
de krijgsmacht.
In een Total Force worden diverse capaciteiten, gedeelde capaciteiten, ingehuurde
capaciteiten en uitbestede capaciteiten met elkaar verbonden en
gesynchroniseerd. Een bruikbare grafische voorstelling is op de volgende bladzijde
opgenomen. Het gaat in dit figuur niet om de genoemde capaciteit, maar om het
concept. Het lijkt alsof er schillen worden gecreëerd. Maar juist de diepere
integratie in ketens en de verschillend gekozen samenstellingen per functiegebied
of suborganisatie zijn essentieel.
Reserves en partners maken veel mogelijk, maar hebben ook beperkingen. Die
worden gemitigeerd met contracten en afspraken, waarbij een basis van wederzijds
vertrouwen essentieel is. Dat komt niet vanzelf, dat moet groeien. De structurele
instandhoudingskosten van een met partners en reserves ingerichte krijgsmacht
blijken in andere landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland lager te
kunnen zijn dan zo veel mogelijk zelf volledig paraat houden met vooral
beroepspersoneel. Daarmee zijn dergelijke landen ook in staat om meer capaciteit
beschikbaar te houden of te maken. Er is de laatste jaren in gesprekken en pilots
geen reden gevonden waarom dat in NLD niet zou kunnen.
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Afbeelding 1; Schaalbaarheid: samengestelde capaciteiten, organisatie in ketens

Zeker zo belangrijk is de erkenning dat Defensie zonder de samenleving
onvoldoende krachtig is, onvoldoende erkend en gedragen wordt, dat zij
maatschappelijke partners nodig heeft en serieus neemt als essentieel deel van
het totaal. Andere krijgsmachten bouwen in een Total Force de genoemde schillen
duurzaam op, waarna commandanten die capaciteiten effect-based integreren en
inzetten waar en wanneer nodig. Een afbeelding uit het Verenigd Koninkrijk
illustreert de systematiek.

Afbeelding 2: Whole Force concept mix uit het Verenigd Koninkrijk, voor instandhouding en inzet.
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3

Waarom een Total Force?

Een Total Force concept is geen alternatief voor internationale integratie en
samenwerking, maar vult aan en heeft specifiek betrekking op nationale
capaciteiten. Een Total Force concept gaat niet over reservisten, niet over een
geïntegreerd personeelsbeleid en niet alleen over de krijgsmacht. Het gaat om het
potentiële operationele vermogen dat de gehele Nederlandse samenleving wenst
te dragen. Veel elementen van het concept zijn ook niet nieuw, ze bestaan al
binnen en buiten de krijgsmacht. In het Total Force concept wordt deze nationale
externe samenwerking echter ook zowel in de kerntaak, het leveren van
operationeel vermogen, als de opbouw van de organisatie geïntegreerd.
De betaalbare instandhouding van een brede, expeditionaire krijgsmacht is op
termijn, zelfs met een hoger budget, zonder organisatorische innovatie niet
haalbaar. De omgeving waarin de krijgsmacht optreedt is- onder invloed van
factoren als technologische ontwikkelingen, toename van cyberdreigingen en een
flexibiliserende arbeidsmarkt- veranderd. Total Force speelt daarop in.
Samenwerken met civiele partners is daarom geen luxe, maar in veel gevallen
noodzaak om capaciteiten te behouden en kunnen creëren (voorbeelden zijn het
transport-, medische -en het cyberdomein). De wisselende samenstelling van
capaciteiten, afgestemd op vraag en behoefte, maakt de Nederlandse krijgsmacht
financieel duurzaam, flexibel en adaptief. De personele component is in een Total
Force essentieel. Internationaal onderzoek laat zien dat flexibeler inzet van
personeel kosten bespaart en middelen vrij maakt om extra capaciteit op te
bouwen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Hoewel elke vergelijking mank gaat:
een supermarkt die steeds functioneert alsof het Kerst is, zal binnen zeer korte tijd
de deuren moeten sluiten. Een supermarkt moet echter wel ingericht en
voorbereid zijn om dit soort piekbelasting aan te kunnen.
Flexibiliteit vereist maatwerk en kan verschillen in de uitwerking bij de
Defensieonderdelen, hun eenheden en dienstencentra. In totaliteit geldt echter dat
flexibiliteit bijdraagt aan een hogere operationele en kosteneffectiviteit. Uitgaven
worden meer gekoppeld aan daadwerkelijk effecten, en de structurele
instandhouding van middelen wordt samen met partners gedragen.
In een Total Force concept kan worden gewerkt op basis van plicht (zoals
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) of vrijwilligheid (zoals bijvoorbeeld in
Canada). Dit issue is ook voor Nederland van groot belang. Plicht heeft als voordeel
dat het eenvoudig (c.q. afdwingbaar) is. Het leidt tot wetgeving en dwang.
Vrijwilligheid maakt de krijgsmacht complexer, maar op lange termijn is deze
benadering meer duurzaam en past het beter in het Nederlandse bestel. In het
vrijwilligersmodel wordt de krijgsmacht, als integrator, uitgedaagd om een
aantrekkelijk partner te zijn en blijven. Mensen en organisaties kiezen er voor om
bij te dragen aan de krijgsmacht. De principiële keuze is in Nederland bij de
opschorting van de dienstplicht eigenlijk al gemaakt. De ‘plicht’ werd opgeschort.
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Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht afgeschaft. Tot op heden is er geen
politiek draagvlak om de opkomstplicht en daarmee de dienstplicht weer te

her-activeren.
Iedereen die momenteel werkt binnen of met de krijgsmacht doet dat op basis van
vrijwilligheid. Dat geldt voor organisaties, beroepsmilitairen, burgers,
inhuurkrachten, reservisten en zelfs vele onbetaalde vrijwilligers. De reden om bij
te dragen kan verschillen. Sommigen doen dat uit zakelijke overwegingen, terwijl
anderen handelen uit idealistische motieven. In de praktijk wordt via verschillende
constructies onbetaald, betaald, via arbeidscontracten of via andere
overeenkomsten samengewerkt. Vrijwilligheid kan dus zakelijk beschouwd worden
zonder dwang, maar met plichten (en rechten). De bereidheid om vrijwillig bij te
dragen, de veelgeroemde ‘volunteer ethos’ in Angelsaksische landen, is ook in
Nederland in ruime mate aanwezig. Vrijwillig samenwerken aan vrede en veiligheid
is echter, ook in ons land -mede als gevolg van bovengenoemde overeenkomsten-,
niet vrijblijvend,. Het vereist wel maatwerk, de samenleving laat zich niet persen in
de standaarden en procedures van Defensie. Samenwerking vraagt om
aanpassingen door rekening te houden met mogelijkheden en beperkingen van de
ander. De krijgsmacht wordt in een Total Force concept uitgedaagd om
gedifferentieerd te zoeken naar een win-win.
Het is in het concept essentieel dat niet al het budget wordt besteed aan de eigen
interne (vaste) capaciteit. In dat geval zal een Total Force nooit van de grond
komen. Net als bij alle andere inrichtingsvraagstukken moet er met budget,
aandacht en energie worden geïnvesteerd in de samenwerking en opbouw van het
flexibele deel van een Total Force. In het Verenigd Koninkrijk zijn daarvoor
expliciete prioriteiten gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beter gebruik van bestaande capaciteiten;
Opbouw van reserve-capaciteiten;
Intensiveren van samenwerking met de private sector;
Intensiveren van internationale samenwerking;
Verbeteren van de interne efficiëntie;
Accent leggen op en aanpassen van het leiderschap;
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Total Force in Nederland?

