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Abonnement 
November Romeo
Veel reservisten krijgen November Romeo 
in ‘de lijn’ doorgestuurd. Maar dit gebeurt 
niet altijd. Voor iedereen bestaat de 
mogelijkheid om zich gratis te abonneren. 
Niet alleen reservisten, maar ook andere 
geïnteresseerden zoals beroepsmilitairen, 
familieleden of werkgevers. Aanmelding 
is simpel. Op onderstaande link kan 
iedereen zich inschrijven met een 
e-mailadres. Bij verschijning van 
November Romeo komt direct een bericht 
om de nieuwste editie online te openen. 
Abonnement stopzetten? Onder iedere 
mail van November Romeo staat de 
functie ‘uitschrijven’. In- of uitschrijven 
voor het abonnement is eenvoudig: 
http://inschrijven.reservistenlandmacht.nl

Ook op intranet landmacht
In Mulan, het intranet van het Ministerie 
van Defensie, is November Romeo 
ook te vinden in het intranet portal 
reservisten CLAS. November Romeo heeft 
een opvallende button op deze pagina: 
http://intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/
organisatie/eenheden_directies/kabinet/
Landingspagina_Reservisten_KL/index.aspx

Centrale portal 
intranet CLAS over 
reservisten
Het Commando Landstrijdkrachten 
heeft op intranet een speciale 
landingspagina voor en over reservisten. 
Deze portal wijst snel de weg naar 
alle zaken die met reservisten te 
maken hebben. Met grote buttons in 
heldere iconen is alles overzichtelijk 
gepresenteerd. Alle landmachteenheden 
met reservisten hebben een button, 
evenals clustervragen als ‘Ik wil een 
reservist inzetten’ of ‘Hoe zit het met 
P&O/arbeidsvoorwaarden’. De portal 
helpt iedereen binnen CLAS om direct 
het juiste antwoord te krijgen over 
de inzet van, het omgaan met en de 
regelgeving rond reservisten. Ook actief 
dienende reservisten vinden er veel 
broninformatie.
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VOORWOORD

Beste lezers,

Voor u ligt de nieuwe editie van ons magazine 
de November Romeo. Een blad van en voor 
reservisten binnen de Koninklijke Landmacht. 
In dit magazine weer veel actualiteiten en 
verslagen over de inzet van onze reservisten. 
Dat we als reservist belangrijk zijn voor de 
defensie organisatie is natuurlijk niet nieuw. 
Kijk je echter naar de infographics in dit 
magazine dan zie je dat we steeds belangrijker 
worden! Zo hebben we in 2017 ruim 210 
‘Individuele Inzet Reservist (IIR)’-aanvragen 
kunnen invullen. Nu, aan het einde van maart, 
zitten we al op de 100 ingevulde aanvragen. 
Vanuit dat perspectief zijn we het bureau aan 
het versterken met een aantal collega’s. 

Vanuit mijn functie kom ik geregeld in 
contact met mensen die zich meer dan 
normaal verdienstelijk maken voor het 
reservistendomein. Mensen die ik los van 
‘mooie woorden’ een fysieke blijk van 
waardering wil geven. Passend in de militaire 
traditie is daarom een coin ontworpen en 
geslagen in een beperkte oplage van slechts 
100 stuks. Als Plaatsvervangend Inspecteur 
Reservepersoneel KL (Plv IRP-KL) mag ik deze 
in voorkomende gevallen uitreiken.

In aanmerking komen deeltijd militairen 
(reservisten), voltijdsmilitairen (beroeps) 
en civiele personen die zich in hoge mate 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de positie 
van reservisten in de krijgsmacht. Het is zeker 
niet de bedoeling om met deze bijzondere 
coin te gaan strooien. Wie ‘m ontvangt heeft 
iets opmerkelijks gepresteerd. Om willekeur te 
voorkomen zijn een paar criteria opgesteld. Zo 
dient de ontvanger minimaal 5 jaar actief te 
zijn, of te zijn geweest, binnen de krijgsmacht 
en moet hij/zij bijzondere prestaties hebben 
verricht, waarvan reservisten merkbaar 
voordeel hebben gehad. We hebben een 
adviescommissie aangesteld bestaande 
uit het Hoofd Bureau Reservisten CLAS, de 
Korpscommandant Korps National Reserve, 
Hoofd Communicatie groep Reservisten CLAS 
en incidenteel toe te wijzen individuen. Het 
definitieve besluit om een coin uit te reiken 
ligt altijd bij de Plv IRP-KL.

Kent u iemand, waarvan u meent dat deze 
voor uitreiking in aanmerking komt? Stuur 
mij met alle plezier een gemotiveerd verzoek. 
Dit zal door de adviescommissie behandeld 
worden conform de genoemde criteria. Laten 
we er met elkaar voor zorgen dat deze blijk 
van waardering gepast wordt uitgerold.

Ik wens u verder veel leesplezier met 
wederom een fantastisch magazine!

Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 
Koninklijke Landmacht

N i e u w e  C o i n
BLIJK VAN  

WAARDERING
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Voor presentaties aan beslissers binnen de landmacht heeft het 
Bureau Reservisten CLAS een aantal belangrijke reservistencijfers 

uitgezocht over 2017. In dit artikel een grafisch overzicht van diverse 
gegevens, waaronder de urenbudgetten, de gemiddelde leeftijden en de 

getalsverhoudingen tussen beroepsmilitairen en reservisten. 

FEITEN EN CIJFERS RESERVISTEN

RESERVISTEN IN DE  
LANDMACHT ANNO NU BU

REAU
 RESERVISTEN

 CLAS

4



Het Bureau Reservisten CLAS is adviseur voor de 
Commandant Landstrijdkrachten. Zij fungeert 
als procesbewaker voor alle procedures rond 
reservisten. Op dit terrein is het bureau adviseur 
en aanjager. De organiserende en uitvoerende 
taken liggen doorgaans op de werkvloer van de 
eenheden. Het bureau helpt deze om de inzet 
van reservisten zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. Van een aantal onderwerpen is het 
bureau ‘producteigenaar’ en voert deze taken 
als eindverantwoordelijke ook uit. 

Momenteel onderscheidt het Bureau 
Reservisten CLAS deze aandachtsgebieden: 
1   Advies binnen CLAS over alle 

reservistenaangelegenheden
2  Werving en selectie
3  Individuele Inzet Reservisten (IIR)
4  Communicatie reservisten
5  Korps Nationale Reserve
6    Studie Reservist in Landmacht  

van Overmorgen
7    Ontwikkeling Reservist Operationele 

Capaciteiten (ROC)

8   Functioneel/Operationeel Concept Natres
9    Studie Bewaken en beveiligen in het 

nationale domenie (LvO 62)
10  Herzien Opleiding & Training (O&T)
11  Defensity College
12  Overig
13  Employer Engagement

De punten 1 t/m 5 zijn permanente activiteiten 
van het Bureau Reservisten CLAS. Daartoe 
behoort ook het Korpsbureau Nationale 
Reserve met de korpscommandant en 
korpsadjudant. De cijfers 6 t/m 13 zijn projecten 
of aandachtspunten, waarmee het bureau 
momenteel aan de slag is. Er is veel te  
doen en het bureau is de laatste tijd met diverse 
functionarissen uitgebreid om snelheid in 
projecten te krijgen of de stijgende werkdruk 
(bijvoorbeeld rond IIR) aan te kunnen. In de 
volgende edities van November Romeo zal 
steeds één van de projecten kort worden 
voorgesteld. Het spits wordt afgebeten door 
majoor Rob Moerman en project ‘Reservist in 
de Landmacht van Overmorgen’

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN   BEELD: KAP FRED WARMER en SLD1 MARVIN SCHAAP
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Gedurende het jaar 2017 waren er steeds 
reservisten op uitzending, in diverse functies, 
27 reservisten in totaal.

Reservisten op uitzending in 2017 (Frontfill)
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De oefening Peacock Supremacy bereidt 
45 Pantserinfanteriebataljon voor, samen 
met alle ondersteunden eenheden, op 
hun bijdrage aan de NAVO-flitsmacht VJTF 
(Very High Readiness Joint Taskforce). 

Ook de Duitse 2de Kompanie van 
Panzerbataillon 414 staat onder bevel van 45 
Pantserinfanteriebataljon. Een fotoverslag 
over de ondersteuning door natresmilitairen 
in een internationale setting.

TEKST/FOTO’S: SM HEIDIE MULDER

Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade oefenden tussen 10 februari en 3 maart 
in de Bondsrepubliek Duitsland tijdens ‘Peacock Supremacy’. Het natresbataljon 
van de brigade was daarbij ook betrokken. Ruim 30 mannen en vrouwen van 10 

Natresbataljon bewaakten in de eerste week de militaire voertuigen in Glietz. De 
opvolgende twee weken waren zij op het enorme oefenterrein van Guz Altmark te 

vinden om diverse bewakingsopdrachten uit te voeren. 

Bewakingstaken  
tijdens oefening  

Peacock Supremacy 
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De Nederlandse militaire bijdrage aan de Enhanced Forward Presence (eFP) in 
Litouwen is geen missie, maar een inzet. De reden is dat het een operatie betreft 
binnen het grondgebied van de NAVO. Desondanks is de gang van zaken vrijwel 

identiek aan een missiegebied. Standaard is een Public Affairs Officier (PAO) 
toegevoegd voor de interne en externe communicatie.  Pelotonscommandant 

Merien van der Velden van 20 Natresbataljon (hiervoor 30 Natresbataljon), ging 
als PAO in de rang van Eerste luitenant naar Litouwen voor drie maanden. Hij 

was als PAO de enige reservist tussen 250 Nederlandse beroepsmilitairen.

RESERVIST ALS PUBLIC AFFAIRS OFFICER:

MILITAIRE BIJDRAGE IN LITOUWEN 
OP DE KAART ZETTEN

IN
ZET RESERVIST
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Tijdens de inzet van de Luitenant Van 
der Velden bestond de battlegroup in 
Litouwen uit Duitsland (Framework 
Nation), Nederland, België, Noorwegen 
en Luxemburg. De Nederlandse eenheid 
is op dat moment de 13 Lichte Brigade, 42 
Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. 
Deze infanteristen maken voornamelijk 
gebruik van het Boxer-pantserwielvoertuig. 

Inzet met hoog profiel
Eerste luitenant Merien van der Velden 
dient al bijna 14 jaar bij het Korps Nationale 
Reserve. Begonnen als soldaat en 
opgeklommen tot pelotonscommandant, 
momenteel bij de Foxtrot Compagnie van 
20 Natresbataljon in Schaarsbergen. Op 

missie gaan of voor een langere tijd ingezet 
worden wilde hij al langer. Als eigenaar van 
een internetbedrijf is dat in zijn agenda in te 
roosteren. Eerdere reacties leverden niets 
op, maar in 2017 ging het snel. Merien: ‘13 
Lichte Brigade zocht een PAO. Het betrof 
een beroepsfunctie, maar de brigade kreeg 
het wegens personele krapte intern niet 
rond. Toen de uitvraag kwam om een 
reservist in te zetten was het kort dag. 
Binnen zes weken na mijn reactie zat ik op 
locatie. Opgewerkt en al.’

