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Aanmelden is heel eenvoudig: stuur een email naar secretaris@kvnro.nl.  
Dan krijgt u De Reserveofficier voortaan digitaal toegestuurd. 
 
Wilt u het abonnement stopzetten? Onder iedere email met daarin De Reserveofficier 
staat een link waarmee u zich uit kunt schrijven.
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De KVNRO sloeg enkele weken terug al 
alarm. De arbeidsvoorwaarden staan onder 
druk, er zijn veel vacatures en reservisten 
zitten op de bank omdat zij door geldgebrek 
geen uren kunnen maken. Materieel is verou-
derd en grote wapensystemen zijn dringend 
aan vervanging toe. Merk op dat we het hier 
nog niet eens hebben over onze zware natio-
nale verantwoordelijkheid om onze bijdrage 
aan onze bondgenoten op peil te houden. De 
grote verandering moet in de formatie afge-
sproken worden want in de jaren erna zijn 
slechts marginale aanpassingen mogelijk.

In november vorig jaar namen we afscheid 
van het interim-hoofdbestuur onder leiding van 
luitenant-kolonel Robert Adrian. Zij hebben 
veel werk verzet. Een nieuwe strategie KVNRO 
3.0 is vastgesteld, het relatienetwerk met de 
buitenwereld is verder versterkt en een nieuw 
bestuur is samengesteld. Een nieuw bestuur 
dat in de Algemene Vergadering op ruime 
steun van de leden kon rekenen. Dit bestuur is 
daarna voortvarend aan de slag gegaan. 
De omstandigheden waaronder gewerkt moet 

Van de voorzitter

worden zijn niet optimaal. De beperkende 
coronamaatregelen zijn een hindernis van 
formaat omdat digitale bijeenkomsten een 
mager surrogaat zijn voor echt menselijk 
contact. Toch lukt het. Het verschijnen van 
deze uitgave van De Reserveofficier laat zien 
dat het bestuur er staat en ook onder lastige 
omstandigheden kan functioneren.

Verderop in deze uitgave leest u over de 
dialoog die de KVNRO is aangegaan met 
C-LAS, met de Inspecteur Reservepersoneel van 
de Landmacht en de plaatsvervangend Inspec-
teur Reservepersoneel van de Landmacht. De 
verwachting is dat reserveofficieren steeds 
belangrijker worden voor de krijgsmacht. De 
KVNRO weet wat er leeft onder reserveofficie-
ren en draagt daarmee bij aan de verdere 
ontwikkeling van de krijgsmacht. De komende 
weken staat onder andere het organiseren van 
de Algemene Vergadering centraal. 

Graag zie ik u allen daar!

Luitenant-kolonel Ronald Vuijk

Voor u ligt het eerste nummer van De Reserveofficier van dit jaar. 

Het stof van de Tweede Kamerverkiezingen dwarrelt langzaam neer. 

Wat we zien is aanleiding voor enige zorg: een versplinterd politiek 

landschap. Voor het uitspreken van de verwachting dat het een 

ingewikkelde formatie wordt zijn geen bijzondere voorspellende 

gaven nodig. Er staat ook wat op het spel. De Defensie-uitgaven 

moeten flink omhoog om de huidige krijgsmacht in stand te houden. 

“De verwachting is dat reserveofficieren 
steeds belangrijker worden voor de  
krijgsmacht”.
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Diverse onderwerpen passeerden de revue, zoals 
het toekomstige nieuwe HR-model van Defensie, 
de mogelijke bijdrage van de KVNRO aan de 
Doorontwikkeling Reservisten Landmacht, verjon-
ging en groei ledenbestand van de KVNRO, 
zakelijke integriteit van reservisten in het alge-
meen en vorming van instromende en doorgroei-
ende reserveofficieren bij Defensie.

Analyses van deskundigen binnen Defensie en de 
KVNRO wijzen erop dat het nieuwe HR-model 
flinke gevolgen zal hebben voor reservisten. Er 
komen na 2024 nieuwe aanstellingsvormen 
waarbij de individuele medewerker centraal 
staat. Voor de reservist en de reserveofficier 
betekent dit dat er een flexibele contractvorm 
komt in de vorm van een zogeheten ‘oproepaan-
stelling’. Dat houdt in dat er straks geen speciale 
aanstellingen meer zullen zijn voor reservisten 
(de ‘aanstelling bij het reservepersoneel’ ver-
dwijnt), maar dat militairen (en dat zijn reservis-
ten ook) een oproepaanstelling krijgen waarbij 

LANDMACHT INTEGREERT 
EXPERTISE RESERVISTEN IN 
OPERATIONELE LIJNEN

Tekst: kapitein Kim Bogte (KVNRO) | Foto’s: majoor Fred Warmer (Natres) en ministerie van Defensie

Een delegatie van het Hoofdbestuur van de KVNRO ging 4 maart jl. op bezoek bij de 

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen, de Plaatsvervan-

gend Commandant Landstrijdkrachten tevens Inspecteur Reservepersoneel CLAS 

generaal-majoor Rob Jeulink en de Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 

CLAS kolonel Fulco Stallmann. Doel was een wederzijdse kennismaking, inzicht in de 

landmachtplannen voor reservisten en het uitwisselen van thema’s voor samenwerking 

tussen het CLAS en de KVNRO. 

wordt vastgelegd in welke gevallen de militair in 
werkelijke dienst opkomt, al dan niet vast, tijdelijk 
of op afroep (kortdurend).

Er ontstaan hierdoor op termijn drie soorten 
aanstellingen: voor de militair in vaste dienst, voor 
de militair in tijdelijke dienst en voor de oproepmi-
litair die werkzaamheden verricht na hiertoe te 
zijn opgeroepen (via een zogeheten ‘oproepaan-
stelling’). Op deze wijze ontstaat een integraal 
bestand van militairen. De term ‘beroepsperso-
neel’ zal derhalve in de toekomst eveneens 
verdwijnen. 
Voordeel van dit nieuwe HR-model: hiermee zal 
de huidige scheiding in rechtspositie tussen het 
beroeps- en reservepersoneel wegvallen. Maar 

Nieuw HR-model Defensie
 
Met de tijd zijn de wensen van het Defensieper-
soneel veranderd. De arbeidsmarkt en Defensie-
operaties veranderen en vragen om flexibele 
oplossingen. Die zijn niet mogelijk met het 
huidige personeelssysteem. Daarom werkt 
Defensie toe naar een nieuw model: dichter bij 
de wensen van het personeel, de commandanten 
en operaties. Via diverse ‘proeftuinen’ wordt 
momenteel in de praktijk onderzocht wat wel en 
wat niet werkt. Door flexibeler te zijn, maatwerk 
te leveren, commandanten meer verantwoordelijk-
heid te geven en lokaal in te spelen op de 
wensen van huidig en nieuw personeel wil 
Defensie de gereedstelling verbeteren. Het 
nieuwe HR-model wordt verwacht na 2024.
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wat heeft deze nieuwe aanstellingsvorm voor 
gevolgen voor de reservist als zodanig, en voor 
de (leden van de) KVNRO, immers de Koninklij-
ke Vereniging van Nederlandse Reserveofficie-
ren? Het is niet ondenkbaar dat de term ‘reser-
vist’ officieel verdwijnt, maar officieus blijft 
bestaan – bijvoorbeeld alleen al vanwege de 
benodigde internationale herkenbaarheid. 
De KVNRO-delegatie is derhalve zeer gemoti-
veerd om de hoogst mogelijke CLAS-delegatie te 
mogen spreken. We worden enthousiast en op 
de gepaste 1,5 meter ontvangen door C-LAS 
luitenant-generaal Martin Wijnen en PC-LAS 
generaal-majoor Rob Jeulink, onder goedkeurend 
oog van Plaatsvervangend Inspecteur Reserve-
personeel CLAS Fulco Stallmann. 

