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Strijden tegen personeelstekort

Behouden, 
Binden en 
Inspireren

Met de Kamerbrief Contouren Behouden, Binden en Inspireren (BBI)1 heeft de 
staatssecretaris van Defensie een duidelijk signaal afgegeven: de huidige personele 
tekorten binnen Defensie vereisen directe actie en veel inspanning. Zonder extra 
personeel kan Defensie haar groeiambities immers niet waarmaken. De huidige 
geopolitieke toestand en het beperkte voortzettingsvermogen van de krijgsmacht 
benadrukken deze noodzaak nog eens extra. Dit artikel geeft de aanleiding voor de 
Kamerbrief, de oplossingsrichtingen die zijn gekozen, gaat in op de uitvoering en 
beschrijft de uitdagingen die op ons pad liggen.
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Noodzaak
In juni 2022, met het verschijnen van de Defensienota 
’22 ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’, werden grote in-
vesteringen in Defensie aangekondigd. De voorgenomen 
uitbreidingen van de defensieonderdelen en operationele 
commando’s liegen er niet om en vragen naast nieuw ma-
terieel ook vooral veel nieuwe collega’s. De eerste inschat-
tingen zijn dat de groei van de organisatie gepaard gaat 
met zo’n 6.500 nieuwe militaire en burgerfuncties. Naast 
de benodigde vulling van het huidige aantal vacante 
functies betekent dit dat de personele instroom van De-
fensie jaarlijks moet groeien tot circa 6.800 militairen. Dat 
is 3.500 meer dan de militaire instroom over geheel 2022 
bedroeg. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dit 
allesbehalve eenvoudig en het is voorzien dat de krapte 
op de arbeidsmarkt structureel van aard is, zeker voor be-
paalde doelgroepen als technici.2 

De Kamerbrief BBI is opgesteld om richting te geven aan 
de manier waarop Defensie de bredere personele ge-
reedheid wil verbeteren: meer mensen, op de momenten 
dat het nodig is. Dus niet alleen de instroom of het be-
houd zijn van belang, maar ook een grotere flexibiliteit 
is noodzakelijk. Met een verschuiving van voornamelijk 
hoofdtaak 2 naar alle drie de hoofdtaken3, neemt immers 
het belang van flexibiliteit toe. Defensie moet groeien 
in zowel schaalbaarheid als voortzettingsvermogen. De 
maatregelen van de drie pijlers (Behouden, Binden en 
 Inspireren) sluiten aan op de noodzaak voor Defensie om 

Grafiek 1: Instroom versus uitstroom van militair personeel 2015-2022 (middenstanden). Met name tijdens de COVID-pandemie 
lag de uitstroom aanmerkelijk lager dan de instroom. (Bron: DPOD/TOS)
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‘Ons ‘malletje’ waar mensen in 
moeten passen is simpelweg te 
beperkt voor het hedendaagse 
aanbod’
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open te staan voor iedereen die dat wil en kan, in nauwe 
verbondenheid met de werkgevers om ons heen, waarbij 
het voor de taken en opdrachten benodigde personeel er 
is wanneer Defensie hen nodig heeft. 

De uitvoering van de BBI-agenda staat dus onder grote 
druk, want de situatie op de arbeidsmarkt blijft nijpend 
en na twee relatief ‘positieve’ COVID-jaren waarin de in-
stroom groter was dan de uitstroom, is de arbeidsmobili-
teit sterk toegenomen. Dat heeft geresulteerd in een stij-
gende uitstroom van zowel militair als burgerpersoneel en 
een achterblijvende militaire instroom. Het gevolg is dat 
het saldo instroom-uitstroom van militair personeel (FPS) 
eind 2022 voor het eerst sinds 2018 weer negatief is (zie 
grafiek 1). Onnodig te stellen dat dit een directe bedrei-
ging vormt voor zowel de taakuitvoering als de groei van 
de krijgsmacht. Voortgang in de uitvoering van de maat-
regelen is dan ook noodzakelijk.

‘De Kamerbrief BBI maakt 
duidelijk dat alleen de focus op 
instroom het tij niet gaat keren: 
het is niet voor niets dat de titel 
van de brief begint met het woord 
‘behouden’’

Defensie wil plaats bieden aan meer mensen. Differentiëren in keuringseisen moet meer mensen in staat stellen om een baan bij 
Defensie te vervullen. (Foto: Ministerie van Defensie)
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Oplossingsrichtingen
De Kamerbrief BBI bevat 48 verschillende maatregelen 
die allemaal op hun eigen wijze bijdragen aan de doelstel-
ling om de personele gereedheid structureel te verhogen 
en zijn gegroepeerd in drie pijlers, die tezamen de titel van 
de Kamerbrief vormen. Hiervan zijn er zo’n 17 nieuw, de 
overige maatregelen betreffen een intensivering of door-
ontwikkeling van al bestaande bedrijfsvoering. 