Na een korte Hand-Over-Take-Over 
van zijn voorganger kreeg hij al snel 
in de gaten dat hij een belangrijke rol 
vervulde. De aanwezigheid van de NAVO-

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: ELNT GRÜNBERG / SGT RABE (DEU)



bondgenoten dient ter geruststelling van 
de Litouwse bevolking en afschrikking 
richting Rusland. Naast de fysieke 
aanwezigheid speelt communicatie 
daarom binnen de opdracht een grote 
rol. De eFP heeft een hoog ‘mediaprofiel’. 
De  internationale belangstelling is groot, 
omdat dit inzetgebied te maken heeft met 
een gespannen geopolitieke relatie met 
buurman Rusland. 

Multinationaal leren werken
Als PAO had Merien drie hoofdtaken: 
externe communicatie (vooral 
mediabegeleiding en het produceren 
van nieuws/foto’s over de inzet),  interne 
communicatie en ‘community engagement’ 
(contacten en activiteiten organiseren 
in en met de lokale omgeving voor een 

optimaal draagvlak). Voor alle taken 
bestaan overlegstructuren in internationaal 
verband. Natuurlijk militair, maar ook met 
Litouwse organisaties en de Nederlandse 
ambassade in Vilnius.

Merien: ‘Je ziet hoe complex zo’n 
multinationale militaire inzet is. Er zijn 
cultuurverschillen, soms andere visies 
of afwijkende meningen. Het is zaak 
om continue de zaken met elkaar af te 
stemmen. Er is dan ook vertaalcapaciteit 
aanwezig. Informatie over oefeningen van 
de Nederlandse compagnie werden vertaald 
om ze voor internationaal gebruik geschikt 
te maken. Je leert in zo’n omgeving omgaan 
met vele nationaliteiten. En je ervaart hoe 
de NAVO in elkaar zit, denkt en werkt. Dat 
was heel boeiend om mee te maken.’
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Net als in de film
Wat de battlegroup tijdens haar 
aanwezigheid doet is veel oefenen. 
En wegens de mogelijkheden die 
Litouwen biedt, geregeld ook 
activiteiten die in Nederland vrijwel 
nooit beoefend worden, waaronder 
het afvuren van antitankwapens op 
een schietbaan of het met scherpe 
lading opblazen van een betonnen 
oefenbrug door pantsergenisten. 
Merien ging mee met alle 
oefeningen en probeerde daar zo 
vaak mogelijk media bij aanwezig 
te laten zijn.

Een hoogtepunt was het bezoek 
van minister-president Mark Rutte. 
Het was een zware delegatie 
omdat ook een programma met 
de president van Litouwen op 
het programma stond. Merien 
was erbij toen de officials werden 
opgehaald bij het vliegtuig en 
deze naast de kist plaatsnamen 
in de klaarstaande voertuigen. 
De colonne reed met hoge 
snelheid, twee auto’s breed, over 
de autosnelweg. Merien: ‘Dat is 
iets als in een film. De colonne 
verplaatst zich in cordon en alles 
moet wijken. Voor de minister-
president is het bekende kost, maar 
voor mij was het natuurlijk een 
bijzondere ervaring.’

Waardering van C-LAS Litouwen
Met Mark Rutte kwamen ook 
Nederlandse TV-teams en 

Wat is de eFP?
De NAVO besloot in juli 2016 tot 
oprichting van de Enhanced Forward 
Presence (eFP). Het betreft de inzet 
van vooruitgeschoven militaire 
eenheden uit diverse NAVO-landen in 
de Baltische Staten en Polen. Het doel 
van deze roterende inzet is tweeledig: 
deze landen laten zien dat de NAVO 
bondgenootschappelijk voor hun 
verdediging instaat en als duidelijk 
signaal ter afschrikking naar Rusland. 
Nederland maakt deel uit van het 
multinationale bataljon onder leiding 
van Duitsland in Litouwen.  

Uitreiking van 
tevredenheidsbetuiging 
door commandant 
strijdkrachten van 
Litouwen.
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journalisten mee. Merien denkt mee 
over hoe het bezoek optimaal in beeld 
gebracht kan worden, bijvoorbeeld bij 
het ontbijt voor de minister-president 
met Nederlandse militairen en de twee 
persmomenten tijdens het bezoek. Trots is 
hij op de ontwikkeling van het narrowcast 
systeem dat draait op beeldschermen in 
de eetzaal. Hij adviseerde hierover, kreeg 
groen licht en de beeldschermen werden 
geplaatst. Vanaf dat moment verschijnt 
voor de battlegroup relevante (niet 
missie-gevoelige) informatie in de eetzaal, 
zoals aankondigingen van gezamenlijke 
bindingsmomenten, sportactiviteiten en 
informatie over lokale activiteiten. De drie 
maanden vlogen voorbij. 

Merien heeft een uitgesproken mening 
over operationele inzet van reservisten: 
‘In mijn natresjaren zijn er maar relatief 
weinig inzetmomenten geweest. Iets wat 
we gelukkig wel steeds meer zien. Een 
gezonde verhouding tussen opleiden, 
trainen en inzet houdt iedereen juist scherp 

en maakt de reservist relevant. Of dat nu 
in Nederland is of in het buitenland. Van 
een echte inzet, en dat hoeft echt niet heel 
complex te zijn, leer je als reservist veel. 
Wij worden daarvan betere militairen, 
waarvan ook de beroepscollega’s 
profiteren. De reservist kan vanuit een 
eigen perspectief een goede bijdrage 
leveren. Die ervaring heb ik na Litouwen 
zeker. Er was een hele fijne samenwerking 
met de collega’s van de 13e Lichte Brigade’. 
Voor zijn werk als PAO krijgt Merien een 
tevredenheidsbetuiging van de Litouwse 
Commandant Landstrijdkrachten voor zijn 
rol op communicatiegebied. Die blijk van 
waardering kregen maar vier van de 250 
Nederlandse militairen. Een opsteker voor 
de operationele inzet van de reservist, zoals 
hij het zelf ziet. ‘Ik hoop dan ook dat de zich 
vernieuwende landmacht haar reservisten 
(nog) meer operationeel in gaat zetten. 
Dat is win-win voor iedereen. En waarom 
niet een keer een pilot met een Natres 
bewakings- en beveiligingsdetachement in 
missiegebied?’
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Van beroepsmilitair naar reservist. En van een jarenlang dienstverband 
bij de Delta Compagnie van 30 Natresbataljon naar de Groep Luchtmacht 
Reserve. Korporaal der eerste klasse Jeffrey Kloek heeft een interessant 

militair-CV. Als beroeps werd hij onderscheiden voor zijn inzet in Irak met 
het Kruis van Verdienste, een militaire Dapperheidonderscheiding. Over 

kameraadschap en discipline als drijfveren.

KORPORAAL1 KLOEK DRAGER DAPPERHEIDSONDERSCHEIDING

EX-BEROEPS BEHOUDT ALS ACTIEF 
RESERVIST ‘WARME BAND’

PRO
FIEL
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Als jochie droomt Jeffrey Kloek al van een baan 
als militair. Het avontuur, de spanning en het 
kameraadschap lijken hem fantastisch. Na de 
MAVO en een jaar OJKL (voorganger van VEVA) 
mag Kloek solliciteren en wordt zijn droom 
werkelijkheid. Hij begint in 2002 met zijn 
militaire basisopleiding in Oirschot en wordt 
daarna geplaatst bij 42 Bataljon Limburgse 
Jagers (42 BLJ). Zijn taak: boordschutter 25mm 
kanon op een YPR 765 panterrupsvoertuig bij 
de pantserinfanterie. Tevens werd hij opgeleid 
tot MAG schutter, AT-4 schutter en 40 mm 
schutter.

Boordschutter in actie
In 2004 volgt uitzending naar Irak met 42 
BLJ. Jeffrey is dan 18 jaar. Op 17 mei 2004, 

tijdens een vehicle checkpoint op een 
aanvoerroute van Irak, komt zijn groep in een 
grote hinderlaag terecht. Alles zit tegen. Ze 
zijn in de minderheid, het is pikkedonker, de 
helderheidsversterkers functioneren niet, de 
batterijen zijn leeg... Ook hebben ze geen idee 
wat er zich om hen heen bevindt wanneer 
de hel losbreekt. Een felle lichtflits gevolgd 
door een keiharde knal, waarna een RPG 
rakelings langs Kloek’s voertuig suist. Even 
is hij gedesoriënteerd maar hij herstelt zich 
en komt in actie. Hij schakelt in zijn sector 
met het boordwapen en lichtspoormunitie 
zeven mannen uit met AK’s en RPG’s. Mede 
dankzij zijn snelle en effectieve handelen zijn 
er geen gewonden of doden gevallen aan 
Nederlandse zijde. Voor hun moedige optreden 

TEKST: SLD1 LUUK MAAS FOTO’S: KAP FRED WARMER EN ARCHIEF KPL1 KLOEK



ontvingen hij en zijn maat Ralf tijdens de eerste 
Veteranendag op 29 juni 2005 uit handen van 
Willem-Alexander het Kruis der Verdienste. 
Ze waren de eersten die deze eer na 42 jaar te 
beurt viel.

Terug in Nederland werkte hij van 2005 
tot 2007 bij 17 pantserinfanteriebataljon 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Hij 
blonk uit op de schietbaan en werd Schutter 
Lange Afstand, met als verste treffer een 
kopschot in een bunker op 1475 meter 
(tijdens oefening). In 2007 ging hij wederom 
op uitzending, dit keer naar Uruzgan in 
Afghanistan. Hierna werkte hij van 2007 tot 
2012 als Crypto Courier op het Joint Force 
Command HQ te Brunssum en vervoerde 
geclassificeerde documenten tussen de 
hoofdkwartieren. Twee keer per maand vloog 
hij naar Kabul, en maandelijks naar Sarajevo, 

de rest vervoerde hij per auto in Nederland, 
Duitsland, Luxemburg en België. Van 2008 
tot 2012 was hij actief in het Schietteam 
KL en neemt wereldwijd deel aan combat-
wedstrijden op het hoogste niveau.

Mist de ‘groene sfeer’
Begin 2011 krijgt Kloek te maken met de 
enorme bezuinigingen op Defensie. Omdat 
hem geen zekerheid op een vast contract kan 
worden geboden, maakt hij bewust de switch 
naar de politie. Een betaalde MBO4 opleiding 
volgt in 2012. Na afronding hiervan krijgt hij in 
2015 een vast politiecontract. Omdat Defensie 
toch zijn grote liefde blijft, solliciteert hij bij het 
Korps Nationale Reserve en komt in 2013 bij 
de Delta Compagnie van 30 Natresbataljon. Hij 
miste ‘het groene leventje’. De mentaliteit en 
kameraadschap die je binnen Defensie ervaart, 
vind je naar zijn mening nergens anders. In dit 
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geval bood de Natres een prachtig alternatief en 
het voelde voor hem meteen vertrouwd. 

