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Betekenisvol werk
in teamverband
Reflecties op het reservistenbeleid
vanuit het gesproken woord
Naast het vroeg oppikken van talent door studenten kennis te laten maken met Defensie, zien we
ook dat betere samenwerking tussen het ministerie en het Nederlandse bedrijfsleven moet leiden
tot meer uitwisseling van professionals die een militaire ambitie koesteren. Dit alles is erop gericht
om op piekmomenten meer capaciteit te kunnen aanwenden en efficiënter gebruik te maken van
kennisuitwisseling. Gedurende het jaar heeft de defensietop op diverse beëdigingen, bijeenkomsten
en evenementen gesproken over de noodzaak van een goed reservistenbeleid. Met KLTZ (SD) Pepijn
Verstand blikken we terug op zijn beëdiging en enkele toespraken.

Veiligheid op en vanuit zee
Veiligheid op en vanuit zee is niet vanzelfsprekend.
Daarom wil KLTZ (SD) Pepijn Verstand als militair vanuit
zijn civiele expertise een bijdrage leveren aan een veiliger maritiem domein, waar ook ter wereld. Hij doet dit
als reservist Specifieke Deskundigheid. Verstand is op 30
september 2022 beëdigd als reservist bij de Koninklijke
Marine Reserve, onder het toeziend oog van P-CZSK
schout-bij-nacht Huub Hulsker en C-KMR KLTZ (SD) Riekus
Hatzmann.
‘Ik ben in 2016 ben als IDEA-list (Integrated Development
of Entrepreneurial Activities) gestart bij het 1 Civiel Militair
Interactie Commando. IDEA is in 2000 opgericht als samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Defensie
en ondernemersorganisatie VNO-NCW. IDEA hanteert als
motto ‘Waar wordt gewerkt, wordt niet gevochten’.’ IDEA
heeft deskundigheid op het gebied van ondernemerschap,
economie en private sector development en is daarmee
van grote waarde voor de krijgsmacht. ‘Als militair werk
ik nu als strategische adviseur voor het transitieteam van
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de CDS in Den Haag en als militair secretaris voor het Platform Defensie Bedrijfsleven West (PDB-West) waar P-CZSK
SBN Huub Hulsker de militaire covoorzitter is.’
In het civiele leven heeft Verstand gevaren als Maritiem
Officier en na bij verschillende rederijen en offshorebedrijven wereldwijd te hebben gewerkt runt hij nu ruim 10
jaar zijn eigen bedrijf en adviseert hij maritieme bedrijven strategisch en operationeel op het gebied van vloot
management en nieuwbouw. Zes jaar na zijn aanstelling is
hij op 30 september 2022 beëdigd. ‘Dit was voor mij een
zeer bijzonder moment.’

Civiel-Militaire verbinding
‘P-CZSK benadrukte in zijn toespraak dat het betekenisvolle werk en werken in teamverband voor hem de belangrijkste redenen zijn geweest waarom hij bij de Koninklijke
Marine is gebleven’, herinnert Verstand zich. ‘Het werken
in teamverband, de enorme saamhorigheid en het unieke
karakter van het werk is wat ik direct herken en wat ons
direct verbindt met de koopvaardij. Koopvaardij en marine
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Nederland. Verstand vult aan: ‘Het bedrijfsleven en de KM
hebben elkaar nodig; wat is er dan mooier dan elkaars
specifieke deskundigheid op het gebied van personeel
(mensen), materieel (middelen) en de wijze van uitvoering
(manieren) te kunnen combineren?’