C-LAS generaal Wijnen benadrukt dat hij een 
“firm believer” is van de opvolger van de Adap-
tieve Krijgsmacht. Volgens C-LAS LAS zijn de 
grootste aandachtspunten voor het Commando 
Landstrijdkrachten momenteel: 1) Persex (perso-
nele exploitatie), 2) Matex (materiële exploitatie) 
en matlog (materieel-logistiek), 3) IV-ICT (voor 
o.a. informatiegestuurd optreden, IGO), 4) 
Vastgoed en 5) Munitie. 

Het CLAS moet nu óók al nadenken over de 
inrichting en implementatie van het nieuwe 
HR-model. Dit is geen sinecure gezien de perso-
nele en budgettaire uitdagingen binnen Defensie, 
en dus ook binnen het CLAS. Maar het CLAS zou 
het CLAS niet zijn als het daar niet nu al volop 
mee bezig was. Generaal Wijnen en generaal 
Jeulink stellen dat zij het hierbij belangrijk vinden 
dat het Commando Landstrijdkrachten en de 
KVNRO aan dezelfde kant van het touw trekken, 
om samen stappen te kunnen zetten ten behoeve 
van de slagvaardigheid van de landmacht en ten 
bate van de reservisten en de leden van de 
KVNRO. De KVNRO-delegatie is zeer vereerd 
met deze grote handreiking.

Aan het begin van het gesprek krijgt de KVN-
RO-delegatie gelijk een mooi advies mee: zorg 
dat de KVNRO de expertgroep wordt als het bij 
het nieuwe HR-model gaat over reservisten- en 
reserveofficierenaangelegenheden. Volgens 
PC-LAS zal er bij de verdere ontwikkeling van het 
Defensie HR-model straks grote behoefte zijn aan 
deskundigheid over reservisten, maar bijvoor-
beeld ook bij wat de ‘operationele reservist/
oproepmilitair’ en ‘duaal werkgeverschap’ 
precies betekenen en wat voor gevolgen deze 
begrippen hebben. Hiermee kan de KVNRO iets 
wezenlijks toevoegen aan de discussies tussen 
Defensie, OPCO’s en bonden over de nieuwe 
HR-organisatie. De delegatie van de KVNRO 
belooft de CLAS-delegatie regelmatig kond te 
doen van de ontwikkelingen en vorderingen. 

De Defensievisie 2035 komt ook aan de orde in 
het gesprek. In 2035 moet Defensie een slimme, 
technologisch hoogwaardige organisatie zijn. 
Een organisatie met een groot vermogen om zich 
aan te passen aan situaties en die handelt op 
basis van de beste informatie. Defensie moet 
betrouwbaar zijn voor nationale en internationa-
le partners, om samen opgewassen te zijn tegen 
de talloze en diffuse dreigingen. De organisatie 
heeft daarbij de ambitie om de beste mensen 
aan te trekken en die ook te behouden. 
De Defensievisie 2035¹ gaat uit van 10 inrich-
tingsprincipes die het profiel van Defensie in 
2035 vormgeven. Eén daarvan is ‘Unieke 
mensen en arbeidsextensieve capaciteiten’. 
Defensie wil meer oog hebben voor maatwerk bij 
de aanstelling en contracten van burgers en 

“Belangrijk dat het Commando  
Landstrijdkrachten en de KVNRO aan 
dezelfde kant van het touw trekken” 

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen
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militairen. Het personeelsbestand wordt diverser 
en er wordt gekeken naar specialisten met unieke 
kwaliteiten. Maar de verbeteringen en versterkin-
gen zijn alleen via investeringen te realiseren. 
Het gaat volgens Defensie in 2035 om structureel 
€ 13 tot 17 miljard extra, als ‘alles zo goed 
mogelijk wordt ingericht’. Het is duidelijk dat niet 
alles kan, en zeker niet tegelijk. Volgens demissio-
nair minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten 
zijn keuzes en fasering daarom noodzakelijk. 

Met het nieuwe HR-model wordt een meer open 
personeelssysteem en meer maatwerk geleverd. 
PC-LAS generaal-majoor Jeulink benadrukt dat er 
bij CLAS er al vergaande ontwikkelingen zijn: 
“Om vooruit te lopen op de besluitvorming wil de 
landmacht de expertise van Reservisten Specifie-
ke Deskundigheid (RSD) alvast grotendeels 
integreren in de operationele lijnen. 
Op 1 februari is hiervoor de projectgroep Her- 
positionering RSD van start gegaan. De project-
groep Herpositionering RSD adviseert over de 

wijze van integratie van de RSD en is gestart met 
de implementatie van de structurele integratie van 
deze specialisten. Een herpositionering van de 
RSD-functies is noodzakelijk om met het program-
ma ‘Doorontwikkeling Reservisten’ in de pas te 
blijven lopen”. 
De projectgroep Herpositionering RSD is een 
uitvloeisel van de Defensievisie 2035 dat is door-
vertaald in het Operationeel Kader Landoptreden 
(OKL). In het Operationeel Kader Landoptreden 
(OKL) is ook de Leidraad Reservisten vastgesteld. 
Reservisten worden integraal onderdeel van vrijwel 
alle eenheden. De aparte personeelsstatus ver-
dwijnt en verdere harmonisatie met het beroeps-
personeel is het trefwoord. 

Door een besluit van de Landmachtraad worden 
de Nationale Reserve Bataljons specifiek opgeleid 
en toegerust als basiscapaciteit van de landmacht 
voor bewaking en beveiligingsopdrachten in 
Nederland. De Natresbataljons moeten hierdoor in 
staat zijn om adequaat op te treden in crisisom-
standigheden. Om in de toekomst van compagnie-
sniveau (‘compagniesgeleid- pelotonsoptreden’) 
naar bataljonsniveau (‘bataljonsgeleid-compag-
niesoptreden’) te kunnen optreden, zullen de 
huidige stafdetachementen worden omgevormd tot 
bataljonsstaf. De nieuwe bataljonsstaf zal qua 
samenstelling, organisatie en taakverdeling er net 
zo gaan uitzien als een regulier infanteriebataljon. 
In de nieuwe constructie verschuift de regionale 
inzet naar landelijke inzet. Bij daadwerkelijke 
inzet van de Natresbataljons kan sprake zijn van 
landelijk (samengesteld) bataljonsgeleid of com-
pagniesoptreden, of inzet met kleinere eenheden 
ter grootte van een peloton.

Generaal-majoor Jeulink heeft het reservepersoneel 
CLAS in portefeuille en is daarmee verantwoorde-
lijk voor alle ontwikkelingen op reservistengebied. 
Volgens Jeulink omvat de Defensievisie 2035 heel 
veel, maar is de doelstelling de slagkracht van de 
landmacht en andere krijgsmachtdelen te vergro-
ten. Daarbij hoort het verkrijgen van een flexibele-
re organisatievorm. De RSD’ers zijn binnen de 
landmacht vooral te vinden in de kennisnetwerken 
van 1CMICo, maar bijvoorbeeld ook binnen 400 
Geneeskundig bataljon. Het Commando Landstrijd-
krachten wil specialisten plekken geven die ‘beter 
aansluiten bij de adaptieve landmacht van mor-
gen’. Het gaat hierbij om heel uiteenlopende 
expertises, zoals bijvoorbeeld bouw/infrastructuur, 

“Zorg dat de KVNRO een expertgroep 
wordt voor reservisten en reserve- 
officieren bij de gesprekken over het nieu-
we HR-model tussen Defensie, de OPCO’s 
en de bonden”

Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten tevens            

Inspecteur Reservepersoneel CLAS generaal-majoor Rob Jeulink

Defensievisie 2035

“Defensie wil meer oog hebben voor maatwerk bij de 
aanstelling en contracten van burgers en militairen. Het 
personeelsbestand wordt diverser en er wordt gekeken naar 
specialisten met unieke kwaliteiten. Maar de verbeteringen 
en versterkingen zijn alleen via investeringen te realiseren” 1) https://www.defensie.nl/onderwerpen/defensievisie-2035 
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gaan vooral kijken welke behoefte er bestaat 
binnen de operationele eenheden. Er zullen 
waarschijnlijk wel verschillen ontstaan in de mate 
van vraag naar de verschillende vakgebieden. 
Daardoor zijn RSD’ers straks op meerdere plekken 
in de organisatie te vinden. Dichterbij onze 
operationele lijnen en inzetmomenten in ieder 
geval.”