De kameraadschap en de discipline vindt hij 
dan ook de voornaamste verschillen tussen 
Defensie en zijn baan bij de politie. Waar je bij 
de landmacht altijd minimaal met tien man 
onderweg bent en je elkaar door en door kent, 
werk je bij de politie in onregelmatige diensten 
en ben je met z’n tweeën. Een wezenlijk verschil. 
Binnen de politie zijn er ook minder tradities. Zo 
was Kloek verbaasd dat hij geen bier over zijn 
nieuwe hoofdagentstrepen kreeg! 

Onderofficier volgende stap
Sinds zijn onderscheiding is hij lid van de 
Vereniging Dragers Militaire Dapperheids-
onderscheidingen. De leden treffen elkaar 
op vaste momenten in het jaar, waaronder 
het defilé op de Nationale Veteranendag 
in Den Haag. Vanwege zijn onderscheiding 
wordt hij ook vaak uitgenodigd op speciale 
gelegenheden. Vaak met veel ceremonieel, 
zoals de inhuldiging van de Koning en de 
uitreiking van de Militaire Willemsorde 
aan Marco Kroon en Gijs Tuinman. Ook zet 
Jeffrey zich in voor de ‘Wounded Warriors 
Nederland’. Deze stichting houdt zich 
bezig met de erkenning en waardering van 
lichamelijk of psychisch gewonde veteranen. 
Hij steunt de stichting, en helpt af en toe mee 
als vrijwilliger bij verschillende activiteiten.

Er blijft altijd iets te wensen over voor 
deze militaire duizendpoot, zo zou hij 
het liefst nog een (of een aantal) keer op 
uitzending gaan, en wil hij graag sergeant 
worden. Bij de Natres lukte dit niet door de 
combinatie met zijn politiebaan. Mogelijk 
zijn er voor een onderofficiersfunctie in de 
toekomst mogelijkheden binnen de Groep 
Luchtmacht Reserve (GLR). De switch is 
begin 2017 gemaakt en zijn indrukken bij 
de eenheid zijn goed. Jeffrey ziet nieuwe 
mogelijkheden; zo kan hij lid worden van de 
vaste vaandelwacht en worden er geregeld 
uitvragen gedaan voor inzet bij interessante 
(buitenlandse) oefeningen, steunverleningen 
en zelfs uitzendingen. Ook mag hij bij de 
CP-100 draagploeg, deze verzorgt militaire- 
en koninklijke uitvaarten. Voor Kloek is 
het de hoogst haalbare eer als militair om 
hieraan deel te mogen nemen. Ook vindt hij 
het geweldig om kennis over te dragen aan 
collega militairen.



‘Visie en Roadmap Reservisten in de Landmacht van Overmorgen’. 
Dit is de naam van de studie die in januari 2018 is gestart. Deze studie 

moet antwoord geven op de vraag welke rol reservisten vervullen in de 
landmacht over drie tot tien jaar. Projectleider in Utrecht is majoor Rob 

Moerman van 1 CMI Commando. Wat staat er te gebeuren?

STUDIE LANDMACHT VAN OVERMORGEN GESTART

VISIE EN ROADMAP ZET TOEKOMST 
RESERVISTEN OP DE KAART BU

REAU
 RESERVISTEN

 CLAS
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De laatste jaren is er meer aandacht 
voor de rol van reservisten. Trends zoals 
toenemende flexibiliteit op de arbeidsmark 
bieden nieuwe mogelijkheden. Ook 
Defensie kan meer  gebruik maken van 
flexibele werknemers, die deels voor de 
krijgsmacht werken en deels voor een 
andere werkgever. Ook wordt de wereld 
steeds onrustiger. Denk aan asymmetrische 
oorlogvoering aan de oostgrenzen van 
Europa. Tevens zien we verstoringen en 
vijandige activiteiten in het informatie 
domein zoals cyberaanvallen. 

Situatie vereist flexibiliteit
De toenemende instabiliteit is een 
dreiging voor de veiligheid en leidt tot 

een heroverweging over de inzet van 
de landmacht. Naast de focus op het 
bevorderen van de internationale rechtsorde 
en stabiliteit verschuift de focus naar de 
eerste hoofdtaak; beschermen van het eigen 
en bondgenootschappelijk grondgebied. De 
landmacht dient weer in staat te zijn om 
op brigadeniveau te opereren, met alle 
bijbehorende logistieke ondersteuning. Ook 
moet zij in staat zijn om als host nation een 
ontplooiing van bondgenootschappelijke 
strijdkrachten via Nederland naar de rest 
van Europa te ondersteunen. De landmacht 
zal hiervoor snel moeten kunnen inspelen 
op veranderende situaties en kwantitatief 
snel moeten kunnen groeien en krimpen. 
Flexibiliteit is daarbij troef.

TEKST: MAJ ROB MOERMAN FOTO’S: KAP FRED WARMER, FOTOARCHIEF BUREAU RESERVISTEN CLAS
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Tevens spelen snelle technologische 
veranderingen een rol. De opkomst van 
nieuwe technologieën zoals cyber, robots 
en drones vraagt om een organisatie die 
in moet spelen op de snel veranderende 
technologische wereld. Het binnenhalen van 
kennis door de inzet van reservisten en door 
nauw samen te werken met het bedrijfsleven 
wordt steeds belangrijker.

Nieuwe legervorming met reservisten.
Alle bovenstaande ontwikkelingen hebben 
geleid tot twee grote veranderingen. Ten 
eerste het ‘Total Force concept’, waarbij 
reservisten niet meer als extra schil om 
bestaande formaties heen staan, maar een 
integraal onderdeel gaan uitmaken van alle 

landmachtonderdelen. Hierbij zal gebruik 
gemaakt moeten worden van nieuwe 
mogelijkheden om probleemloos  
te switchen van beroeps naar reservist  
en visa versa.

Daarnaast is er de ontwikkeling naar de 
‘Adaptieve Krijgsmacht’. Het concept 
waarmee Defensie in samenwerking met 
de samenleving de potentiële (personele en 
materiële) inzetbare capaciteit zo duurzaam 
en flexibel mogelijk wil organiseren. In de 
toekomst is de landmacht een organisatie 
die bestaat uit een vast gedeelte (de 
kerncapaciteit) en een flexibele schil. Deze 
schil bestaat onder meer uit reservisten, 
inhuurkrachten en materiaal en diensten 
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die op afroep beschikbaar zijn. Dankzij deze 
vernieuwing moet sneller zijn te reageren op 
veranderingen in de wereld.

Om een eerste aanzet te geven aan deze 
veranderingen heeft de Commandant der 
Strijdkrachten aangegeven in 2021 te streven 
naar ten minste 90% gemiddelde vulling met 
vast personeel. Waarbij de eenheden naar 
behoefte worden aangevuld tot 100% vulling 
met personeel vanuit een flexibele schil. Deze 
veranderingen gaan niet vanzelf. Allereerst 
dient per landmachtonderdeel goed nagedacht 
worden waar en hoe we reservisten willen 
gaan inzetten.

Opzet studie 
De studie geeft  antwoord op de volgende 
hoofdvraag:  ‘Hoe bereikt het CLAS dat Reservisten 
een integrale, gegarandeerde en volwaardige rol 
spelen in de uitvoering van de Landmacht operaties 
en daarmee een structurele bijdrage leveren aan de 
beleidsdoelstellingen en een hernieuwde focus op de 
eerste hoofdtaak.’

Er zijn veel vragen die moeten worden 
beantwoord.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
• Beschikbaarheid van reservisten, hoe 

gaan we de samenwerking met het 
bedrijfsleven, werkgevers en zelfstandig 
ondernemers inrichten zodat reservisten 
voldoende - en tijdig beschikbaar kunnen 
zijn?

• Opleiding en training, hoe houden we 
iedere reservist ‘current’ afgestemd op 
de functie die de reservist bekleedt? 
Consequenties voor opleiding, training en 
oefening moeten worden onderzocht en 
goed worden ingericht.

• Arbeidsvoorwaarden en 
carrièremogelijkheden. Gelijkheid tussen 

beroeps en reservisten is een mooi 
uitgangspunt. Echter, hoe gaan we om 
met verschil in arbeidsvoorwaarden, hoe 
wordt civiele kennis gewaardeerd en hoe 
worden risico’s afgedekt?  

• Ook het cultuuraspect speelt een 
belangrijke rol. Door nauwere 
samenwerking neemt het wederzijds 
begrip al toe, de reservist wordt 
steeds meer een actief meedraaiende 
collega die ook integraal onderdeel van 
gevechtseenheden kan uitmaken.

Om deze vragen te beantwoorden is een 
interviewronde bij alle landmachteenheden 
begonnen. Hierbij wordt gekeken hoe deze 
denken over een nieuwe inrichting, waarbij 
structureel gebruik gemaakt wordt van 
flexibel personeel. Ook de randvoorwaarden 
om dit voor elkaar te krijgen worden 
besproken. Ook worden stakeholders uit 
het bedrijfsleven geïnterviewd. De wensen, 
mogelijkheden en onmogelijkheden gezien 
vanuit het bedrijfsleven en vanuit de reservist 
zelf worden besproken. Daarbij zijn ZZP’ers, 
bedrijfsverenigingen, vertegenwoordigers uit 
het MKB en grote ondernemingen betrokken. 

Op basis hiervan wordt een eerste opzet 
gemaakt van de visie en van de roadmap voor 
implementatie. Deze wordt aangehouden 
tegen de landmachtvisie, de ambitie, 
mogelijkheden en randvoorwaarden. Dit 
wordt neergelegd in het Operationeel 
Concept Landoptreden. De concept-
antwoorden zullen in brede werksessies 
worden besproken en vastgelegd. Rond 
het derde kwartaal 2018 wordt het 
resultaat opgeleverd: een visie op de rol 
van de reservist en uit een ‘roadmap’, een 
implementatie plan om de visie te realiseren.
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Juist de input van het bedrijfsleven is 
van groot belang voor deze studie. Het 
onderscheidende kenmerk voor reservisten 
is juist dat zij, naast een militaire 
betrekking, ook een civiele carrière 
hebben. Zij zijn in dienst van werkgevers 
of zijn zelfstandig ondernemer. Hierdoor 
ontstaat er een driehoeksverhouding die 
bepalend is voor de inzet van reservisten. 
Niet alleen op basis van mogelijke- en 
noodzakelijke beschikbaarheid, maar ook 
met de eventuele inzet van civiele kennis 
en vaardigheden. Het in kaart brengen en 
op elkaar afstemmen van alle belangen en 
behoeftes is een belangrijk onderdeel van 
de studie.

