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Lidmaatschap

Leden van de BBTV kunnen op elk gewenst moment hun
lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van
een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar.
Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden
pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd. Bij
verlaten van de dienst stopt het lidmaatschap automatisch.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Geoliede machine
Kapitein-generaal prins Maurits was een
pionier en militair genie. Door nieuwe
tactieken op het slagveld te introduceren – zoals het op linie vechten met
salvovuur – boekte Maurits in de Gouden Eeuw spectaculaire overwinningen
op de Spanjaarden. Discipline was zijn
toverwoord. De jonge prins drilde zijn

PAGINA 18

BADASS PREDATOR IS TERUG.
EN HOE. WIJ KUNNEN NIET
ANDERS DAN 5 STERREN
UITDELEN. LEES DE REVIEW IN
DE REDACTIE TIPT.

manschappen om in formatie, als een
geoliede machine, het gevecht aan te
gaan. Dat lijkt nu vanzelfsprekend, maar
was toen baanbrekend. Niet voor niets
waren Maurits’ troepen een voorbeeld
voor de rest van Europa. Die professionaliteit, vernieuwing en discipline vormen
nog altijd de basis van ons huidige leger.
De Nederlandse krijgsmacht is sindsdien
blijven innoveren en ook vandaag de
dag wordt er gepionierd. Zo is menselijk
gedrag tegenwoordig een belangrijke
pijler in militaire operaties. Nederland
heeft daarvoor de weg geplaveid – denk
aan de Dutch Approach, de fietsende
militair en de 3 D’s. Voor deze XRcise
interviewden we drie defensiecollega’s
die in dit speelveld – Communication and
Engagement –werkzaam zijn. Hoe gebruik
je kennis over menselijk gedrag in een
missiegebied? En hoe versla je de vijand
ermee? Lees er alles over vanaf pagina 6.
Veel leesplezier,
Namens de redactie,
Daniel Lameriks
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30 GAME BASE
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ongevallenverzekering
voor actief dienende leden
van de VBM en BBTV

www.bbtv.nl

Je hoeft hiervoor zelf niets meer te doen
als je lid bent of wordt van de VBM / BBTV

070 3155111

Collectieve ongevallenverzekering
Je moet er niet aan denken maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
De VBM|BBTV heeft voor al haar actief dienende militaire en burgerleden
een unieke collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Met deze verzekering heb je dekking voor een
ongeval tijdens woon-werkverkeer, maar ook voor
ongevallen in de hele wereld. Het actief dienende
militaire lid is ook tijdens de uitoefening van zijn
werkzaamheden als militair verzekerd. Dus ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen
per week en 365 dagen per jaar.
De collectieve ongevallenverzekering van de
VBM|BBTV biedt een dekking van:
• € 5.000 bij overlijden als gevolg van
een ongeval;
• € 10.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij
gedeeltelijke blijvende invaliditeit door
een ongeval een evenredig percentage
van € 10.000.
Je hoeft voor de verzekering zelf niets te doen.
Echter, indien een ongeval is gebeurd, moet je dit
zo spoedig mogelijk melden.

Blijvende Invaliditeit
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden na
het ongeval Aon in kennis stellen. Bel 010 44 888
75. Aon helpt je dan verder.

Overlijden
Bij overlijden moet zo spoedig mogelijk doch binnen
48 uur en voor de begrafenis of crematie Aon in
kennis worden gesteld. Bel 010 44 888 75. Aon
helpt je dan verder.
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Dit alles
zit in je
lidmaatschap

!!!

KORT

Betaaldata
salaris
Defensie:
- Maandag 24 oktober 2022

82

- Donderdag 24 november 2022

128

- Donderdag 22 december 2022
Uiterlijk de volgende werkdag
staat het geld op je rekening

42

bijgeschreven.

Uitslag Poll op BBTV.nl
Een omgekeerde Nederlandse vlag is:
n Totaal respectloos (128 stemmen)
n Een onhandige vorm van actievoeren (42 stemmen)
n	Gewoon een noodsignaal, niets meer dan dat
(82 stemmen)

Doe straks vooral
aangifte
Zoals je van ons gewend bent opent de BBTV
Belastingservice ieder jaar haar deuren – en van
die service kun jij als lid gratis gebruikmaken. Het

Check & Follow

cao-akkoord dat eerder dit jaar gesloten werd, leidde
onlangs tot enkele flinke nabetalingen. Daarom: doe
vooral aangifte komend voorjaar!
Je kunt je vanaf medio november opgeven voor onze

@Scherpschutters

Belastingservice (exacte startdatum wordt nog

Oud-militair Marc Pollen gaat in een reeks

bekend gemaakt). Aanmelden kan dan online (via

video’s in op leiderschap. Wat is het moei-

onze websites) en via de bon, die je in de volgende

lijkste aan (militair) leiderschap tonen?

XRcise zult aantreffen.

#inspiratie #motivatie
#rammenmetjekadaver
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INTERVIEW

Breek de
‘will to fight’
Inzicht in menselijk gedrag
als effectief wapen
Communication and Engagement (C&E) richt zich tijdens militaire operaties op inzichten in het menselijk gedrag. Dat is niet nieuw: de Romeinen
waren er al heer en meester in. Maar wat is het precies en hoe werkt
het nou eigenlijk: hoe gebruik je kennis over menselijk gedrag in een
missiegebied? En hoe versla je de vijand ermee? XRcise sprak met dr.
Miriam de Graaff, hoofd Joint Expertisecentrum C&E (JEC C&E), Majoor
Jorn Overheul, plaatsvervangend hoofd van het JEC C&E, en LTZ1 LD
Waldo Dirks MSc, kenniswerker bij de eenheid.

Hoe wordt C&E binnen de krijgsmacht ingezet?
Jorn: “Bij het 'klassieke' militaire optreden wordt
er veel aandacht besteed aan het terrein, tactisch
optreden, inlichtingen en dreiging van de vijand.
Maar de oorzaak van het conflict bestaat uit véél
meer dan dat. Wij kijken met een andere bril: welke
bevolkingsgroepen zijn er? Welke cognitieve effecten ('tussen de oren') kunnen we bereiken? Wat zijn
drijfveren van bepaalde groepen? We richten ons dus
op de gehele menselijke omgeving.”
Waldo: “De afgelopen jaren is er meer focus gekomen
op beïnvloeding van de tegenstander. Je wil namelijk
hun 'will to fight' breken. Als je een gevecht wint,
heb je de oorlog nog niet gewonnen - daar is meer
voor nodig.”
Miriam: “Wat je uiteindelijk wil is dat mensen (de
lokale bevolking of de tegenstander) jou volgen in
wat jij bedenkt om jóuw einddoel te bereiken. En
dat door zo min mogelijk schade te berokkenen.
Daarom is het binnen C&E van belang dat we goede
psychologische, sociologische en cultuurhistorische
kennis in huis hebben.”

Miriam de Graaff: ‘’C&E is heel effectief en je hoeft er
geen bommen of granaten voor te gooien.’’

Hoe beïnvloed je mensen?

Expertisegebieden C&E

Miriam: “Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten

 
Psychologische Operaties (PSYOPS):
beïnvloeden van gedrag en houding van
doelgroepen. Voorbeeld: het voeren van
een social media-campagne om de wil tot
vechten te breken.

waaraan bevolkingsgroepen waarde hechten.
Daarvoor moet je een cultuur goed kennen. Als je in
Mali per ongeluk een religieus gebouw beschadigt,
kan het zijn dat de vlam in de pan slaat of dat je het
voorgoed verpest hebt bij de bevolking. In de oorlog
in Oekraïne zien we bijna dagelijks hoe Kiev succesvol
beïnvloeding van de mindset toepast. Zo werden
bijvoorbeeld tijdens hun Onafhankelijkheidsdag de
Oekraïense culturele waarden slim in beeld gebracht
en verspreid over de wereld. Het doel: verbondenheid
en medeleven bij andere westerse landen opwekken.
En dat werkt; Kiev zet zijn communicatiekanalen
zeer effectief in.”
Waldo: ‘’In de door Rusland bezette gebieden maakt
Oekraïne ook heel handig gebruik van de partizanenstrijd. Rusland heeft namelijk de bevolking in
de meeste gebieden niet achter zich. En om dan de
regio in handen te houden, moet je als bezetter met
harde hand de bevolking onderdrukken. Dat is heel
arbeidsintensief en op de lange termijn moeilijk vol
te houden. Fysiek winnen zegt dus lang niet alles;
het gaat uiteindelijk óók om de bevolking – en om
het cognitieve deel van de strijd. En daar komen wij

 
Civiel-militaire Interactie Coördinatie
(CIMIC): zorgt voor kennis over en begrip
van de civiele omgeving en voert interacties
uit met civiele en niet-militaire actoren, gericht op het behalen van (strategische) missiedoelen in vredestijd, crisis en conflicten.
 
