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Gezochtbij bedrijven:
14.000deeltijdmilitairen
De krijgsmacht heeft een schreeuwend tekort aanmankracht en
materieel. Steeds vaker zoekt Defensie danook samenwerking
met het bedrijfsleven.Maar eenflexibel ‘deeltijdleger’ optuigen
is complex. Vanwege de aanbestedingsregels bijvoorbeeld
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Cyberaanvallen, terrorisme, geopolitieke
instabiliteit: nadecennia vanbezuinigin-
genenkrimpdoet deNederlandsekrijgs-
macht steeds vaker eenberoepophet be-
drijfslevenomalle dreigingenhethoofd
tebieden.Het leger zit te springenom
vrachtwagens en schepen, enomvaktech-
nischpersoneel zoals chauffeurs, art-
sen en IT’ers.Dekrijgsmachtonderdelen
hebben samen ruimachtduizend vacatu-
res op eenpersoneelsbestand van55.000
mensen.Hoewin je daardeoorlogmee?

Ondernemer enkolonel-reservist Rob-
bert vanderVen rekent opeenopmars van
het deeltijdleger.De52-jarigeVanderVen
is inhet dagelijks leven importeur enpro-
ducent vangrondstoffen.Maar toenhij in
1990 indienst zat, is hij naar eigen zeggen
besmet geraaktmet ‘het groene virus’. Na
zijndiensttijdwerdhij ‘reservist specifie-
kedeskundigheid’ (rsd).Opbasis vaneen
parttimedienstverbandbijDefensie reis-
dehij ondermeernaarAfghanistanom
onderde lokale bevolkinghet onderne-
merschap te stimuleren.

VanderVen is eenwarmpleitbezorger
van ‘de adaptieve krijgsmacht’: een leger
dat zichkanplooiennaardedreigingen
waarmeeeen land temakenheeft. Reser-
visten spelendaarin een sleutelrol. Vooral
rsd’ers zijn in trek, zegt VanderVen.Dat
zijn reservistenmet een specifiekedes-
kundigheid, vaakmet een vaste baan, zo-
als artsen,mensenrechtenadvocaten, tol-
ken, ingenieurs, IT’ers enandere technici.

Rsd’ers kunnenopparttimebasis aan
de slagbij de krijgsmacht,waardoorhet

leger slechts beperkt hoeft te concurre-
renopde arbeidsmarkt.Nederland telt
nu zesduizend reservisten.MaarDefensie
wil dat latengroeiennaar twintigduizend.
VanderVen: ‘Dat kanniet zonderhulp van
het bedrijfsleven.’

Zo’nbedrijf isKPN,dat begindeze
maandeen samenwerkingsovereenkomst
ondertekendemet staatssecretaris vanDe-
fensieBarbaraVisser (VVD).Het telecom-
bedrijf belooft ruimbaan temaken voor
medewerkers die als reservist bijDefensie
aande slagwillen. Eerder tekendebeveili-
gingsbedrijfG4Sookal eenovereenkomst
diehetmogelijkmaaktdat nieuwe reser-
visten voor 30%bijDefensie en voor 70%
bijG4S indienst treden.

OORLOGSRECHT: OFFENSIEF DENKEN
Destaatssecretaris ziet voor IT’ers van
KPNgrotemogelijkhedenbij hetDefen-
sieCyberCommando.Doorhet uniform
vaneen reservist aan te trekkenmogende
IT’ers onderhet oorlogsrecht opereren.
‘Binnenhet bedrijfslevendenkencyber-
specialisten vooral defensief.Maarbij ons
mogen ze, onder gecontroleerdeomstan-
digheden, ookoffensief denken’, vertelt
Visser.

Marieke Snoep, lid vande raad vanbe-
stuur vanKPN, is enthousiast. ‘Wij heb-
ben temakenmet eengeneratiemedewer-
kers diewil dat het bedrijf iets terugdoet
voorde samenleving.Ons land veilig hou-
den is eenbelangrijk thema.KPN,met ons
NederlandseDNA,doet daar graag aan
mee.’

Het betekentwel datKPNmedewerkers
somsmaandenlangkwijt kan rakenaan
het leger, zeker in crisistijd.Dat is niet be-
lastend voorhaarbedrijf, denkt Snoep. Ze

‘Medewerkers willen
dat we iets terugdoen
voor de samenleving
en het land veilig
houden is belangrijk’
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spreekt van eenwin-winsituatie. ‘Wekrij-
gen er gemotiveerde collega’smet extra
vaardigheden voor terug.’

ALLIANTIE
Maarde samenwerking tussen ‘groen’ en
‘wit’ (zowordenburgersbijDefensie ge-
noemd) gaat ommeerdanalleen cyberse-
curity. Twee jaar geledenbegon reservist
kapitein-luitenant ter ZeePepijnVerstand
vanDefensie aandeoprichting vande
MaritimeCapacity Alliance (MCA), een
alliantiewaarbinnendekrijgsmacht op
maritiemgebied samenwerktmetNeder-
landsebedrijven.Het gaat daarbij bijvoor-
beeld omstrategisch transport overwater
of gezamenlijke opleidingen.