Benefits
De op te leveren Visie en Roadmap 
’Reservisten in de Landmacht van 
Overmorgen’ moet als uitgangspunt 
dienen voor behouden, vergroten en 
verbeteren van het bestand militair 
reservepersoneel in de landmacht van 
de toekomst. De hernieuwde focus op 
de eerste hoofdtaak van Defensie speelt 

een grote rol. Een afgeleide benefit is een 
verdieping in de samenwerking met het 
bedrijfsleven. De studie kan als voertuig 
dienen om samen te werken aan de 
veiligheid van Nederland, de contacten 
te intensiveren en meer inzicht te krijgen 
en elkaars belangen en denkwijze. Het zal 
bijdragen aan eenheid van opvattingen en 
eenheid van inspanningen.

Majoor Rob Moerman
De studie wordt uitgevoerd door 
majoor Rob Moerman. Rob is zijn 
carrière begonnen als Kort Verband 
Vrijwilliger bij de Landmacht. Na 
een diensttijd van 5 jaar is hij het 
bedrijfsleven ingegaan. De laatste 22 
jaar heeft hij gewerkt als directeur 
van BellHill management consultants, 
een adviesbureau op het gebied van 
commerciële veranderprojecten bij 
corporate organisaties. 
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Bij UWV blijken diverse medewerkers ook reservist te zijn bij Defensie. 
Reden voor de redactie van het personeelsmagazine om reservisten 
binnen hun organisatie te interviewen. Hoe ervaren zij hun taken bij 

Defensie, maar ook wat heeft het UWV aan hun deeltijd militaire functie? 
Het resultaat is een mooie bloemlezing. 

WERKGEVER EN MEDEWERKERS MET NEVENFUNCTIE BIJ DEFENSIE

RESERVISTEN VANUIT UWV, 
HOE DOEN ZIJ HET?

CIVELE W
ERKG

EVER
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Reservisten, je ziet het niet altijd aan de 
buitenkant maar ze zijn er wel! In hun 
dagelijkse leven zijn ze werkzaam binnen 
UWV op verschillende functies en locaties. 
Daarnaast zijn ze reservist bij Defensie. 
Kennis en ervaring opdoen in een ander 
werkveld met hun eigen specialisme 
biedt voordelen waar beide organisaties 
gebruik van kunnen maken. Op dinsdag 28 
november organiseerde het Servicepunt 
Defensie een kennismakingsbijeenkomst 
in Amsterdam. Tijdens deze kennismaking 
werden er verhalen en ervaringen met 
elkaar gedeeld. Met bevlogenheid, passie 
en enthousiasme spraken de collega’s over 
hun werk bij UWV én bij Defensie. Deze 
combinatie is voor hen de ideale manier om 

invulling te geven aan hun arbeidsethos.
 
Allemaal waren ze het erover eens 
reservisten hebben extra waarde voor hun 
werkgever. Als militair leren zij leiding geven 
en ontvangen. Daarnaast zijn ze als geen 
ander gewend om in een team te werken. 
Doorzetten en roeien met de riemen die je 
hebt. Zij zijn integer, flexibel, professioneel, 
weten wat verantwoordelijkheid inhoudt en 
hebben een hele resultaatgerichte ‘can-do-
mentaliteit’. Iets dat we binnen UWV goed 
kunnen gebruiken. We hebben afgesproken 
om twee maal per jaar bij elkaar te komen.
   

TEKST/FOTO’S: UWV PERSONEELSMAGAZINE
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Annelies: 
‘Tot voor kort dacht ik dat ik de enige 
reservist was bij UWV, tot Richard contact 
met mij opnam. Ik vond de bijeenkomst erg 
interessant, bijvoorbeeld om te horen wat 
andere (dubbele-)collega’s voor ervaringen 
hebben met het werken bij UWV en Defensie. 
Mijn motivatie om te werken bij Defensie, 
avontuur en fysiek bezig zijn, is anders 
dan die van sommige anderen. Maar ook 
hebben we veel overeenkomsten. We kunnen 
allemaal onze contacten, ervaringen en/
of competenties van de ene baan goed 
gebruiken in de andere. Ook was het fijn om 
de ‘problemen’ waar ik tegen aanloop te 
bespreken, omdat blijkt dat die bij anderen 
soms ook spelen. Denk bijvoorbeeld de tijd die 
het kost om twee banen te hebben en ook nog 
een gezin erbij’. 
 

Ronald:
‘Mijn drijfveer is niet enkel persoonlijke 
ontwikkeling, maar vooral ook om een extra 
maatschappelijke bijdrage te geven en op 
deze wijze ondersteuning te bieden aan de 
krijgsmacht. Denk ook aan de motivatie 
achter het credo ‘Als ’t moet’! Zelf vindt 
ik dat dit voor Nederland erg actueel is 
geworden. Ik hoop dat UWV als organisatie 
de reservist anders gaat zien. Niet enkel als 
‘een nevenfunctie vrijwilligerswerk’ maar 
meer als een maatschappelijk betrokken 
medewerker. Steeds meer overheden en 
commerciële organisaties zijn daar meer 
bewust van geworden. Ze hebben daar 
afspraken over gemaakt en hebben dit zelfs 
formeel vastgelegd voor reservisten. We zijn 
als reservisten wel vrijwilligers maar het is 
zeker niet vrijblijvend’. 
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Richard:
‘Ik vond het in de eerste plaats leuk maar 
vooral erg nuttig dat we als UWV-reservisten 
kennis met elkaar hebben gemaakt en 
ervaringen konden uitwisselen. Wegens 
de recente ontwikkelingen (internationaal 
maar ook nationaal) wilde ik toch weer actief 
mijn steentje bijdragen aan de veiligheid 
van Nederland. Met mijn 14 jaar ervaring bij 
Defensie (Korps Mariniers) en aansluitend 17 
jaar civiele ICT- ervaring, bleek ik meer dan 
welkom bij afdeling Reservisten Speciale 
Deskundigheid van de Marine in Den Helder. 
Van daar uit ben ik sinds dit jaar gedetacheerd 
bij de  cyber-reservisten.
 
Voor UWV zijn de contacten, kennis en 
ervaring die ik opdoe op dit gebied erg 
waardevol. Zo houdt Defensie twee tot 
drie keer per jaar grote meerdaagse Cyber/
ICT-gerelateerde oefeningen met scenario’s 
die technisch-complex en vaak te kostbaar zijn 
voor civiele werkgevers om te organiseren. 
Daarnaast maak ik als cyber-reservist weer 
kennis met andere reservisten van andere 
ICT-organisaties; je breidt dus ook weer je 
eigen professionele netwerk aanzienlijk uit.  
Nadat ik navraag heb gedaan, mag in 2018 ook 
een aantal van mijn UWV collega’s bij Defensie 
de Cyber Security Insight Course volgen. Een 
unieke kans voor andere UWV-collega’s om 

inzicht te krijgen hoe Defensie omgaat met de 
uitdagingen op gebied van Cyber-security. Ook 
binnen UWV is dit een Hot-Topic’.
 
Rosanno:
‘De bijeenkomst heb ik als zeer positief 
ervaren. Het geeft een goed gevoel om de 
andere UWV-collega reservisten te ontmoeten 
en de ervaringen met elkaar te delen. Na mijn 
militaire dienstplicht kreeg ik een brief in de 
bus of ik belangstelling had voor een functie als 
reservist. Omdat ‘het gevoel’ bleef kriebelen, 
ben ik toegetreden tot het Korps Nationale 
Reserve van de Koninklijke Landmacht. Nu, 
25 jaar later, is mijn persoonlijke drijfveer nog 
steeds om een maatschappelijke bijdrage te 
kunnen leveren en heb ik ook een uitzending 
naar Afghanistan meegemaakt als ICT’er met 
Task Force Uruzgan. De expertise die ik heb 
opgedaan in mijn militaire functie, kan ik weer 
toepassen in mijn civiele functie. En dat is 
natuurlijk een wisselwerking. Daarnaast zijn 
reservisten getraind voor ‘als ’t moet!’.
 
Door de inzet van reservisten te steunen, 
draagt UWV ook actief bij aan stabiliteit en 
veiligheid in zowel Nederland als daarbuiten. 
Het is een vorm van maatschappelijk 
verantwoord werkgeverschap. 

De tekst is integraal overgenomen met toestemming van het UWV.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMI Co) heeft de Reservisten 
Specifieke Deskundigheid (RSD) opgedeeld in zes netwerken: Politiek, 

Militair, Economie/IDEA, Sociaal/SCuHA, Infrastructuur en Informatie. In 
November Romeo’s belichten we iedere keer twee netwerken. In deze 

editie de twee netwerken Informatie en Infrastructuur.

EXPERTISEDOMEINEN INFORMATIE EN INFRASTRUCTUUR

NETWERKEN ONDER DE LOEP

1 CM
I CO
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Netwerk Informatie
Netwerk Informatie is ingedeeld in drie 
pelotons: het Cyber & Electro Magnetic 
Activities-peloton (CEMA), het Actor 
& Audience Analysis-peloton (AAA) en 
het Actor & Audience Engagement-
peloton (AAE). In het CEMA-peloton 
zitten reservisten die doorgaans een 
civiele baan als bijvoorbeeld ICT-/
cyberspecialist of als ethical hacker hebben. 
Marketinganalisten en -managers zitten 
in het AAA-peloton en in het AAE-peloton 
zitten (strategische) communicatieadviseurs 
die bedreven zijn in het strategisch 
communiceren met en bereiken van 
doelgroepen en stakeholdermanagement. 
Netwerkcommandant luitenant-kolonel 

Wim Verloop licht toe: ‘In ons netwerk 
zitten specialisten die elkaar aanvullen, 
zodat er synergie ontstaat in onze 
activiteiten. Onze cyberreservisten leveren 
hun kennis en ervaring als input voor 
de acties van onze analisten en onze 
strategische adviseurs. Die samenwerking 
bepaalt onze effectiviteit.’ Militairen van 
het Netwerk Informatie worden op dit 
moment op diverse posities binnen de 
krijgsmacht ingezet, zoals het Defensie 
Cyber Commando (DCC), de Genietroepen, 
Bestuursstaf en bij verschillende secties 
communicatie van de krijgsmachtdelen.

Netwerk Informatie organiseert, 
naast de reguliere trainingen Militaire 

TEKST: MAJ NICO DE BRUIJNE FOTOS’S:  1CMI Co



Basisvaardigheden (MBV), Defensie 
Conditieproef (DCP) en Fysieke 
Inzetbaarheidstest (FIT), jaarlijks een 
aantal oefeningen op het gebied van 
cyberoperaties, doelgroep-analyses en 
communicatie- en informatieoperaties. 
Daarnaast worden maandelijks lezingen 
georganiseerd. Luitenant-kolonel Verloop: 
‘Het informatiedomein zit in de lift. De 
ontwikkelingen binnen de krijgsmacht 
vertonen steeds meer een focus op de 
zogenaamde niet-lethale operaties om de 
tegenstander te snel af te zijn. Het wordt 
steeds meer van belang om aan de top te 
staan in het informatiedomein. En daarvoor 
heeft Defensie vooral ook civiele expertise 
nodig. Het werkt ook andersom. Particuliere 
bedrijven bijvoorbeeld kunnen ook veel 
voordeel hebben van personeel met militaire 
kennis en kunde. Beide werelden versterken 
elkaar.’