Strategische Communicatie (StratCom):
streeft het op elkaar aan laten sluiten van
woorden, beelden en activiteiten na, om
de informatieomgeving te begrijpen en te
beïnvloeden.
 
Informatie Operaties (InfoOps): coördineert alle informatie-gerelateerde operaties
en activiteiten om ervoor te zorgen dat ze
elkaar versterken en niet tegenwerken.
 Military

Public Affairs (MilPA): omgang met
media en externe communicatie. Voorbeeld:
contact onderhouden met lokale journalisten en woordvoering naar Nederland.
 Gedragsadvies, cultuuradvies en
engagement

om de hoek kijken.”

Wordt C&E nu vaker ingezet?
Miriam: ‘’Gedragsbeïnvloeding werd al door de
Romeinen succesvol toegepast. Er is geen toename
in het gebruik ervan, denk ik. We hebben nu wel veel
meer middelen dan voorheen, zoals de digitale kanalen en social media bijvoorbeeld. Daarnaast breng
je met C&E veel minder fysieke schade, slachtoffers
en collateral damage toe dan met het traditionele
‘staal op staal’. Een collega zegt altijd: ‘Ik word liever
beïnvloed dan neergeschoten’. En zo zien steeds meer
westerse landen het ook: C&E is vaak heel effectief en
je hoeft er geen bommen en granaten voor te gooien.”
Jorn: ‘’In Mali wilden we goede contacten opbouwen
met de lokale bevolking en benaderbaar zijn. Door in
open, niet-gepantserde voertuigen rond te rijden en
contact te maken, lukte dat. Wij kwamen erachter
dat de meeste Malinezen de radio gebruikten om
zich te laten informeren, maar als strijdende partijen
die verbindingen platlegden ontstond er een informatie-vacuüm. Wij informeerden hen dan ook door
geprinte producten. Daarnaast boden we de bevolking
de mogelijkheid om via WhatsApp informatie met
ons te delen.”

Jorn Overheul: ‘’Menselijk gedrag echt centraal stellen in
militaire operaties is een Nederlandse vinding.’’
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PSYOPS kan gebruikmaken van misleiding en
deceptie. Gebruikt Nederland die vaak?

zijn) of binnen de landmacht met het Korps C&E

Waldo: ‘’Tijdens het plannen van informatieoperaties

collega’s en spijkerbroeken worden er informatie-

neemt PSYOPS een belangrijke plaats in. Die activi-

dagen georganiseerd. Wij zouden graag groeien en

teiten kunnen erg effectief zijn – uiteraard binnen de

uitbreiden, door bijvoorbeeld te investeren in pro-

juridische grenzen die eraan gesteld zijn.”

fessioneel uitgeruste social media-teams en forward

Jorn: ‘PSYOPS-activiteiten zijn er in vele gedaantes.

media-teams op te zetten. Of daar voldoende geld

Neem nou de luidspreker-operatie; een eenvoudige

voor beschikbaar komt, is een andere vraag, maar

maar effectieve activiteit, die bijvoorbeeld in een

de wens (én noodzaak volgens ons) is er.”

missiegebied ingezet worden door er hard het geluid

Jorn: “De eenheid waar de meeste C&E’ers werkzaam

van aanrijdende tanks mee af te spelen. Vijandige

zijn is opgericht ten tijde van bezuinigingen. Daardoor

eenheden kunnen dan denken dat jij je positie ver-

werken er nu weinig tot geen manschappen en kor-

sterkt en passen dan hun tactiek erop aan of trekken

poraals binnen 1 CMI-Commando. Maar als we kijken

zich misschien zelfs wel terug.”

naar de taakstelling is er wel een grote behoefte

Miriam: ‘’Zo kan de luidspreker ook ingezet worden

aan. In de toekomst zien we veel mogelijkheden

door er bijvoorbeeld grommende roofdiergeluiden

voor deze groep om in ons vakgebied aan de slag te

mee af te spelen om ervoor te zorgen dat de lokale

gaan, bijvoorbeeld als (tactische) ondersteuning op

bevolking uit een bepaalde vallei wegblijft. Tijdens

het niveau brigadegevecht.”

de militaire operaties die daarna volgen, voorkom je

Waldo: ''Er is veel vraag naar ons vakgebied. Onze

dan burgerslachtoffers. Effectieve misleiding dus.

collega's worden dan ook vaak operationeel ingezet.

Misleiding heeft nog wel eens een negatieve con-

En dat gaat alleen maar toenemen. Daarom geldt ook

notatie, maar het is geen doel op zich. Het is een

echt: Join C&E, and you'll see the world!”

om de opties te bespreken. Voor geïnteresseerde

middel om een bepaald doel te bereiken, zoals in
het voorbeeld. Als je dan door misleiding levens kunt
sparen, is dat natuurlijk winst.’’

Hoever is de ontwikkeling van C&E in Nederland?
Miriam: ‘'Met C&E kun je ontzettend veel bereiken,
maar op het gebied van technische middelen en
investeringen lopen we in Nederland achter. Terwijl
de NAVO wel de ogen op Nederland richt omdat wij
het vakgebied succesvol naar de praktijk hebben
gebracht.”
Jorn: ''Menselijk gedrag echt centraal stellen in militaire operaties is een Nederlandse vinding, en dat
heeft de NAVO nu als belangrijke pijler overgenomen.
Tijdens Nederlandse uitzendingen in onder andere
Afghanistan en Mali stonden benaderbaarheid, interactie en coöperatie met 'de mens' in het missiegebied
voorop. Dat heeft bijzonder succesvolle resultaten
opgeleverd.”
Waldo: ''De Dutch Approach, de fietsende militair,
Defence, Diplomacy & Development (3D); allemaal
Nederlands pionierswerk.”

Stel, een militair ambieert een loopbaan bij
C&E. Welke mogelijkheden zijn er?
Miriam: ''Maak het kenbaar bij je loopbaanbegeleider. Daarnaast kun je contact opnemen met 1 CMICommando (waar de meeste C&E’ers werkzaam

Waldo Dirks: ‘’Join C&E, and you’ll see the world.’’

Vraag het
Natalie
Natalie van Os is één van de juristen
van de BBTV. In deze rubriek
beantwoordt zij veelgestelde
vragen en deze keer gaat het over

reisverzekeringen.

VRAAG 1
Mijn naam is Vincent en ik ben korporaal bij de KL.
Afgelopen zomer ben ik op vakantie geweest naar
Ibiza. Op de terugreis ben ik mijn koffer kwijtgeraakt. Helaas heb ik hem uiteindelijk nooit
teruggekregen. Ik baal er goed van, want ik heb
voorafgaand aan mijn vakantie geen reisverzekering afgesloten. Dat ben ik helemaal vergeten. Kan
ik deze kosten misschien nog ergens verhalen?

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?
070 315 51 11
bbtv@mijnvbm.nl

ANTWOORD
Helaas kan dat niet meer. Het is raadzaam om altijd,
voordat je op vakantie gaat, te checken of je een
(extra) reisverzekering moet afsluiten. Het kan wel
zo zijn dat in jouw eigen verzekeringspakket al een
doorlopende reisverzekering zit. Let wel op, dit is
zeker niet altijd het geval. Controleer het dus goed
voordat je op vakantie gaat. Het kan je een hoop
ellende en gedoe besparen!