Versterken door te combineren
Defensie wil doorgroeien naar 20.000 reservisten in 2035.
‘P-CZSK gaf in zijn toespraak aan dat het aantrekken
van reservisten belangrijk is omdat er een groot tekort
aan personeel is wat niet op reguliere wijze kan worden
geworven, de reservist specifieke deskundigheid flexibel
ingezet kan worden en de bestaande teams diverser en
daardoor sterker maken.’ Verstand is van mening dat het
werven van reservisten niet op zichzelf staat. ‘De reservist
heeft een specifieke kennis en kundigheid maar werkt in
veel gevallen bij zijn of haar werkgever c.q. eigen bedrijf
met eigen materieel. Door werkgevers uit de maritieme
branche en de marine tijdig en langdurig met elkaar te
verbinden kunnen ze elkaar wederkerig versterken door
bij hulpvragen slimme combinaties te maken op het
gebied van inzet van personeel als reservist, inzet van
materieel en uitvoering van taken.’
Dat dit niet van vandaag op morgen lukt is voor de
onlangs beëdigde KLTZ duidelijk. Hiervoor moet er in
vredestijd veel geoefend worden, waarbij men elkaar leert
kennen en vertrouwen. Als er zich een project aandient,
moet men vanuit civiel-militair oogpunt weten wat van
elkaar verwacht kan worden. ‘Op deze wijze leveren we
gezamenlijk een bijdrage aan vrede en veiligheid in Nederland.’

P-CZSK SBN Hulsker salueert de nieuw beëdigde reserveofficieren KMR.
Centraal vooraan KLTZ (SD) Pepijn Verstand (D. Robles de Medina, MCD)

opereren beide vanaf schepen waar de chef kok, roerganger, werktuigkundige/machinisten en kapitein/commandant allemaal een essentiële rol spelen aan boord gericht
op het uitvoeren van hun commerciële opdracht dan wel
de militaire missie.’
Nederland is zeer sterk afhankelijk van alle economische
activiteiten gerelateerd aan de oceanen, zeeën en kusten
(blue economy). De blue economy is kapitaalintensief
en biedt mogelijkheden voor duurzame economische
groei, zowel in gevestigde als in ontluikende marine en
maritieme sectoren. Deze ontwikkelingen zijn alleen maar
mogelijk als er sprake is van een veilig maritiem domein.
De marine zorgt voor veiligheid op en vanuit zee zodat de
maritieme bedrijven hun economische activiteiten kunnen
ontplooien en bijdragen aan de doorontwikkeling van

Deze manier van samenwerken vraagt om goede en specifieke regelingen om reservisten langdurig in te kunnen
zetten en het vraagt om een flexibele inkoop zodat de
langdurige samenwerking tussen allianties en de marine
goed in wordt geregeld. ‘Als dit lukt dan ben ik ervan
overtuigd dat werkgevers makkelijker hun personeel de
ruimte geven om reservist te worden en in te zetten voor
korte en langere projecten’, aldus Verstand.
De recente Defensienota 2022 biedt financieel voldoende
ruimte en benadrukt de wens om bestaande civielmilitaire samenwerkingsverbanden te versterken en uit
te breiden. Verstand vervolgt: ‘De Maritime Capacity Alliance is een voorbeeld van een opkomend en zich steeds
verder uitbreidend civiel-militair samenwerkingsverband.
De partners van de MCA willen een bijdrage leveren aan
een schoner en veiliger Nederland en werken bij projecten
met de marine altijd in co-creatie, transparant en op basis
van kosten. Voorbeelden van projecten zijn de berging
van de NH90 helikopter bij Aruba en de opleiding Marine
Technicus en de Marine Technicus Kleine Schepen.’
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D. Robles de Medina, MCD

C-KMR KLTZ (SD) Riekus Hatzmann
‘Reservisten zijn wel bijzonder maar niet apart! Bijzonder omdat reservisten niet
volledig en altijd actief zullen zijn voor de Koninklijke Marine. Niet apart omdat
ze, gelukkig, bij de Koninklijke Marine als integraal onderdeel van de volledige
militaire populatie gezien worden. En dat is goed en zal in de toekomst steeds
belangrijker en normaler worden. En nu staat een nieuwe lichting reservisten
klaar om de eed of belofte af te leggen. U heeft dus alles goed overwogen, besproken met uw vrienden, familie en werkgevers. De reservist staat, kort gezegd,
klaar voor de bescherming van vrede en veiligheid in Nederland. De Koninklijke
Marine vraagt niet alleen veel van haar eigen mensen en dus ook van alle reservisten, maar ook van het thuisfront. Onze reservisten marinemannen en -vrouwen gaan de hele wereld over en kunnen op elk moment voor hun taak worden
opgeroepen. Voor de reservist zal altijd blijven gelden dat deze ‘twice a citizen’ is:
verbonden aan de werkgever, de eigen onderneming, de familie maar ook met
die andere: de militaire wereld.’
Toespraak bij de beëdiging van KMR-officieren op 30 september 2022
te Den Helder.
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D. Robles de Medina, MCD