Reservisten van de genoemde pelotons 
kunnen uitgezonden worden of een 
bijdrage leveren aan diverse (inter)nationale 
oefeningen. Zo is een aantal reserveofficieren 
in 2017 uitgezonden naar onder andere Mali 
en bekleedde een aantal reserveofficieren 

een rol in het mediateam van de oefening 
Bison Drawsko 2017 van 43 Gemechaniseerde 
Brigade in Polen.

Netwerk Infrastructuur
Netwerk Infrastructuur levert operationele 
capaciteit op het gebied van infrastructuur 
die bijdraagt aan de slagkracht van de 
krijgsmacht. De reservisten in het netwerk 
beschikken over diverse civiele, technische 
expertises. Het netwerk is opgedeeld in 
drie pelotons / kennisgebieden. ‘Bouwen en 
Wegen’ heeft kennis van het ontwerpen en 
bouwen van gebouwen en wegen en kan 
dus adviseren over bijvoorbeeld Air Port of 
Debarkation, Sea Port of Debarkation en Rail 
Port of Debarkation. ‘Energie, Milieu en ICT’ 
adviseert over het gebruik van energie binnen 
Defensie en draagt zo bij aan de operationele 
energiestrategie. ‘Water, Drinkwater 
en Sanitatie’ houdt zich bezig met het 
gezamenlijk met Rijkswaterstaat opgezette 
Waterrisk Training Expertise Centre (WTEC).

Netwerkcommandant luitenant-kolonel 
Ron Burm: ‘Een concreet voorbeeld van 
onze bijdrage is de recente inzet van collega 
kapitein Ruben in Mali. Ruben werkt in 
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het dagelijks leven bij SWECO en heeft 
een rol in het ontwerp en aanpassingen 
van rioolwaterzuiveringen. Zo laat Ruben 
bijvoorbeeld tijdens een oefening van 
de genie verkenningen uitvoeren bij 
waterzuiveringsinstallaties. Hij beoordeelt 
vanuit zijn expertise waar je op moet letten 
bij zo’n verkenning en waar vanuit militair 
oogpunt de zwakke plekken zitten. Waar kan 
de vijand aangrijpen zodat het dagelijks leven 
ontwricht wordt en/of de militaire operatie 
ontwricht wordt? Waaraan kun je zien dat de 
zuiveringsinstallatie wellicht gesaboteerd is. 
En wat zijn de ideale verstopplaatsen in zo’n 
zuiveringsinstallatie?’ 

Civiele werkgevers zoals SWECO staan 
doorgaans positief tegenover hun reservisten. 
Door de reservisten te ondersteunen 
bij hun inzet bij Defensie kunnen zij een 
maatschappelijke bijdrage leveren en is dit ook 
van toegevoegde waarde voor de persoonlijke 
ontwikkeling van hun medewerkers. Lkol 
Burm: ‘Er is echter nog wel een wereld te 
winnen als het gaat om faciliteiten voor 
reservisten bij hun werkgevers. Zo moeten 
onze reservisten vaak betaald of onbetaald 
verlof opnemen om bij Defensie te kunnen 
werken en daar zit een grens aan. Werkgevers 
zien uiteindelijk liever dat hun medewerkers 
primair voor hun eigen bedrijfsvoering bezig 
zijn. Dit is een knelpunt, maar het kan ook een 
kans zijn.’

Anders aankijken tegen samenwerking 
met werkgevers
De noodzaak om anders te denken over 
de inzet van reservisten bij Defensie en 
de samenwerking met civiele instanties 
dringt zich op. Immers: zowel werkgevers 
als Defensie doen graag maximaal beroep 
op respectievelijk hun medewerkers en 
reservisten. Een voorbeeld: Rijkswaterstaat 
(RWS) heeft toegezegd om Defensie te 
ondersteunen bij advieswerk op het gebied 
van infrastructuur. En werkgevers kunnen 
mogelijk baat hebben bij specialisten van 
Defensie in hun eigen organisatie. Om dat 
te ontwikkelen moet er nog veel gebeuren, 
zoals op het gebied van regelgeving die 
samenwerking niet toestaat, maar de 
wederzijdse wil om dit te ontwikkelen is er 
soms wel en dat is een goed uitgangspunt 
voor het concept Adaptieve Krijgsmacht. 

Uitbreiding aantal reservisten
Met het oog op de toekomst en lopende 
uitvragen is het van belang dat in het 
algemeen het aantal reservisten met 
een specifieke deskundigheid uitgebreid 
wordt. Dit geldt zeker ook voor specialisten 
met de kennis en ervaring zoals in 
dit artikel beschreven. Voor Netwerk 
Infrastructuur zullen in de nabije toekomst 
ook technisch geschoolde MBO’ers voor 
onderofficiersfuncties geworven worden.
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De Vereniging Infanterie officieren (VIO) organiseerde op 18 januari 
een symposium op de Oranjekazerne in Schaarsbergen over het 

onderwerp innovatie. Het primaire doel was officieren van de infanterie, 
zowel actieve als buiten dienst en reservisten, te informeren over het 

onderwerp innovatie. De deelnemers werden mee op reis genomen door 
innovatieland van wetenschap en praktijk. 

SYMPOSIUM OVER INNOVATIE DOOR VERENIGING 
INFANTERIE OFFICIEREN.

WIE STOPT MET VERBETEREN, 
HOUDT OP OM GOED TE ZIJN

IN
N

O
VATIE
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Defensie lijkt de bezuinigingsjaren bijna  achter 
zich te hebben, een betere toekomst gloort aan 
de horizon. Maar wat is die toekomst waard 
als er geen vrije en briljante ideeën ontspruiten 
aan de militaire geest? Mooi materieel alleen 
is onvoldoende om het gevecht te kunnen 
winnen. Het gaat om meer dan technologische 
innovatie, waaronder sociale innovatie om te 
kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is.

Innovatie is van, voor en door ons allemaal
Wat is innovatie,  en hoe heeft Defensie het 
innovatieproces ingericht en wat betekent 
dit voor de Infanterie?  Kolonel Richard van 
Harskamp (voorzitter projectteam VIO): 
‘Veranderingen gaan in een razend tempo. Het 
is van levensbelang om kennis op te doen en 

mee te gaan met de veranderingen. Zolang we 
de laatste technologische, maatschappelijke 
ontwikkelingen en geopolitieke  ontwikkelingen 
niet in context kunnen plaatsen, geven we onze 
bewapende mensen weinig kans tot slagen.’

Innovatie als sleutel tot strategisch succes
De symposiumdeelnemers werden 
meegenomen naar een wereld vol militaire 
en wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Commodore prof dr Frans Osinga, docent 
aan de Nederlandse Defensie Academie, was 
een goed voorbeeld. Hij schetste een verhaal 
tot nadenken: ‘We weten veel meer van de 
toekomst dan we denken,’ zo begon hij nog 
optimistisch, maar al snel werd duidelijk dat 
er geen reden tot optimisme is. Het Westen 

TEKST/FOTO’S: KAP FRED WARMER

Naast reservisten als toehoorders, waren er ook diverse 
militairen van 20 Natresbataljon aanwezig om de 
organisatie op de kazerne mogelijk te maken, waaronder 
registratie van de deelnemers.
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blijft verrast worden en er is geen gebrek 
aan potentiële slimme tegenstanders. De 
geopolitieke ontwikkelingen noemde hij 
‘tragisch: oorlog en oude spoken zijn terug 
in Europa.’ Het Westen heeft strategische 
fouten gemaakt in de afgelopen decennia. 
‘Oorlog doen we niet meer’, was de redelijk 
naïeve gedachte, ‘alleen maar humanitaire 
interventies’. Er was een sterk geloof in 
bondgenootschappen en militaire macht was 
niet meer wenselijk. En wat tragisch is: alle 
aannames van de afgelopen 20 jaar kunnen 
overboord. ‘Op defensiegebied moeten 
we vooral afrekenen met de fouten van de 
afgelopen decennia’, gaf Osinga aan. 

De Westerse militaire superioriteit erodeert 
snel, conventionele en nucleaire afschrikking 
zijn terug. Tegenstanders en bondgenoten 
moderniseren hun militaire arsenalen, 
experimenteren met nieuwe concepten 
en doctrines, en schromen niet deze direct 
in verschillende voor Nederland relevante 
conflicttheaters in praktijk te brengen. Dit 
vereist dat de Nederlandse krijgsmacht en 
de bredere defensieorganisatie niet alleen 
versterkt wordt, maar de komende jaren 
ook met inzet op vernieuwing tijdens de 
doorontwikkeling de komende tijd. Innovatie 
speelt een sleutelrol. De laatste jaren werden 
westerse staten herhaaldelijk verrast door 
het innovatieve vermogen van tegenstanders 
zowel in het hoog- als het laag-technologische 
spectrum. De Russische blitz-campagne op de 
Krim, de snelheid en ‘stealth’ van Russische 
troepen en vernuftige beïnvloedingscampagnes 
online. Steeds wordt onderstreept dat onze 
tegenstanders actief en continu innoveren. 
Het uitgangspunt van Osinga is dat een 
wetenschappelijke benadering van militaire 
innovaties essentieel is. Veel van de relevante 

technisch-wetenschappelijke kennis ontstaat 
buiten de eigen defensieorganisatie, 
dat vraagt, meer nog dan voorheen, 
om nauwe samenwerking met kennis- 
en innovatiepartners buiten Defensie. 
Wetenschappers kunnen voorzien in deze 
defensie-specifieke kennisbehoefte, die 
op de markt niet verkrijgbaar is. Defensie 
dient in te spelen op technologische 
ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, 
robotica, nanotechnologie, genetica 
en neurotechnologie. Het zijn deze 
technologiegebieden die ten  grondslag liggen 
aan twee aspecten die de komende decennia 
in hoge mate bepalend zullen zijn voor de aard 
en effectiviteit van militair vermogen. In het 
licht van de geschetste militaire-strategische 
trends en de uitdagingen waar wij namelijk 
mee worden geconfronteerd in de huidige 
conflictomgeving, is vernieuwing namelijk niet 
zozeer een optie als wel een strategische must. 
Innovatie speelt hierin een sleutelrol. ‘Geef 
innovatie daarom de ruimte.’ aldus Osinga.

Ook kleine verbeteringen
Prof dr Jeff Gaspersz van de Nijenrode 
Business University  (auteur van 37 boeken 
over innovatie) en adviseur op het gebied 
van innovatiemanagement inspireerde 
de deelnemers met verbindingen tussen 
wetenschap en praktijk. Oftewel; worden 
wetenschappelijke inzichten vertaald naar 
bruikbare oplossingen voor het bedrijfsleven? 
Welk gedachtengoed is daarvoor nodig en 
welke paralellen er zijn naar de krijgsmacht en 
de officieren van de infanterie. 
 