De Nederlandse variant van Total Force borgt het militair vermogen van de
Nederlandse staat om als samenleving te anticiperen en te reageren op plotseling
opdoemende conflicten. De krijgsmacht is daarbij, vanuit zijn grondwettelijke rol,
de organisatie die dat vermogen kan bundelen en integreren. Militair vermogen
moet duurzaam zijn, de samenleving moet er op kunnen vertrouwen.
Voldoende voortzettingsvermogen is essentieel. Zonder voortzettingsvermogen
wint de tegenstander die simpelweg ‘de tijd’ neemt van degenen die het ‘horloge’
hanteert, of verliest de partij die verliezen niet kan incasseren en aanvullen.
Daarvoor zijn voldoende middelen en voldoende omvang nodig, dat rechtvaardigt
een breed inzetbare krijgsmacht. Adaptiviteit gaat echter niet alleen om aantallen.
Het gaat ook om specialistische deskundigheid, die je niet voortdurend nodig hebt,
maar die op het cruciale moment beslissend kan zijn. Denk hierbij niet alleen aan
artsen en tolken, maar ook aan logistieke deskundigheid, Civiel-Militaire Interactiecapaciteit, kennis over specifieke gebieden waaronder bijvoorbeeld het
cyberdomein. Kenmerkend voor al deze specialisten is dat de deskundigheid -in een
civiele context- goedkoper kan worden opgebouwd en up to date kan worden
gehouden.
Op dit moment zijn in totaal circa 1.000 Nederlandse militairen actief in 17
internationale missies. Ondanks deze (in vergelijking met voorgaande jaren) relatief
lage uitzenddruk is het voortzettingsvermogen bij langlopende missies beperkt. Is,
de krijgsmacht, in geval van nieuwe, ad hoc opkomende dreigingen, voldoende in
staat om de (inter)nationaal gevraagde of benodigde capaciteit te leveren? Kunnen
we planmatig echt vaststellen wat daarvoor structureel en ad hoc nodig is? En
moet defensie voor ad hoc inzet alle capaciteiten structureel operationeel hebben,
of vooral snel kunnen opschakelen waar en als het nodig is?
Op nationaal niveau bleek onlangs dat extra militaire capaciteit nodig was bij de
voertuigcontroles op Schiphol en versterking van objectbewaking op meerdere
locaties. Defensie kon daarvoor beroepscollega’s inschakelen, maar zou ook het
Korps Nationale Reserve (NATRES) of de Groep Luchtmachtreserve -beide specifiek
opgeleid voor nationale bewakings- en beveiligingstaken in Nederland- kunnen
activeren. Gelijktijdig verschenen er in de pers prominent artikelen over tekorten
bij de Koninklijke Marechaussee. Bij een hogere Alert-status, die lang zou kunnen
voortduren, is het belangrijk over voldoende capaciteit te beschikken om cruciale
locaties adequaat te beveiligen. Ontwikkelingen in andere landen (zoals Frankrijk)
hebben laten zien dat deze incidentele en additionele taken zonder flexibele
capaciteit niet uitvoerbaar zijn.
Op alle niveaus (strategisch, operationeel, tactisch, technisch) zou escalatie, deescalatie, activering, de-activering, voortzetting, stopzetting, standaard optreden
en maatwerk mogelijk en vanzelfsprekend moeten zijn. De uitdaging is om in zo’n
dynamische modus operandi niet telkens –onder druk van tijdelijke reducties- de
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fundamenten van de krijgsmacht aan te tasten. Het risico bestaat dat bij financiële
druk juist de strategisch belangrijke flexibiliteit wordt afgeroomd ten gunste van
instandhouding van vaste capaciteit. Capaciteit die tijdelijk is geformeerd of
geactiveerd, blijkt na inzet lastig te deactiveren. Daardoor worden tijdelijke
oplossingen veranderd in vaste organisatie-elementen. Tijdelijke uitgaven worden
permanente kosten en stapelen zich op. Vervolgens groeit de financiële druk en
wordt juist weer op de noodzakelijke flexibiliteit bezuinigd. Total Force kiest voor
bewust investeren in, en behoud van, ‘flexibiliteit’. In plaats van ‘meer vast’, legt
het een zwaartepunt op ‘samen’ in plaats van ‘zelf’. Dat vraagt om evolutie van het
relatiemanagement, maar vooral ook om bereidheid om capaciteiten minder
gefixeerd te organiseren.
Invoering van een Total Force concept vraagt niet om een snelle en ingrijpende
‘revolutie’, dat zou – op korte termijn - veel extra kosten met zich meebrengen en
negatief sentiment stimuleren. Maar de keuze voor zo’n concept is niet vrijblijvend,
het beperkt de mogelijkheid om te kiezen voor ´oude´ oplossingen voor ´nieuwe´
uitdagingen. Na een strategische keuze kan vorm gevonden worden door zowel
evolutie als gerichte targets die leiden naar de gewenste situatie. Dat kost tijd.
Momenteel lopen er binnen de krijgsmacht naar aanleiding van de intensivering
van het reservistenbeleid diverse pilots. In deze proeftuinen experimenteren
Defensieonderdelen met de inrichting van flexibele capaciteit, en hoe deze in te
zetten. Voorbeelden zijn:
 CZSK werkt aan een pilot waarbij reservisten mariniers onderdeel uitmaken van
de Marine Combat Groups om zo operationele capaciteit te vergroten als dat
nodig is.
 CLAS heeft in het Bevoorrading- en Transport Commando 40% vacatures en
een hoge werkdruk voor het zittend personeel. De Landmacht onderzoekt
mogelijkheden om beter gebruik te maken van externe samenwerking en
reservisten die als chauffeur kunnen worden ingezet.
 CLSK heeft een pilot waarbij reservisten vele ceremoniële taken grotendeels
overnemen van beroepsmilitairen. Door deze verschuiving worden twee
doelen behaald: beroepsmilitairen kunnen zich richten op hun primaire taken.
Bovendien neemt de kwaliteit van de ceremoniële dienstverlening toe, omdat
het voor deze groep reservisten de hoofdtaak is.
 De Koninklijke Marechaussee onderzoekt mogelijkheden om flexibele
capaciteit in te zetten bij de grenscontrole op Schiphol. Door inzet van
reservisten kan de KMAR beter inspelen op drukte bij de paspoortcontrole.
‘Oude’ initiatieven (Instituut Defensie Relatieziekenhuizen, Nationale Reserve,
Defensie Verkeers en Vervoersorganisatie) en ‘nieuwe’ initiatieven (Paresto,
1CMIco, handling capaciteit vliegbasis Eindhoven) ondersteunen naast de ambities
van de regieagenda en Doorontwikkeling krijgsmacht (DOKM) de ontwikkeling naar
een Total Force. Het Total Force concept legt daar, met een paar prioriteiten die bij
het concept horen, een conceptuele basis onder. Dat geeft richting aan prioriteiten
en besluitvorming bij verdere beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en
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Uitgangspunten

