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Fijne collega’s,
Echt onvoorstelbaar hoeveel van de collega’s
in de afgelopen weken contact heeft gezocht
met het aanbod om zich als reservist in te
zetten daar waar de Koninklijke Marine,
Defensie en zelfs de volledige samenleving
ons nodig heeft. Heel erg fijn om te horen en
te lezen hoe betrokken jullie zijn bij de huidige
problematiek en hoe jullie handen jeuken om
aan de slag te gaan. Maakt niet uit hoe of
waar kreeg ik vaak te horen. Ik ben reservist
omdat ik wil bijdragen, omdat ik wil helpen
en niet aan de zijlijn wil staan als ons land ons
nodig heeft. Super!

Een aanzienlijk aantal collega’s draagt omdat ze daar sowieso al ingezet waren ook daadwerkelijk bij vanuit bijvoorbeeld de
veiligheidsregio’s, het Defensie Operations
Center, het Crisis Actie Team en het Tactisch
Operations Commando. Een mooie groep
collega’s helpt in de facilitaire ondersteuning
op een locatie waar militairen met bevestigde
of vermoede besmetting in isolatie geplaatst
worden en we hebben daar zelfs nog kunnen
bijdragen vanuit ‘onze’ voorraad mondkapjes
en handschoenen!
(vervolg pagina 2)
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Tot zover even de actuele COVID-situatie. Er
gebeurt namelijk nog best veel meer. Immers,
na langdurig voorbereiden zijn we nu echt
omgeklapt van een organisatie met drie
RMT-detachementen in Doorn, Rotterdam
en Den Helder naar een organisatie die vanuit
drie producteenheden is voorbereid op
specifieke taken. Die specifieke taken zijn
Ceremonieel, Operationeel en Evenementen.
De eenheden blijven langzaamaan steeds
meer groeien. We hebben nu zelfs een groep,
enigszins krap maar groeiende, die ingezet
kan en wil gaan worden als draagploeg Vloot.
“Is er nu eigenlijk wel heel veel veranderd?”,
krijg ik wel eens te horen. Ik vind van wel.
Immers, tot voor kort waren reservisten
die zich aangetrokken voelen tot militaire
taken op postcode verdeeld over de drie
detachementen. Vanuit die detachementen
werden vervolgens individuen ingezet. Om
een bijdrage te leveren werden er dan groepen
gevormd, bestaand uit reservisten van al die
drie detachementen. Nu echter zijn de mannen
en vrouwen bij elkaar gegroepeerd die zich in
willen zetten voor ceremonieel, operationele
taken en evenementen. Zo kunnen ze zich
met elkaar zich als eenheid of groepen
binnen de eenheid voorbereiden. In plaats
van algemene gereedstelling en een voortdurende zoektocht naar specifieke taken,
zijn de producteenheden nu bezig met de
functionele gereedstelling van de reservisten.
Zijn we nu klaar? Nee, want ik wil ook graag
regionaal activiteiten gaan organiseren waardoor de saamhorigheid binnen de reservisten
verder versterkt wordt. Dat zijn dan mooie
momenten waar reservisten uit de producteenheden en de collega’s die nog in opleiding
zijn maar zeker ook de reservisten die echt
vanuit hun civiele of militaire ervaring op

individuele basis ingezet willen worden met
elkaar kunnen mixen en kennismaken. Zo
kunnen marinereservisten elkaar weten te
vinden, met elkaar leuke dingen doen en
daardoor de KMR nog verder versterken.
Ook in bredere zin gebeurt er nogal wat. Zo
zijn we op Defensieniveau bezig om vast te
stellen welke financiering en randvoorwaarden
ingevuld moeten worden om de ambities van
een Adaptieve Krijgsmacht met een flexibele
schil van ongeveer 10% waar te maken. Dat
zijn best lastige gesprekken want waar leggen
de CDS, de OPCO-commandanten en de
Commandanten van de diverse Defensieonderdelen nu de prioriteit? Gaan we alle
extra middelen besteden aan het materiaal
of aan het personeel? En als we dan voor het
laatste kiezen: gaan we dan voor versterken
van de flexibele schil of voor het verbeteren
van de arbeidsvoorwaarden? Dwars door
die discussies heen lopen natuurlijk ook de
plannen voor hervorming van het HR-model
bij Defensie, een nieuw loongebouw, nieuwe
aanstellingsvormen etc. etc.
Dit soort discussies slaan natuurlijk ook neer
op het niveau van de Koninklijke Marine.
Daar waar we vroeger ruim in het budget
zaten omdat we domweg niet zoveel reservisten hadden en we ook niet zo heel veel tijd
besteden aan gereedstelling hebben we nu te
maken met meer eisen aan de gereedstelling
én tegelijkertijd een groeiend aantal collega’s.
Veel van die collega’s zijn beroepsmilitairen
die in de afgelopen periode besloten hebben
om de Vloot of het Korps te verlaten. En die
komen met een andere achtergrond binnen
en maken daarmee dat wij allemaal nog
professioneler met onze status als reservist
moeten omgaan.

