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T
erwijl ik mij te laat bedacht dat ik deze column nog moest schrijven, dacht ik 
ook aan het beter plannen van mijn activiteiten. Het werk als voorzitter van uw 
vereniging is voor mij anders dan de andere banen die ik tot nu toe gehad heb. 
Daarnaast maakt het (in)werken in coronatijd het er ook niet gemakkelijker op, 

maar dat geldt natuurlijk voor de meesten van u. 

Maar even terug naar dat plannen. Aan het begin van het jaar 
was ik de modules internationale Veiligheidsstudies van de 
Hogere Defensie Vorming aan het plannen. Afspraken maken 
met Clingendael voor in februari en met de nodige interessante 
sprekers voor de module in april. En daarna voor de Amerika-
reis en de nieuwe HDV die in augustus van start ging. 

Hoe anders verliep dat na maart. Eerst kwam ik mijn P&O 
loopbaanbegeleider tegen die mij vroeg waarom ik had 
aangegeven niet in 2020 naar de KVMO te willen komen. Had 

te maken met studie, plezier in toenmalige baan en het uitvoeren en plannen van de 
huidige en toekomstige HDV. Maar na een goed gesprek kwamen we erop uit dat het 
haalbaar zou moeten zijn om op 1 januari 2021 aan te treden. Daarna ging het Instituut 
Defensie Leergangen dicht en kon het hele lesplan in de prullenbak. Opnieuw beginnen, 
dus. Ik moest daarbij met een glimlach terugdenken aan mijn tijd in de West waar ook 
altijd alles anders gaat dan je bedacht had. Daar heb ik de oneliner ‘He who plans early, 
plans twice’ opgedaan. Maar goed, een nieuw plan gemaakt voor april, waarna we een 
mooi programma online hebben kunnen afwerken. De reis naar Amerika ging helaas 
ook niet door en daarbij moest ik meteen denken aan die andere oneliner die we vaak 
gebruikten in de West, namelijk ‘A plan is just a list of things that won’t happen.’ En 
zoals u weet ben ik uiteindelijk per 1 oktober aangetreden en niet per 1 januari. 

Moet je dan maar helemaal niet plannen? Het gaat toch allemaal anders. Nee, dat werkt 
volgens mij ook niet. Je zult toch een goed beeld moeten hebben welke kant je op wilt 
gaan. Als je geen plan hebt, dan weet je ook niet wanneer je van je lijn afwijkt. Neem 
het Marineblad. Al jaar en dag verzorgt eindredacteur Marion Lijmbach de planning. 
Zo weet ik ruim van tevoren wanneer ik mijn bijdragen moet aanleveren en dankzij 
de planning hebben we ook nu weer een goed gevuld blad. Met dit keer een nieuwe 
rubriek waarin een jong lid beschrijft wat hem of haar bezighoudt. 

Plannen is dus zeker nuttig, de realisatie ervan is niet vanzelfsprekend. Ik hoop van 
ganser harte dat we in arbeidsvoorwaardenland eindelijk onze plannen kunnen gaan 
uitvoeren: het nieuwe bezoldigingsmodel, het P-systeem, de pensioencompensatie en 
de functiewaarderingssystematiek. Tijd om deze plannen in daden om te zetten. Dat 
sommige dingen niet gaan gebeuren of anders gaan dan we dachten, mag geen reden 
zijn om er niet aan te beginnen.

Voor de wat kortere termijn: graag feliciteer ik alle gedecoreerden met hun Jeneverkruis 
en het Korps Mariniers met de 355e verjaardag. En ik wens u allen een ontspannen en 
goed kerstverlof met zoveel mogelijk dierbaren en natuurlijk een heel mooi en gezond 
2021. Ik plan op een goed jaar waarin we veel plannen gaan realiseren. Tot volgend jaar!

@Voorzitter_KVMO
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