Meerjarig Perspectief. De minister heeft recent (maart 2016) aan de Kamer gemeld
dat er voor een meerjarig perspectief drie elementen nodig zijn:






Verdere versterking van de basisgereedheid en vervanging van
wapensystemen, waarbij wordt aangegeven dat de investeringsbehoefte,
instandhoudingsprogramma’s en vervangingen de komende vijftien jaar groter
zijn dan het beschikbare budget;
De verbetering van de operationele (gevechts-)ondersteuning van de
krijgsmacht (Combat Support & Combat Service Support), waarbij wordt
aangegeven dat beroep op internationale partners in de praktijk zeer
problematisch is gebleken, omdat deze capaciteiten ook bij hen schaars zijn;
De uitbreiding van de slagkracht, geschikt voor een breed spectrum van
afschrikking tot optreden in het hoogste geweldspectrum in binnen – en
buitenland.

Een Nederlandse variant van het Total Force concept moet het meerjarig
perspectief ondersteunen. De huidige financiële tekorten zijn substantieel, maar
zelfs bij substantiële financiële intensivering zal wellicht op termijn –als gevolg van
autonome kostenstijgingen- opnieuw budget of menskracht ontbreken. De
bestaande manier van inrichten en functioneren heeft dat niet voorkomen. Als de
hele organisatie permanent op topniveau presteert zal dat (meestal sneller dan
gehoopt) ten koste gaan van bredere besteding van budget, de veerkracht en
inzetbaarheid van materieel en personeel.
De boog kan ook in de krijgsmacht niet altijd en overal gespannen zijn. Er moet als
uitvoeringsorganisatie ruimte zijn om snel onvoorziene activiteiten uit te voeren.
Belangrijker: langdurige maximale gereedstelling met de beste (en duurste)
materiële en personele middelen wordt steeds kostbaarder, onder andere als
gevolg van de steeds snellere technologische ontwikkelingen waardoor vooral
materieel relatief steeds duurder wordt. Het leidt daarom op lange termijn tot
voorspelbare krimp in omvang en variëteit van de krijgsmacht. De investeringsdruk
en exploitatiekosten nemen per 20 jaar ongeveer in vijfvoud toe. Die toenemende
investerings- en exploitatielasten zijn in de laatste 50 jaar onvoldoende
gecompenseerd en noodgedwongen en maar deels opgevangen door krimp van de
organisatie en afstoting van soms essentiële capaciteiten. Decentrale belangen
verdringen elkaar en maken strategische keuzes voor Defensie als geheel lastig.
Decentrale sub-optimalisatie heeft negatieve consequenties voor het gehele
militaire vermogen van Nederland, ondanks de loyaliteit en kwaliteit van betrokken
personeel en het vaak goede materieel
Sommige inzet vraagt om de meest geavanceerde technologische middelen, maar
dat is niet altijd het geval. De VS reactiveerden begin 2016 bijvoorbeeld een ouder
model vliegtuig (OV-10 Bronco) en constateren dat deze maatregel tegen IS zeer
succesvol en relatief goedkoop is. Als de tegenstander verslagen is, gaat het oude
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toestel waarschijnlijk weer ‘in de mottenballen’. Dit is een werkwijze die veel
breder toegepast kan worden. Een ander sprekend voorbeeld is dat als er gevlogen
wordt in Uruzgan een civiele charter wordt geregeld die jarenlang vliegt tussen
Kandahar en Tarin Kowt. Total Force maakt combinaties mogelijk, waarbij de
krijgsmacht haar ambitie evolueert van ‘altijd hebben’ naar ‘beschikbaar maken en
activeren wanneer dat nodig is’.
Het meerjarig perspectief geeft ruimte voor een gezamenlijk gedragen strategie,
die niet gestoeld is op ‘gedeelde pijn’. De budgettaire groei is waarschijnlijk
onvoldoende voor alle noodzakelijk maatregelen. In meerdere landen, bijvoorbeeld
In het Verenigd Koninkrijk is het doorvoeren van een meer kosteneffectieve
bedrijfsvoering een belangrijk uitgangspunt voor de Total Force. Dat blijft van
groot belang. ‘Vernieuwend perspectief’ verhoogt daarbij de bereidheid om te
investeren. Voor financiers is ‘behoud van oud’ of ‘meer van hetzelfde’ geen
aanlokkelijk perspectief als zij de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
technologische vernieuwing en de verslechterde veiligheidssituatie serieus nemen.
De Vaste Kamercommissie voor Defensie ziet een modern en actueel
reservistenbeleid als een voorwaarde voor een toekomstbestendige krijgsmacht en
is groot voorstander van een reservistenbeleid dat de inzet van reservisten binnen
de krijgsmacht – zo veel en breed mogelijk- accommodeert. De motie van het lid
Knops verwijst als voorbeeld naar het Canadese Total Force concept.. Canada
werkt al jaren volgens de principes van het Total Force concept. Ook landen om ons
heen, zoals Duitsland en Denemarken, slaan deze weg in.
De Canadese studie ‘Rethinking the Total Force’ uit 2002 is vrij expliciet gericht op
reservisten en beschrijft hoe Reservisten beter kunnen worden geïntegreerd
binnen het Total Force concept. De volgende zes principes worden genoemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geef reservisten een missie;
Bepaal operationele taken voor reservisten;
Versterk het ontwikkelproces;
Garandeer allocatie van middelen;
Stel het gereedheidsniveau vast en zorg dat het gehaald wordt;
Maak optimaal gebruik van mensen.