We zullen dan ook steeds vaker afwegingen
moeten maken. Vinden we een inzet van
reservisten passen bij de prioriteiten die
de Koninklijke Marine stelt in bijvoorbeeld
het bedrijfsplan? En past een inzet bij de
prioriteiten die we voor onze Koninklijke
Marine Reserve moeten stellen? Want we
moeten blijven opleiden, oefenen en ook:
binden en boeien. U moet het naar uw zin
hebben binnen onze organisatie.
Dit alles vraagt best veel van ons. Natuurlijk
ontstaan er dan ook verschillen van inzicht
en visie. Ik ben blij dat velen van u uw inzichten
delen en hierover in gesprek gaan. Ik ben
ook blij met de kritische maar constructieve
bijdrage van de medezeggenschapscommissie
KMR. En dat brengt met tot het volgende. In
het najaar zullen er weer verkiezingen zijn
voor de MC KMR. Ik heb daar - gelukkig geen rechtstreekse bemoeienis mee maar ik
wil u wel oproepen u beschikbaar te stellen.
Vanwege de omvang van de KMR is er plek
voor liefst 11 vertegenwoordigers en ik hoop
dat ik ook na de verkiezingen weer op een
volle MC mag terugvallen.
In de KMR-contact dit keer wat minder
artikelen over inzetten. Wel veel informatie
over bijvoorbeeld de Maritime Capacity
Alliance, het Collegiaal Netwerk KM en meer.
En kijk zeker ook naar de tips voor cyberveilig
thuiswerken, zeer relevant in deze tijd.
Ik wens u veel leesplezier!
Blijf gezond, blijf veilig. Let op elkaar en op
familie en vrienden.
Commandant Koninklijke Marine Reserve
KLTZ(SD) Riekus Hatzmann

“Blijf gezond, blijf veilig. Let op
elkaar en op familie en vrienden.”
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KMR

Door LTZ2OC(SD) Niek van der Donk, projectleider secure behaviour CZSK

Thuiswerken: blijf ook digitaal veilig
De aanpak van het coronavirus heeft drastische maatregelen noodzakelijk gemaakt. Velen van u werken daarom
thuis. Dat is een bijzondere situatie waarin u, meer dan ooit, gebruik maakt van digitale middelen om samen te werken. Dat brengt veel nieuwe mogelijkheden, maar helaas ook nieuwe risico’s. Daarom is het belangrijk dat u naast
uw fysieke gezondheid ook, juist nu, aandacht besteedt aan uw digitale gezondheid.

Voor u als reservist zet Stafbureau Integrale
Beveiliging CZSK een aantal tips op een rij
om gemakkelijk maar ook veilig digitaal te
kunnen werken binnen CZSK.

Allereerst: volg de berichten via
intranet en uw defensiemail
Omdat er op dit moment veel wordt thuisgewerkt, wordt er achter de schermen door
JIVC en anderen hard gewerkt om ICTproblemen op te lossen en nieuwe ICTmogelijkheden te creëren. Nieuws daarover
wordt verspreid via intranet en defensiemail.
De meesten van u hebben inmiddels een
smartphone van Defensie. Lees minimaal
enkele keren per week daarmee uw mail en
intranetberichten en bezoek ook eens op
Mulan de pagina die JIVC heeft ingericht
met ‘Tips voor thuiswerken’: http://intranet.
mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/Tips_voor_thuiswerken.aspx.

Gebruik de spullen van de baas
We noemden net al de defensiesmartphone.
Defensie heeft daarnaast voor u allerlei
andere digitale middelen gecreëerd zodat u
uw militaire werk gemakkelijk en veilig kunt
uitvoeren. De officiële regel is dat u voor
defensiedoeleinden geen andere middelen
mag gebruiken dan de middelen die u van
Defensie ter beschikking hebt gekregen.
Gebruik dus ook uw digitale defensiespullen.

Videovergaderen via Skype
of Microsoft Teams

Deel bestanden via sharepoint op
Mulan of Microsoft Teams

Defensie stelt u in staat om te videovergaderen. Gebruik Skype op Mulan voor overleggen waarin departementaal vertrouwelijke
informatie wordt besproken. Voor overleggen
waarin ongerubriceerde informatie wordt
besproken, stelt Defensie Microsoft Teams
ter beschikking. Via Microsoft Teams kunt u
als defensiemedewerker zelfs, als dat nodig
is, videovergaderen met contactpersonen
buiten Defensie.

