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Enquête impasse cao Defensie - arbeidsvoorwaarden  

Zoals gezegd vergadert het HB actief mee over de arbeidsvoorwaarden van Defensie. Eind 

december liepen de onderhandelingen over een nieuwe Defensie-cao vanaf 1 januari 2021 vast. 

Nu ligt de vraag op tafel: hoe verder? De vakbonden hebben daarom besloten allemaal dezelfde 

enquête onder hun leden uit te zetten. De KVNRO doet hier als belangenbehartiger van de 

Nederlandse reserveofficier en gesprekspartner van de bonden en Defensie aan mee. U kunt de 

enquête invullen via https://nl.surveymonkey.com/r/ZJYXQRV. 

Groot Defensiedebat 27-02 – Defensie: wat valt 17 maart te kiezen? (gratis deelname) 

Opinieblad Elsevier Weekblad (EW) organiseert op zaterdag 27-02 het Groot Defensiedebat. 

Sprekers zijn onder anderen de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer 

en Gerben Edelijn, CEO van hightechbedrijf Thales Nederland. Vier (kandidaat)-Kamerleden, 

Salima Belhaj (D66), Martijn van Helvert (CDA), Attje Kuiken (PvdA) en Peter Valstar (VVD) gaan 

daarna met elkaar in debat over het betoog van de CDS en Edelijn, Europese samenwerking en 

de 2-procentsnorm. De link naar de gratis livestream is op 27 februari vanaf 10.30 uur 

beschikbaar via https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2021/02/ew-defensiedebat-

2021-802525/. 

Blad De Reserveofficier – kopij gevraagd 

Aan de afdelingen en leden wordt gevraagd interessante content voor het blad De Reserveofficier 

t.b.v. onze leden te delen. De redactie zal deze plaatsen in het blad. De eerste digitale editie 2021 

wordt in maart verwacht. U kunt uw content en foto’s (minstens 300kB) delen via 

communicatie@kvnro.nl. Het HB ziet uw inzendingen graag tegemoet! 

Verplaatsing TMPT naar 16-17 november 2021 

In verband met de coronacrisis wordt de 72e TMPT (Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht) van 

de KVNRO uitgesteld naar 16-17 november 2021. Vooralsnog start de inschrijving op 1 

september. Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor het laatste nieuws, en 

zie ook de speciale TMPT-Facebookpagina. Binnenkort krijgt de TMPT-pagina op de KVNRO-

website een update. 
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CIOR Seminar 2021 – The arctic: new area of conflict? 

Voorzitter van de CIOR Seminar Committee, LKol Hans Garrels, opende het seminar ‘The Arctic: 

New Area of Conflict?’. Er namen 64 deelnemers uit 19 landen aan deel. Er waren deskundige 

sprekers gevolgd door levendige discussies tussen de participanten. Het informele samenzijn na 

afloop werd vanwege de coronacrisis node gemist. Zie voor de verslagen https://cior.net/news/.  

 

Bezoek HB aan HK CLAS met C-LAS, PC-LAS en Plv Inspecteur Reservepersoneel CLAS 

Op 4 maart a.s. bezoekt het HB het landmachthoofdkwartier voor een gesprek met de 

Commandant Landstrijdkrachten, Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten tevens 

Inspecteur Reservepersoneel CLAS en de Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 

CLAS. De uitkomsten van het gesprek worden zo spoedig mogelijk met u gedeeld. 

KVNRO op social media (LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram) 

De KVNRO heeft diverse social media accounts:  

1. LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/kvnro;  

2. Facebook:  @reserveofficier (https://www.facebook.com/reserveofficier/)  

3. Twitter: KVNRO_  

4. Instagram: kvnro_ (nieuw!) 

Volg onze social media kanalen voor het laatste nieuws. 

Wat vindt ú dat het HB moet bespreken? 

Inmiddels heeft het HB al enkele zeer bruikbare suggesties van leden en afdelingen ontvangen. 

Voorbeelden zijn: themabijeenkomsten, afdelingsoverstijgende activiteiten door een 

‘activiteitengroep’ binnen de BAR en het inzetten van wervingsofficieren. Deze worden 

momenteel besproken en waar mogelijk ter harte genomen. De uitkomsten worden spoedig met 

u gedeeld. Hebt u ook een suggestie? Stuur uw inzending aub naar secretaris@kvnro.nl.  

https://cior.net/news/
https://nl.linkedin.com/company/kvnro
https://www.facebook.com/reserveofficier/
mailto:secretaris@kvnro.nl
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Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wenst u de nieuwsbrief 

niet langer te ontvangen? Stuur dan aub een email naar secretaris@kvnro.nl. Uw bericht wordt 

zo spoedig mogelijk beantwoord.  

Namens het Hoofdbestuur, 

Kapitein Kim Bogte 

Communicatie 
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