VRAAG 2
Ik ben sergeant Sunnery en ik ben afgelopen 2
weken op vakantie naar Curaçao geweest. Het
was een geweldige vakantie, met veel zon, zee en
strand

☺. Helaas is er op een avond ingebroken in

onze huurauto. Ze hebben een zijraam ingeslagen
en een tas meegenomen. Toen we de auto gingen
inleveren hebben we een hoop gedoe gehad. Zo
hadden we geen aangifte gedaan en hierdoor was
er geen schriftelijk politierapport. Gevolg hiervan
is dat alle kosten nu op ons worden verhaald. En
erger nog, ook onze reisverzekering dekt niets. Dat
kan toch niet zomaar?

ANTWOORD
Dat is ontzettend balen, maar helaas is het niet
anders. Het is niet handig geweest dat jullie geen
aangifte hebben gedaan. Met een dergelijk bewijs
van aangifte of een schriftelijk politierapport kun je
de kosten die op jou worden verhaald via je reisverzekering terugkrijgen! Nu kun je waarschijnlijk niets
terugkrijgen en blijven de kosten voor jullie rekening.

TIP
Doe áltijd aangifte. Zeker als je op vakantie in het
buitenland onverhoopt geconfronteerd wordt met
diefstal dan wel vernieling van zaken die je van een
ander huurt of in gebruik hebt.

REISTIPS :

Het is handig om een

Draag je bankpasjes,

Als je in het buiten-

Doe op vakantie geen

foto van jouw paspoort/

creditkaarten, geld,

land bent en je betaalt

bankzaken op een

identiteitskaart in je tele-

paspoort en telefoon nooit

met een creditcard of een

openbare computer, in bij-

foon op te slaan. Mocht je

bij elkaar. Zorg, als dat

andere betaalkaart, zorg

voorbeeld een internetcafé,

onverhoopt je ID kwijtraken

mogelijk is, dat je ze altijd

dan dat je altijd zicht hebt

hotel of op een vliegveld.

(of gestolen worden), dan

zoveel mogelijk afzonderlijk

op wat er met jouw kaart

Dit soort openbare netwer-

heb je in ieder geval kopieën

van elkaar bewaart. Heb je

gebeurt. Twijfel je in een

ken kunnen onveilig zijn. Er

achter de hand. Mocht dit

alles bij elkaar, in bijvoor-

(vage) winkel? Koop dan

kan software geïnstalleerd

jou overkomen, dan is het

beeld één tas, en word je

vooral niets! Het gebeurt

zijn, waarmee cybercrimi-

wel zaak dat je dit zo snel

onverhoopt bestolen of

namelijk steeds vaker dat

nelen bij je bankgegevens

mogelijk bij de plaatselijke

verlies je de tas, dan ben

er van een betaalkaart een

of andere privacygevoe-

politie meldt. Het is aan te

je alles kwijt. Je kunt je dan

afdruk wordt gemaakt.

lige zaken kunnen. Sla ook

raden om daarna gelijk een

niet meer identificeren of

Daarmee kunnen, als jij al

nooit wachtwoorden op

nieuw paspoort/identiteits-

betalingen verrichten.

lang niet meer in de buurt

openbare computers op.

kaart aan te vragen bij de

Zeker in het buitenland wil

bent, betalingen worden

Verder raad ik je aan om alle

Nederlandse ambassade

je dat voorkomen.

gedaan. Het komt gere-

sites die je bezocht hebt af

of het consulaat. Je kunt

geld voor dat reizigers

te sluiten en de geschie-

ook een tijdelijk reisdocu-

rekeningafschrijvingen

denis te wissen, voordat

ment aanvragen; het zoge-

in hun vakantieland zien,

je weggaat. Zo voorkom je

naamde noodpaspoort of

als zij al lang weer terug in

dat iemand anders ná jou

laissez-passer. Daarmee

Nederland zijn.

persoonlijke gegevens aan-

kun je in ieder geval terug

treft, al dan niet met kwade

naar Nederland reizen.

bedoelingen.
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LEDENVOORDEEL

Dé vakbond
voor jonge
militairen
De BBTV voert samen met de VBM (de
grootste defensievakbond van Nederland)
overleg met Defensie over allerlei zaken die
ook jou aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je
salaris! Hoe meer leden zich aansluiten, hoe
sterker we staan. Om de contributie hoef je
het niet te laten (€ 9,98 t/m 22 jaar, daarna
€10,69). Bovendien heb je als lid recht op
vele kortingen, waardoor je je lidmaatschap
er al snel uit hebt.
Dit zit er o.a. in je BBTV-lidmaatschap:
n	Unieke 24/7 Ongevallenverzekering
n Professionele juridische bijstand
n	Gratis letselschade-advocaat
n Korting op autoverzekering
n	Korting op notaris
n	Hoge kortingen op A-merken
in onze webshop

Word vandaag nog lid! Kijk op: BBTV.nl

WIJ LATEN
NIEMAND ACHTER

VRRROEMMM
XRcise’s auto & motorreview
modern vormgegeven. De kleinste variant (.05) heeft een
‘middelgroot’ scherm (dat al kolossaal is) waarin het instrumentarium en infotainment zijn opgenomen. Bij de 2 grotere
modellen beslaat het digitale scherm het hele dashboard (!).
Liefhebbers moeten nog even geduld hebben: in 2024/25
komen de BE’s naar Europa.
Vermogen:

variërend van 231 – 395 pk

Acceleratie:

van 0 naar 100 km/u in 5 à 6 sec.

Accu:

variërend tussen de 60 en 80 kWh

Lengte:

van 4,37 tot 4,56 meter

Mahindra BE
China is al jaren succesvol op de mondiale automarkt, en
nu komt ook die andere Aziatische reus aan de weg timmeren: de Indiase autobouwer Mahindra lanceerde onlangs
drie elektrische SUV’s; de BE.05, BE.07 en BE.09. Weinig
inspirerende namen zou je zeggen, maar de looks zijn strak,
sportief en vernieuwend. Mahindra gaat deze luxepaarden
op alle continenten in de markt zetten en bindt duidelijk de
strijd aan met SUV’s uit het hogere segment, zoals de Audi
Q8, Volvo XC90 en Tesla X. Ook de interieurs zijn strak en

Zuid-Koreaanse automakers onder handen genomen; zo is
de cockpit sportiever en het digitale instrumentarium gefinetuned. Kia houdt de prijzen scherp. Voor 29 ruggen heb je
al een fonkelnieuwe voor je deur staan.
Acceleratie: 	de snelste gaat in 7,5 seconden van 0 naar
100 km/u
Transmissie: variërend tussen de 60 en 80 kWh
Lengte:

4,39 meter

Verbruik:

van 5,1 - 5,3 l./100 km

Kia XCeed 2022
De XCeed, in 2019 als cross-over aan de Kia Ceed-familie
toegevoegd, heeft onlangs een flinke facelift gehad. Zoals
verwacht is het nieuwe logo geïntroduceerd: een strak vormgegeven badge vervangt de kenmerkende Kia-koeienletters
van voorheen. Daarnaast heeft de XCeed nu katachtige,
scherpe koplampen meegekregen, een grotere grille en een
stijlvoller lijnenspel (op motorkap, deuren en kont) waardoor
de auto een veel modernere look krijgt. Er komen diverse
varianten op de markt; een krachtpatsertje met 204 pk,
maar ook een plug-in hybride én een speciale GT-Line (op
onder andere 18 inch-velgen). Ook het interieur is door de
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STAND VAN ZAKEN

Uitwerking Arbeidsvoorwaardenakkoord
Defensie en de bonden hebben de eerste besprekingen achter de rug
over de uitwerking van het bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarbij
zijn ze op een aantal problemen gestuit. Gelukkig is de insteek: problemen zijn er om opgelost te worden. In goed overleg zetten we stappen.