Jeff Gaspersz: ‘Onderschat kleine 
verbeteringen niet’. Door al je medewerkers 
te betrekken bij vernieuwingen vergroot je je 
innovatiekracht. Die zien dat er iets gebeurt 
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met hun ideeën. En door samen met andere 
medewerkers ideeën verder te brengen bouwen 
ze ook hun netwerk, hun sociaal kapitaal 
op. Want innoveren is een taak van iedereen 
in de organisatie . Wacht niet tot Google, 
Apple of een ander erkend innovator met iets 
baanbrekends komt aanzetten. Je nieuwe 
ideeën en gedachten hebben geen iPhone of 
ander technisch snufjes nodig.’

Innovatie kan simpel zijn
Megadrones, rijdende robots, of digitale 
‘mijnen’. Als het aan de Landmacht ligt, 
betreden militairen straks het slagveld 
niet meer alleen met geweer, helm en 
scherfvest, maar hebben ze een rugzak vol 
handige gadgets. Kolonel Rob Meeuwsen, 

‘innovatiegezant’ van de landmacht, gaf 
zijn gehoor inzicht hoe de landmacht slim 
gebruik wil maken van heel toegankelijke 
gadgets. Bijvoorbeeld simpele drones met 
een camera uit de speelgoedwinkel blijken 
briljante verkenners, zolang ze worden ingezet 
op betrekkelijk veilige missies. Bijvoorbeeld 
om inlichtingen te verzamelen zonder dat er 
een goed uitgeruste tegenstanders tegenover 
staat. Volgens Kolonel Meeuwsen  is het 
een ander verhaal als militairen een gevecht 
op leven en dood moeten voeren. Dan is 
een goede beveiliging van de spullen van 
essentieel belang: ‘Simpele drones en robots 
zijn gemakkelijk te hacken of te verstoren en 
dat is waar de varianten met goed versleutelde 
signalen van pas komen’. 
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De gadgets die de militairen op de Veluwe 
uitproberen zijn niet alleen leuk om even 
mee te spelen. Sommige spullen zijn voordat 
ze officieel in gebruik zijn genomen al bijna 
onmisbaar. Om te bepalen welke spullen straks 
daadwerkelijk mee op missies gaan, zijn nog 
heel wat testen nodig. Maar dat soldaten straks 
een arsenaal aan slimme gadgets meekrijgen, 
staat voor hoofd innovatie kolonel Robert 
Meeuwsen wel vast.

Het militair vermogen van de toekomst?
Wat diverse innovaties betekenen voor 
het landoptreden, was het onderwerp 
van luitenant-kolonel Ron Plender, Hoofd 
Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre. 
Met praktijk voorbeelden schetste de overste 
Plender een beeld over een steeds complexer 
wordende operationele landomgeving en 
optreden: ‘Omdat wordt aangenomen dat 
deze veranderingen in de toekomst doorzetten  
onderzoeken veel strijdkrachten, waaronder 
Nederland, hoe ze hun optreden daaraan 
kunnen aanpassen,  en liefst op een innovatieve 
manier. De verscheidenheid aan missies is 
toegenomen en de louter militaire benadering 

van conflicten is getransformeerd tot een 
geïntegreerde benadering’.  

Plender gaf inzicht wat het kenniscentrum 
Grondgebonden Manoeuvre doet: ‘Dit 
kenniscentrum verzamelt, ontwikkelt, 
behoudt en verspreidt kennis op het gebied 
van (pantser)-infanterie en verkenning. Het 
centrum denkt mee met projecten rond de 
aankoop van nieuw materieel. En maakt 
hiervoor nieuwe handboeken en voorschriften. 
Ook  houdt  het expertisecentrum Militair & 
Uitrusting  (Onderdeel van het Kenniscentrum 
Grondgebonden Manoeuvre)  zich bezig 
met de kleding en uitrusting van de 
toekomstige militair. Door internationale 
marktverkenningen, tests en evaluaties spelen 
zij een bepalende rol in de keuzen voor kleding 
en uitrusting’. 

Praktijkvoorbeeld
Tijdens het symposium gaven ook jonge 
infanterieofficieren aan hoe zij denken 
over welke richting innovaties uit moeten 
gaan. Cadet sergeant Teun Soppe van de 
KMA INF liet zien met welke toekomstige 
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innovaties hij straks als commandant van 
een infanteriecompagnie zou willen werken 
en waarom. Een mooi praktijkvoorbeeld van 
innovatie was de presentatie van korporaal 
Jorvik Wiersma van 11 Luchtmobiele Brigade.  
Hij ontwikkelde een innovatief 
mountingsysteem voor het persoonlijke wapen.

De infanterie beschikt over een aanvullend 
artikel voor het geweer: het ‘3x vergroter 
richtmiddel’. Dit is te plaatsen achter het 
standaard snelrichtmiddel (Aimpoint M4). 
Tijdens operationeel optreden bleek dit erg 
lastig, omdat er losgekoppeld moest worden 
om het vergrotingssysteem aan te brengen op 
het wapen. Als de infanterist weer terug wilde 
naar de gewone uitvoering, dan vonden de 
handelingen visa versa plaats. Zo’n wisseling 
op het strijdtoneel vergroot de kans om het 
overzicht kwijt te raken en het richtmiddel 
te verliezen in het gevecht. De oplossing van 
Jorvik is een handig systeem waarbij het 3x 
vergroter richtmiddel gewoon op het wapen 
blijft zitten. Omschakelen van het ene naar 
het andere richtmiddel is letterlijk in een 
handomdraai gebeurd. Een prachtig voorbeeld 
van een innovatie geboren op de werkvloer.

Het leerzame symposium werd afgesloten 
door presentaties van diverse bedrijven 

en TNO op het gebied van Command 
& Control, vuurkracht, bescherming en 
training. Dit gaf inzicht in de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de aan defensie 
gerelateerde industrie.

Aanhaken en geïnformeerd blijven 
Aangezien het Korps Nationale Reserve 
behoort tot het Wapen der Infanterie, 
was deze vertegenwoordigd door 
Korpscommandant luitenant-kolonel Hans 
Berding en de Hoofdofficier Toegevoegd 
Majoor Rob Sommers van het Korpsbureau 
in Utrecht. Namens 20 Natresbataljon was 
majoor Gerard Burgers aanwezig. Het is 
belangrijk dat ook de natreseenheden 
aanhaken bij en geïnformeerd worden over 
de ontwikkelingen binnen de infanterie.

Kolonel Harskamp tot besluit: ‘Wij willen 
de deelnemers met dit symposium stof tot 
nadenken geven over hoe zij een bijdrage 
kunnen leveren aan de innovatie van de 
Koninklijke Landmacht en in het bijzonder 
die bij de infanterie. Wij hopen dat er 
meer kennis en begrip is ontstaan over 
hoe Defensie innovaties heeft ingebed en 
hoe externe partners uit het bedrijfsleven 
hieraan kunnen bijdragen. Want als wij het 
niet doen, wie dan wel?’
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Al eeuwenlang bestaan er nauwe banden tussen studenten en de 
krijgsmacht. Van studentencompagnieën, jager- en flankeurscompagnieën 

tijdens de Tiendaagse Veldtocht tot de hedendaagse ceremoniële 
studentenweerbaarheden. En de nieuwste variant: het Defensity College. 

Dit laatste is een initiatief voor versterking van de band tussen Defensie en 
een nieuwe jonge hoogopgeleide generatie.

EEUWENOUDE HISTORISCHE BANDEN MET DE KRIJGSMACHT

STUDENTEN IN HET GEWEER

STU
D

EN
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W
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EID
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De geschiedenis van de studenten-
weerbaarheid gaat ver terug. In 1665 was 
de Republiek in oorlog met Engeland en 
Bernhard van Galen, een Duits krijgsheer, 
achtte de tijd rijp om zijn oude geschillen 
met zijn westelijke buur op te lossen. 
Met Engelse fondsen trok hij Gelderland 
binnen en na ook Overijssel veroverd 
te hebben belaagde hij Groningen. Veel 
studenten boden aan om te helpen 
de stad te verdedigen en er werd een 
aparte compagnie opgericht. Omdat 
het niet tot een belegering kwam werd 
deze twee maanden later ontbonden. 
Tijdens het rampjaar 1672 werden 
de studentencompagnieën opnieuw 
opgericht. In de stad Groningen droegen 

de studenten veel bij aan de verdediging 
van de vesting. Ook in de 18de eeuw 
waren er in meerdere universiteitssteden 
exercitiegenootschappen en 
-gezelschappen aanwezig, die zich 
oefenden in de omgang met wapens. 

Tiendaagse Veldtocht
Met het ontstaan van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden in 1815 
boden de Leidse en Utrechtse studenten 
hun gewapende diensten aan voor 
het landsbelang. Geformeerd in 
Jagerscompagnieën werden ze ingezet 
tegen een mogelijke aanval van de Fransen. 
In 1830 braken in Brussel, tweede stad van 
het Koninkrijk der Nederlanden, onlusten 
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Mobiele Schutterij 1831. 
Flankeurs en Fusiliers, J. 
Hoynck van Papendrecht



uit die ontaarden in een massaal gesteunde 
opstand tegen het bewind van koning 
Willem I. 

De Nederlandse regering mobiliseerde 
het leger en riep vrijwilligers op. De 
schutterijen uit heel Nederland, aangevuld 
met vele andere jongemannen, gaven aan 
de oproep gehoor. De studenten van de 
Noord-Nederlandse universiteiten en het 
Franeker Atheneum leverden vrijwillige 
jagerscompagnieën en een compagnie 
linie-flankeurs voor deelname aan wat de 
‘de Tiendaagse Veldtocht’ zou gaan heten. 
Onder deze universitaire troepen bevonden 
zich enkele hoogleraren, die dienstdeden als 
officier. Uit deze compagnieën zijn enkele 
hedendaagse studentenweerbaarheden 
voortgekomen. De studenten-soldaten 
werden in 1831 weer gedemobiliseerd. 

In de tweede helft van de 19e eeuw was 
Europa het toneel van vele oorlogen. 
Koning Willem III was beducht voor 
de Pruisische expansiepolitiek en 
bevorderde op allerlei manieren 
de weerbaarheidsgedachte onder 
burgers en studenten. Weer bloeiden 
de weerbaarheidsverenigingen op en 
er ontstonden diverse nieuwe. Deze 
verenigingen hadden de landsverdediging 
op het oog, en oefenden in het omgaan 
met wapens en in de voorbereiding op 
de krijgsdienst. Zo werden in 1866 de 
eerste officiële studentenweerbaarheden 
opgericht in Utrecht en Leiden. 