Behoud
De Kamerbrief BBI maakt duidelijk dat alleen de focus 
op instroom het tij niet gaat keren: het is niet voor niets 
dat de titel van de brief begint met het woord ‘behou-
den’. Elke opgeleide en ervaren collega die Defensie ver-
laat vergt immers weer jaren van investeren voordat een 
nieuwe collega inzetbaar is op hetzelfde niveau. De ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden is daarom een goed 
voorbeeld van de focus op behoud. Defensie heeft hier 

een bewuste stap gezet om de loonpositie van met name 
de jongere personeelscategorieën substantieel te ver-
beteren. Verdere maatregelen om behoud te stimuleren 
betreffen de verbetering van ons vastgoed en dan met 
name de legering, afspraken over plaats- en tijdonafhan-
kelijk werken en het leveren van meer maatwerk, waar-
voor nieuwe aanstellings- en contractvormen nodig zijn. 
Veel van de behoudmaatregelen zijn nauw verbonden 
met en terug te vinden in het nieuwe HR-model.4 

Het nieuwe HR-model is een noodzakelijke doorontwik-
keling van ons personeelssysteem om flexibeler en 
schaalbaarder te worden. Defensie moet hiervoor verder 
vooruitkijken, waardoor we beter kunnen anticiperen op 
de personele ontwikkelingen die ons wachten. Dat doen 
we met Strategische Personeelsplanning (SPP). Een ele-
ment dat hier onlosmakelijk mee verbonden is, is Strate-
gisch Talent Management (STM). Hoe zetten we de talen-
ten van onze mensen beter in en hoe ontwikkelen we die 
talenten op zo’n manier dat we ook in de toekomst elkaar 
wat moois te bieden hebben? Maatwerk is hierbij het to-
verwoord. Om SPP en STM te kunnen uitvoeren is ook een 
nieuw personeelsinformatie- en planningssysteem nodig 
(HR-IT). Flexibiliteit en schaalbaarheid willen we bereiken 
door mensen meer flexibel aan ons te binden, bijvoor-
beeld in de vorm van nauwere samenwerking met het be-
drijfsleven (HR-ECO-systeem), meer reservisten inzetten 
als het nodig is en gebruik van inhuur. Defensie wil zo een 
mooie en uitdagende werkomgeving zijn en blijven bie-
den voor alle huidige en toekomstige medewerkers.

Binden en inspireren
De pijlers binden en inspireren liggen in elkaars verlengde: 
waar de ‘binden’-maatregelen zich voornamelijk richten op 
vergroten van de instroom, zijn de ‘inspireren’-maatregelen 
gericht op het vergroten van de interesse in Defensie bij 
groepen die nog niet kunnen instromen. Door te inspire-
ren wordt tevens gewerkt aan het vergroten van draagvlak 
voor en bekendheid van Defensie in de samenleving. Het 
Dienjaar en Defensity College zijn in het oog springende 
‘bindende’ maatregelen die genoemd worden in de Kamer-
brief. Deze programma’s zijn bedoeld om de betrokkenheid 
van grote groepen jongeren bij Defensie te vergroten en 
hen tegelijkertijd in te zetten op verschillende plekken bin-
nen Defensie. Zij ontvangen hiervoor een korte basisoplei-
ding en dragen direct bij aan onze personele gereedheid. 
Een andere belangrijke groep betreft de reservisten. Het 
moet makkelijker worden om als reservist te komen die-
nen. Op dat vlak moet nog veel gebeuren, niet in de laatste 
plaats om deeltijdwerken bij Defensie te vereenvoudigen 
en om zeker te zijn van de beschikbaarheid van reservisten 
als Defensie ‘op de knop drukt’. Ook hiervoor zijn nieuwe 
aanstellings- en contractvormen vereist. 