Als u werkt met departementaal vertrouwelijke
informatie mag die nooit op andere plekken
dan Mulan worden opgeslagen. Moet u grote
bestanden met elkaar delen? Gebruik dan
Deftransfer op Mulan. Wilt u samenwerken
aan bestanden? Maak dan gebruik van
Microsoft Sharepoint of gedeelde netwerkmappen op Mulan. Als u werkt met ongerubriceerde informatie mag u die ook
opslaan in de Microsoft Teams-omgeving
van Defensie. U maakt daarin een team aan
en kunt vervolgens bestanden met uw team
delen.

Gebruik in elk geval voor defensiedoeleinden
geen Zoom, Jitsi of andere applicaties. De
risico’s die u daarmee neemt zijn zo groot dat
de beveiligingsautoriteit het gebruik van
deze applicaties inmiddels expliciet heeft
verboden.

Email via uw defensiemail
Met uw defensiesmartphone of via telestick
op Mulan kunt u mail sturen binnen en ongerubriceerd - buiten Defensie. Gebruik
dat voor uw dagelijkse militaire werk.
Hoe groot de verleiding ook is: gebruik voor
uw militaire werk geen privémail. Dat brengt
het risico mee dat u ongewild defensieinformatie lekt en daarmee uzelf en CZSK
kwetsbaar maakt.
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Gebruik echter geen Wetransfer, Dropbox of
andere openbare online diensten voor het
delen van bestanden voor uw militaire werk.
Als u de kleine lettertjes van die diensten
eens goed doorleest, weet u waarom: allerlei
bedrijven en instanties zouden zomaar eens
over uw schouder mee kunnen kijken.
(vervolg pagina 4)

KMR Contact - nummer 1, april 2020
Chat via SMS of Signal
Het kan gebeuren dat u even een kort ongerubriceerd berichtje moet sturen als u voor
Defensie aan het werk bent. Gebruik daarvoor sowieso uw defensie-smartphone.
Voor 1-op-1-gesprekken kunt het best SMS
gebruiken. Als u meer mogelijkheden nodig
hebt voor bijvoorbeeld groepschat of het
sturen van bijvoorbeeld afbeeldingen, gebruik dan Signal. Dit is een publiek beschikbare app die wordt aangeraden voor JIVC en
goede privacyvoorzieningen heeft.
Gebruik voor uw militaire werk geen
Whatsapp of Facebook Messenger en al
helemaal geen Telegram. Bij die laatste
applicatie loopt u een redelijke kans dat
uw gesprekken worden meegelezen door
de FSB.

KMR

Werk aan uw digitale
beveiligingsbewustzijn
Digitaal werken is altijd belangrijk maar nu
nog wel meer, omdat het voor velen van u op
dit moment de enige manier van werken is.
In de publieke ruimte houdt u nu 1,5 meter
afstand voor de gezondheid van uzelf en de
rest van de maatschappij. Zorg dat u ook
veilig blijft in de digitale ruimte zodat uzelf
en uw collega’s niet onnodig kwetsbaar zijn.
Een leuke manier om daarmee te starten is
de virtuele escaperoom die is ontwikkeld
binnen het Cyber Warfare & Training Center.
U vindt deze op Mulan op de virtuele instructie-omgeving defensie (VIOD) op https://
viod.mindef.nl. (zoek op ‘cyber awareness’).
Stafbureau Integrale Beveiliging CZSK wenst
alle militairen van de Koninklijke Marine
Reserve een gezonde en cyberveilige
thuiswerkperiode toe.

LTZ2OC(SD) Marloes Verweij, Hoofd Bureau Mentaal Voortzettingsvermogen

Collegiaal Netwerk Koninklijke Marine
Het Collegiaal Netwerk Koninklijke Marine (CN KM) wordt ingezet voor en door collega’s van de Koninklijke Marine
en heeft als doel het bieden van collegiale zorg om de verwerking van een potentieel schokkende gebeurtenis te
bevorderen.
Bij een potentieel schokkende gebeurtenis
wordt het Trauma Risico Management
(TRiM) protocol worden opgestart. Collegiaal
Netwerkers ondersteunen de commandant
hierbij. Het protocol voorziet in ondersteuning
ter plaatse (‘defusing’), planning (identificatie
van de groepen die betrokken zijn bij de
gebeurtenis) en een twee- of drietal
gesprekken.

Als die verwerking stagneert en er sprake is
van veranderd (negatief) gedrag, helpt het
CN KM bij het vinden van professionele hulp
en/of zorg. In het kort betekent dit: vroege
signalering, laagdrempeligheid en bevorderen
van de bespreekbaarheid van mentale
gezondheid. Hierdoor levert het netwerk
een belangrijke bijdrage aan de operationele
inzetbaarheid van de medewerkers van de
Koninklijke Marine.