P-CZSK SBN Huub Hulsker
‘De komende jaren is er voldoende geld om de krijgsmacht op een niveau te krijgen zodat het weer berekend is op al haar taken. Maar met alleen geld zijn we er
nog niet. Om invulling te geven aan de Defensienota 2022 heeft Defensie meer
personeel nodig: burgers en militairen, beroepsmilitairen en reservisten. Zij zijn
allen essentieel om tot de gewenste capaciteit te komen. Er is een aantal redenen
waarom ik blij ben met het aantrekken van reservisten. Allereerst is er een groot
tekort aan personeel en we zijn niet in staat de tekorten te vullen via de traditionele werving. Dan ga je over alternatieven nadenken zonder daarbij de kwaliteitseisen te verlagen. Daarnaast staat de reservist voor een flexibele inzet en dat
is nu precies waar we naar op zoek zijn en van nature niet erg sterk in zijn. Tot
slot hebben de meeste reservisten geen ‘standaard’ defensie opleiding/vorming.
Dat maakt een team in veel gevallen diverser en daardoor sterker; iets waar ik in
ieder geval sterk in geloof.’
Toespraak bij de beëdiging van KMR-officieren op 30 september 2022
te Den Helder.
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Ministerie van Defensie

Staatssecretaris Christophe van der Maat
‘We moeten als Defensie flexibeler worden en sneller kunnen inspelen op
piekmomenten die verwacht en onverwacht op ons pad komen. We moeten ons
constant aan kunnen passen aan de ontwikkelingen om ons heen, ook aan de
dreigingen. De oorlog in Oekraïne maakte voor iedereen ineens zichtbaar hoe
belangrijk en noodzakelijk het is dat er mensen zijn die voor vrijheid willen vechten. We moeten daarvoor ook voldoende personeel hebben. Flexibel personeel.
Mensen die een speciale expertise meebrengen en die met de nieuwste technologieën om kunnen gaan. Met andere woorden: de reservist vormt een zeer welkome verrijking van onze organisatie! Het verschil tussen beroepsmilitairen en
reservisten wordt steeds kleiner. Op dit moment werkt de gemiddelde reservist
ongeveer 30 uur per maand voor de krijgsmacht. Ik vind dat een forse bijdrage.
En we kunnen nog veel meer oproepbare militairen gebruiken.’
Toespraak bij de beëdiging van reservisten op zaterdag 9 april 2022
te Den Haag.
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Ministerie van Defensie

P-CDS VADM Boudewijn Boots
‘Een belangrijk aspect voor Defensie, dat ook een prominente plek heeft in de
Defensienota, is de verbinding van de krijgsmacht met de civiele samenleving.
Met het opschorten van de dienstplicht zijn we daar toch enigszins van losgeraakt. Reservisten vormen een prachtige brug om dat contact te herstellen.
Ik spreek graag over een win-win-win-situatie. In de eerste plaats de reservist
zelf: die profiteert die van opleidingen, afwisselend werk en leerzame ervaringen. Daarnaast zijn de bedrijven en (overheids)organisaties winnaar. Ook zij
profiteren van de ervaringen en competenties van hun werknemers. De derde
winnaar is Defensie. De krijgsmacht kan alleen met reservisten die schaalbare
krijgsmacht van de toekomst worden. En ook voor Defensie geldt dat de krapte
op de arbeidsmarkt ons raakt. We gaan de strijd niet aan met bedrijven, maar
hebben een manier om allebei te profiteren. Zo werken er bij het Defensie Cyber
Commando veel mensen die in dienst zijn bij civiele bedrijven. Daar verdienen
ze salarissen die wij ze niet kunnen betalen, maar bij ons doen ze ervaring op die
ertoe doen. Ervaring waar die bedrijven ook weer voordeel van hebben.’
Toespraak bij het IDEA-lustrum op 23 juni 2022 op het Nederlands
Veteraneninstituut te Doorn.
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