Reservisten worden in Canada gezien als bron van voortzettingsvermogen en
bredere expertise en ervaring. Zowel de Royal Canadian Air Force en de Special
Operations Forces nemen oud-beroepsmilitairen op in hun reserve-componenten,
zodat de eenheden beschikking hebben over meer kennis en ervaring. Gezien de
technische vaardigheden en de lange opleidingstrajecten die benodigd zijn om deze
twee deelgebieden te kunnen acteren, blijkt de inzet van oud-beroeps een meer
levensvatbare optie dan werving van nieuw personeel. De Royal Canadian Navy en
de Canadian Army volgen een meer traditioneel pad dat zowel het werven als
opleiden van nieuwe reservisten omvat. Door deze benadering hebben beide
krijgsmachtdelen de mogelijkheid om Canada-breed te zoeken naar benodigde
reservisten en kan ook worden gezocht naar specialisten-reservisten die taken als
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CIMIC en Psyops (in Canada vallen deze taken in het domein van reservisten). In het
geval van uitzendingen/inzet is het beleid in Canada om te zoeken naar vrijwilligers
onder reservisten, die in staat en beschikbaar zijn. Canada is een voorbeeld van
het integreren van reservisten in alle eenheden. Als reservisten mee op missie
gaan, dan worden zij een jaar van te voren geselecteerd, opgewerkt tezamen met
de beroepsmilitairen en nemen zij deel aan het na-traject.
Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt nadrukkelijk gesproken over intensivering van
reservistencapaciteit, maar de nadruk ligt in eerste instantie op de organisatieinrichting en samenwerking en vervolgens op het gereedstellingsbeleid en het
personeelsbeleid. Het Verenigd Koninkrijk hanteert vanaf 2011 de volgende
uitgangspunten voor een Total Force concept (daar dus aangeduid als Whole
Force):
1. Structureel vergroten van het totale potentiële vermogen en bruikbaarheid
van de krijgsmacht;
2. Beter gebruik maken van de kwaliteiten en de wil om bij te dragen uit de
samenleving;
3. Beter integreren en vergroten van draagvlak van de krijgsmacht in de
maatschappij;
4. Doorvoeren van een meer kosteneffectieve bedrijfsvoering.
Drie voor NLD bruikbare uitgangspunten, afgeleid van het Canadese model zijn:
1. Integreer reservistencapaciteit
2. Versterk het ontwikkelproces;
3. Garandeer allocatie van middelen.
Deze zeven uitgangspunten van het Verenigd Koninkrijk zijn in lijn zijn met ´In het
belang van Nederland’, het ‘meerjarig perspectief’ en alle brieven die de laatste
jaren over het reservistenbeleid zijn aangeboden aan de kamer. Die
uitgangspunten kunnen ook voor NLD worden gehanteerd.
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Operationele aspecten van Total Force

Een Total Force concept vraagt om meer flexibiliteit en differentiatie in
gereedstellingseisen en responstijden, waarbij sommige categorieën personeel een
langere responstijd hebben. Total Force stelt nieuwe uitdagingen aan de
organisatie. Defensie moet –samen met externe partijen- capaciteit gaan
“organiseren”. Beschikbaarheid en kwaliteit van deze gebundelde capaciteit is niet
vanzelfsprekend. Het verkrijgen ervan vraagt om een nieuwe manier van werken.
Zowel binnen de krijgsmacht als daarbuiten.
Het grote voordeel van deze flexibiliteit is dat de personeelscapaciteit ruimer
aangehouden wordt en dat er beter ingespeeld kan worden op de specifieke
kenmerken van een conflict of missie. Dat anders organiseren raakt aan alle
processen en de manier waarop stakeholdermanagement wordt ingericht.
Financiële kaders moeten worden bijgesteld om het concept te laten werken,
commandanten moeten leren om anders om te gaan met personeel en hun
gereedstelling. Dat is niet ingewikkeld, maar zal enige gewenningstijd kosten.

Reactietijd A

Reactietijd B

Minimaal
gereed

Reactietijd C

Basisgereed

CONPLAN

Reactietijd D

Volledig
operationeel

Extra gereed

CONPLAN

CONPLAN

Toename inzetgereedheid

Dreigingsanalyse

Afbeelding 3: schaalbaarheid, variatie in niveaus van gereedheid en

Defensie moet binnen het concept, op basis van onder meer dreigingsanalyse en
opdrachten, flexibel kunnen schakelen in niveaus van gereedheid.
Defensiecapaciteit blijft behouden voor verschillende inzetopties, maar is soms
aanwezig op een lagere graad van gereedheid. Dat kan zich ook vertalen bij het
meer ‘civiel vergelijkbare’ materieel. In het verleden werden daarvoor, samen met
de private sector ontwikkelde, concepten gebruikt die leidden tot ‘uitgesteld
materieel’ (genie-materieel, transport-capaciteit)2. Die concepten hebben decennia
lang standgehouden. Ze bleken operationeel te voldoen en waren
kosteneffectiever dan eigen aanschaf en instandhouding.

2 Materieel van anderen wat op afroep door Defensie kan worden ingezet.
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In plaats van alles zelf aanschaffen en in stand houden, gaat het concept er van uit
dat de krijgsmacht de ruimte neemt om samen te werken. De krijgsmacht
integreert het complexe geheel. Zo vergroot zij haar potentieel om te kunnen
anticiperen en acteren op dynamisch en vaak onvoorspelbaar optreden van
potentiële tegenstanders en crises.
Naarmate een conflict reëler wordt en de intensiteit of duur toeneemt, wijzigen
responstijden en samenstelling van ook de personele component. Het
bovenstaande wordt geïllustreerd met het onderstaande plaatje.

Afbeelding 4: schaalbaarheid in relatie tot responstijd.