De netwerker is tijdens deze gesprekken alert
op signalen die kunnen duiden op een stagnerende verwerking. Hij maakt een inschatting van iemands persoonlijke beleving van
de gebeurtenis en van het zelfherstellend
vermogen van deze collega. In de afsluiting
van de gesprekken adviseert de netwerker
over eventuele wegen naar de professionele
zorg-en hulpverleners. Hiermee wordt de de
drempel naar professionele zorg en hulpverlening verlaagd.

De inrichting van het CN KM is ondergebracht bij het Bureau Mentaal Voortzettingsvermogen (MV). Het netwerk is
opgebouwd uit netwerkers en teamleiders.
De doelstelling is om bij operationele landeenheden 10%, bij operationele vlooteenheden 5% en bij niet operationele eenheden
4% van het personeel opgeleid te hebben als
netwerker. Een overzicht van opgeleide
netwerkers is beschikbaar via Mulan.
Zoekt u collegiale steun of wilt u voor collegiale
steun bieden aan collega’s die een potentieel
schokkende gebeurtenis hebben ervaren?
Neem dan contact op met LTZ2OC(SD)
Marloes Verweij, hoofd bureau MV via
MA.Verweij@mindef.nl of 0223-654393.

U kunt voor meer informatie ook op Mulan een bezoek brengen aan de pagina van het Collegiaal Netwerk Koninklijke Marine:
http://intranet.mindef.nl/km/dir_personeel_organisatie/organisatie/eenheden_directies/gpz/Personele_Zorg/Collegiaal_Netwerk_Koninklijke_
Marine/Collegiaal_Netwerk_KM.aspx
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KMR

Door LTZ1 KMR Ton van Koersel

Internationale Oefening DYNAMIC MOVE
2020-I in Oostende

Van 27 Januari tot 7 Februari werd op de Belgisch - Nederlandse mijnenbestrijdingsschool Eguermin te Oostende de NAVO oefening Dynamic Move 2020-I gehouden.

Deze gesimuleerde oefening (wargame)
voorziet in training en voorbereiding van de
staf van SNMCMG1 (Standing Naval Mine
Counter Measure Group 1) en een Poolse en
Italiaanse staf in mijnenbestrijding tactieken
en procedures. De drie staven geven leiding
aan ieder drie eenheden met schepen uit
verschillende landen, en spelen hetzelfde
scenario parallel. Voor iedere staf is er een
eigen oefenleiding die de gebeurtenissen in
de wargame aanstuurt en ook zorgt voor de
aansturing van de task force waarin de staven
opereren. Naast de wargame zijn in de eerste
week ook een aantal briefings gegeven over
de situatie in het gebied.

De oefening werd georganiseerd vanuit
NATO MARCOM, het NATO hoofdkwartier in
Northwood UK. De wargame werd gespeeld
in een computer simulatie omgeving waarin
scheepseigenschappen en bewegingen, interactie met mijnen, een elektronische kaart
met omgevingsdata en berichten worden
weergegeven. De plannen en de briefings
werden gehouden volgens NATO procedures.
Het fictieve scenario speelde zich af in de
Oostzee, een gebied waar in de geschiedenis

veelvuldig gebruik is gemaakt van zeemijnen.
Volgens een Zweedse specialist zijn er in de
verschillende oorlogen circa 160.000 mijnen
gelegd. In het scenario was er een conflict
tussen twee landen over een recent gevonden
olieveld voor de kust. Er waren separatisten
die sabotageacties uitvoeren, aanvallen op
koopvaardijschepen, druk door militaire
oefeningen en heimelijk gelegde mijnen.

Eén van de betrokken fictieve landen was een
NATO partner. Om de veiligheid en integriteit
van dat land te garanderen stuurde NATO in
het scenatio een internationale taakgroep
naar het gebied om veiligheid van de scheepvaart te garanderen. De NATO-actie in het
scenario was gericht op de-escalatie van de
situatie door maritieme aanwezigheid op zee
en humanitaire hulp. Voor het veilig aan land
brengen van die hulp en de veiligheid van de
scheepvaart was mijnenbestrijding essentieel.
De mijnenbestrijdingsstaven werden voor de
oefening aangevuld met een AWNIS (Allied
World Wide Navigational Information
System) en NCAGS (Naval Cooperation en
Guidance of Shipping) component. Dit zijn
specialisten in het versturen van informatie
6