Vrijwillige Landstorm en studenten
Bij het uitbreken van WO1 in 1914 meldden 
zich vele landgenoten (circa 20.000) aan om 
Nederland te verdedigen. Om deze grote 
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toestroom in goede banen te 
leiden, en een plek te geven in de 
krijgsmacht, werd  op 4 augustus 
1914 de Vrijwillige Landstorm 
opgericht. Hierin waren geen 
speciale studenteneenheden 
voorzien. Maar aangezien de 
studentenweerbaarheden 
meestal bestonden uit 
‘vaderlandslievende en 
gezagsgetrouwe’ Nederlanders 
van gegoede afkomst, sloten zij 
zich vaak als studentenkorps in 
zijn geheel aan bij de Vrijwillige 
Landstorm.

Ook had de Vrijwillige Landstorm 
in de jaren ‘20 en ‘30 door 
ook aantrekkingskracht op 
studenten onder andere door 
de regeling  ‘Vrijwillige Militaire 
Vooroefening’. Deze vrijwilligers 
sloten een verbintenis met 
het vooroefeningsinstituut 
van de Vrijwillige Landstorm. 
Als zij voldeden aan een 
aantal eisen konden zij een 
diensttijdverkorting krijgen. De 
studenten kregen in de avonduren 
en in vakantieperioden algemeen 
militair voorbereidend onderricht 
en, na een met voldoende 
uitslag afgelegd examen, recht 
op verkorting van diensttijd 
bij de militie. Dit zogenaamde 
vooroefeningsinstituut werd op 1 
januari 1936 opgeheven.

‘Zwaluwdetachementen’
De gebeurtenissen in Tsjecho-
Slowakije in 1948 waren voor 

Studenten vereniging  Pro Patria  Reunisten lustrum 1895

Studenten van L.S.V.C voor het 
Kamphuis , Vierhouten september 1914

Studenten  van de ‘Zwaluwdetachementen’ 
bij opkomst in 1950

Student in 1948 bij de Nationale Reserve.



ruim 15.000 studenten aanleiding om de 
regering te vragen een beroep op hen te 
doen. Het hoofd van de sectie G3B van de 
Generale Staf richtte zich op 8 maart 1948 
met een nota tot zijn commandant met het 
voorstel om ‘vrijwillige studentencorpsen’ 
op te richten binnen de te vormen 
Nationale Reserve. Uiteindelijk besloot de 
landmacht om deze studenten op te nemen 
in afzonderlijke eenheden. 

Beschermheer Prins Bernhard
In geval van oorlog in de jaren ’50 kregen 
zij per ‘telegram N’ een buitenlandse 
opkomstbestemming. De studenten 
zouden in detachementen via de zeehavens 
naar het buitenland worden vervoerd om 
daar hun militaire opleiding te voltooien. 
Ook andere opleidingseenheden van 
de landmacht, marine en de luchtmacht 
volgden deze procedure, die operatie 
Zwaluw werd genoemd. Toen in 1953 
het aantal studenten was gedaald 
tot slechts 300 man besloot met tot 
opheffing van deze opleidingscentra. De 
studentenweerbaarheid bleef wel bestaan.

Tijdens de Koude Oorlog stonden 
de studentenweerbaarheden onder 
bescherming van Prins Bernhard. De prins 
had ervaren dat na de Duitse inval in 
1940 amper georganiseerd en gewapend 
verzet mogelijk was. Hij bedacht de 
weerbaarheden een rol toe bij actief 
verzet tijdens een communistische 
overheersing. Bewust besloot men om de 
studentenweerbaarheden pas een rol te 
geven ná de bezetting van Nederland. Ze 
waren immers burgers en geen militairen 
die zich hadden overgegeven. Er werden 
afspraken gemaakt met de toenmalige 
Provinciale Militaire Commandanten 
(PMC’s) om wapens direct na een 
eventuele overgave van de krijgsmacht 
uit de depots te mogen weghalen. 
Mogelijk waren sleutelfiguren van de 
studentenweerbaarheden ook ingelicht 
over deze geheime ‘Operatie Gladio’-
wapenopslagplaatsen.
 
Studentenweerbaarheid anno 2018
Iedere studentenweerbaarheid heeft nog 
altijd banden met Defensie. Voor het volgen 
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Koninklijke Hoogheid overhandigt trompet 30 maart 1966

studenten in de klas van het opleidingscentrum 
voor de  ‘vrijwillige studentencorpsen’ 1950



van militaire trainingen, schietoefeningen of 
deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen. 
Verder vormt een aantal weerbaarheden 
een afzetting in ceremoniële uniformen 
tijdens evenementen als bijvoorbeeld 
Prinsjesdag, Dodenherdenking op de Dam 
in Amsterdam of staatsbegrafenissen. Sinds 
1998 wordt er door de weerbaarheden 
onderling jaarlijks gestreden om de Prins 
Bernhard-trofee, vernoemd naar prins 
Bernhard, in leven beschermheer van de 
studentenweerbaarheden. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt door de inspecteur-
generaal der Krijgsmacht, tijdens de 
IGK-borrel op De Zwaluwenberg (het 
voormalig werkpaleis van Prins Bernhard).

Korps Nationale Reserve
De laatste jaren is het Korps Nationale 
Reserve populair bij studenten, sommige 
eenheden zijn al voor de helft gevuld met 
studenten. Actief zijn bij het Korps Nationale 
Reserve is voor studenten goed met een 
opleiding te combineren. Bovendien is het 
een uitgelezen mogelijkheid naast de studie 
wat bij te verdienen. Het werk spreekt 

hen aan het verdient beter ‘dan vakken 
vullen in de supermarkt’. Saamhorigheid, 
sportiviteit, uitdagingen aangaan en 
schietoefeningen volgen’ en voor sommige 
een voorbereiding of springplank naar  de 
beroepsofficiersopleiding. 

Nieuw: Defensity College
Het Defensity College is in 2017 in het leven 
geroepen. In dit nieuwe initiatief krijgen 
werkstudenten een bijbaan bij Defensie 
voor het uitvoeren van opdrachten die 
passen bij hun studierichting en interesses. 
De Nederlandse Defensie Academie en de 
krijgsmachtonderdelen ontwikkelden het 
programma voor de nieuwkomers. Ook wordt 
er gewerkt aan leiderschapskwaliteiten. De 
samenwerking met onderwijsinstituten past 
in het nieuwe concept Adaptieve Krijgsmacht 
en de intensivering van het reservistenbeleid. 
Studenten zien meer en meer het belang 
van veiligheid in en welke maatschappelijke 
bijdrage zij daaraan kunnen leveren. 
Bovendien krijgen ze de kans om onderdeel 
deel uit te maken van unieke projecten die ze 
alleen bij Defensie vinden. 
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Doestelling van de OVV KNR is het bevorderen 
van de vriendschap en saamhorigheid onder 
de leden van de vereniging; het onderhouden 
van de contacten met het Korps Nationale 
Reserve (KNR) in welke vorm dan ook; en 
het organiseren van activiteiten binnen het 
verenigingsverband of in samenwerking met 
de actief dienende militairen van het KNR.

Ruimte voor groei
Van een club, bestaande uit voormalig 
natresgedienden, werd OVV in 2007 
omgevormd tot een vereniging voor een 
ieder die het korps een warm hart toedraagt. 
Dit betekent dat ook actief dienende 
natresmilitairen van harte welkom zijn als 
lid. Het huidige ledenbestand is aan het 

vergrijzen. Een situatie dat het OVV helaas 
deelt met veel verenigingen in Nederland. 
Het gebruik van sociale media zal in die 
ontwikkeling zeker een rol spelen. Bij het 
25-jarig Lustrum in 2007 had OVV nog zo’n 
700 leden, nu zijn het er nog ongeveer 560. 
Mogelijkerwijs speelt ook de  verlenging van 
FLO van 55 jaar naar 60 jaar een rol bij een 
teruglopende instroom van nieuwe leden. 
Voorzitter Ron Roos: ‘We kunnen stellen dat, 
gegeven het potentieel aan mensen die bij het 
KNR dienden of dienen, OVV momenteel nog 
flink kan groeien.’

Gelukkig zijn er leden als Roel Zevenhuizen, 
secretaris van de afdeling Noord van 
OVV, die een jaar of vijf geleden begon bij 

TEKST: Sm (b.d.) drs. Erik Dirksen FOTO’S: Fotoarchief OVV

Onder actief dienende natresmilitairen is het ‘OVV’ nog te weinig bekend. Dat is 
jammer, want voor elke militair komt een tijd komt dat we de dienst in het Korps 

Nationale Reserve moeten verlaten. Een lidmaatschap van Onze Vrijwilligers 
Vereniging Korps Nationale Reserve (OVV KNR) is dan een prima middel om toch  

de warme korpsband te blijven behouden en onderhouden.

OVV werkt aan 
verjongingskuur

VAN OUD VRIJWILLIGERS VERBAND NAAR 
ONZE VRIJWILLIGERS VERENIGING
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bepaalde gelegenheden promotiemateriaal 
en informatie uit te delen om OVV KNR 
meer naamsbekendheid te geven. Hij werd 
daarbij geholpen door het wervingsteam 
van 10 Natresbataljon, dat toestond dat een 
OVV team zich aansloot bij hun stand tijdens 
promotieactiviteiten. Roel bezat een tent met 
het defensielogo, een tafel en twee statafels. 
Pakte dit alles in zijn auto en ging op pad. Het 
wervingsteam bestaat uit zo’n vier personen 
en bezoekt  beëdigingen, korpsdagen, 
landmachtdagen en herdenkingsevenementen 
als 5 Mei in Wageningen. De doelgroep bestaat 
uit natresmilitairen, zowel actief dienend 
als eervol de dienst verlaten hebbend. Roel: 
‘Veel nieuwe leden zeggen naderhand ‘had 
ik het maar eerder geweten, het voelt hier 
als thuis’.’ Na verloop van tijd kreeg Roel 
steeds meer spullen mee voor de werving en 
paste het niet allemaal meer in de auto. Een 
mooie aanhangwagen bracht uitkomst. Dus, 
commandanten in heel Nederland, graag 
komt Roel met zijn team langs bij een van uw 
natresactiviteiten!

Regionaal actief
OVV KNR is onderverdeeld in zes afdelingen: 
Noord, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Zuid. Om een idee te geven 
wat zo’n afdeling doet hierbij een greep uit de 
activiteiten in het najaar van 2017: Noord hield 
een schietavond  bij een schietvereniging in 
Drachten en daaropvolgend een bindingsdag 
met barbecue. Overijssel organiseerde 
een rondleiding in de Fokker-fabriek in 
Hoogeveen met aansluitend een bezoek 
aan het Stotermuseum in de Johan Willem 
Friso kazerne in Assen. Ook is de club te 
gast geweest bij de Politie Oost in Borne 
alwaar rijopleidingen worden gegeven en 
schietvaardigheidsproeven worden afgelegd. 
In Zuid-Holland konden OVV-leden zich 
inzetten als oefenvijand bij een oefening van 
D-cie 20 Natresbataljon en afdeling Utrecht 
ging een hele dag naar de Legerplaats Oirschot 
waar het Opleidings-en Trainingscentrum 
Rijden en 13 Lichte Brigade werden bezocht.