Nationale reserves zijn, naast internationale samenwerking, essentieel voor een
goed functioneren van de krijgsmacht, omdat zij militair inzetbaar zijn en onder de
militaire juridische kaders functioneren. Sommige daarvan moeten snel en
hoogwaardig, of zeer taakspecifiek, beschikbaar zijn. Deze reserve is een
operationele reserve die geïntegreerd kunnen optreden met de vaste kern.
Daarnaast is voor het voortzettingsvermogen een strategische reserve nodig. Deze
kan vaak taakspecifiek worden ingezet, maar heeft langere responstijden om haar
gereedheid te versterken en geïntegreerd op te kunnen treden met de vaste kern.
De huidige bedrijfsvoering, waarbij het strategisch niveau vooral stuurt op
gefixeerde capaciteiten, vaste formatie en permanente benutting van middelen,
legt permanent beperkingen op. De inspanningen die nodig zijn om een relatief
kleine bijdrage te leveren aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) zijn
veelzeggend. Snelle responstijden vereisen hoge gereedheidsnormen. Voor
sommige capaciteiten is dat essentieel maar niet voor allemaal. De krijgsmacht zal
in een Total Force flexibeler zijn en meer kunnen differentiëren en daardoor
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inspelen op ontwikkelingen op strategisch, operationeel en technisch niveau. Op
tactisch niveau kan de juiste capaciteit geactiveerd of juist gedeeltelijk
gedeactiveerd worden. In een Total Force concept komen middelen ruimer en
flexibeler beschikbaar als ‘reserve’, maar deze zijn niet allemaal maximaal paraat.
‘Reserves’ zijn in het Total Force Concept onmisbaar en worden ingezet om
bijzondere taken uit te voeren, zwaartepunten te leggen of operaties voort te
kunnen zetten.
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Internationale ervaringen

In andere landen, die werken met een Total Force concept, blijkt de noodzakelijke
cultuurverandering het meest weerbarstig. De ervaring is dat voltijdpersoneel de
flexibele inhuurkracht en de reservist onvoldoende als volwaardig deel van het
team ervaart. Total Force vereist ander leiderschap op alle niveaus. Het ‘team’ is
niet meer een gesloten entiteit maar wordt genetwerkt samengesteld uit
professionele organisaties en individuen. Het leiderschap sluit de ‘ander’ niet uit,
maar juist in. Acceptatie van extern potentieel, burger of militair, privaat of publiek,
is in alle landen weerbarstig en een punt van aandacht.
Defensie heeft in opdracht van het National Reserve Forces Committee (NRFC) van
de NAVO onderzoek gedaan naar de ervaringen van de NRFC-leden met de
uitzending van reservisten. Dit onderzoek leiden tot de volgende bevindingen:
 Hoe meer interactie van beroepsmilitairen en reservisten, des te minder
(integratie)problemen;
 Voorbereiding en post-inzet evaluatie van de reservisten moet professioneel
zijn;
 Goede verhoudingen en samenwerking met de werkgevers (employer
engagement en employer support) maakt inzet van reservisten succesvol;
 Planmatig voorbereiden van inzet vergroot effectiviteit van reservisten op
missies;
 Inzet van reservisten wordt door commandanten die met reservisten hebben
gewerkt, gezien als zeer waardevol;
Flexibilisering van de workforce speelt in vele landen en krijgsmachten. Het
internationaal vergelijkend onderzoek van Defensie uit 2015 laat zien dat o.a.
Canada, Denemarken Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan het intensiveren
zijn. Na de aanslagen in Parijs werkt ook Frankrijk aan een substantiële
intensivering van het reservistenbeleid. Ook. Zie de afbeelding hieronder:

Afbeelding 5. Verhouding beroepsmilitairen (blauw) en reservisten (rood)
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Personele aspecten

Bij het opschorten van de dienstplicht en de overgang naar een professionele
krijgsmacht rond 1996 kantelde militaire dienstneming van ‘plicht’ naar
‘vrijwilligheid’. In het verleden zorgden dienstplichtigen voor een continue
instroom van (ook hoogopgeleid) personeel dat nieuwe kennis en denkbeelden
meenam. De dienstplicht functioneerde als een brug tussen Defensie en
samenleving. Na het opschorten van de dienstplicht verschoof de focus van de
krijgsmacht snel naar beroepsmilitairen en burgerpersoneel. Destijds begrijpelijk,
maar het betekende wel dat er geen groot beroep meer werd gedaan op het
maatschappelijk potentieel (kwantiteit als kwaliteit) en de wens van de
samenleving om bij te dragen aan veiligheid en stabiliteit. De krijgsmacht werd het
domein van de fulltime professionals, terwijl overheden en bedrijven in de loop der
jaren op de arbeidsmarkt die voltijdnorm steeds meer zijn gaan loslaten en actief
gebruik zijn gaan maken van andere contractvarianten. Enerzijds een gevolg van de
recessie, anderzijds door een veranderende behoefte van personeel. Permanent
gecontracteerd zijn en werken in dezelfde organisatie wordt vaker als ongewenst
gezien.

Afbeelding 6. Centraal Bureau van de Statistiek

Er zijn niet alleen interne en operationele overwegingen om het concept van de
“Total Force” uit te werken in het personele domein. Ook veranderingen op de
arbeidsmarkt zijn fundamenteel en ingrijpend. Om een gezonde balans tussen de
belangen van de medewerker en organisatie te bereiken, is het belangrijk dat het
personeel duurzaam geschikt is voor een positie op de interne of externe
arbeidsmarkt, de kern van employability. Defensie moet rekening houden met vijf
belangrijke factoren van invloed, die ingrijpen op de mens in de krijgsmacht:
technologie, de opkomst van de netwerk-samenleving, toegenomen complexiteit
van conflicten, flexibilisering van de arbeidsmarkt en demografische
ontwikkelingen. Die veranderingen vinden niet plaats op lange termijn, ze treffen
ook nu al het volledige arbeidspotentieel.
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Vergrijzing leidt in Nederland tot de opbouw van een arbeidsbestand met relatief
weinig jongeren ten opzichte van ouderen. Naar verwachting zal op termijn
arbeidsschaarste ontstaan, met name voor de categorie personeel die voor de
krijgsmacht cruciaal is: jongeren. Zij hebben momenteel vaak flexibele
arbeidscontracten en combineren steeds vaker meerdere banen (ook als ZZP-er)
met elkaar. Levenslang werk binnen een enkele organisatie is op zich ook
onwenselijk, het schaadt de employability. Daar liggen voor een flexibele
defensieorganisatie uitdagingen, maar zeker ook kansen.
Steeds meer mensen werken flexibel of in meerdere arbeidsrelaties. Ook defensie
heeft dat voor een adaptieve organisatie nodig. Werknemers hebben in
toenemende mate dubbele banen (de “hybride werknemer”) en door daar effectief
op in te spelen, kan Defensie flexibel over voldoende personeel beschikken.
‘Op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat de flexibilisering onverminderd voort. Het
aandeel vaste contracten in de werkgelegenheid daalt, het aandeel flexibele
contracten en ZZP’ers stijgt’3. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt loopt
Nederland in de wereld voorop (illustratief is het aantal uitzendkrachten in ons
land, vergeleken met andere landen).