Een belangrijke bindende maatregel is de mogelijkheid 
om meer decentraal te kunnen recruiten, selecteren, 
keuren (RSK) en aanstellen. Defensie vergroot hierdoor 
de binding met de regio en geeft OPCO-commandanten 
meer invloed op de instroom van nieuw personeel. Ook 
het differentiëren in keuringseisen en het persoonlijker 
begeleiden van sollicitanten zijn van groot belang. In de 
afgelopen jaren hebben duizenden mensen meer gesol-
liciteerd naar een baan bij Defensie, dan dat er uiteindelijk 
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aangesteld konden worden (zie grafiek 2). We zijn al jaren 
niet voldoende in staat om het aanbod om te zetten in 
nieuwe collega’s. Een belangrijke oorzaak is dat ons ‘mal-
letje’ waar mensen in moeten passen simpelweg te be-
perkt is.

Uitvoering
Er moet dus veel gebeuren en we gaan dingen ook echt 
anders doen, maar het vermogen van Defensie om dit te 
doen is met een (militaire) vulling van zo’n 80% beperkt. 
Daarom is ervoor gekozen om een aantal maatregelen 
die specifiek nieuw beleid vereisen prioriteit te geven. De 
BBI-maatregelen worden parallel uitgevoerd als het kan, 
maar serieel waar het moet en de nadruk wordt gelegd 
op die maatregelen waarbij het verwachte effect op de 
personele gereedheid het grootst is. 

De belangrijkste maatregelen die met prioriteit worden 
opgepakt zijn het differentiëren in keuringseisen, het in-
richten van decentrale RSK, de vernieuwing van de aan-
stellings- en contractvormen en de modernisering van de 
rechtspositie van reservisten. Ook de invoering van het 
Dienjaar in 2023 staat hoog op de lijst, net als de intensi-
vering van het gebruik van studiedeals.5 

De uitvoering van de maatregelen bevinden zich in di-
verse stadia. Eind 2022 zijn de eerste stappen gezet om 
decentrale RSK en aanstelling van militairen mogelijk te 
maken en tegen het einde van 2023 moet dat leiden tot 
realisatie van twee regionale hubs in Havelte en Oirschot. 
Is deze ontwikkeling succesvol dan is verdere decentrali-
satie in de toekomst mogelijk. Daarnaast wordt gewerkt 

aan de opties om differentiatie in keuringseisen te reali-
seren, waarover in de loop van 2023 meer duidelijkheid 
ontstaat. De samenwerking binnen het HR-ECO-systeem 
loopt en begint steeds meer vruchten af te werpen: de 
uitwisseling van personeel neemt toe en creëert een win-
win voor zowel Defensie als het bedrijfsleven. In Q1 van 
dit jaar is de beleidsvisie op reservisten verschenen en in 
Q3 wordt de eerste opkomst van het Dienjaar verwacht. 
Dit jaar nog sluit de opleiding van het succesvolle Defen-
sity College6 aan op de bestaande reservistenopleidingen, 
zodat deze jonge mensen met een volwaardige militaire 
opleiding hun bijdrage aan Defensie kunnen leveren. De 
intensivering van het gebruik van studiedeals is ondertus-
sen ingezet door de OPCO’s, in nauwe samenwerking met 
het DCPL.

Alle maatregelen uit de Kamerbrief BBI zijn erop gericht 
om de personele gereedheid te doen stijgen en kennen 
veelal onderlinge samenhang en afhankelijkheid. De uit-
voering van de maatregelen is dan ook geen kwestie van 
keuzes, ze dragen allemaal op hun eigen unieke wijze bij 
aan het doel, maar het effect van de ene maatregel is an-
ders dan van de andere. Voor het zittende personeel dat 
zit te wachten op nieuwe collega’s om de vacatures te vul-
len kan het vaak niet snel genoeg gaan, maar de uitvoe-
ring kent de nodige uitdagingen.

Uitdagingen
Deels zijn de uitdagingen bij de uitvoering van de BBI-
maatregelen kenmerkend voor de overheid van vandaag, 
deels komen deze ook voort uit de karakteristieken van 
Defensie zelf. Ik noem er drie.
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Grafiek 2: De wervingsketen militairen (middenstanden). Slechts een klein deel van de sollicitanten voldoet aan de criteria die 
Defensie stelt aan kennis, niveau, fysieke en psychologische eisen en zet uiteindelijk de stap om binnen te komen. Zonder dit te 
verruimen en te differentiëren blijft de aanwas onder het vereiste niveau. (Bron: DPOD/TOS)
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Regelgeving
De overheid, dus ook Defensie, is geneigd alles tot in detail 
vast te leggen. En eenmaal opgeschreven is het uitermate 
moeilijk gebleken om er weer afscheid van te nemen. Het 
gevolg is dat de overheid jaarlijks nog altijd meer regels 
produceert dan dat er worden afgeschaft, ondanks pro-
gramma’s die dit actief trachten tegen te gaan.7 Ook bin-
nen Defensie zijn we tot op heden niet succesvol geweest 
in het terugbrengen van onze regeldruk.8 Hierdoor ont-
staat een steeds grotere hoeveelheid verouderende wet- 
en regelgeving, die ook steeds aangepast moet worden. 