Na het sluiten van een arbeidsvoorwaardenakkoord

kan worden. Voorkomen moet worden dat eerst het

komt de uitwerking. De gemaakte afspraken tussen

verschil tussen de huidige vergoeding en de 19 cent,

Defensie en de bonden gelden pas als deze in regel-

die de fiscus accepteert, wordt uitgeruild en daarna de-

geving zijn omgezet.

zelfde 19 cent bij de nabetaling wordt gehanteerd. Dat

De afgelopen weken zijn de bonden met Defensie in ge-

zou dan onterecht een ‘dubbel voordeel’ opleveren.

sprek geweest om de verschillende regelingen aan te
passen. De focus lag daarbij op de aanpassingen die
betrekking hebben op de afspraak rondom plaatsen tijdonafhankelijk werken (PTOW), de gewijzigde
reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en
de internetvergoeding. We hopen de besprekingen
over deze onderwerpen spoedig af te ronden.

OV-kaart en internet
Er is ook geconstateerd dat er geen administratie
is van het exacte gebruik van de OV-kaart. Omdat
afgesproken is dat de eigen bijdrage voor deze groep
reizigers vervalt, tenzij ze de kaart ook privé gebruiken,
is een registratie echter wel noodzakelijk. Tevens

Reiskosten-tegemoetkoming

moet naar de wijze van introductie van de internet-

Op de achtergrond spelen daarbij ook praktische

vergoeding gekeken worden. Er moet een naadloze

problemen. Problemen die deels in regelgeving, deels

aansluiting tussen de oude en de nieuwe tegemoetko-

in uitvoering opgelost moeten worden. Zo is duidelijk

ming tot stand worden gebracht: het is natuurlijk niet

dat de uitbetaling van de nieuwe reiskosten-tege-

de bedoeling geweest dat medewerkers over dezelfde

moetkoming niet op 1 september is gehaald. Dat gaat

tijd zowel de ‘oude’ tegemoetkoming ontvangen én

in december met terugwerkende kracht gebeuren.

het ‘nieuwe’ bedrag van 4,30 euro.

Over een terugwerkende kracht en de aanspraak bij
vertraging is in het akkoord een afspraak opgenomen.

Zoals eerder gezegd hopen we snel meer duidelijkheid

Zo zal e.e.a. dan ook uitgevoerd worden. We hebben

te kunnen geven. Dat geldt ook over de wijze van uitruil

echter moeten vaststellen dat dit consequenties heeft

van de vakbondscontributie. Hou onze websites in de

voor de wijze waarop de eindejaarsuitkering uitgeruild

gaten voor updates!

CAO Q&A

Het gewenste cao-resultaat kwam er. Een overdonderende meerderheid stemde voor. Cao is geen makkelijke
kost, dus logisch dat er nog vragen leven. Daarom is er voor defensiepersoneel een uitgebreide lijst met
veelgestelde vragen (FAQ’s) en bijbehorende antwoorden opgesteld. Die kun je raadplegen via intranet of
onze websites. Hieronder een voorbeeld van een prangende vraag. In het antwoord onder meer een verwijzing
naar (belangrijke tip!) de Begeleidingscommissie AV.

REACTIE
Het klopt dat er door de cao-afspraken een andere situatie
is ontstaan. Er komt een onderscheid tussen personeel
in de initiële opleiding en personeel op functie of in een
vervolgopleiding. Wij hebben tijdens de onderhandelingen ook bij de niet-standaardsituaties stilgestaan. En
waarschijnlijk doet zich bij jou zo’n situatie voor. Tot de
niet-standaardsituaties rekenen we immers (nieuwe) medewerkers die met een arbeidsverleden of een bijzonder
opleidingsverleden bij Defensie binnenkomen.
Je hebt 4 extra periodieken toegezegd gekregen, lezen we
Beste BBTV,

in je bericht. Op het moment van jouw indiensttreding is

In november ga ik op het KIM beginnen.

er nog geen onderscheid tussen een opleidingstabel en

Hiervoor heb ik al behoorlijk wat werkervaring

een salaristabel. Dat ontstaat pas op 1 januari 2023. Je

opgedaan; zo heb ik als officier gevaren op de

komt dus binnen in het huidige regime. Zit je op 1 januari

koopvaardij. Daarom heb ik bij Defensie 4 jaren

2023 nog in een initiële opleiding? Als dat níet zo is, dan

als werkervaring erbij gekregen.

ga je conform de afspraak op 1 januari 2023 over van de
huidige bezoldiggingstabel naar de nieuwe salaristabel,

Maar nu is de cao verbeterd en aangepast. Mijn

gebaseerd op je rang op dat moment. Zit je nog wél in

ervaringsjaren lijken nu ineens te vervallen. Bij

opleiding dan ga je over naar de nieuwe opleidingstabel,

mijn indiensttreding (na de opleiding) ga ik dan

maar voor jou geldt dan wel de afspraak:

nu op trede 0 beginnen. Met andere woorden:
iemand van de opleiding, zonder ook maar

“Militairen die op het moment van invoering van de nieuwe

iets aan ervaring, gaat dan hetzelfde salaris

salaris- en opleidingstabel in initiële opleiding zitten,

verdienen. Dat is toch volkomen oneerlijk?

worden ingepast in de opleidingstabel. Deze inpassing
leidt in alle gevallen tot eenzelfde of hoger salaris. Waar

Defensie heeft hard personeel nodig, en ik sol-

nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.”

liciteer met jaren aan technische ervaring. Nu
wordt me simpelweg verteld dat die ervaring

Kortom, als de extra jaren jou bij indiensttreding al gegeven

niet meer meetelt, waardoor het financieel

worden dan komen deze er bij instroom in de salaristabel

gezien ineens heel onaantrekkelijk wordt. Wat

ook weer uit. Als de extra jaren pas later toegekend worden

moet ik nu doen? Ik twijfel of ik mijn sollicitatie

(bijvoorbeeld na afronding van de opleiding), dan heb je

moet intrekken.

door de overgang zeer waarschijnlijk te maken met een
‘niet-bedoelde achteruitgang’. Kaart dit aan bij Defensie en
ga erover in gesprek. Er is ook de Begeleidingscommissie
AV (BCO AV). Op deze BCO kan iedereen een beroep

“Wat moet ik
nu doen?”

doen, die het gevoel heeft dat hij/zij door het AVakkoord benadeeld/achtergesteld wordt. De BCO AV
is bereikbaar via:
BegeleidingscommissieAV-akkoord@mindef.nl
Uiteraard kun je voor meer info of vragen ook altijd contact
met de BBTV opnemen. Daar zijn we voor.
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WORLD SERIES

Stari Most
De Roemeense platformduiker Constantin Popovici springt van de
27 meter hoge Stari Most-brug in Mostar, Bosnië en Herzegovina.
De brug werd tijdens de Balkanoorlog (jaren ’90) geheel verwoest.
Na de oorlog werd de brug herbouwd onder supervisie van UNESCO
– met de originele stenen die uit de rivier werden gehaald. Springer
Popovici doet hier mee aan de World Series Cliff Diving. De Roemeen
is regerend Europees kampioen en zette met zijn sprong een nieuwe
high score neer (481.50 punten), waarmee hij overtuigend de gouden
plak binnensleepte.
Foto: P. Vuckovic / Red Bull Content Pool

XRCISE 143 PAGINA 17

DE REDACTIE TIPT...
De nieuwste releases onder de loep

MUZIEK
De Haagse Goldband speelde in augustus de
uitpuilende Alpha-tent op Lowlands volledig plat.
De band, bestaande uit 3 voormalige stukadoors,
is in korte tijd uitgegroeid tot dé feestact van
Nederland. 2022 was (en is) hun grote doorbraakjaar. Onlangs brachten zij hun nieuwste
hitsingle Psycho uit. Psycho is een kokende mix
van disco, techno en rock, en die komt, net als
de rest van hun muziek, het beste tot z’n recht op
een live-podium. Goldband is na Lowlands nog
niet klaar en staat de rest van het jaar en in 2023 nog overal op het programma – dus
boek je tickets, want die gasten wíl je gezien hebben. Kaarten o.a. via ticketmaster.nl

BOEK
In soldatenlaarzen is een indringende verzameling verhalen van bestsellerauteur James
Patterson en sergeant (b.d.) Matt
Eversmann. In het boek vertellen (oud-)militairen openhartig
over de momenten waarop zij
tijdens missies in onder meer
Afghanistan, Somalië en Irak in
vuurgevecht raakten. Hoe is het
als het lood om je oren vliegt? Als
kameraden sneuvelen? En als je
daarna thuis het ‘gewone leven’
weer op moet pakken? Dit boek
lees je in één ruk uit! Te koop in de
(online) boekwinkel voor € 23,99.