De reservist heeft binnenkort geen ‘status aparte’ 
binnen CLAS meer en wordt ingebed in de com-
plete landmacht-personeelsorganisatie. En de 
begrippen ‘Reservist Specifieke Deskundigheid’ en 
‘Reservist Militaire Taken’ zullen hoogstwaarschijn-
lijk verdwijnen. Maar de personen daarachter dus 
zeker niet. Eén ding is wel duidelijk: als ‘de 
reservist’ straks niet meer bestaat, moet de KVN-
RO een naamswijziging serieus overwegen - net 
als voor dit blad.

economie, gedragswetenschappen, informatie, 
talenkennis of buitenlandse culturen. Per groep 
RSD’ers wordt onderzocht en afgestemd hoe 
deze binnen de landmacht optimaal tot haar 
recht kan komen. Daar komt ook de individuele 
vraag bij: hoe ziet de RSD’er dit zelf? 

Generaal Jeulink verduidelijkt: “Enkele van onze 
netwerken zijn al vrijwel geheel overgegaan naar 
een nieuwe structuur en lopen daarmee voorop. 
Zo zijn de cyberspecialisten inmiddels ingebed in 
het Defensie Cybercommando (DCC) en zijn we 
ook al ver met integratie in het Territoriaal Opera-
tioneel Centrum (TOC). Deze ontwikkelingen zijn 
goed op weg en hebben veel leerpunten opgele-
verd. Zo dienen zij als prima voorbeelden hoe 
deze herpositionering kan werken”.

De verschillen tussen de kennisnetwerken maken 
maatwerk noodzakelijk. Het ene kennisgebied is 
gemakkelijker te transformeren naar de nieuwe 
situatie dan het andere. Jeulink vervolgt: “Het is 
begrijpelijk dat veranderingen in lang bestaande 
structureren emoties oproepen. Wat we zeker niet 
willen is mensen het gevoel geven van “ik heb 
jarenlang mijn kennis beschikbaar gesteld en nu 
is mijn rol ineens overbodig geworden”. Zeker 
niet! Laat ik benadrukken dat het zonneklaar is 
dat veel specialistische kennis nodig blijft. Bedenk 
dat 1CMICo ruim 540 aangestelde reservisten 
heeft en dat aantal gaan we niet afschalen. We 

“Specialistische kennis blijft nodig. 
RSD’ers zijn straks op meerdere 
plekken in onze organisatie te  
vinden, dichterbij de operationele  
lijnen en inzetmomenten” 
Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal  
Martin Wijnen

Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) 
bij de landmacht  

De ruim 4.000 reservisten bij de landmacht bestaan uit twee 
categorieën. Het grootste deel, ca. 3.500 functies, betreft 
‘Reservist Militaire Taken’ (RMT). De andere categorie is de 
‘Reservist Specifieke Deskundigheid’ (RSD). De RSD’er brengt 
civiele kennis en ervaring in waarover de krijgsmacht niet of 
onvoldoende beschikt. De beroepen zijn uiteenlopend, 
waaronder artsen, economen, psychologen, lobbyisten, 
communicatiespecialisten en bouwkundig ingenieurs. Het 
merendeel van deze specialisten is te vinden in de kennisnet-
werken van 1CMICo. De landmacht wil de reservisten 
zoveel mogelijk integreren in de operationele lijnen. Daar-
mee komen de reservisten dichter bij hun commandant te 
staan en ontstaat er een grotere wederzijdse betrokkenheid. 
Deze beweging past binnen het nieuwe HR-model waarin 
de verschillen tussen reservisten en de voltijds collega’s 
grotendeels zullen verdwijnen. De CLAS-projectgroep 
Herpositionering RSD geeft invulling aan deze ontwikkeling. 
De verschillende medezeggenschapscommissies worden 
vanaf het begin betrokken bij het traject. 

Waren reservisten dan niet al integraal onderdeel van de 
landmacht? Eigenlijk nog niet. De landmacht heeft natuurlijk 
eenheden die vrijwel geheel uit reservisten bestaan, zoals 
het Korps Nationale Reserve (KNR), de Fanfare KNR, 
NatOps en 1CMICo. Maar de brigades met hun beroeps-
militairen hebben nog geen eigen, geïntegreerde reservisten-
component. Het resultaat is dat veel eenheden maar lastig 
schaalbaar blijken. Een flexibele capaciteit kan hierbij 
helpen. De nieuwe CLAS-filosofie wordt samengevat met de 
term ‘Reservist bij de eenheid’. Wat de landmacht vooral wil 
bereiken met de reservist bij de eenheid is schaalbaarheid.
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In 2020 en doorlopend naar 2021 zijn de 
hoofdonderwerpen: het loongebouw, hoe 
belonen we het werk van militairen (en niet 
alleen de rang) en hoe zorgen we dat mensen 
blijven. Bij behoud gaat het om interessant 
werk, perspectief en beloning.
Inzet van de GOV|MHB (en ook van de 
KVNRO!) is een eerlijke en vergelijkbare 
financiële vergoeding, waardering van de 
bijzondere positie van de militair, baanzeker-
heid, carrièremogelijkheden, ruimte voor 
operationele pauze en daarin de rol van 
reservisten, en een goede overgangsregeling 
m.b.t. pensioenen.

Arbeidsvoorwaarden 
reservisten
Tekst: majoor Jan Haitsma en luitenant-kolonel Ron Burm (KVNRO) | Foto’s: ministerie van Defensie

Vrij snel na het aantreden van het nieuwe hoofdbestuur is de Werkgroep Arbeidsvoor-

waarden KVNRO voortvarend begonnen met (betrokkenheid bij) arbeidsvoorwaarden. 

We sluiten elke maandag aan bij een overleg met de Nederlandse Officieren Vereniging 

(NOV) en de Koninklijke Vereniging Marine Officieren (KVMO). Samen met hen vormen 

we de GOV|MHB de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger 

Burgerpersoneel bij Defensie. Dit is als het ware de koepel van de officierenverenigin-

gen. Gezamenlijk hebben we een onderhandelaar aan de CAO-tafel.

In de verschillende overleggen dit jaar is 
veel tijd gespendeerd aan het arbeidsvoor-
waardenakkoord, of eigenlijk het uitblijven 
ervan en of we het aanbod van 1,5 % 
loonsverhoging accepteren. Nee dus. 
Dit hebben alle bonden verworpen en acties 
worden voorbereid. Ook reservisten hebben 
belang bij dit onderwerp. Sommige reservis-
ten komen weliswaar maar af en toe op, 
maar we hebben steeds meer reservisten 
met een IIR-contract (individuele inzet 
reservist), die gewoon hun brood verdienen 
met een baan bij Defensie, soms al jaren-
lang!
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Ander belangrijk onderwerp is pensioen: de 
overgang naar middelloon en hoe dit te 
compenseren. Ook hier spelen voor reservisten 
soms grote belangen. Wij nemen als gespreks-
partner deel aan overleg om duidelijk te 
krijgen wat de gevolgen zijn bij verschillende 
loopbaanpaden en perspectieven.