voor veiligheid van de scheepvaart het
begeleiden van de koopvaardij door een
crisisgebied.
Voor deze functie stuurden verschillende
landen specialisten en trainees naar de
oefening. Vanuit het Bureau Maritieme
Zaken nam een Koninklijke Marine reservist
deel aan de oefening als AWNIS liaison in de
SNMCMG1 staf waarin hij samenwerkte met
een regulier dienende collega. In totaal
kwamen er zo 140 deelnemers voor deze
oefening naar Oostende.
In week 1 vond de voorbereiding plaats voor
het maken van plannen en opdrachten voor
de verschillende schepen. Iedere task unit
stuurde circa 6 schepen aan. Daarna begon
het spel in de wargame. Iedere dag werd 24
uur gametijd gespeeld in 8 werkelijke uren.
Daardoor volgden de gebeurtenissen in de
staf elkaar in een hoog tempo op: koopvaardijschepen zonken, mijnen werden gevonden, veerboten werden gesaboteerd
enzovoorts. NCAGS begeleidde de crisis
response shipping naar veilige havens, en
AWNIS verzorgde berichten voor de vloot
over gevonden mijnen en navigatie berichten
voor de koopvaardij. Uiteindelijk werden
er daardoor veel mijnen gevonden en onschadelijk gemaakt en kon de crisis response
shipping met humanitaire hulp veilig in de
haven aankomen.
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Door SMJRMARNALG Richard van den Berg

Exercise Hairspring 2020

Exercise Hairspring is een jaarlijkse
training waarin de Royal Marines
Reserve (RMR) hun optreden onder
arctische omstandigheden oefenen
in Noorwegen. Dit jaar nam ook een
delegatie deel van de Koninklijke
Marine Reserve.

“Cold Weather Training is at the core of what
we as Royal Marines do: it is in our DNA”.

Voorafgaand aan oefening was er een opwerktraject. Naast de basis fitheid, DCP en
dental fit werkten de deelnemers zich op in
verschillende trainingsdagen. Deze trainingsdagen bestonden uit ski- en marstrainingen
in Zoetermeer en een theoriedag in Doorn.
Daarbij werd gekeken of de deelnemende
mariniers fit genoeg waren en geen blessures
hadden. Zonder deze opwerkdagen kon de
koudweertraining in Noorwegen niet worden
gevolgd.

de koudweertraining. Eén van hen zou deelnemen aan de tactische fase en de andere
zal opgeleid worden tot Basic Ski Instructor.
De eerste week van de koudweertraining
bestond uit de laatste theorielessen (in het
Engels), uitleg over de verschillende soorten
uitrusting en kleding en diverse demo’s.
Onder leiding van Britse mountainleaders
werd onze uitrusting die wij deels zelf hadden
meegenomen aangevuld met Britse
uitrusting en aanvullende kledingstukken.

Op 6 maart stapten KPL MARNALG Jan van
Dorst en ondergetekende welgemoed het
vliegtuig in richting Bardufoss voor een
koudweertraining van drie weken bij de
RMR. Van Dorst stond als novice ingedeeld
om de technische fase, tactische fase en de
survivalweek te volgen. Van den Berg ging
de Intermediate Ski Instructor-opleiding
volgen. Volgens de planning zou halverwege
de eerste week een afvaardiging van twee
KMR-collega’s een twee-daagse bezoek
brengen aan de training. Een week later
hoopten nog twee collega’s aan te sluiten bij

De eerste twee dagen was er een lesprogramma. Het was opmerkelijk dat het
handboek Berg- en wintertraining naadloos
aansloot bij de lessen die wij van onze
Britse mountainleaders kregen. Toch bleef
het intensief om de Engelse powerpointpresentaties te vertalen voor jezelf en tegelijkertijd aantekeningen maken. Lessen
over bijvoorbeeld koudweerblessures,
noodonderkomens en lawines waren van te
voren behandeld en verschillen niet van ons
geliefd handboek. Deze lessen werden in
eenvoudig Engels gegeven.

De novices die getraind werden bestonden
uit Army Commando, RMR en KMR. Binnen
de Royal Marines is er een kleine eenheid van
600 reservisten, genaamd de Royal Marines
Reserves. De Royal Marines zijn als ‘mountain and cold weather warfare specialist’ in
staat om, net als wij, te opereren op hoogte
en in de meest extreme koudweercondities.
Luitenant Colonel Richard Parvin, Commanding
Officer van RMR Schotland, zei ooit in een
interview: “Cold Weather Training is at the
core of what we as Royal Marines do: it is in
our DNA”.
Volgens Parvin zijn de reservisten mensen
met een diverse levensloop, die een unieke
binding hebben met het korps omdat ze
leden zijn van een ruim 355-jaar oude familie.
Ze zijn een kleine groep van zeer betrokken
personen die hun burger- en familieleven
sturen om een intensieve en rendabele
bijdrage te leveren, te trainen en te zich te
ontwikkelen over de hele wereld. Zo is het
met ons net zo.
(vervolg pagina 8)
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Na deze theorielessen mochten we eindelijk
het mooie maar harde Noorwegen aan den
lijve ondervinden. Eindelijk gingen we een
aantal dagen en nachten het veld in. Deze
week bestond uit het dagenlang leren skiën
met bepakking. Ook het nachtskiën kwam
elke avond aan de orde. De tentroutines in
de 10-man-tent en 4-man-tent, kledingdrills
en de discipline m.b.t. eten en drinken
werden in de praktijk gebracht. Er werd
verschillende keren geoefend in het verplaatsen
op snowboots of op ski’s met de pulk of
het uitvoeren van een casevac. Gelukkig
sneeuwde en waaide het voldoende.