Er wordt nu in het hoofdbestuur flink 
nagedacht hoe de aantrekkelijkheid van een 
OVV-lidmaatschap te verhogen. Belangrijk 
is de ‘oude-mannen-club’ uitstraling weg 
te poetsen. Daarom is ledenaanwas met 
jongere, actief dienende natresmilitairen zo 
belangrijk. Daarnaast dient er een gevarieerd 
aanbod van activiteiten op zowel landelijk als 
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afdelingsniveau tot stand te komen en dienen 
die activiteiten binnen het KNR bekend te zijn.

Scheidend voorzitter Ron Roos
OVV-voorzitter majoor (b.d.) Ron Roos was de 
afgelopen jaren ‘het gezicht’ van de vereniging. 
Opgekomen als dienstplichtig militair in 
Lichting 66-3 kreeg hij zijn basisopleiding  
Infanterie in Maastricht en werd uiteindelijk 
rijinstructeur op het AMX pantservoertuig in 
de rang van korporaal. In 1967 ging Ron de 
dienst uit en werd hij in het  burgerleven actief 
in de verkoop en lease van bedrijfswagens. 
In 1978 zag hij zijn buurman met een wapen 
over straat lopen (reservisten bij het KNR 
hadden in die tijd hun wapen gewoon thuis). 
Buurman bleek te dienen bij de Natres 
en Ron, enthousiast geworden door zijn 
verhalen, meldde zich in augustus 1978 aan 
bij de Nationale Reserve. Hij werd geplaatst 
als plaatsvervangend groepscommandant 
bij peloton 389 (vroeger was de Natres niet 
georganiseerd in batalons, maar in pelotons 
per bewakingslocatie) op het Schefferkamp in 
De Lier. Hij maakte een voorbeeldige carrière 
en werd in 1992 pelotonscommandant in de 
rang van eerste luitenant. Toen volgde tot 

1999 een plaatsing als Commandant van de 
Drumfanfare, waarna tot zijn FLO in november 
2006 majoor Roos de eerste Hoofdofficier 
Toegevoegd (HOT) werd op het Korpsbureau 
in Gouda. In april 2007 werd hij voorzitter van 
OVV, waarvan hij al sinds 1993 lid  was. Hij 
vindt dat de tijd rijp is om plaats te maken voor 
een jongere voorzitter. Ron roept voormalig 
of actief dienende natresmilitairen op lid te 
worden van  van OVV KNR: ‘Daar zult u geen 
spijt van krijgen!’
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Flitsen

Eindedienstleeftijd 
reservisten naar 62 jaar
De leeftijd voor het Functioneel Leeftijdsontslag 
(FLO) is van 59 naar 62 jaar gegaan. Tot 
voor kort konden reservisten een verzoek 
indienen als zij langer dan de leeftijd van 59 
jaar wilden aanblijven. Dit is niet meer nodig, 
vanaf 1 januari 2018 kan elke reservist in 
dienst blijven tot 62 jaar. Het is een gevolg van 
het overheidsbeleid met een steeds verder 
opschuivende AOW-leeftijd. Vooruitlopend op 
de systeemtechnische aanpassingen verlengt 
het DCPL (Dienstencentrum Personeel Logistiek) 
per kwartaal handmatig van betrokken 
functionarissen de eindedienstleeftijd naar 62 
jaar. De verlenging houdt niet automatisch in dat 
op functie wordt verlengd. Dit gebeurt in overleg 
met de commandant.

Natresmilitair  
sneuvelde in Korea
Zondag 11 februari 2018 hebben militairen van 12 
Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz, samen 
met Nederlandse Korea veteranen, Premier 
Rutte en vertegenwoordigers van de Koreaanse 
overheid, de Korea oorlog herdacht. Dit gebeurde 
bij het Nederlands oorlogsmonument in 
Hoengseong in Zuid-Korea. Tijdens de strijd in 
Korea sneuvelden 123 Nederlandse militairen.

Het is goed om stil te staan bij het feit dat zich 
onder de gesneuvelden ook een militair van 
de Nationale Reserve bevond: Soldaat JP van 
Ostaden uit Goirle (1922-1951). Hij sneuvelde op 
26 Juli 1951 bij Nujongol te Korea.

In het officiële gevechtsverslag, waarbij ook 
soldaat Van Ostaden sneuvelde, is te lezen:
Op 16 en 17 juli 1951 betrok het detachement 
stellingen in het gebied van Nujongol. Doel was 
heuvel 1120. Na het verkennen van het terrein 
kreeg de Charlie Compagnie op 26 juli opdracht 
om heuvel 1120 te veroveren na een inleidende 
beschieting van een uur. De aanval werd tot staan 
gebracht door goed gericht mitrailleurvuur van 
de Noord-Koreanen. Een peloton slaagde erin in 
een bajonetaanval en handgranaten werpend, tot 
bijna in de vijandelijke stellingen door te dringen. 
Tevergeefs, het werd weer teruggeworpen. 
Omdat de gevraagde vuursteun en aanvulling 
uitbleef, er een tekort was aan munitie en ook 
de gevraagde luchtsteun niet kon worden 
gegeven, besloot de compagniescommandant 
geen nieuwe aanval te ondernemen en de 
zwaargehavende troepen op de uitgangsstelling 
te laten terugtrekken, met medeneming van 
8 doden, 20 gewonden en 8 militairen die als 
gevolg van gevechtsuitputting op dat moment 
niet meer in staat waren om te vechten.
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Flitsen

Kpl1 Leeuwerink  
versterkt vormgeving
Eén van de kenmerken van een reservist is het 
meebrengen van civiele expertise uit het
dagelijks leven. Bijna alle beroepen zijn te 
vinden onder deze deeltijd militairen in de 
landmacht. Ook grafisch vormgevers, zodat 
het reservistenmagazine in eigen beheer kan 
worden opgemaakt. Soldaat1 Marvin Schaap 
van de Fanfare Korps Nationale Reserve heeft 
recent versterking gekregen van korporaal1 
Peter Leeuwerink van de Charlie Compagnie 
(Amsterdam) van 20 Natresbataljon. Evenals 
Marvin is ook Peter in het dagelijks leven 
vormgever en beschikt over de meest eigentijdse 
vormgevingssoftware. Dit creatieve buddyteam 
maakt het reservistenmagazine November Romeo.

Nieuwe collega’s opgeleid 
in Assen
Op 26 januari verruilden 23 nieuwe reservisten 
hun veldpet voor de baret. Een gevarieerd 
gezelschap, waarvan 9 militairen bestemd voor 10 
Natresbataljon, 5 voor 20 Natresbataljon, 3 voor 
1CMI Co en 6 voor het Defensity College, nam 
deel aan deze ARB (Algemene Militaire Opleiding 
Reservisten Basis). De opleiding werd verzorgd 
door school Noord. Naast majoor Wieffer, sprak 
ook instructeur sergeant-majoor Pattiwael van 
Westerlo de nieuwe collega’s toe en vertelde wat 
de deelnemers achter de rug houden: ‘Exercitie, 
een stukje vorming, kennis en inzicht hebben van 
de militaire organisatie, zelfhulp kameradenhulp, 
teveel om op te noemen. Hoogtepunt was 
natuurlijk het schieten met de Colt C7 en het 

Commandant 10 Natres-
bataljon bindt met ballpoint
Sinds januari is 10 Natresbataljon gestart met een 
nieuwe traditie: een commandanten-ballpoint. 
De ballpoint heeft als basis een originele koperen 
huls kaliber 7.62 x 51mm en is uniek genummerd. 
De bataljonscommandant kent de pen toe aan 
alle commandanten binnen 10 Natresbataljon. De 
hoofdreden is het verbinden van jonge officieren 
aan het Korps Nationale Reserve. De eigenaar 
kan, zolang hij in het bezit is van deze ballpoint, 
de bataljonscommandant altijd vragen om hulp 
in welke vorm dan ook. Wanneer de eigenaar die 
een pen heeft ontvangen besluit om voortijdig 10 
Natresbataljon te verlaten, dan moet hij de pen 
persoonlijk bij de bataljonscommandant inleveren. 
Zo kan de bataljonscommandant in gesprek 
gaan over de reden van vertrek. Leon Snelder 
was de eerste die deze pen mocht ontvangen op 
20 januari. Dit gebeurde na zijn bevordering tot 
tweede luitenant. Ook wordt hij weggegeven als 
blijk van verdienste. Kapitein Pascal Zemering 
heeft er onlangs één ontvangen bij zijn afscheid.

opwerken naar basisschutter. Dat is gelukt!’ 
De nieuwe collega’s stromen nu door naar hun 
eenheden, waar zij verder worden opgeleid in 
hun militaire vaardigheden. 

49



Reservisten in de 
Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die militaire 
taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en  reservisten met specifieke 
deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele 

baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht. Met 
dit brede pallet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en 

missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal. 

Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht 
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering 
van beleidstaken rond het optimaal inzetten 
van reservisten. In het Kabinet Commandant 
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS 
te vinden. Tot de taken behoren beleidsvorming, 
werving, communicatie en coördinatie van 
IIR-uitvragen of opdrachten (Individuele Inzet 
Reservisten). Naast enkele beroepsmilitairen 
is een groot deel van de bureaustaf reservist, 
waaronder ook de plaatsvervangend Inspecteur 
Reservepersoneel Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).

10 Natresbataljon 
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade 
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon 
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade 
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon 
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade 
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*

* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). 
 Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio 
 één als liaison werkt.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando 
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers 
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders, 
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties. 
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt 
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie 
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in OOCL, staat 
ten dienste aan alle defensieonderdelen. Reservisten 
van 1 CMI Commando brengen kennis/kunde uit hun 
burgerberoep binnen. 

De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van 

het midden- en kleinbedrijf) 
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian 

Affairs) 
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen 

en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en 
 doelgroepenanalyse & -interactie) 

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert 
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd. 
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive 
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400 
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) 
actief, welke in het dagelijks leven werken in de 
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot 
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten 
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidings- 
en trainingstraject om het militair geneeskundig perso-
neel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige 
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) 
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één 
van de militaire muziekkorpsen van de land-
macht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL 
(Operationeel Ondersteunings Commando Land). 

Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van 
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere 
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede 
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE 
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet 
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn 
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of 
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen. 
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen 
en reservisten.

Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als 
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het 
sportprogramma voor en afname van de Defensie 
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Alle natresmilitairen zijn met elkaar verbonden in het 
Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam voor 
elke militair die behoort tot de Natres of die is ingedeeld 
bij een natreseenheid. Daartoe behoren ookde oudge-
dienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers Vereniging 
van het Korps Nationale Reserve. 
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen 
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd 
uitgereikt.

Korps Nationale Reserve
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