Zo is ons AMAR al decennia oud en biedt het ons steeds 
minder flexibiliteit als het aankomt op het leveren van 
maatwerk voor zowel nieuwe instroom als zittend perso-
neel. Zijn de wijzigingen in regelgeving van invloed op de 
rechtspositie, dan vergt dit niet alleen een zorgvuldige af-
weging door de organisatie, maar is ook instemming van 
de sociale partners vereist. Dat brengt ons op een andere 
uitdaging: het georganiseerd overleg. 

Georganiseerd overleg
Met een sneller veranderende samenleving en de bijbe-
horende noodzaak om ons als organisatie aan te passen, 
is het zaak om voortvarend stappen te kunnen zetten. 
De hoeveelheid regels en voorschriften binnen Defensie 
met een rechtspositioneel karakter maken het noodza-
kelijk om wijzigingen met de bonden te bespreken. De 
wijze waarop dit proces zich heeft ontwikkeld en wordt 
uitgevoerd (gecentraliseerd, informeel en formeel, una-
nieme instemming vereiste), in combinatie met de hoe-
veelheid regels, heeft ons in de loop van de jaren steeds 
meer verstrikt doen raken. Hierdoor kunnen relatief een-
voudige zaken soms maanden of jaren liggen te wachten 

‘Misschien wel de grootste 
uitdaging die ons wacht bij de 
uitvoering van de BBI-agenda 
zijn wij zelf’

2 - 2023  |  MARINEBLAD

Een reservist die bewakingstaken uitvoert in het kader van Host Nation Support. Reservisten gaan een grotere bijdrage leveren 
aan de personele gereedheid van Defensie. (Foto: Ministerie van Defensie)
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op behandeling of besluitvorming. Gewenste wijzigingen 
doorvoeren kan dus lang tijd in beslag nemen. Hierdoor 
ontstaat een paradox: de uitvoering van beleidsvoorne-
mens die noodzakelijk zijn om de nodige veranderingen 
te bewerkstelligen, behelst vaak ook een wijziging van 
rechtspositie en is hierdoor niet geschikt om op korte ter-
mijn effect te sorteren. Bekend voorbeeld hiervan is de 
wijze waarop Defensie bij uitbreiding van de organisatie 
nog altijd gehouden is aan de regelgeving die is opgesteld 
in tijden van bezuinigingen en krimp. De vraag dringt zich 
op of de huidige wijze van georganiseerd overleg toe-
komstbestendig is en Defensie voldoende in staat stelt 
om tijdig en slagvaardig in te spelen op steeds snellere 
veranderingen en ontwikkelingen om ons heen. Als we de 
dingen doen zoals we deden, dan krijgen we wat we kre-
gen. Een gezamenlijke heroriëntatie op dit proces lijkt met 
het verstrijken van de tijd en de noodzaak tot verandering 
steeds pregnanter te worden. 

De (leidinggevende) defensiemedewerker
Misschien wel de grootste uitdaging die ons wacht bij de 
uitvoering van de BBI-agenda zijn wij zelf. Veranderen is 
lastig en ook bij het verschijnen van de Kamerbrief BBI 
werden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst. Zo 
zouden het Dienjaar en Defensity College maar heel be-
perkt bijdragen aan onze personele gereedheid en alleen 
maar opleidingscapaciteit kosten. Zij kunnen immers niet 
voorzien in de kennis en ervaring die een beroepsmilitair 
met 10 dienstjaren met zich meebrengt en de deelnemers 
verdringen de reguliere instroom in de opleidingen. Daar 
zit deels een kern van waarheid in, maar we moeten daar-
bij niet vergeten dat het alternatief een vacature is, dat 
mensen uit deze programma’s een steeds groter deel gaan 
uitmaken van de toekomstige populatie beroepsmilitairen 
en dat de opleidingscapaciteit deels buiten de bestaande 
opleidingen wordt opgezet. Nu al blijkt dat doorstromers 
vanuit Defensity College een lagere uitval tijdens de oplei-
dingen kennen dan reguliere instromers en dat zij in toe-
nemende mate opteren voor een baan bij Defensie. Met 
andere woorden: het zijn onze collega’s van de toekomst.