Afbeelding 7. Toename flexibilisering (links) heeft geen relatie met conjunctuur (rechts) (Bron CBS)

Een volledig parate krijgsmacht bestaande uit beroepsmilitairen, die groot en
gevarieerd genoeg is om de uitdagingen op te kunnen vangen, is onbetaalbaar,
niet vulbaar en in de meeste jaren van haar bestaan onnodig omvangrijk. Daarnaast
is het voor vele professionele categorieën die daarbij nodig zijn nadelig voor hun
employability en competentieontwikkeling om uitsluitend bij Defensie te werken.
Een krijgsmacht die te klein is om alle diverse dreigingen het hoofd te bieden,
maakt de samenleving kwetsbaar. Het ondergraaft de positie van defensie als
belangrijke partner in internationaal en NAVO-verband. Nederland heeft daarom
behoefte aan een adaptieve krijgsmacht, die het vermogen heeft om snel te
kunnen reageren, snel op- of af te kunnen schalen, met daarbij gebruikmakend van
uiteenlopende externe expertise om snel te anticiperen als de situatie daarom
vraagt. Een situatie die altijd planbaar is.
3 Bron: Macro Economische verkenningen 2017 pagina 20.
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Dat geldt zeker ook voor de personele component. Personeel is in alle
krijgsmachten de dominante succesfactor. Het opbouwen van operationele
flexibiliteit is vooral ook een personeelsvraagstuk. Vandaar dat vooral het
reservistenbeleid in alle onderzochte landen zo veel politieke aandacht en steun
krijgt. Via het intensiveren van het reservistenbeleid komt het wiel in beweging om
invulling te kunnen geven aan een (al dan niet expliciet genoemd) Total Force.
De schillenstructuur kan zich vertalen in aantallen vast personeel, reservisten en
flexibele burgercapaciteit en zal per capaciteit verschillen. Zoals in de eerdere
Kamerbrieven aangekondigd, en verwerkt in onder andere ‘goed werkgeverschap’,
zal de doorstroom niet alleen in het huidige gesloten systeem plaatsvinden maar
ook in een meer open interactie met de civiele omgeving.

20
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burger voltijd

10

militair voltijd
5
0

reservist
burger Flex
reservist
militair voltijd
burger voltijd

burger Flex

Afbeelding 8. Voorbeeld uitwerking ‘Personele middelenmix op ‘maat’’

De krijgsmacht kan het personeelsbestand verder diversifiëren en meer flexibel
maken. Flexibilisering kan ook oplossingen bieden voor de stijgende
investeringsdruk en materiële exploitatiedruk, ook de duurzame inzetbaarheid en
employability van beroepsmilitairen zal door een gezamenlijke aanpak verbeteren.
Opbouw van een in- en extern netwerk, en uitruilen van kennis en ervaring
ondersteunt het defensiepersoneel en een flexibel personeelssysteem. Binnen veel
sectoren in Nederland is deze flexibiliteit al ingevoerd of wordt deze verder
ingevoerd.
De beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel mag in een Total
Force geen beperking zijn. Een adaptieve krijgsmacht moet kunnen inspelen op de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en veranderingen in de veiligheidssituatie.
Defensie zal zich in de komende kabinetsperiode niet alleen moeten aanpassen aan
de snel veranderende veiligheidsomgeving, maar ook aan technologische
ontwikkelingen, de stug doorzettende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de
vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking. Defensie zal bovendien nog
beter moeten inspelen op de behoeften van het (toekomstig) personeel zelf en zich
nadrukkelijk moeten manifesteren als een aantrekkelijk en sociaal innovatieve
werkgever. Met deze grote verandering toont Defensie zich een serieuze partner
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voor andere werkgevers, die voor vergelijkbare uitdagingen staan. Door samen te
werken kun je ook gezamenlijk bouwen aan oplossingen.
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In ‘De agenda voor de toekomst van het personeelsbeleid’ die in 2014 aan de
Tweede Kamer is verzonden, is al gemeld dat aanpassing van het personele
domein tijd zal kosten, maar dat is geen vrijbrief voor vertraging. Vernieuwing in
het personele domein is randvoorwaardenscheppend voor het slagen van een Total
Force concept.
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Defensie onderscheidt in de Regieagenda bij ‘goed werkgeverschap’ inmiddels vier
speerpunten voor de verdere ontwikkeling: flexibiliteit, een leven lang leren,
duurzaam inzetbaar, en verantwoordelijkheid. Dat past bij een Total Force waarin
personeel duurzaam verbonden, maar niet altijd operationeel is. Om snel
projectmatig en hoogwaardig te kunnen werken, piekbehoeften beter te kunnen
opvangen en voortzettingsvermogen te waarborgen, heeft Defensie naast een kern
van beroepsmilitairen en burgerpersoneel dan ook behoefte aan tijdelijke
inhuurkrachten en reservisten. Defensie maakt via goed werkgeverschap als deel
van de regieagenda werk van ‘van-werk-naar-werk’ in alle facetten. Dit vraagt om
maatregelen in de personeelslogistieke keten en een meer open
personeelssysteem, in het bijzonder een andere personeelsopbouw en een
aanpassing van de personeelsplanning. De Reservistennota 2014, waarin ook
wordt gemeld dat Defensie streeft naar ene meer open personeelssysteem, sluit
hier naadloos op aan.
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Verbinding en samenwerking in het Total Force