De volgende ochtend was het tijd voor de
skidip. Met de ski-uitrusting gingen we het
wak in, ontdeden ons van onze uitrusting,
zongen het Nederlandse volkslied en klommen uit het wak. Vervolgens namen we volgens de Britse traditie aan de ice bar een
heerlijke beker met rum tot ons, waarna we
ons omkleedden. We maakten ons op voor
de tweede week: veel skimarsen, het graven
van een sneeuwhol en maken van een quincy
(iglo).
Helaas werd het steeds duidelijker dat door
het coronavirus het moeilijker werd om de

training voort te zetten. De twee collega’s die
het laatste deel van de training zouden volgen
moesten in Nederland blijven. Uiteindelijk is
ook voor ons de training na 1,5 week gestopt.
Met een dubbel gevoel leverden wij onze
uitrusting en kleding in. Zo goed en kwaad
als het ging konden we via een omweg van
Bardufoss via Oslo naar Bergen onze terugreis naar Amsterdam maken. We waren wel
blij dat er, ondanks de vele geannuleerde
vluchten, nog een vlucht was die ons thuis
bracht. De vliegvelden waren verlaten, shops
waren dicht en in de vliegtuigen zaten we
met ongeveer 25 passagiers...
We kunnen terugkijken op een goede samenwerking met onze Britse collega’s van de
RMR. We werden volledig opgenomen en
voelden ons volledig thuis. Natuurlijk zijn we
tijdens deze training behoorlijk aangepakt
door de trainers en de elementen, maar
waren er ook momenten van genieten en
van lol. Ondanks de coronadreiging en voortijdig vertrek blijft een mooie ervaring over.
De foto’s en herinneringen aan deze koudweertraining zijn onuitwisbaar.

Inmiddels volgden we met argusogen het
coronanieuws, ook al zaten we redelijk
geïsoleerd in de sneeuw. Het werd duidelijk
dat het bezoek van de twee KMR-collega’s
afgelast moest worden en dat ook de komst
van de andere twee collega’s die het laatste
deel van de training zouden volgen, ook op
losse schroeven stond.
Aan het eind van de eerste week was het
tijd voor een survival night: een brushwood
shelter om in te slapen, een menu van rendier,
vis, levende kip, en groente en vuur om je
onderkomen warm te houden. In onze onderkomens van takken en boomstammen
brachten we een heldere en mooie nacht door.

“Met de ski-uitrusting gingen we het wak in,
ontdeden ons van onze uitrusting, zongen het
Nederlandse volkslied en klommen uit het wak”
8
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KMR

Door LTZ1(SD) Rob Hulskamp, Stafofficier sociale zaken bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk Werk is er ook voor
reservisten in werkelijke dienst bij Defensie
Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) ondersteunt u bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke of werkgerelateerde problemen. We zijn er voor alle medewerkers van Defensie, veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en het thuisfront. Ook als reservist in werkelijke dienst bij Defensie, kunt u een beroep doen op
Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

“Onze inzet voor
uw inzetbaarheid”
Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn
werkzaam op de onderdelen, kazernes,
havens en vliegbases door heel Nederland
en in het buitenland. Wij zijn aanwezig of
beschikbaar tijdens oefeningen en missies
van de operationele eenheden. Onze missie
is “Onze inzet voor uw inzetbaarheid”.

• U wordt gepest;
• U heeft problemen in de thuissituatie;
• U heeft financiële problemen en weet niet
goed wat daarmee te doen;
• U heeft behoefte aan ondersteuning bij het
overlijden van een dierbare of een collega;
• U heeft een conflict op uw werk en weet
niet goed wat daarmee te doen;
• U maakt zich zorgen over een collega of
ex-collega en wilt dit bespreken;
• U heeft aanpassingsproblemen na een
uitzending.