EVENT
Op 8 oktober 2022 vindt de Dag van de Militaire Geschiedenis plaats op de
Frederikkazerne in Den Haag. Organisator is het NIMH en er is een vol programma:
lezingen, panelgesprekken en -discussies, een (boeken)markt en zelfs excursies. Oude,
maar ook jonge militaire geschiedenis komt aan bod; van Indonesië tot Srebrenica
en o.a. de rampbestrijding in Haïti. Het event is gratis, maar aanmelding
vooraf is verplicht, via: dagvandemilitairegeschiedenis.com/

FILM
In de net gereleasete actiethriller Prey keert
de coolste badass ever - Predator - terug naar
het witte doek. En daar hebben de fans reikhalzend naar uitgekeken. Het origineel uit 1987 met
Arnold Schwarzenegger (‘Get to ze tjopper!’)
werd een iconische culthit. De vervolgdelen,
zoals Alien vs. Predator, waren teleurstellend
slecht. Prey laat die mislukkingen mijlenver
achter zich en krijgt van ons overtuigend 5 ballen:
de bloeddorstige Predator neemt het ditmaal
op tegen een Indianenstam in het jaar 1719 en
de actie (en ledenmaten) spatten letterlijk van
het scherm. Hunting season is open! Nu te zien
op Disney Plus.

PODCAST
In de podcastserie Mee Op Missie vertellen (vaak jonge) veteranen over hun
uitzendingen. Aan de hand van foto’s en herinneringen gaan zij het gesprek
aan met journalist Alex Klusman. Persoonlijke, pijnlijke, inspirerende en
aangrijpende verhalen: alles komt voorbij. Aanrader! Gratis te beluisteren
via je streamingsdienst.
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GELDZAKEN

Waar
blijft mijn

geld?
Het zijn dure tijden en het geld vliegt aan alle kanten je portemonnee
uit. Er zijn ook militairen die moeite hebben rond te komen iedere
maand, blijkt uit onderzoek. Inflatie, hoge gasrekeningen, supermarktprijzen door het plafond… Hoe hou je goed overzicht op je uitgaven en
geldstress buiten de deur? Gelukkig zijn er allerlei tools die je daarbij
kunnen helpen, zoals het Nibud-kasboek, het Persoonlijk Budgetadvies
en verschillende apps. Daarmee hou je grip op je geld en kom je niet
voor verrassingen te staan.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

je hoeveel je (in de toekomst) voor bepaalde uitgaven

biedt onder meer het Persoonlijk Budgetadvies gratis

moet rekenen. Het laat tevens zien wat er gebeurt als

aan.

je ergens op bezuinigt – wat hou je dan over en kun je

Wat kun je met het Persoonlijk
Budgetadvies?

het ergens anders voor inzetten? Het zorgt er ook voor
dat je geen kostenposten vergeet (een verzekering
bijvoorbeeld die je maar 1 keer per kwartaal betaalt).

Het advies laat concreet zien waar je geld blijft en hoe

Het budgetadvies geeft je ten slotte handige geldtips

je het doet in vergelijking met anderen. Het adviseert

en helpt je bij het maken van een begroting.

Hoe krijg ik een Persoonlijk Budgetadvies?

•	Vul gegevens in over je gezinssituatie en inkomsten in de Nibud-rekentool (kijk op: nibud.nl/tools/
persoonlijk-budgetadvies/).

•	Vul daarna in hoeveel je per maand uitgeeft aan
vaste lasten en overige kosten.

•	Bekijk het resultaat: hoe sta ik ervoor? Waar kom
ik tekort en waar hou ik over? Je krijgt tips en hulp
bij je begroting.

‘’Financiële stress leidt al snel tot een negatieve spiraal. Schaamte speelt daarbij een
grote rol. Het is tijd het taboe op geldzorgen
te doorbreken. Financiële stress is niets meer
om je voor te schamen; we moeten af van het
eigen-schuld-dikke-bultdenken.’’
-NRC, 6 september 2022
bijhouden. Zo zie je al snel welke uitgaven noodzakelijk
zijn en welke minder en waarop je kunt bezuinigen.

Geldproblemen?
Schroom niet en zoek hulp
Bij Defensie kampt – net als in de

Kasboek

burgermaatschappij – gemiddeld

Je kunt naast budgetadvies ook ge-

1 op de 5 huishoudens met finan-

bruikmaken van een kasboek om

ciële problemen (bron: Nibud).

grip op je uitgaven te krijgen. In een

Defensiemedewerkers die door

kasboek staan per week de meest

welke reden dan ook in de financi-

voorkomende uitgavenposten. Door

ële problemen zijn geraakt, kunnen

die in te vullen krijg je een goed beeld

voor hulp terecht bij de Dienst

van hoeveel geld je per week kwijt

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)

bent aan bijvoorbeeld boodschappen,

of stichting Burgerpersoneelsfonds

kleding, uitgaan en vervoer.

(SBF). De hulp die Defensie biedt is gratis, profes-

Het bijhouden van een kasboek vergroot je inzicht in

sioneel en veelzijdig – er is van alles mogelijk. Dat

je financiën en helpt je om bepaalde keuzes te maken.

staat haaks op wat de gemeente aanbiedt (zoals het

Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al het bijhou-

Schuldhulploket bijvoorbeeld), dat vaak lange wacht-

den van een kasboek ervoor zorgt dat je zorgvuldiger

tijden kent en behoorlijk wat geld kan kosten. Volgens

met geld omgaat en minder uitgeeft. Waarom? Je

BMW en SBF melden defensiemedewerkers zich uit

bent heel bewust bezig met je uitgaven. Je ziet precies

schaamte pas heel laat als zij tegen geldproblemen

hoeveel je kwijt bent aan

aanlopen en in de schulden zitten. Vaak pas als het

je kostenposten en of je

écht niet meer gaat. Schroom dus niet om gewoon

ergens kunt besparen. Ook

contact op te nemen als je in zwaar weer dreigt te

is het motiverend om geld

raken. Want uiteindelijk geldt: schulden wegwerken

opzij te (kunnen) zetten

= stress wegwerken.

voor een bepaald doel, al

Contact? Mail naar: sbf@mindef.nl of

is het maandelijks maar

BMWloket@mindef.nl

een relatief klein bedrag.

Apps

Stichting MSF voor BBTV-leden
Binnen de vakbond zijn er ook mogelijkheden voor

Kasboeken zijn er in digi-

financiële hulpverlening. Het MSF is een sociaal-fi-

tale en fysieke vorm. Sommige banken bieden hun

nancieel fonds dat al in 1918 werd opgericht voor

klanten een digitaal huishoudboekje aan, zoals

leden van de BBTV en VBM. Het fonds kan onder meer

ABN AMRO, ASN Bank, Rabobank en SNS. Ook zijn

financiële steun verlenen bij ziekte en/of gebreken

er goede kasboek-apps die je op weg helpen, zoals

die niet of gedeeltelijk door derden (bijvoorbeeld

Dyme (goede reviews van de Consumentenbond),

ziektekostenmaatschappijen) worden vergoed. Ook

Budgetbeheerder (heel gebruiksvriendelijk) en

is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor

Monefy (overzichtelijk, maar voor de pro-versie moet

financiële ondersteuning als je buiten je schuld in de

je betalen).

financiële problemen bent geraakt. Neem contact op

Bij het Nibud is een fysiek kasboek te koop (€ 9,95)

met stichting MSF via:

waarin je oldschool met de pen al je geldzaken kunt

stichting.msf@gmail.com.
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LID IN BEELD

SGT LDGB
Ilja van den Doel (30)
BBTV-lid sinds: 2019
Functie: Beheerder wapens (SAP)
en munitiebeheer Van Ghent
Kazerne, Rotterdam
Ochtendritueel: 06.30 uur gaat
de wekker, daarna koffie!
Favoriete wapen: Zonder twijfel
de .50. Wat een monster.
Favoriete serie: The Walking
Dead en Breaking Bad.
Favoriete restaurant: All you can
eat Aziatisch
Op de Bucket List: Parachutespringen heb ik net mogen afvinken. Nu staat een luchtballonvaart
bovenaan.
Mijn karaokelied: Het hele repertoire van André Hazes.