De mens is in het Total Force concept het verbindende element. Beroepsmilitairen,
burgerpersoneel, inhuurkrachten en reservisten brengen (militaire en civiele)
kennis, ervaring en arbeidsvermogen samen. Dat leidt tot verbondenheid,
innovatie en slagkracht. Juist reservisten borgen samen met beroepsmilitairen de
operationele flexibiliteit, en verbinden extern met intern. Daarom ligt in alle landen
het accent op de opbouw van een reservistenbestand. De duale werkverhouding
maakt een en ander niet makkelijker. Zonder deze nieuwe verhoudingen en
samenwerking en de tijdelijke, c.q. parttime inzet van werknemers, weet men
zeker dat men in de toekomst over onvoldoende capaciteiten kan beschikken.
Structurele samenwerking borgt de maatschappelijke verankering, wederzijds
vertrouwen en begrip en ook de bereidheid bij allen om bij te dragen in risicovolle
situaties. Structurele samenwerking maakt het verplichten tot inzet overbodig. Ook
uit de internationale landenvergelijking is naar voren gekomen dat het merendeel
van de onderzochte landen niet primair de oplossing zoekt in extra wetgeving. In
Nederland is re-activering van de opkomstplicht in theorie mogelijk, maar daar lijkt
momenteel onvoldoende politiek draagvlak voor. Zekerheden worden vooral
geregeld met contractvarianten en structurele binding met grotere hoeveelheden
personeel.
Dezelfde persoon kan levenslang afwisselend als (tijdelijk) militair, als burger en/of
als reservist binnen of buiten Defensie verbonden blijven. Met organisaties waarin
hij of zij werkt kunnen afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke of
afwisselende inzet. Bestaande obstakels in verwervingsprotocollen en
integriteitcodes moeten gezamenlijk worden opgelost. In Zweden wordt gedeeld
werkgeverschap bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door afspraken tussen beide
werkgevers en betrokken medewerker. Dezelfde persoon werkt afwisselend delen
van het jaar bij de Zweedse krijgsmacht werkt en andere delen bijvoorbeeld bij
IBM. Kennis en vorming worden daarbij niet uniek binnen de krijgsmacht of juist
IBM geborgd, dat doen ze samen.

Afbeelding 9. Zweden: Gedeeld werkgeverschap defensie en IBM

Grijs is de inzet voor de Zweedse krijgsmacht die begint bij de AMO-training. Blauw
is de tijd die men voor IBM werkt. De Zweedse krijgsmacht en IBM experimenteren
momenteel met dit systeem. Het ziet er naar uit dat deze benadering op veel
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plaatsen succesvol kan worden toegepast. Het vergroot de innovatiekracht, de
vulling, diversiteit, competentieopbouw, employability en inkomenszekerheid. Dat
is in het belang van alle partijen. Uitwerking van zo’n concept kan per domein en
sector allerlei variaties nodig hebben.
Een flexibel personeelsbestand zoals bedoeld in een Total Force is pas
daadwerkelijk effectief als beschikbaarheid en inzetbaarheid is gegarandeerd. Dat
heeft gevolgen voor de afspraken tussen Defensie, samenleving en reservisten,
maar ook voor de visie op opleiding en training en daaraan verbonden capaciteiten.
Ook die moet flexibiliseren. Beroepsmilitairen die doorstromen als reservist
moeten snel en hoogwaardig inzetbaar kunnen blijven. Dat kan ook inzet zijn in het
hoogste geweldspectrum, als dat nodig is. Het enige verschil met de beroepscollega
is dat de inzet tijdelijk is en afwisselend in een civiele omgeving wordt gewerkt.
De individuele bijdrage in een Total Force concept varieert en kent in hoofdlijnen
twee varianten:
 Pre-planned. De individuele militair heeft een gegarandeerde beschikbaarheid
gedurende bepaalde perioden.
 Ad hoc. Beschikbaarheid op basis van volume. Door een pool van reservisten
van voldoende omvang aan te houden is de kans op beschikbaarheid (vrijwel)
gegarandeerd.
Om dit goed te organiseren moet er meer variatie worden geboden in contracten
die (burger- en militair) personeel van Defensie krijgen aangeboden. In Australië
wordt op dit moment met zeven verschillende contractvormen gewerkt, die
gradueren van meer civiel naar meer militair van karakter. Die contractvormen
maken variatie mogelijk. Eisen op het gebied van beschikbaarheid en inzetbaarheid
variëren en worden gekoppeld aan de geboden vergoeding. Stringentere eisen
leiden tot hogere kosten (vergelijkbaar met de regeling binnen het Instituut
Defensie Relatieziekenhuizen, zoals wij deze in Nederland kennen). In Canada en
Australië wordt dit ‘servicegraden’ genoemd. Zie ter illustratie onderstaande
afbeelding uit Australië.
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Afbeelding 10: 7 contractvarianten, differentiatie en combinaties van de status van burger en beroepsmilitair.

Door voormalig beroepsmilitairen die als gevolg van het FPS moeten vertrekken als
reservist aan Defensie te binden, kunnen zij hun bijzondere band met Defensie
behouden. Voor Defensie zijn zij interessant wegens hun bij Defensie opgebouwde
kennis en ervaring. Buiten Defensie kunnen zij als ambassadeur voor Defensie
fungeren en zo het maatschappelijk draagvlak voor Defensie vergroten. Ook
reservisten die geen verleden hebben als beroepsmilitair zijn zeer interessant voor
Defensie, omdat zij vaak kennis en ervaring van buiten beschikbaar maken voor de
krijgsmacht. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van het
maatschappelijk draagvlak door het werken in twee werelden. Om deze categorie
in staat te stellen ook meer operationele rollen op zich te nemen, is ruimte voor
opleiding en training (O&T) noodzakelijk. De mogelijkheden en bereidheid tot
deelname aan O&T zullen bepalend zijn voor de inzetbaarheid. Is het hoogste
inzetgereedheidsniveau niet meer te handhaven, dan kan de reservist doorstromen
naar een andere categorie (lager inzetbaarheidsniveau, langere opwerktijd of
bijdrage in een lager geweldsspectrum).
Reservisten kunnen verschillende inzetbaarheidniveaus hebben, maar zij hebben
de militaire status en kunnen binnen een voorbereide responstijd opwerken tot
een bepaald niveau. Na het opwerken kan deze reservist, vergelijkbaar met de
beroepsmilitair, worden ingezet. Tegelijkertijd neemt hij andere kennis, netwerken
en ervaring mee. In het Verenigd Koninkrijk hebben reservisten de plicht om
opleidingen en trainingen te volgen om daarmee current te blijven. Defensie heeft
de
verplichting
op
zich
genomen
om
reservisten
voldoende
opleidingsmogelijkheden te bieden (met een internet tool die het volgen van
opleidingen op ieder gewenst moment en gewenste locatie mogelijk maakt) én
voldoende functies aan te bieden, zodat reservisten daadwerkelijk kunnen worden
ingezet. Daarbij geeft men daar soms de voorkeur aan een reservist boven een
vaste medewerker omdat anders reservisten te spaarzaam actief worden ingezet,
hetgeen een verkeerd signaal naar civiele werkgevers en samenleving afgeeft.
Total Force en het gebruik van meer flexibele contracten vereisen, zoals
aangekondigd in ‘De agenda van de toekomst voor het personeelsbeleid’ en de
‘Reservistennota 2014’, het verlaten van het relatief gesloten personeelssysteem
en een overgang naar een meer open systeem. Het in het Total Force gebonden
personeel moet in principe op alle niveaus kunnen instromen binnen de
organisatie. Ook moeten ze behouden blijven, al was het maar omdat opleiding en
training kostbaar is. Ten slotte moet personeel geactiveerd kunnen worden als het
nodig is. Reservisten kunnen in alle rangen en op alle functies worden ingezet.
Uitstroom van defensiepersoneel kan, juist ook voor de oudere militair en
burgermedewerker, veranderen naar functioneren in duaal werkgeverschap.
Sharing en pooling zijn dan geen probeersels of noodgrepen, maar een toepasbaar
HR-instrument. Het op deze wijze uitwisselen van mensen, talenten en kwaliteiten
is bij civiele werkgevers (voorbeelden zijn onder andere de ICT sector en de
Transport sector) al vele jaren de dagelijkse praktijk. Ervaring blijft behouden, maar
Pagina 27 van 31