Herkent u dit?
Voorbeelden van situaties waar u onze
ondersteuning kunt vragen zijn:
• U of iemand in uw directe omgeving bent/
is ziek en u heeft daar ondersteuning bij
nodig;
• U of uw relatie merkt dat u zich anders
gedraagt dan zij van u gewend zijn;
• Na een schokkende gebeurtenis weet u of
uw relatie niet goed hoe daarmee om te
gaan;

• Hulpverleningslijn: 0900-4155555, in acute
situaties (24 uur per dag bereikbaar)
Mocht u in contact zijn of komen met post
actieve veteranen en u vermoedt dat hij of
zij hulp kan gebruiken, dan kunt u hem of
haar ook contact op laten nemen met de
hulpverleningslijn van het landelijke
veteranenloket. Deze lijn is 24 uur per
dag bereikbaar op 088-3340000.

Meer weten?
Neem dan contact op met bedrijfsmaatschappelijk werk

Voor wie meer wil weten, is er onze internet
of intranetpagina:

U, uw collega of uw relatie, kan contact
opnemen met het BMW-loket, of met mij
als bedrijfsmaatschappelijk werker CZSK.
• BMW Loket: 088-9505010 of via e-mail:
BMWLoket@mindef.nl
• Het mobiele telefoonnummer van mij als
BMW’er van uw defensieonderdeel:
06-20609352

• https://www.defensie.nl/onderwerpen/
personeelszorg/bmw

9

• http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_
personeel_en_organisatie_defensie/
Organisatie/Eenheden_Directies/DCPZ/
Dienst_Bedrijfsmaatschappelijk_werk.
aspx

KMR Contact - nummer 1, april 2020

KMR

Door KLTZ(SD) Riekus Hatzmann, Commandant Koninklijke Marine Reserve

Vergunning tot voeren van de vlag
van de Koninklijke Marine Reserve
Zoals een aantal van u ongetwijfeld weet, kunnen officieren van de Koninklijke Marine Reserve op het moment dat zij
als gezagvoerder gaan varen op een koopvaardijschip dat onder de Nederlandse vlag vaart en een bruto inhoud heeft
van meer dan 500 registerton een aanvraag indienen om de vlag van de Koninklijke Marine Reserve te voeren op
betreffend koopvaardijschip.

Met ingang van 15 april 2020 is LTZ1 Arjen
Dorsch, geplaatst bij KMR BMZ, gerechtigd
om de vlag van de Koninklijke Marine Reserve
te voeren.
Dit komt niet heel erg vaak voor en het is al
geruime tijd geleden dat aan een officier van
de Koninklijke Marine Reserve dit recht is
verleend.

“Arjen, van harte
gefeliciteerd en
voer ‘onze’ vlag
met trots!”

Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve
Geldend van 10-09-1991 t/m heden

Artikel 1

Artikel 3

Een officier of een gewezen officier van de Koninklijke
marine-reserve met de rang van luitenant ter zee der 2e
klasse of een hogere rang die is aangesteld als gezagvoerder
van een Nederlands koopvaardijschip mag, mits hem daartoe op verzoek door de Minister van Defensie vergunning
is verleend, op dat schip als natievlag voeren de vlag der
Koninklijke marine-reserve, omschreven in artikel 3.

De vlag der Koninklijke marine-reserve is de Nederlandse
vlag, waarvan het midden van de witte baan half-cirkelvormig is verbreed tot halverwege de rode en de blauwe
baan, op welke verbreding met zwart garen is geborduurd
een onklaar anker, gedekt door een kroon.

Artikel 4
De gezagvoerder van een koopvaardijschip dat de vlag der
Koninklijke marine-reserve voert is verplicht, indien hij met
dat schip in het buitenland vertoeft, aan de commandanten
van de Nederlandse oorlogsschepen en aan de Nederlandse
diplomatieke of consulaire ambtenaren op hun verzoek
inzage te verlenen van het besluit waarbij de vergunning
tot het voeren van die vlag is verleend.

Artikel 2
Een vergunning als bedoeld in artikel 1 wordt in beginsel
slechts verleend indien het desbetreffende schip een bruto
inhoud heeft van ten minste 500 registertonnen. De vergunning
geldt tevens ten aanzien van andere schepen waarover de
betrokken officier als gezagvoerder wordt aangesteld en
die toebehoren aan dezelfde rederij, waartoe het schip,
waarvoor de vergunning was verleend, behoorde.
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KMR

Door LTKOLMARNS Hans Steensma

Word next-level marineofficier bij de KVMO

Hoe kun je je als KMR-officier nog meer verbinden met het vak van
marineofficier (m/v)? Natuurlijk, je leest periodiek de KMR Contact,
je gaat naar de jaarlijkse Jenerverkruis-uitreiking en je volgt op sociale
media een aantal influencers die ontwikkelingen omtrent defensie
in het algemeen en de marine in het bijzonder beschrijven en van
commentaar en plaatjes voorzien.

“Meld je aan als lid. Juist nu, voor de toekomst van
jezelf en van de KMR community als geheel.”