Toenop19 juli 2020 voordekust van
Aruba eenmaritiemegevechtshelikopter
vanhet typeNH90neerstortte, greepVer-
stand zijn kans.Het toestel brak in twee
stukkenen zonknaar eendiepte vanan-
derhalve kilometer. Complicerende factor
wasde locatie: dehelikopter lag inVenezo-
laansewateren. Verstand: ‘Ditwasnou ty-
pisch eenoperatie dieDefensieniet alleen
kan.Maar een civiele partner ookniet.De
MCAbooddeoplossing.’

Na groen licht vande legerleiding richt-
te Verstandeenbergingsteamopdat be-
stonduit defensiepersoneel en specialis-
ten vanbedrijven als IHC, Spliethoff, Van
derVlist,Mammoet enN-Sea.Het team
richtte een situation room indie speciaal
voor debergingsoperatie gevestigdwerd
bij hetDefensieHelikopterCommando
op vliegbasisGilze-Rijen.

N-sea-directeurArno vanPoppel: ‘Wij
wisten eerlijk gezegdniet hoeweeenhe-
likopter uit dediepzee konden liften. Als
je opanderhalve kilometer diepte zo’n
wrakprobeert te hijsen, trek je zo’nding
helemaal uit elkaar. Endanwordthet veel
moeilijker omdeoorzaak vanhet ongeval
te achterhalen, eenprioriteit vandefensie
enbelangrijk voordenabestaanden.’

Ingenieurs vanN-SeakregenopGil-
ze-Rijen eenNH90-helikopter te zien.
‘Toen zijnweeen cradlegaanontwerpen

enbouwen, een soortmandwaarinwehet
wrakkonden leggen.Opdiemanier hoef
jeniet aandehelikopter te trekkenbij het
naar deoppervlaktebrengen’, legt Van
Poppel uit. ‘Daarmeewas inno timehet
wrakgelift enopeen schipnaarVlissin-
gengezet.’

Missie geslaagd, en inmiddels geldt de
bergingsoperatie als een succesvol voor-
beeld van civiel-militaire samenwerking.
Dergelijk succeshelpt ookomeenaantal
vooroordelenoverhet bedrijfslevenweg
tenemen, zegt Verstand. Aan ‘de groene
kant’ vande samenwerkingwordtnogwel
eens gedacht dat debedrijven er vooral in
zitten voorhet geld.

MaarN-Sea-directeur VanPoppelwuift
datweg. Transparantie is het sleutel-
woord, zegt VanPoppel. ‘Menheeft nu
geziendatwij niet op geld belust zijn.

Geld is slechts eenmiddel. Als ik eenboot
moet huren, vertel ik dat gewoon. Ik heb
eenbescheidenwinst gemaakt.Maar dat
heb ikwel van tevoren kenbaar gemaakt.
Vergeet niet: erwaren tweemensenover-
ledenbij dat ongeval. In zo’n situatie ont-
staan vertrouwelijkheid en respect auto-
matisch.’

HINDERNIS: AANBESTEDINGSREGELS
Maar intensieve samenwerkingmethet
bedrijfsleven leidt tot hoofdbrekensop
de juridische afdeling vanhetministerie
vanDefensie. Als overheidsapparaat dient
dekrijgsmacht opdrachtenEuropees aan
tebesteden.Maar eenbuitenlandsbe-
drijfmetbuitenlandsemensenbetrek-
kenbij eenNederlandsehack-aanval of
mobilisatie is ingewikkeld, zegt hoogle-
raarEuropees en internationaal aanbe-
stedingsrechtElisabettaManunza vande
UniversiteitUtrecht.

De aanbestedingskwestie speelt voor-
al bij de opbouwvan ‘een logistiek ecosys-

Boven en onder: parttime-
militairen van de Nationale
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Midden: voor strategisch trans-
port is twee jaar geleden al
deMaritime Capacity Alliance
opgericht. FOTO: SASKIA SCHOLTE

teem’waaropdekrijgsmacht eenberoep
wil kunnendoenbij eenplotsemobilisa-
tie.Daarvoor zijn ondermeer veel vracht-
wagens en chauffeurs uit het bedrijfsleven
nodig. ‘Dezemilitaire inzetbaarheid vergt
ookdathet personeel vandedeelnemen-
debedrijvendeNederlandsenationaliteit
bezit en aanmilitaire oefeningendeel-
neemt’, zegtManunza, die er een rapport
over schreef. EenEuropese aanbesteding
is daaromongeschikt; het nationale veilig-
heidsbelangmagonder voorwaardenpre-
valerenboven internemarktregels, con-
cludeert zij.

Maardat ligt juridischgevoelig. Een
woordvoerder laatwetendat hetministe-
rie vanDefensiehet rapport nog aanhet
bestuderen is.Ook staatssecretaris Visser
kanernogniets over zeggen. Al neemt ze
inhaar onlangs gepubliceerdeDefensie-
visie 2035wel een voorschot: ‘Omde sa-
menwerkingmetprivatepartners verder
vorm te geven, stellenwe inhoudelijke (en
wettelijke) kaders op voorde adaptieve
krijgsmacht,waarbijwe eengoedebalans
vinden tussenhet zelf bezitten van enhet
kunnenbeschikkenover bepaalde capa-
citeiten.’

Kortom:deopmars vanhet deeltijd-
leger lijkt nietmeer te stuiten.

Defensie wil van
6000 naar 20.000
reservisten. Onder
meer IT’ers, artsen en
ingenieurs zijn in trek
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