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V
oor u ligt het eerste Marineblad na het uitkomen van de Defensievisie 2035. 
Die is inmiddels al behoorlijk onder vuur genomen en ik denk op een aantal 
punten niet onterecht. Het lijkt meer op een keuzemenu voor de komende 
kabinetten, want dit kabinet hakt weer geen knopen door. Ik vraag me verder 

af of er vaker een beroep op Defensie zal worden gedaan. Door ook in de politie, civiele 
cybersecurity en andere diensten te investeren blijft Defensie the last line of defence 
en wordt ons departement niet the only line of defence. Ook is sprake van (verdere) 
taakspecialisatie. Het onderlinge vertrouwen moet dan 100% zijn, anders zit je met 
de gebakken peren, zoals in 2011 boven Libië. Toen deden de Duitsers niet mee en de 
NAVO kon haar AWACS-vliegtuigen niet inzetten. Dat gat vulden de Amerikanen maar 
dat willen we niet meer. Het moet meer Europees. Hoe we dat gaan doen met EU- en 
NAVO-bondgenoot Italië, dat de VN-erkende Libische regering steunt en NAVO- en EU-
bondgenoot Frankrijk, dat de Libische oppositie steunt, vraag ik me af.

Misschien dan naar de tien inrichtingsprincipes uit de Defen-
sievisie kijken. Zou de KVMO daaraan voldoen? Om bij 1 te 
beginnen, kan je van jezelf zeggen dat je unieke mensen hebt? 
We hebben in ieder geval hele goede mensen en de (vaste) 
staf is klein. We werken al aardig arbeidsextensief, wat niet wil 
zeggen dat de mensen niet hard werken. Kunnen we flexibel 
optreden zoals principe 2 verlangt? We zijn zeker snel inzetbaar, 
absoluut zelfstandig, maar de schaalbaarheid is beperkt, door 
de kleine kern van mensen. Meer leden die een stapje extra 
willen zetten zijn van harte welkom. Principe 3 gaat over sterk 

innoverend vermogen. Ook daar kunnen we stappen maken. De eerste online Algemene 
Vergadering was zo’n stap, maar ook op het gebied van contact met de leden en binnen 
het onderhandelingsproces is nog vooruitgang te boeken. Hebben we escalatiedominan-
tie met onze partners, principe 4? We werken veel samen met de andere centrales en je 
zou kunnen zeggen dat je dan die escalatie kunt domineren. Maar in mijn ogen zou het 
geen wedstrijd tegen Defensie, maar een mét Defensie moeten zijn. We streven tenslotte 
grotendeels hetzelfde na. Principe 5, hoe is onze informatiepositie? Ook die kan zeker 
beter. En daar hebben we u, leden bij nodig. Laat ons weten wat u wilt, wat u denkt en 
wat u vindt. En ook als er situaties zijn die het melden waard zijn, doet u dat dan ook 
alstublieft. Zonder de juiste informatie kan het bestuur niet zijn werk doen. 

Door onze samenwerking met de NOV is principe 6, multi-domein en geïntegreerd op-
treden al goed verzorgd. Voor principe 7 moeten we transparant en zichtbaar zijn in een 
betrokken samenleving. Ik hoor graag wat u van onze transparantie vindt, dat is lastig 
om zelf in te schatten. Het verder werken aan onze zichtbaarheid en de betrokkenheid 
van de samenleving, is een continue taak voor onze vereniging en staat ook al sinds onze 
oprichting in de statuten. Principes 8 en 9 neem ik even samen. Ik zie voorlopig nog 
geen Europese VMO ontstaan, al zullen we onze Belgische collega’s op verzoek helpen 
bij het opzetten van een Belgische beroepsvereniging voor marineofficieren. En wat 
principe 10 betreft, de strategische capaciteiten voor een weerbare samenleving, ook 
dat staat al sinds onze oprichting in onze statuten. Wij zetten ons in voor een op haar 
taak berekende Zeemacht. Een strategische capaciteit is strategisch maritiem denkvermo-
gen. Gelukkig zijn er voldoende jonge collega’s die hun gedachten met u delen via ons 
 Marineblad. Meer ideeën zijn altijd welkom. 

Bovenstaande kleine denkoefening was om te laten zien dat er ook nuttige dingen in de 
Defensievisie staan. Als vereniging zijn we, meen ik, op de goede weg. Maar we zijn er 
nog niet: de KVMO zal zich moeten blijven inzetten voor de krijgsmacht en vooral voor 
de marine die Nederland nodig heeft en verdient. En dat zullen we gezamenlijk, met z’n 
allen moeten doen. Helpt u mee?
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