Dezelfde kritische, soms zelfs cynische grondhouding 
wordt gezien met betrekking tot reservisten (niet-her-
intreders) en zij-instromers. Dit zijn doorgaans goed ge-
motiveerde mensen, die unieke kennis en ervaring met 
zich meebrengen die op verschillende plekken binnen 
Defensie goed inzetbaar is. Weliswaar ontbreekt hen de 
militaire kennis en ervaring, maar als we militairen tot 
specialist kunnen maken, waarom kunnen we dan specia-
listen niet (versneld) tot militair maken? Nemen we geen 
nieuwe reservisten en zij-instromers in, dan laten we gro-
te groepen geïnteresseerden links liggen. Dat is een luxe 
die we ons niet meer kunnen permitteren. Tijd dat we de 
reservist dus gaan zien als een waardevolle collega. Ook 
de beroepsmilitair heeft zijn kennis en ervaring niet in een 
maand verkregen.

Kortom, wij moeten als zittende defensiemedewerkers 
zelf de verandering dragen en vormgeven. Een belangrijke 
rol is daarbij weggelegd voor de leidinggevenden, van alle 
niveaus. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! Dat 
betekent ook dat we elkaar moeten vertrouwen: in het 
leveren van maatwerk, in het voeren van Mission Com-

Noten
1   Te benaderen via internet: https://open.overheid.nl/docu-

menten/ronl-94b3e835f27104f2242ac7a45bf6189241083fac/
pdf 

2   Sociaal Economisch Onderzoek, rapport Arbeidskrapte (2022)
3   Hoofdtaak 1 betreft de bescherming van het eigen en bond-

genootschappelijk gebied, hoofdtaak 2 is het bevorderen van 
de (internationale) rechtsorde en stabiliteit en hoofdtaak 3 is 
het leveren van bijstand bij rampen en crises.

4   Ministerie van Defensie, 35 570X, nr.91, Kamerbrief HR-transi-
tie (2021).

5   Bij een studiedeal betaalt Defensie alle kosten van gevolgde 
MBO, HBO of WO studie wanneer de persoon aangesteld 
wordt bij Defensie na afronding van zijn of haar studie. 

6   Defensity College is een van de meest populaire werkstu-
dentenprogramma’s van Nederland en biedt honderden stu-
denten op jaarbasis een militaire bijbaan, naast hun civiele 
studie. 

7   Adviescollege Toetsing Regeldruk (2022), Jaarverslag 2021.
8   Dit concludeert de IGK ook in zijn recent verschenen jaarrap-

portage 2022 ‘Van raad naar daad’.
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mand, in dat wat nieuwe medewerkers met zich meebren-
gen. Zolang we niet in staat zijn dat vertrouwen te geven 
en bijvoorbeeld te accepteren dat iedereen recht heeft op 
zijn of haar eigen stukje maatwerk, dan blijven we vastzit-
ten aan uitgebreide protocollen, regels en voorschriften. 

Tenslotte
De weg die is ingeslagen met de Kamerbrief BBI zet een 
belangrijke stip op de horizon, de maatregelen bevinden 
zich in diverse stadia van uitvoering en deze gaan zeker 
een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van 
het personele tekort, ondanks de uitdagingen. De BBI-
agenda is daarmee niet enkel een beleidsstuk dat aangeeft 
wat de beleidsmakers gaan doen, het is vooral een agenda 
die aangeeft waar Defensie als geheel de schouders onder 
moet zetten. Als defensiemedewerkers kunnen en moe-
ten we er dus zelf constructief aan bijdragen, want het 
is bepalend voor onze eigen toekomst. Door langer vast 
te houden aan confectiewerk en aan wat was, verstikken 
wij onze organisatie, blijft de werkdruk als gevolg van va-
catures stijgen en verwijdert Defensie zichzelf van de sa-
menleving, in plaats van er midden in te staan. Aan ons als 
leidinggevende P-functionaris, opleider, stagebegeleider, 
vakbondslid of collega de taak om de verandering te dra-
gen. Want, zoals de titel van een recent verschenen boek 
luidt: Personeelstekort begint bij jezelf! Maar het kan ook 
eindigen bij onszelf. 

KLTZ drs. R. (Ronald) van Vuuren EMSD is clusterhoofd 
Personeelslogistiek op de afdeling Personele Gereed-
heid van de Defensiestaf. Dit artikel is geschreven op 
persoonlijke titel.