Laatste belangrijke punt – en voor veel reser-
visten feitelijk het eerste punt – is het gelijk 
maken van de arbeidsvoorwaarden van de 
beroeps en reservist. Belangrijke onderwerpen 
hierbij zijn: ziektekosten, verlofdagen, jubile-
umgratificaties, pensioen en verzekering.  
Kortom: veel onderwerpen.

Er is een lijst met ca. 40 onderwerpen die 
voor de reservist nog geregeld moeten wor-
den. Hierop staan ook zaken als de ‘papieren’ 
verlofkaart vs. verlof in Peoplesoft, en bijvoor-
beeld ook digitaal kunnen declareren. Stap 
voor stap wordt dit ingevoerd, maar de plan-
ning loopt al ver achter. Tijd dus om hier strak 
op te zitten.

Collegiaal,

Jan Haitsma en Ron Burm

Noot: waarschijnlijk neemt Defensie binnenkort 
een projectvoorstel aan over de harmonisatie van 
de rechtspositie tussen de beroeps en reservist. 
Meer nieuws hierover volgt, zie hiervoor onze 
online kanalen, Nieuwsbrief en De Reserve-
officier. Of stuur een email naar Maj Jan Haitsma 
(jan.haitsma@hotmail.com) en/of LKol Ron Burm 
(burm@awvn.nl)

‘...het gelijk maken van de  
arbeidsvoorwaarden van  
de beroeps en reservist’

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de 
Koninklijke Marine in de functie van Hoofd Program-
mamanagement als onderdeel van Staf CZSK. Als 
reserveofficier maak ik onderdeel uit van het Korps-
bureau Nationale Reserve waar ik werkzaam ben 
als stafofficier toegevoegd Korpscommandant 
Nationale Reserve. 

In mijn rol van vice voorzitter zal ik mij vooral 
bezighouden met de interne procedures en achter de 
schermen zorgen voor esprit de corps en eenheid 
van optreden binnen het HB en de vereniging. 

Een van mijn speerpunten is de vereniging aantrek-
kelijker maken voor jongere reserveofficieren. Voor 
de nieuw in te stromen reserveofficieren moet de 
vereniging in de toekomst ook goed aansluiten op 
de behoeftes en verwachtingen van deze belangrijke 
doelgroep. Ik wil bij vernieuwing zeker niet voorbij-
gaan aan u als belangrijke stakeholder van de 
huidige vereniging, die de KVNRO ook in moeilijke 
tijden gesteund heeft. Waarvoor mijn dank. 

Ik kijk er naar uit met u samen te werken in de 
toekomst. 

Kapitein Ayelt Gijzen

Nadere kennismaking

vice voorzitter 

Voor u ligt het eerste nummer van 

De Reserveofficier 2021. 2020 

was een bewogen jaar waarin we 

als vereniging in november 2020 

afscheid hebben genomen van het 

interimbestuur dat zich bijna 

anderhalf jaar belangeloos voor 

de KVNRO heeft ingezet. Ik wil 

het interimbestuur bedanken voor 

zijn tomeloze inzet en bereikte 

doelen. Wij kunnen de strategie 

3.0 die vastgesteld is gaan omzet-

ten in concreet beleid en hier is de 

hele vereniging voor nodig.
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Ik ben sinds 2017 aangesteld bij Bureau 
Maritieme Zaken (BMZ), onderdeel van de 
Koninklijke Marine Reserve (KMR). Vanwege 
mijn civiele achtergrond kwam ik hiermee in 
aanraking. Na de Hogere Zeevaartschool te 
Terschelling te hebben afgerond, ben ik in 
2012 gaan varen in de koopvaardij waarvoor 
ik de laatste vijf jaar als stuurman (in KM 
termen: officier v.d. wacht/NAVO/HOD) bij 
Holland Amerika Line gewerkt hebt. 

In die tijd heb ik erg veel van de wereld 
gezien, waarvan ik juist die ervaring nu benut 
bij BMZ: het informeren van de civiele en 
militaire wereld in het maritieme domein over 

Tekst: LTZ2 Wouter de Wijs (KVNRO) | Foto’s: KVNRO

Nadere kennismaking 
Secretaris 

Sinds november vorig jaar mag ik mijzelf secretaris van de vereniging noemen. 

Gezien de huidige omstandigheden voelt het echter nog wat onwerkelijk, aangezien 

we nog niet in volledigheid bijeen hebben kunnen komen. Echter, we zijn als 

Hoofdbestuur direct enthousiast aan de slag gegaan. 

elkaars leefomgeving, kennis en ervaringen. 
BMZ is geplaatst onder het Maritiem Hoofd-
kwartier (MHK), bij de N3. Hierdoor kunnen 
wij gevraagd en ongevraagd advies leveren 
aan de industrie, maar bovenal commandan-
ten van de verschillende (varende) eenheden. 
Voor een van de oefeningen waaraan ik heb 
kunnen deelnemen werd ik geplaatst in Bah-
rein, tijdens de International Maritime Exercise. 
Hier heb ik onder andere een aantal briefings 
to masters moeten uitvoeren aan boord van 
cruiseschepen. 

Inmiddels ben ik alweer bijna 3 jaar werk-
zaam bij de Defensie Materieel Organisatie 
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(DMO), op de Afdeling Maritieme Syste-
men. Ik doe dit vanuit een burgerfunctie, 
wat mij eenvoudiger in staat stelt inzetten 
voor BMZ te doen. Vanuit mijn functie bij 
DMO treed ik op als normsteller navigatie; 
binnen de huidige en nieuwbouwvloot van 
CZSK ga ik over de invulling van de brug, 
qua ontwerp (zichtlijnen) evenals de beno-
digde apparatuur. Hierin speelt de (W)
ECDIS (elektronische zeekaart) de grootste 
rol. Onlangs is er een interessant stuk 
geschreven, dat een beeld schets over het 
uiteindelijke product dat geleverd wordt - 
“Techniek op de brug”¹.

Naast mijn werkzaamheden bij BMZ en 
functie bij DMO ben ik samen met een 
andere collega de wervingsofficier van 
BMZ. Als parttime werver (PTW’er) ben ik 
daarnaast te vinden – zodra die er weer 
zijn – op beurzen en evenementen om 
mensen enthousiast te maken voor Defensie. 
Met name die expertise wil ik gebruiken 
voor mijn portefeuille binnen de KVNRO. 

We moeten als vereniging groeien. Momen-
teel kent de KVNRO zo’n 14 leden die 
onder 30 jaar zijn. Ik vind dat dit aandeel 
omhoog moet. Om uiteindelijk de continuï-
teit van de vereniging te kunnen borgen is 

¹ https://marineschepen.nl/nieuws/De-Zeven-Provincien-IP-LCF-

ASD-2021-100321.html

het aantrekken van jongere leden noodzakelijk. 
Er wordt inmiddels gewerkt aan een integraal 
wervingsplan, dat na terugkoppeling vanuit de 
BAR in werking zal worden gezet. Samen met 
collega HB-leden kap Kim Bogte en ltkol Marcel 
Walda wordt dit vormgegeven, zodat er straks 
een helder plan op tafel ligt om mensen aan ons 
te kunnen binden. Het belangrijkste aspect hierin 
is, dat er een duidelijke meerwaarde bestaat 
voor de jonge officier om lid te worden van de 
vereniging. 

Wat kunnen wij bieden, waarbij het tevens voor 
Defensie van toegevoegde waarde is dat reser-
visten lid zijn geworden, staat hierbij centraal. 
Als we dit helder kunnen overbrengen zal er 
ongetwijfeld een stijgende lijn in het ledenbe-
stand gaan ontstaan.