AV

Bezoek jouw afdelingsvergadering!
De komende periode zijn in heel Nederland weer Afdelingsvergaderingen voor alle leden van de BBTV/VBM. Kom ook naar een van
de vergaderingen bij jou in de buurt! Dan kun je niet alleen onderwerpen inbrengen en bespreken, maar krijg je ook de meest actuele
informatie over alles wat met jouw rechtspositie te maken heeft. Wees welkom en praat mee.
NB: raadpleeg van tevoren www.vbm.info in verband met eventuele wijzigingen en/of updates.

AFDELING ZEELAND
Maandag 17 oktober 2022
Aanvang: 19.30 uur
Wijkcentrum de Burgerij
Van Hogendorpweg 58A
4384 HA Vlissingen

AFDELING LIMBURG
Dinsdag 18 oktober 2022

Aanvang: 20.00 uur
Brasserie MINLI, Strijthagen BV
Einsteinstraat 5
6372 BW Landgraaf

AFDELING DUITSLAND
Woensdag 19 oktober 2022
Aanvang: 19.00 uur
Hotel restaurant Da Roberto
Mackenbacher Straße 2
Weilerbach

AFDELING ROTTERDAM
Donderdag 20 oktober 2022

Aanvang: 14.00 uur
Tempo Doeloe, Van Ghentkazerne
Toepad 120
3063 NJ Rotterdam

AFDELING WEST-BRABANT
Donderdag 20 oktober 2022
Aanvang: 19.30 uur
Polski Dome, geb-D
‘Sociëteit Onder de Toren’
Trip van Zoudtlandt kazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

AFDELING ZWOLLE
Maandag 24 oktober 2022
Aanvang: 19.30 uur
Tonnetkazerne, Gebouw 150
Eperweg 141
8084 HE ’t Harde

AFDELING FRIESLAND
Dinsdag 25 oktober 2022

AFDELING AMSTERDAM
Woensdag 26 oktober 2022

Aanvang 19.00 uur
ECA (Evenementencentrum A’dam)
bij het Marine Etablissement A’dam
Geb.030, zaal Torne (73)
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam

AFDELING HAVELTE/STEENWIJK
Donderdag 27 oktober 2022
Aanvang: 19.00 uur
Echos Home Het Baken
Joh. Postweg 5
7973 JB Darp

AFDELING AMERSFOORT/UTRECHT
Maandag 31 oktober 2022
Aanvang 19.30 uur
Noorderlichtkerk
Bergweg 92-b
3707 AE Zeist

AFDELING DEN HELDER
Woensdag 2 november 2022
Aanvang: 19.00 uur
Havengebouw
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder

AFDELING DOORN
Donderdag 3 november 2022
Aanvang: 10.00 uur
Van Braam Houckgeestkazerne
Gouden Bal
Oude Arnhemse Bovenweg 1D
3941 XM Doorn

AFDELING DEN HAAG
Donderdag 3 november 2022

Aanvang: 19.30 uur
VBM-kantoor
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

AFDELING APELDOORN
Maandag 7 november 2022
Aanvang: 19.30 uur
Echos Home ‘de Landing’
Deelenseweg 28
6816 TS Schaarsbergen

AFDELING EINDHOVEN
Dinsdag 8 november 2022
Aanvang: 19.30 uur
Echos Home ‘De Vrijheid’
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot

AFDELING VALKENBURG
Dinsdag 8 november 2022
Aanvang: 20.00 uur

(zaal open vanaf 19.30 uur)

Dorpscentrum Oegstgeest
Lijtweg 9
2341 HA Oegstgeest

AFDELING ASSEN
Woensdag 9 november 2022

Aanvang: 19.30 uur
De Brammert, Johan Friso Kazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen

AFDELING TWENTE/EIBERGEN
Donderdag 10 november 2022
Aanvang: 19.30 uur
Kulturhus
Henry Woodstraat 62
7558 CP Hengelo

AFDELING VOLKEL/DE PEEL
Donderdag 10 november 2022
Aanvang: 19:30 uur
Scouting gebouw ‘de Pionier’
Hulstheuvel 15
5404 PR Uden

Aanvang: 19.00 uur
MFC It Maskelyn
Easteromwei 5
9254 GM Hurdegaryp
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MATERIEEL

Onbemand 210tons schip
DARPA – de instantie die onderzoek uitvoert voor de
Amerikaanse strijdkrachten –
werkt aan een onbemand oppervlakteschip. Het project NOMARS
(No Manning Required Ship) zit
in fase 2, wat wil zeggen dat er
Generaal-majoor André Steur en Douglas Bush (US Army)
zetten hun handtekening

Luchtmacht werkt samen met
US Army bij moderniseren
helikoptervloot

een (proef)schip gebouwd gaat
worden. Het gaat dan om een
zeewaardig schip met serieuze
bewapening. Het eerste schip,
‘Defiant’ geheten, wordt een 210
tons MUSV: medium unmanned
surface vessel.
Bij het ontwerp hoeft niet met
bemanning rekening te worden

Defensie en de US Army (de Amerikaanse landmacht) hebben in

gehouden. Dat betekent van

Woensdrecht hun handtekening gezet onder een ‘Future Rotorcraft

alles voor de vormgeving, maar

Concept Analysis Project Arrangement’. Dat is een hele mond vol, maar

bijvoorbeeld ook voor het on-

concreet betekent het dat de krijgsmachtdelen zich samen gaan ver-

derhoud op zee. Het idee is om

diepen in het moderniseren van de helikoptervloot. Er zullen nieuwe

genoeg ‘redundancy’ aan boord

concepten worden verkend en geanalyseerd. Daarbij wordt gekeken

in te bouwen, zodat als er eens

naar bemande en onbemande systemen.
Ook wordt beoordeeld of samenwerking in
latere fases haalbaar is (onderzoek, ontwikkeling, testen, productie, enzovoort).
De US Army heeft zijn eigen (behoorlijk indrukwekkende) luchtvloot met bijvoorbeeld
Apaches, Chinooks, UAV’s en tansport- en
verkenningsvliegtuigen.
Directeur Operationeel beleid en plannen
generaal-majoor André Steur legt uit dat
toekomstige dreigingen vereisen dat bond-

Afbeelding: DARPA

genoten als één gevechtsmacht kunnen
opereren. “Over alle domeinen heen. Sneller,
hoger, verder, met meer slagkracht en een hogere overlevingskans. In

iets kapot gaat, het schip blijft

dienst van onze land- en maritieme eenheden. We moeten de soms

functioneren.

sterke nationale focus deels loslaten om beter met de bondgenoten

“Het wordt een ‘next-genera-

te kunnen samenwerken.”

tion’ totaal onbemand schip, dat
nieuwe manieren van opereren
mogelijk maakt” zegt Gregory
Avicola, programmamanager
bij DARPA. Hij verwacht dat wereldwijd grote aantallen onbe-

De AH-64D Apache, AS-532 Cougar en CH-47F Chinook maken onderdeel uit
van de samenwerking. (Photo Credit: U.S. Army photo by COL Jason W. Fryman)

mande schepen zullen gaan varen
rondom bemande schepen.