Bestuursstaf
DAOG/BReS

Onze referentie
Nederlandse visie op Total
Force

ontwikkeling en zingeving vindt ook (deels of zelfs grotendeels) plaats in civiel
werk. Personeel kan, op basis van de veranderende behoeftes van de organisatie
en het personeel zelf, switchen tussen verschillende rechtspositionele statussen.
Tussentijdse (ongeplande) uitstroom wordt daarbij niet gezien als probleem, maar
als ´normaal´ en een ´kans´ om kwaliteit en kwantiteit te rekruteren en te
behouden. In feite verandert ‘uitstroom’ in een soort ‘wisselstroom’, waarbij de
status wijzigt, maar niet de betrokkenheid bij Defensie. Uitwisseling met externen
wordt niet gezien als een bedreiging, maar als een mogelijkheid op verrijking en
maatschappelijke verbinding.
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De verandering

Het Total Force concept is geen andere naam voor een modern reservistenbeleid.
Het gaat om een verdergaande evolutie van de krijgsmacht. De verdere invoering
van een Total Force kan alleen succesvol zijn als er sprake is van een duidelijke en
gedragen aansturing vanaf het hoogste niveau.
Om de verandering breed in gang te zetten, is een bevestiging nodig van de richting
die al is bepaald in de eerder genoemde nota’s zoals de ‘Reservistennota 2014’ en
‘De Agenda voor de toekomst’. Deze besluiten zijn feitelijk onderdelen van een
Total Force. De praktische implementatie vraagt om aanvullende besluiten, zoals
concrete getallen en tijdlijnen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om “business as
usual” en “meer van hetzelfde bij toename van financiële middelen”, maar om een
andere, slimmere manier van werken, binnen en buiten de krijgsmacht.
Het inrichten van een Total Force concept vraagt leiderschap, het kost tijd en geld
en is nooit ´af´. Ook de centrales en het bedrijfsleven moeten in dat proces
betrokken worden. Een gedragen keuze voor het model, maakt het mogelijk om
het ´hoe´ uit te werken. De politiek steunt de ontwikkeling actief, maar als
krijgsmacht zullen we het samen met de samenleving moeten gaan doen. Daarom
is een keuze van de defensietop voor het Total Force concept in de Nederlandse
context van belang. Op organische wijze wordt het Total Force concept niet
gerealiseerd, daarvoor zijn de actuele uitdagingen te dominant. Een besluit van de
defensietop voor het concept maakt de weg vrij voor de ontwikkeling. Leiderschap
is essentieel. Daarbij zullen zorgen blijven bestaan over nu nog onbekende
consequenties, zowel op persoonlijk als organisatorisch niveau. Tijd is nodig om de
randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om het concept tot volle wasdom te
laten komen, met aanpassing van werving, selectie, opleiding en training als eerste
mijlpalen. Geld is nodig om de krijgsmacht zowel te laten voldoen aan het
ambitieniveau als te investeren in vernieuwing en versterking. De projectmatige
vertaling van de parameters (tijd, geld etc.) zijn afhankelijk van gemaakte keuzes.
In andere landen is dit veranderproces niet organisch verlopen, maar bewust
gestart met behulp van SMART opgestelde doelstellingen per functiegebied. Die
zijn vertaald in de reguliere plancycli op de verschillende niveaus.
Investeringsruimte voor
de opbouw van extra reservistencapaciteit,
samenwerkings- en inhuurmogelijkheden was de hefboom om een start te maken
met de Total Force.
Het Total Force concept kan helpen om politieke steun te houden voor het
meerjarig perspectief en Total Force samen met externe partijen in te richten met
mens en materieel. Een uitwerking van het ‘hoe’ moet snel volgen. Antwoord op de
motie vraagt om een principebesluit, waarbij je accepteert dat bepaalde
consequenties en maatregelen pas later duidelijk zullen worden. ‘Doorontwikkeling
krijgsmacht (DOKM)’ kan in het Total Force concept worden geïntegreerd.
Afhankelijk van de uitkomsten van een nieuw regeerakkoord zal het
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implementeren van de eerste stappen naar een Total Force zeker vijf tot tien jaar
duren, juist daarom is een interne herbevestiging voor dit concept voorafgaand aan
de formatiebesprekingen verstandig. Het toont realiteitszin, omgevingsbewustzijn
en respect naar politiek en actoren in de samenleving die willen bijdragen aan de
bescherming van Nederland en haar belangen.
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Bijlage 1

MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.
Voorgesteld 7 juli 2016
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
van mening dat reservisten onmiskenbaar deel uitmaken van de slagkracht en het
voortzettingsvermogen van de krijgsmacht;
overwegende dat de Kamer zich in 2009 reeds heeft uitgesproken voor een goed
reservistenbeleid en een nadere uitwerking daarvan in de reservistennota en in 2015 met
de motie Knops (34300 X, nr. 25) de regering verzocht heeft met kracht het
reservistenbeleid voort te zetten en de groeiende inzet van reservisten voluit te
accommoderen binnen de defensieorganisatie;
van oordeel dat verdere doorontwikkeling van het reservistenbeleid noodzakelijk is, om de
kwaliteit en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te verbeteren;
Overwegende dat het ‘Total Force Concept’ van Canada navolging verdient, waarbij
reservisteneenheden onderdeel uitmaken van parate eenheden;
verzoekt de regering met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten
op te lossen;
verzoekt de regering tevens voor 1 januari
2017 met een uitgewerkt voorstel te
komen hoe het Total Force Concept in de
Nederlandse
krijgsmacht
geïmplementeerd kan worden;
en gaat over tot de orde van de dag.
Knops
Vuijk
Eijsink
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