Ik hoop u allen snel te ontmoeten!

Ik doe dit vanuit een burgerfunctie, wat 
mij eenvoudiger in staat stelt inzetten 
voor BMZ te doen.
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Afscheid schietcommissaris 
LKol Jan Maijen 

Op zaterdag 19 september 2020 is tijdens de 
schiettraining in Oirschot afscheid genomen 
van LKol Jan Maijen. In de afdelingsvergade-
ring van de toenmalige afdeling Noord-Bra-
bant West in 1984 was hij benoemd tot 
schietcommissaris. Hij was verantwoordelijk 
voor het regelen van wapens en munitie voor 
het onderhoud schietvaardigheid voor de 
reservisten van de afdeling. 

Het schieten vond toen nog plaats op vliegba-
sis Gilze-Rijen. De wapens en munitie werden 
via 433 geregeld op de Trip van Zoudtlandtka-
zerne. Na het sluiten van de schietbaan in 

Gilze Rijen werd uitgeweken naar de schiet-
baan in Ossendrecht. Daar werd jarenlang het 
schieten georganiseerd, samen met de afde-
ling Zeeland. Arjan van Geel, de schietcom-
missaris van Zeeland en Jan hebben toen de 
jaarlijkse decemberwedstrijd voor de ZEE-BRA 
beker georganiseerd. De 14e en laatste editie 
van deze decemberwedstrijd werd verschoten 
in januari 2005. De oorspronkelijke datum van 
deze wedstrijd viel samen met de begrafenis 
van Prins Bernhard op 11 december 2004.

Op 28 oktober 2006 slaagde Jan, in de 1e 
lichting, voor de aangepaste opleiding Hoofd-
schietinstructeur Klein Kaliber Wapens Niveau 
1 welke speciaal voor de NRFK was opgezet 
op het ISK Harskamp. Na de verkoop van de 

Nieuws Afdelingen 

KVNRO
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In verband met het bereiken van de  
62-jarige leeftijd op 13 september werd 
LKol Jan Maijen per 30 september 2020 
eervol ontslag verleend. 

schietbaan Ossendrecht omstreeks 2007 aan 
de naastgelegen politieacademie zette hij, 
samen met de NRFK-schietcoördinatoren Jan 
Dijkman en Johan Mollen, de werkzaamheden 
voort op de schietbanen van legerplaats 
Oirschot.

In verband met het bereiken van de 62-jarige 
leeftijd op 13 september werd Jan per 30 
september 2020 eervol ontslag verleend. De 
schiettraining van 19 september was de 
afsluiting van ruim 36 jaar betrokkenheid bij 
het reservistenschieten.

Voor het front van de troepen werd hij in het 
zonnetje gezet en voor zijn inzet bedankt met 
een mooie fles single malt Whisky.

Jan blijft betrokken bij de schiettrainingen, met 
name voor het alternatieve programma tijdens 
de eindejaarschietwedstrijd die gehouden 
worden in samenwerking tussen KVNRO, 
AVRM en de CIOR-sportploeg alsmede voor 
de administratieve vastlegging en afhandeling.

Netherlands International 
Shooting Competition NISC 2021  

In de hoop en voorzichtige verwachting dat in 
het 4e kwartaal van dit jaar evenementen 
weer mogelijk zullen zijn, is de Reservisten 
Schiet Organisatie (RSO) aangevangen met 
de organisatie en voorbereiding van de ‘NISC 
2021’. 

Deze 28ste NISC staat – als steeds tevoren – 
gepland voor het weekend van 8, 9 en 10 
oktober 2021. De NISC is de gezamenlijke 
jaarlijkse internationale schietwedstrijd van de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reserveofficieren (KVNRO) en de Algemene 
Vereniging van Reserve Militairen (AVRM).
In voorgaande jaren namen reservisten deel uit 
Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Groot-Brit-
tannië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, 
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Denemarken, Estland, Letland, Canada, 
Zwitserland, Polen, Spanje, Tsjechië, Oosten-
rijk, Zweden en Zuid-Afrika. 

Uit Nederland waren het teams van AVRM en 
KVNRO, teams van de Koninklijke Marine, van 
het Korps Nationale Reserve en teams van de 
NLDA. Met de internationale samenwerking 
van onze Krijgsmacht als één van de hoofd-
doelstellingen van het Nederlandse Defensie-
beleid, wordt aan dit evenement een evenre-
dig hoog belang toegekend. 

Teams bestaan uit 3 schutters, die kunnen 
schieten met 4 verschillende typen wapens.    
In het kader van het veiligheidsbeleid moeten 
deelnemers vooraf kunnen tonen dat zij de 
wapentechnische veiligheidshandelingen 
beheersen.
Het evenement bestaat uit de volgende onder-
delen: 
Vrijdag: ontvangst, inschrijving, briefings, 
wapeninstructie, wapenpraktijk en social. 
Zaterdag: openingsceremonie, schietwedstrijd, 

social en gala-buffet met prijsuitreiking. 
Zondag: vertrek na ontbijt.

Nadere informatie en uitnodigingen voor 
aanmelding zullen omstreeks de maand juni/
juli worden verzonden. Vanzelfsprekend 
bepaalt het Defensiebeleid met betrekking tot 
COVID-19 de randvoorwaarden aan het 
doorgaan en de uitvoering.

Voor meer informatie, contacteer de voorzitter 
van de RSO Kol b.d. Gerard Lettinga via 
g.lettinga@gmail.com.  

Verplaatsing TMPT 2021 naar          
15-17 november 2021

In verband met de coronamaatregelen wordt 
de TMPT, de jaarlijkse Tweedaagse Militaire 
Prestatie Tocht, verplaatst van mei naar novem-
ber. Vooralsnog wordt inschrijving geopend op 
1 september. Geïnteresseerden uit binnen- en 
buitenland kunnen zich vanaf dan aanmelden 
(en betalen) via de website van de KVNRO, 
die hiervoor speciaal wordt aangepast door 
de hoofdwebmaster LKol Werner Kieftenbeld.

De TMPT is een tocht waarin deelnemers blijk 
geven te beschikken over een breed spectrum 
aan militaire vaardigheden en uithoudingsver-
mogen. De deelnemers moeten twee dagen 
lang allerlei proeven doorstaan, waar strakke 
eisen voor staan. Beide dagen moeten worden 
afgesloten binnen tien uur. Bij het niet behalen 
van de eisen voor de proeven staat de deelne-
mers een bonusloop of tijdstraf te wachten.

De 72e editie belooft weer een uniek spektakel 
te worden. Voor wie wil weten aan welke 
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eisen deelnemers moeten voldoen: 
https://kvnro.faceworks.nl/wp-content/
uploads/2020/07 /2020-ONDERDE-
LEN-van-de-TMPT-2020.pdf, en wat de verschil-
lende onderdelen zijn: https://www.kvnro.nl/
tmpt/onderdelen-van-de-tmpt-2021/ 

Houd onze website, nieuwsbrief en social 
media kanalen in de gaten, ook de TMPT 
Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/TMPTCie 

De KVNRO TMPT Commissie komt elke maand 
virtueel bijeen om de voortgang te bespreken. 
Hebt u vragen? Contacteer dan de voorzitter 
van de TMPT Commissie LKol Maarten Peeters 
via maarten.peeters@vrln.nl. 

Zie voor meer informatie over de TMPT: 
https://www.kvnro.nl/tmpt/  
En houd deze pagina ook in de gaten: 
https://www.kvnro.nl/tmpt/inschrijven-  
tmpt-2021/ 

Leden van de KVNRO krijgen De Reserveofficier automa-
tisch digitaal toegestuurd. Bent u geen lid maar wilt u 
zich (gratis) abonneren op De Reserveofficier? Dat kan! 
Stuur een email naar secretaris@kvnro.nl.