No way, Jose!
De BBTV hoort de laatste tijd geluiden
dat adviesgroepen ‘op een hoger dek
zouden liggen’. Met andere woorUitreiken van het Interim-GVT

den: dat je minimaal gestudeerd
moet hebben om in een adviesgroep

Interim-GVT verstrekt

plaats te kunnen nemen. Wat een

Defensie is begonnen met het op grote schaal verstrekken

uit een dwarsdoorsnede van de

van de nieuwe (tijdelijke) gevechtskleding. Collega’s van 43

krijgsmacht. En manschappen en

Gemechaniseerde Brigade in Havelte waren als eerste aan

onderofficieren zijn daarom meer

de beurt.

dan welkom.

Het komende jaar krijgt de hele krijgsmacht de nieuwe outfit.

totale bullcrap! Niets is minder waar.
Een adviesgroep moet juist bestaan

grote logistieke operatie voor het KPU.

Opvattingen achterban
zijn onmisbaar

Daarnaast bevat het pakket ook nog een regenjas, combat-shirt

De BBTV hecht veel waarde aan de

en baseball cap. Militairen ontvangen de gevechtskleding 4

opvattingen van de achterban. Om

tot 7 maanden na aanmeten.

goed voor de belangen van onze

Het gaat overigens om een tussenoplossing. Het wachten is

leden op te kunnen komen, zijn die

namelijk op de spullen uit het project Defensie Operationeel

opvattingen dus onmisbaar. De BBTV

Kleding Systeem (DOKS).

kent een groot aantal adviesgroe-

De dit jaar uitgegeven kleding wordt niet weggedaan, maar

pen. Leden die in deze adviesgroepen

gaat hierna naar militairen in opleiding.

zitten, ondersteunen de overlegver-

Zowel de tijdelijke als definitieve gevechtskleding is uitgevoerd

tegenwoordigers, die op hun beurt

in het nieuwe zogenoemde Netherlands Fractal Pattern. Het

overal binnen de krijgsmacht het

camouflagepatroon is beschikbaar in een groene versie voor

gesprek voeren.

de landmacht, luchtmacht, marechaussee en mariniers. De

Heb jij een opvatting, een mening,

marine krijgt een blauwe variant. 

een idee en wil je die ook eens op

De uitgifte van zo’n 480.000 broeken en jassen betekent een

een andere plaats dan op je bureau,
in de hangaar, in het verblijf kenbaar
maken, dan is de adviesgroep zeker
iets voor jou!
Deelname aan een adviesgroep is
geen dienstverrichting, maar je krijgt,
naast een kilometervergoeding van
€ 0,25 per kilometer, een vergoeding
voor jouw aanwezigheid/inbreng.
Geïnteresseerd of meer info? Neem
contact op met: cbb@mijnvbm.nl of
070-3155111. 
Camouflagepatroon Netherlands Fractal Pattern
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DEFENSIEPERSONEEL

Hoe staan

Kopzorgen over personeel: instroom daalt en uitstroom stijgt
De eerste helft van 2022 laat een verontrustend beeld zien: voor het eerst in jaren is er een achteruitgang in de personele ontwikkelingen bij Defensie te zien. Ten opzichte van 2021 daalt de instroom van
personeel fors: militairen: -18,7%, burgers: -6,6% en reservisten: -30,6%. Daarnaast is de uitstroom flink
gestegen: militairen: +34,1%, burgers: +3,2% en reservisten: +11,8. Met name de hoge uitstroom onder
militairen doet de wenkbrauwen fronsen, want juist daar zijn veruit de meeste vacatures. Al deze cijfers zijn
terug te vinden in de onlangs verschenen Personeelsrapportage Defensie, die op Prinsjesdag 2022 in de
Kamer aangeboden werd.
Op dit moment staan er bij Defensie 8.809 vacatures open. Een deel van de militaire functies is (tijdelijk)
gevuld door burgerpersoneel, reservisten of ingehuurd personeel. Pluspunt: het aantal vrouwen is met 5%
gegroeid. Daarmee komt het totale aantal vrouwen binnen de krijgsmacht uit op 10.990. Een stap voorwaarts
richting meer diversiteit dus, al blijven vrouwen in de hogere rangen nog ondervertegenwoordigd.

Werkbeleving
De werkbeleving – hoe tevreden is het personeel en hoeveel vertrouwen
is er in de toekomst – is wat afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor.
Deze daling geldt voor alle contractsoorten: militairen FPS fase 1/2,
FPS fase 3 en burgers. Net als in eerdere jaren is het burgerpersoneel gemiddeld meer tevreden en meer gemotiveerd dan het militair personeel.
De ‘sfeer en collegialiteit’ op de werkvloer worden door zowel burgers
als militairen als meest motiverende aspect genoemd.
Bij de dalende werkbeleving zijn de effecten van de nieuwe cao niet
meegenomen (die kwam nadat de rapportage al gemaakt was). Het
zou goed kunnen dat de cao 2021-2023 (o.a. loonsverhoging en betere
voorwaarden) de volgende personeelsrapportage positief beïnvloeden.

Werving
In de eerste helft van 2022 solliciteerden 9.498 personen naar een
functie als militair bij Defensie.
Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar (+23,9%). Maar tegelijkertijd is er een daling van het aantal ‘aanstelbare’ militairen te zien; van
1.620 naar 1.379 (-14,9%). Er is dus meer interesse in een baan bij
Defensie, maar het aantal geschikte kandidaten is afgenomen. Daar
zijn verschillende redenen voor, zoals grotere uitval bij het psychologisch
onderzoek en medische keuring, maar ook omdat de communicatie naar
kandidaten soms gebrekkig verloopt of omdat kandidaten niet akkoord
gaan met de arbeidsvoorwaarden.

Plan van aanpak
Defensie gaat flink uitpakken om het tij te keren. Om te beginnen komt er
komende jaren natuurlijk veel geld bij (we gaan toegroeien naar de welbekende ‘2%-norm’). Daarnaast heeft Defensie een Taskforce Personeel
opgericht en komt er een nieuw HR-model (waarin Defensie onder meer

we ervoor?

beter met het bedrijfsleven gaat samenwerken).
Ook heeft staatssecretaris Van der Maat het plan
‘Behouden, binden en inspireren’ gelanceerd,
waarin Defensie onder andere nauwer gaat samenwerken met regionale mbo-opleidingen.
Kortom, alles wordt uit de kast getrokken om
de krijgsmacht weer te vullen.
Wil je de Personeelsrapportage 2022 zelf
bekijken?
Kijk op: Rijksoverheid.nl > documenten. 
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IN HET NIEUWS

‘Lagere rangen en schalen
hebben het nu moeilijk’
‘De overheid geeft niet het goede voorbeeld.’ Dat zei BBTV/VBMvoorzitter Jean Debie onlangs op BNR Nieuwsradio naar aanleiding
van een oproep om ambtenaren (dus ook militairen) te compenseren
voor de extreme prijsstijgingen.
Debie legt uit: ‘Het kabinet heeft werkgevers opgeroepen om werk
nemers te compenseren. Wij vinden dat het dan dus óók moet gelden
voor overheidswerkgevers zoals Defensie, Justitie, etc.. Als het kabinet het goede voorbeeld wil geven, compenseert het de ambtenaren.’
Daarom hebben de BBTV/VBM en collega-bonden een brief aan
minister-president Mark Rutte gestuurd waarin zij het kabinet oproepen om de salarissen van de ruim één miljoen ambtenaren (waaronder
defensiemedewerkers) in Nederland te verhogen als compensatie voor
de snel toenemende inflatie. Benieuwd naar de brief? Kijk op de VBMwebsite en lees verder.

