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E
n weer door. De vakantie zit erop, de rust is hopelijk 
genoten en het werk was even vergeten. Ik wens u toe 
dat gevoel nog even vast te houden, het zou jammer 
zijn om dit op de eerste dag na de vakantie meteen te 

verliezen. Want het gaat weer druk worden het komende half 
jaar. Er staat veel op stapel, van het invoeren van de bepalingen 
uit het arbeidsvoorwaardenakkoord tot alle veranderingen die 
de organisatie te wachten staan. Dat betreft reorganisaties, het 
invoeren van nieuw materieel, het opleiden van nieuwe mensen 
en ga zo maar door. Om daarbij de operaties en inzet die 24/7 
doorgaan niet te vergeten. Voldoende om jezelf voorbij te 
galopperen. En dat is echt iets waarvoor we moeten waken. 

Zoals u weet is de KVMO naast een vakbond vooral ook een 
beroepsvereniging. Twee van haar doelstellingen zijn dan ook het bijdragen tot de 
instandhouding van een voor haar taak berekende zeemacht en de belangen van de 
leden, in de meest ruime zin, te behartigen, teneinde het welbevinden van haar leden te 
bevorderen. Om hieraan invulling te geven wil ik uw aandacht vragen, en misschien wel 
waarschuwen, voor risico’s die ik zie. Het eerste risico dat ik zie is dat we (wederom) te 
veel van onze mensen gaan vragen. Alle veranderingen én de normale werkzaamheden 
komen terecht op de schouders van het zittende personeel. Vanwege arbeidstekorten 
verrichten velen al meer en extra werk. Met al die veranderingen die op til staan, zal 
de werkdruk voorlopig niet minder worden. Althans, als we dat toelaten. Juist door te 
doseren en niet alles hier en nu te willen, kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar niet 
overbelasten. Daarmee zorgen we ook voor een op haar taak berekende zeemacht, 
omdat er voldoende en goed gemotiveerd personeel beschikbaar is. En het zorgt ook 
voor het welbevinden van onze leden. En die leden zijn ook het personeel van Defensie. 
Het niet alles hier en nu doen betekent dat we keuzes moeten maken; dat niet alles 
prioriteit 1A+ kan krijgen, dat we sommige dingen dus niet kunnen doen. Dat zit 
normaal gesproken niet in ons systeem, maar is volgens mij wel hard nodig. 

Een tweede risico dat ik zie is het klakkeloos overboord gooien van afspraken. Afspraken 
vormen een middel en dienen een doel. Dat is het reguleren en duidelijk maken van 
de manier van werken. Dat iedereen weet waar hij aan toe is en dat we vertrouwen 
kunnen hebben in elkaar. Het niet naleven van afspraken zal zorgen voor onrust onder 
het personeel, omdat men niet meer weet waar het aan toe is. Dat zal zeker niet 
bijdragen aan het welbevinden van het personeel, noch aan een op haar taak berekende 
zeemacht. Het derde risico dat ik zie heeft te maken met beide voorgaande, namelijk een 
onbalans tussen de korte en lange termijn. Alles hier en nu doen is wellicht goed voor de 
korte termijn, maar zal schade berokkenen op de lange termijn. Het nu doordrukken van 
dingen buitenom gemaakte afspraken zal op korte termijn misschien zorgen voor wat 
snelle veranderingen, maar als het vertrouwen is verdwenen, dan zal de schade enorm 
zijn. Het repareren daarvan zal veel meer kosten en veel langer duren, dan het nu op de 
juiste manier te doen. 

Misschien zegt u nu: hij ziet alleen maar beren op de weg. Dat valt mee, ik zie de weg 
ook en die zullen we gezamenlijk moeten afleggen. Maar het negeren van die beren 
is ook niet verstandig, als je er niet langs kunt dan kom je nergens. En dan hebben we 
zeker geen op haar taak berekende zeemacht!
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