Voor een bescheiden bijdrage per jaar bent u al lid van 
de KVNRO. Wilt u lid worden van onze vereniging? 
Stuur dan een email naar ledenadministratie@kvnro.nl.

Themanummer De Reserveofficier 

over het nieuwe HR-model Defensie 

met staatssecretaris van Defensie 

Barbara Visser

Aankomende maand verschijnt een speciale editie van  
De Reserveofficier. Deze staat geheel in het teken van 
het nieuwe HR-model bij Defensie.

Niemand minder dan staatssecretaris van Defensie 
Barbara Visser maakt haar opwachting in dit speciale 
themanummer. Na de verkiezingen van afgelopen 
maart komt Barbara Visser niet meer terug in de 
Tweede Kamer. In een uitgebreid interview vertelt zij 
over haar grootste prestatie bij Defensie, haar politie-
ke testament. 

Wat betekent de komst van het nieuwe HR-model voor 
haar? Waarom vindt zij dit zo belangrijk? Hoe heeft 
zij het nieuwe HR-model op de agenda gekregen bij 
Defensie? 

Dit alles en meer leest u in het volgende nummer van 
De Reserveofficier!
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Uit de Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Gene-
raal der Krijgsmacht¹:

“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. Waar op 
dit moment behoefte aan bestaat is focus 
oftewel keuzes”.

“De registratie van het verlof, de dienstreizen 
en de uren van bijvoorbeeld de meeste reservis-
ten gebeurt handmatig. Automatisering is hier 
hard nodig om in de pas te blijven lopen met 
de rest van de organisatie”.

“De inzet van de reservisten binnen de krijgs-
macht is ook in 2020 toegenomen. Het CLAS 
beproeft nieuwe vormen van inzet in het kader 
van Terrorisme in Nederland (TIN). Het CLSK 
werkt aan de positionering van de Groep 
Luchtmacht Reserve als een structureel gegaran-
deerde flexibele capaciteit. De KMar heeft de 

Jaarrapportage 2020 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Koers uitgezet, het 
terrein blijft uitdagend
Tekst: kapitein Kim Bogte (KVNRO) | Foto’s: Jaarrapportage 2020 IGK

inzet van reservisten in het kader van ‘adaptief 
aan de grens’ verder verbeterd en het volledig 
gelijkwaardig inzetten van reservisten naast 
beroepscollega’s is inmiddels de norm gewor-
den. Het CZSK zet de reservisten vooral in als 
tijdelijke vulling van vacatures binnen de staan-
de organisatie, dat doorgaans voltijds inzet van 
de reservist vraagt”.

“Met een toenemende inzet van reservisten 
wordt hun roep om passende contract- en 
aanstellingsvormen steeds sterker. In het nieuwe 
HR-model wordt gekeken naar nieuwe contract- 
en aanstellingsvormen voor militairen en bur-
gers. Ik verwacht dat het huidige systeem voor 
individuele afspraken met reservisten komt te 
vervallen en wordt ondergebracht in een con-
tractvorm voor deeltijdmilitairen”. 

“Als Defensie een serieuze stap wil maken 
richting een adaptief ingestelde krijgsmacht 
waarin voltijds- en deeltijdsmilitairen naast en 
met elkaar werken zal ze passende contractvor-
men moeten bieden en de rechtspositie van de 
reservist en beroepsmilitair meer in lijn brengen 
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met elkaar. Dit proces van harmonisering is nog 
niet voldoende afgerond. Bied reservisten meer 
zekerheid en duidelijkheid op het gebied van 
aanstelling en contract”.

“Het onderwerp Reservisten bij Defensie kent 
veel ontwikkelingen waardoor het integraal 
overzicht zoek dreigt te raken. Met goede 
bedoelingen is een groot aantal verbetermaatre-
gelen geïdentificeerd om de inzet van reservis-
ten steeds meer te integreren in de reguliere 
bedrijfsvoering als flexibele schil. Ik heb de 
bewindslieden geadviseerd om prioriteiten te 
stellen zodat er meer focus komt om zichtbare 
resultaten te bereiken. De rechtspositie van de 
reservist neemt daarin een centrale rol. Geba-
seerd op mijn werkbezoeken en gesprekken met 
overlegorganen van reservisten adviseer ik om 
voor de korte termijn de prioriteit te leggen bij 
1. Passende contract- en aanstellingsvormen 
voor reservisten, 2. Duidelijke afspraken over de 
toegang tot voorzieningen bij Defensie zoals 
gezondheidszorg, vergoedingen, etc., 3. Een 
betere toegang tot Opleidingen & Trainingen, 4. 
Verbetering van het materiaal en persoonlijke 
uitrusting en 5. Verbetering van de administratie-
ve ondersteuning”.

Zomaar een greep over reservisten uit de 
Jaarrapportage 2020 van de Inspecteur-Gene-
raal der Krijgsmacht. In de jaarrapportage doet 
de IGK verslag van zijn werkzaamheden als 
onafhankelijk adviseur van de minister, Inspec-
teur der Veteranen, Inspecteur der Reservisten en 
als bemiddelaar voor actief dienend en gewe-
zen defensiemedewerkers en hun thuisfront. 

Gelukkig constateert de IGK ook dat de aan-
dachtspunten opvolging vinden en dat er bewe-
gingen zijn ingezet om te komen tot oplossingen 
en tastbare resultaten. Maar het feit blijft dat 
nog veel verbeteringen ten aanzien van reservis-
tenkwesties mogelijk en noodzakelijk zijn.  
 
De vraag is dus wat de komende tijd met de 
aanbevelingen van de IGK wordt gedaan. 
Defensie begeeft zich momenteel in het transi-
tielandschap voor een nieuw HR-model. Zoals 
we eerder in dit blad hebben kunnen lezen, 
loopt het CLAS al vooruit op 2024 (het jaar 
waarin het raamwerk van het HR-model gereed 
moet zijn) en implementeert het maatregelen 
voor het plaatsen van de reservist dichterbij de 
operationele lijnen en inzetmomenten. En we 

weten uit betrouwbare bron dat CLSK ook bezig 
is met het kijken naar de plaat van de reservist 
binnen de organisatie. CZSK en de KMar zullen 
achter de schermen ongetwijfeld ook al druk-
doende zijn. Maar dat is op OPCO-niveau. Wat 
gaat ‘Den Haag’ doen in de tussentijd, en hoe 
worden reservisten en onze leden daar dan 
over geïnformeerd? De IGK waarschuwt waar-
schijnlijk niet voor niets: het integraal overzicht 
dreigt zoek te raken. 

Als het overzicht al op het hoogste dek een 
uitdaging is, hoe moet dat dan voor de reservist 
zelf zijn? En voor de reserveofficieren, onze 
leden? De KVNRO houdt de ontwikkelingen 
daarom zo goed mogelijk in de gaten. Via onze 
Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (waaraan u 
kunt meedoen! – zie pagina 9) en onze contac-
ten met de stakeholders van de KVNRO. Zo 
proberen wij de beschikbare informatie zo snel 
en zo goed mogelijk met onze leden te delen.  

Binnenkort wordt door Defensie waarschijnlijk 
een pakket maatregelen aangenomen om 
slagen te maken met het verbeteren van de 
rechtspositie van de reservist. In het volgende 
nummer van De Reserveofficier – een speciaal 
themanummer over het nieuwe HR-model – daar-
over meer.

Hebt u vragen over de ontwikkelingen? 
Stuur dan een email naar ons Arbeidsvoorwaar-
den-team, via: 
Maj Jan Haitsma (jan.haitsma@hotmail.com) 
en/of LKol Ron Burm (burm@awvn.nl).