“Compenseer de

ambtenaren”
“Doe dat wel binnen

6 weken!”
De dienst uit? Controleer je
laatste loonstrook goed!
Als je uit dienst gaat, kan het goed zijn dat er nog vakantie-uren uitbetaald moeten worden. Let er dan goed op dat het juiste uurloon wordt
uitgekeerd. Daarin schiet Defensie namelijk nog weleens tekort en
dat kan jou vele euro’s schelen. Neem bij twijfel contact met ons op,
dan kunnen wij controleren of je laatste loonstrook correct is opgesteld.
Werkgever Defensie moet in het uurloon dat wordt betaald over niet
opgenomen vakantie óók het werkgeversdeel van de pensioenpremie
en het financiële voordeel van een eigen ziektekostenverzekering
meenemen. Daarin verzaakt de werkgever zoals gezegd nog weleens.
Wat het exacte verschil is, is nog onduidelijk maar dat het bedrag kan
oplopen tot enkele honderden euro’s lijkt niet uitgesloten.

Binnen 6 weken
Neem dus je laatste loonstrook goed door en leg ‘m bij twijfel aan ons
voor. Dan kunnen onze juristen bezwaar maken, mocht dat nodig zijn.
Doe dat wel binnen 6 weken, want tegen een loonstrook langer dan 6
weken geleden ontvangen, kan geen bezwaar meer gemaakt worden.

Van nieuws tot nice to know

Special
SOF

Nieuws

Nieuwe
Anaconda voor
SF-operaties

KCT uit jasje
gegroeid
Het Korps Commandotroepen

Meer soft skills

Het Nederlandse bedrijf Dutch

De huidige plek in Roosendaal

Amerikaanse speciale eenheden

heeft een speciale uitvoering

(Brabant) biedt geen ruimte

gaan zich toeleggen op het leren

van terreinvoertuig Anaconda

meer om verder te groeien: de

van Aziatische talen. Nu de VS hun

gemaakt: de Anaconda-Special

Engelbrecht van Nassaukazerne

focus van het Midden-Oosten en

Operations Forces. DMV ontwik-

ligt namelijk midden in een woon-

Centraal-Azië (o.a. Afghanistan)

kelde het voertuig samen met

wijk. Het KCT wil in de toekomst

verschuiven naar China, worden

het Italiaanse IVECO (dat onder

eigen schiet- en trainingsfacili-

andere ‘soft skills’ (zoals taal)

meer trucks, AV’s en Manticores

teiten voor speciale eenheden

belangrijk. Om de groeiende

produceert). De Anaconda-SOF is

– daarvoor moeten operators

Chinese invloed in de Indo-Pacific

flink onder handen genomen: zo

nu nog afreizen naar andere lo-

regio tegen te gaan, worden SF-

is hij steviger gemaakt zodat hij

caties in binnen- en buitenland.

operators onder meer onder-

onder een heli kan hangen, overal

Daarnaast wil men één centraal,

wezen in het Koreaans, Thais,

zijn railsystemen geplaatst zodat

logistiek centrum zodat de ope-

Indonesisch en Mandarijn. Zo

het voertuig voor iedere missie

rationele inzetbaarheid vergroot

kunnen zij met de lokale bevol-

aangepast kan worden en het

wordt. Vanwege de maatschap-

king communiceren én wordt de

dashboard heeft een complete

pelijke en historische band met

samenwerking met lokale special

make-over gekregen. Bij een

Roosendaal/Rucphen zullen de

forces – waar Delta Force en Navy

volledige configuratie kan een

groene baretten wel in dezelfde

SEALs al jarenlang mee samen-

crossmotor achterop geplaatst

regio gevestigd blijven. Defensie

werken – makkelijker. Generaal

worden. De terreinwagen heeft

verwacht dat de nieuwe locatie

Jonathan Braga van US SOCOM:

affuiten voor een .50, MAG en een

binnen 10 tot 15 jaar gereed zal

‘’Language is absolutely critical.

antitankwapen. De Anaconda-

zijn.

It’s not just equipment, it also

SOF werd onlangs op defensie-

shows that you care.”

beurs Eurosatory gepresenteerd.

Bron: Business Insider

Bron: dmv4x4.com

(KCT) gaat op zoek naar een
nieuwe locatie voor zijn kazerne.

Military Vehicles (DMV 4x4)
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Game Base
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Gametoernooien bij de Baas
Gelukkig heeft de XRcise-

(SMJRMARNALG Wiren Vroon

je voorstellen dat als je gemeen-

redactie – toen ik gevraagd werd

en ik) heel veel vrijheid hadden.

schapsgeld gebruikt (dat is wat

voor deze klus – mij de c
 reatieve

Eigenlijk was er alleen een zak

belastinggeld is), er wel meer van

vrijheid gegeven om niet elke ru-

met geld nodig en wij regelden

een plan moet liggen dan ‘Ja, dat

briek alléén over games te praten.

de rest. Dan heb je vervolgens

lijkt me wel leuk…’. Het lastige is

Althans… Ik heb het wel over

zo’n event gehad, de mensen

dat je een wedstrijdleider ook niet

games, maar in dit geval vanuit

zijn blij – en eigenlijk wil je het

tot op de komma wil vertellen wat

het perspectief van dingen rege-

dan goed afsluiten door het ook

hij moet doen. Maar je moet een

len binnen Defensie.

nog te evalueren… Het probleem

extern persoon wél begeleiden

De afgelopen jaren hebben we

waar wij tegenaan liepen, was dat

in hoe een militair toernooi er

vanuit de marine de KM Esports

wij dit beiden naast onze huidige

dan uitziet. Ik vind het best wel

Challenge (KMEC) georganiseerd.

functie deden. Dat zijn uren die

eens moeilijk om de brug te slaan

In de eerste editie met PUBG

je uit liefde aan je gameproject

tussen de beleidmakers en wat

Mobile (zodat iedereen mee

besteedt maar die ergens van-

voor gamers mooi is – en dat is

kon doen), vorig jaar met COD:

daan moeten komen – dat is niet

precies de uitdaging hier.

Warzone (tijdens COVID) en dit

houdbaar. Dus belangrijke verbe-

jaar mogelijk weer. Het woord

terslagen bleven uit omdat we op

Het is een avontuur, maar het

‘mogelijk’ kies ik bewust: in te-

waren en het wel mooi vonden.

vooruitzicht maakt het ’t waard. Ik

genstelling tot vorige jaren willen
wij nu meer van het organisatie-

Een brug slaan

werk uit handen geven aan een

Al onze wensen staan nu op

commerciële partij.

papier, en een aantal commer-

Niet houdbaar

hoop dat ik jullie in mijn volgende
rubriek kan uitnodigen om deel te
nemen, tot die tijd game on!

ciële partijen heeft gereageerd.
Intern zijn we druk met bepalen

Het voordeel van de afgelo-

wat doorslaggevend is voor het

pen twee edities was dat wij

succes van het toernooi. Je moet



STRIP
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Een militair ontving halverwege de maand een besluit, waarin zijn ontslag per het einde van
dezelfde maand werd aangezegd. Dit omdat hij was ontheven uit de initiële opleiding (artikel 39

(lid 2 sub h) van het AMAR). Met behulp van een van onze BBTV-juristen is hiertegen bezwaar

gemaakt. In het bezwaar is aangevoerd dat een ontslag op deze grond pas mag ingaan een
maand nádat de militair schriftelijk over het ontslag in kennis is gesteld (artikel 47 (lid 3) van

het AMAR). Defensie heeft de militair gelijk gegeven. Daardoor is het ontslag een maand later
ingegaan en heeft de militair nog recht op een maand salaris.

Let op: de militair wilde eigenlijk helemaal niet weg bij Defensie; hij wilde iets anders gaan
doen. Omdat echter om ontheffing uit de opleiding is gevraagd vóórdat een verzoek om be-

stemmingswijziging is goedgekeurd, kon hij worden ontslagen. Wil je dus iets anders gaan doen,
vraag dan pas eventueel ontheffing uit de opleiding als het verzoek om bestemmingswijziging
schriftelijk is goedgekeurd!

“ Wil je dus iets
anders gaan doen,
vraag dan pas na
goedkeuring verzoek
ontheffing aan ”

LID WORDEN VAN DE BBTV?

DAAROM!

Onterecht ontheven uit de opleiding?
Wij maken bezwaar