1 https://www.defensie.nl/onderwerpen/igk/downloads/
jaarverslagen/2021/03/15/jaarrapportage-igk
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Voorzitter van de CIOR Seminar Committee, 
LKol Hans Garrels, opende het seminar. Er 
namen 64 deelnemers uit 19 landen aan deel. 
Deskundige sprekers werden afgewisseld met 
levendige discussies tussen de participanten. 
Het informele samenzijn na afloop werd 
vanwege de coronacrisis wel node gemist.

De KVNRO participeert actief in de ‘Confede-
ration Interalliée des Officiers de Reserve’ 
(CIOR, Interallied Confederation of Reserve 
Officers) en diens medische zusterorganisatie 
‘Confederation Interalliée des Officiers Médi-
caux de Reserve (CIOMR, Interallied Confede-
ration of Medical Reserve Officers). 

CIOR vertegenwoordigt de belangen van meer 
dan 1,3 miljoen reserveofficieren in 34 partici-
perende naties binnen en buiten de NAVO. 
Hiermee is CIOR ‘s werelds grootste militaire 
reserveofficieren-organisatie. 

De KVNRO wil onderzoeken hoe we de 
CIOR-activiteiten beter kunnen ontsluiten bij 

onze leden, zodat er binnen de KVNRO een 
kennisnetwerk met betrekking tot CIOR ont-
staat. Hiervoor zijn diverse handreikingen 
gedaan door LKol Hennie Verkerk, vice presi-
dent CIOR van de KVNRO. Het Hoofdbestuur 
gaat graag met hem in gesprek over hoe CIOR 
bij de leden en bij Defensie beter gepromoot 
kan worden. 

Meer informatie derhalve volgt!
Voor meer informatie over CIOR: 
https://cior.net/  
En voor meer informatie over CIOMR: 
https://ciomr.org/ 

Wilt u weten wie de afgevaardigden van de 
KVNRO zijn in CIOR/CIOMR? De KVNRO 
heeft een eigen pagina over haar afgevaardig-
den en het CIOR/CIOMR, zie: 
https://www.kvnro.nl/cior-ciomr/. 

Voor meer informatie over de activiteiten van 
de KVNRO in CIOR en CIOMR en over het 
CIOR en CIOMR zelf kunt u contact opnemen 
met luitenant-kolonel Werner Kieftenbeld via:
w.kieftenbeld@kvnro.nl. 

De rapportages en presentaties van het CIOR 
Seminar zijn beschikbaar op onze website: 
https://www.kvnro.nl/2021/03/28/
rapportages-uit-cior-seminar-beschikbaar/.

Tekst: kapitein Kim Bogte (KVNRO) | Foto’s: CIOR

CIOR Seminar:

‘The Arctic: New Area 
of Conflict?’ 
en meer info over CIOR/CIOMR

Van 22 tot en met 24 februari 2021 vond het virtuele CIOR Seminar plaats met 

als thema ‘The Artic: New Area of Conflict?’. 
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Als (oud) defensiemedewerker wil je (voor je 

gezin) een zorgverzekeraar die jou begrijpt. 

Daarom is er Zorgzaam, voor iedereen die 

dicht bij Defensie staat. Zo zijn we er onder

andere voor burgermedewerkers en hun 

gezin en gezinsleden van militairen. 

Want zorg is onze missie.

Compleet & collectief verzekerd.

Ga naar zorgzaam.nl/kvnro

 en maak kans op een

  zorg
 is
onze
 missie
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Reserveofficieren en onze leden spelen hierbij 
wat mij betreft een belangrijke rol. Met hun 
bijzondere combinatie van ervaring, expertise 
en opleiding kunnen zij de krijgsmacht verster-
ken en de positie van Defensie in de samenle-
ving verstevigen. En dat is hard nodig, zeker 
nu financiële middelen bij Defensie schaars 
zijn en Defensie het moeilijk heeft om goed 
personeel te behouden. 

Onze leden kunnen dus een deel van het 
verschil maken en de komende jaren nog 
belangrijker worden. De KVNRO is een 
schitterende vereniging met veel potentie 
binnen en buiten Defensie. De combinatie van 
reserveofficieren b.d. en jonge reserveofficie-
ren binnen onze vereniging is uniek. We 
kunnen met elkaar veel van elkaar leren, en 
voor elkaar en de vereniging écht dingen 
‘voor elkaar’ krijgen. Ik vind het daarom 
geweldig dat ik mag bijdragen aan het 
verstevigen van de positie van de KVNRO 
binnen en buiten Defensie en binnen internati-
onale verbanden zoals CIOR/CIOMR. 

In 2025 willen we met de KVNRO voor 
reservisten en reserveofficieren de logische 
gesprekspartner voor Defensie zijn en een 
actieve nationale en internationale netwerkor-
ganisatie. Om de belangen van onze reserve-
officieren nog beter te behartigen, gaan we 
ons daarom actief opstellen tussen de stake-
holders van de KVNRO. Op deze wijze 
dragen we bij aan een op zijn taak bereken-
de krijgsmacht, bevorderen we goede betrek-
kingen tussen de samenleving en de krijgs-
macht en geven we invulling aan de (kennis) 
behoefte van onze leden en stakeholders. 

Communicatie KVRNO
Tekst: kapitein Kim Bogte (KVNRO)

De Defensievisie 2035 liegt er niet om: de dreigingen voor Nederland en de Nederlandse 

belangen zijn divers en alom tegenwoordig. Onze vrijheid is kwetsbaar en dat beseffen 

we in deze coronatijd misschien wel des te meer. Gelukkig hebben we de krijgsmacht 

om onze vrijheid te beschermen. 

Communicatie speelt bij dit alles een belangrij-
ke rol. We moeten zorgen dat we meer leden 
aantrekken, zodat onze continuïteit gewaar-
borgd wordt, we als vereniging nog meer 
invloed krijgen en er een goede balans is 
tussen jongere en oudere leden. Ook moeten 
we onze zichtbaarheid binnen Defensie 
vergroten. We kunnen ons als vereniging 
profileren als dé expertgroep bij gesprekken 
over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, 
rechtspositie en het toekomstige HR-model.

Onze afdelingen en ereleden helpen ons hier 
enorm bij. Zij zijn de ambassadeurs van onze 
vereniging en een belangrijk aanspreekpunt 
voor onze leden. Ik kijk daarom al uit naar 
onze verdere samenwerking. 

Zoals Winston Churchill zei: “Vliegers stijgen 
het hoogst als ze tegen de wind in gaan”. 
Samen kunnen we de KVNRO en elkaar 
versterken, en zo komen we het hoogst van 
allemaal.

communicatie@kvnro.nl 
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Naast deze idealistische doelstellingen sta ik 
vanuit het hoofdbestuur opgesteld voor een 
gedegen financieel huishoudboekje van de 
vereniging. Vanuit mijn 28 jaar ondernemers-
ervaring weet ik dat het goed op orde hebben 
van de financiën belangrijk is, en natuurlijk 
neem ik die taak serieus. 

En zoals het gezegde is: “de beller is sneller”. 
Weet mij derhalve ook te vinden: Marcel 
Walda, 06-51331552. Dan heb ik tevens 
beeld en geluid bij de boodschap. Voor de 
rest is mailen naar penningmeester@kvnro.nl 
altijd prima.

Vanuit de luchtmacht ben ik militair secretaris 
voor het PDB (Platform Defensie Bedrijfsleven) 
en militair secretaris voor de raden van advies 
van de vliegbases Eindhoven, Gilze-Rijen, 
Volkel en Woensdrecht. Daarvoor was ik 
commandant van 519 squadron van de Groep 

Luchtmacht Reserve. En in een grijs verleden 
was ik 22 jaar postcommandant vrijwillige 
brandweer Venlo, Veiligheidsregio Lim-
burg-Noord.

Als mensen-mens vaar ik het meest wel bij het 
hebben van persoonlijk contact met u en 
anderen. Het is denk ik een van mijn sterktes. 
Dat is vanwege 3 redenen. Het is altijd of heel 
vaak interessant, ik heb oprechte interesse in 
u, uw mening en uw omgeving, en ik ben als 
Limburger op mijn leeftijd niet vies van een 
biertje of glas wijn.  :-)

Deze eerste tijd heb ik nog nodig om het 
penningmeesterschap volledig te beheersen, 
en we zitten natuurlijk ook nog in coronatijd. 
Ik kom zodra het kan graag gauw naar u toe. 
Op naar een mooie samenwerking!

LtKol Marcel Walda

Nadere kennismaking 

penningmeester 

Beste militaire collega’s, beste medestrijders voor behoud van vrede en veiligheid in

de wereld, maar zeker ook binnen de EU!

Een bijdrage leveren aan bovenstaande is mijn eerste doel binnen Defensie. 

Vervolgens samen met u ons signaal vertolken vanuit de KVNRO als belangenvereni-

ging en uitdragen naar samenleving en landbestuurders, is mijn tweede ideaal.
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U kunt ons vinden op de volgende social media kanalen. Volg ons voor nog meer nieuws 
over de vereniging:

 https://www.facebook.com/reserveofficier/  

 https://twitter.com/kvnro_  

 https://www.instagram.com/kvnro_/ 

 https://www.linkedin.com/company/kvnro?originalSubdomain=nl 

KVNRO Symposium op 25 november – Coronacrisis toont aan: 

meer civiel-militaire samenwerking noodzakelijk

Op donderdag 25 november a.s. vindt het KVNRO Symposium plaats. Al meer dan een 
jaar is de hele wereld, en dus ook Nederland, in de ban van de coronapandemie. Meer 
dan ooit tevoren blijkt Defensiesteun onontbeerlijk. Tijdens deze crisis is op tal van terrei-
nen personeel en materieel van de krijgsmacht ingezet. 

Voorbeelden hiervan zijn planningscapaciteit bij de landelijke patiënten spreiding, het 
inrichten van coronazorghotels, het voorbereiden en bemensen van snelteststraten, het 
helpen met geneeskundige capaciteit in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en 
het ondersteunen bij het vaccinatieprogramma. Ook bij het toezicht en handhaving heeft 
Defensie de politie en BOA’s ondersteund. 
De grote vraag die zich aandient is: wat hebben we hiervan geleerd? Waar ging het goed 
en wat kan er nog beter, ter voorbereiding op grootschalige toekomstige crises? 

Tijdens het symposium willen we analyseren op welke terreinen de civiel-militaire samen-
werking ten behoeve van de nationale veiligheid verder kan worden versterkt. Uiteraard 
kijken we hierbij óók  aar de inzet van reservepersoneel. 

Met een rijk gevuld programma, diverse pitches, panels en interactie met het publiek 
belooft het een zeer interessante dag te worden. Nadere informatie, ook of het symposium 
fysiek of online plaats zal vinden, volgt spoedig. Volg onze website, nieuwsbrieven en 
social media voor het laatste nieuws! 

Social media kanalen KVNRO

aankondiging KVNRO Symposium
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Colofon

De KVNRO
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) is de vereniging van en 
voor alle reserveofficieren van de Nederlandse krijgsmacht. De vereniging is opgericht op 22 
december 1917 en is onder andere aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers 
de Réserve (CIOR) en de Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR). 

Momenteel heeft de KVNRO ca. 1.050 leden. Zie voor meer informatie www.kvnro.nl. 

Beschermheer van de KVNRO
Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven 

Ereleden van de KVNRO 
Luitenant-kolonel b.d. Piet Antonissen
Majoor Henk van de Kraats
Kolonel b.d. Gerard Lettinga
 
Afdelingen KVNRO

Amsterdam-Kennemerland https://www.kvnro.nl/afdelingen/amsterdam-kennemerland/  

Brabant   https://www.kvnro.nl/afdelingen/brabant/  

Curaçao    https://www.kvnro.nl/afdelingen/curacao/  

Den Haag    https://www.kvnro.nl/afdelingen/den-haag/  

Friesland    https://www.kvnro.nl/afdelingen/friesland/  

Groningen-Drenthe   https://www.kvnro.nl/afdelingen/groningen-drenthe/  

Limburg    https://www.kvnro.nl/afdelingen/limburg/  

Oost     https://www.kvnro.nl/afdelingen/oost/  

Rotterdam    https://www.kvnro.nl/afdelingen/rotterdam/  

Twente    https://www.kvnro.nl/afdelingen/twente/  

Utrecht    https://www.kvnro.nl/afdelingen/utrecht/  

Zeeland    https://www.kvnro.nl/afdelingen/zeeland/ 
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Colofon

Aan dit nummer werkten mee
LKol Ronald Vuijk (voorzitter KVNRO) voorzitter@kvnro.nl  
LTZ2 Wouter de Wijs (secretaris KVNRO) secretaris@kvnro.nl  
LtKol Marcel Walda (penningmeester KVNRO) penningmeester@kvnro.nl  
Kap Ayelt Gijzen (vice voorzitter KVNRO) vice-voorzitter@kvnro.nl  
Maj Jan Haitsma (arbeidsvoorwaarden en ledenadministratie KVNRO) janhaitsma@hotmail.com  
LKol Ron Burm (arbeidsvoorwaarden KVNRO) burm@awvn.nl  
 
Hoofd-/eindredactie en samensteller van De Reserveofficier 
Kap Kim Bogte (communicatie KVNRO) communicatie@kvnro.nl 

Ondersteuning redactie
Lijkt het u leuk de redactie te ondersteunen met het verzamelen en schrijven van artikelen? 
U bent van harte welkom! We zijn op zoek naar structurele ondersteuning. 
De Reserveofficier komt 4 keer per jaar uit en ook meerdere interessante themanummers staan 
op de rol voor 2021. 
Maak uw interesse kenbaar via communicatie@kvnro.nl.  

Aanleveren kopij
Hebt u kopij voor De Reserveofficier? Stuur deze dan naar communicatie@kvnro.nl. 
Uiteraard zijn uw foto’s ook van harte welkom, mits deze elk groter dan 300 Kb zijn.
De eindredactie heeft het recht aangeboden kopij te weigeren, te redigeren en/of in te korten.
 
Ontwerp en lay-out van De Reservofficier
De Bink – “méér dan alleen drukwerk” 
Rooseveltstraat 3 
2321 BK Leiden 
Telefoon: +31-71 531 1021 
Whatsapp: +31-71 531 1021 
Email: info@bink.nl  
KVK Leiden: 28105793
 
Adverteren in De Reserveofficier
Wilt u of kent u iemand die geïnteresseerd is in adverteren in De Reserveofficier? 
Stuur dan een email naar penningmeester@kvnro.nl. 

DE RESERVEOFFICIER  |  NUMMER 1 | 202124

mailto:voorzitter@kvnro.nl
mailto:secretaris@kvnro.nl
mailto:penningmeester@kvnro.nl
mailto:vice-voorzitter@kvnro.nl
mailto:janhaitsma@hotmail.com
mailto:burm@awvn.nl
mailto:communicatie@kvnro.nl
mailto:communicatie@kvnro.nl
mailto:communicatie@kvnro.nl
mailto:info@bink.nl
mailto:penningmeester@kvnro.nl

	_Hlk67990212
	_Hlk67842037