Wat het next-level is, is lidmaatschap van de
KVMO. Daarmee treed je toe tot een al oude
(sinds 1883) traditie om op te komen voor de
belangen van een ‘op haar taak berekende
zeemacht ‘. Je maakt onderdeel uit van een
club die activiteiten organiseert om het
maritieme denken en doen met elkaar te
bespreken, van commentaar te voorzien en
daar ook bij gelegenheid een borrel op te
drinken op vaak ook nog eens een aansprekende locatie...
Primair is de KVMO een beroepsvereniging
die marineofficieren letterlijk ver-enigt en
samenbrengt rond thema’s die hun gedeelde
interesse hebben. Voor een bescheiden contributie krijg je toegang tot een wereld van
kennis en ervaring, die zowel toegankelijk is
via het Marineblad, als via bijeenkomsten
met gastsprekers. Het delen van ervaringen,
het leren van oudgedienden en het op weg
helpen van jonge officieren, dat alles moedigt de KVMO aan via haar kanalen:
www.kvmo.nl, de digitale nieuwsbrief en,
zoals genoemd, het Marineblad.
Bovendien doet de KVMO ook aan collectieve
belangenbehartiging en is het een speler
in het continue onderhandelingsspel met
betrekking tot arbeidsvoorwaarden en

rechtspositionele ontwikkelingen voor ambtenaren van defensie. Dat is een boeiend spel
en wordt door gespecialiseerde professionals
namens de KVMO gespeeld. Als lid word je
goed op de hoogte gehouden van het verloop
en de resultaten van de onderhandelingen.
Juist in een tijd waarin herwaardering voor
vakmanschap centraal komt te staan, is het
het overwegen waard om lid te worden van
het gilde van marineofficieren. Je maakt niet
alleen passief onderdeel uit van het netwerk,
je kunt ook actief bijdragen aan het organiseren
van evenementen. De drempels zijn laag, de
pay-off is hoog.
Zo is er binnen de KVMO de Werkgroep
Elders Actieven die speciaal gericht is op
het bijeenbrengen van KMR’s, oude en
nieuwe stijl. Vanuit de verbinding met de
Marine en vanwege gedeelde interesses
komen reserve-officieren bijeen om onderwerpen met elkaar te bespreken en te verkennen die relevant zijn voor CZSK. Thema’s
als Total Force, civiel-militaire samenwerking,
Adaptieve Krijgsmacht, flexibele schil, instroom en werving etc krijgen nadere inkleuring, waarbij het marineblauw vanzelfsprekend positief afsteekt.
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Als marineofficier KMR ben je onderdeel
van een groter geheel. Er zijn diverse manieren
waarop je blijk kan geven van actieve
betrokkenheid. Lid worden (of blijven) van
de KVMO is een zo’n manier: je inhoudelijk
verdiepen in relevante onderwerpen, je verbinden met collega’s met gedeelde achtergronden en ervaringen en je hand opsteken
wanneer er iets kan worden gedaan om bij
te dragen aan de zichtbaarheid van de band
tussen zeemacht en samenleving.

Spreekt dit je aan? Aarzel niet, bezoek
www.kvmo.nl en meld je aan als lid. Juist nu,
voor de toekomst van jezelf en van de KMR
community als geheel.
Voor meer informatie, kijk op kvmo.nl,
download het Marineblad of bel met
070-383 9504

KMR Contact - nummer 1, april 2020

KMR

Door SGTBDA Hans van Doorn

Bericht uit de COVID-frontlinie
KMR-collega’s SGTBDA Hans van Doorn en KPLLDGD Jeroen Paradé-Schutjens staan op dit moment als
burger in de frontlinie tegen COVID-19. Vanuit het Flevoziekenhuis stuurde Hans voor deze KMR Contact
aan militair collega SMJRMARNALG Sjoerd de Jongh het volgende ‘gevechtsverslag’. In de volgende KMR
Contact vertelt Jeroen over zijn ervaringen op de IC-afdeling van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis.
Allereerst brengen we de patiënt in kaart
middels de ABCDE-methode en de AMPLE
Hierdoor krijgen we een goed en duidelijk
beeld van de patiënt en zijn of haar klachten,
allergieën, temperatuur, bloeddruk, laatste
maaltijd en medicatie.
Tevens wordt er bij de patiënt bloed afgenomen, zo’n 10 buisjes. Er wordt een infuus
geplaatst en daardoor wordt bloed afgenomen.
Soms wordt ervoor gekozen om geen infuus
te plaatsen maar een venapunctie te doen.
Dan wordt er wel bloed afgenomen maar
blijft er geen canule achter zoals bij een
infuus.
“Hallo Sjoerd,
Zoals afgesproken stuur ik je een mailtje over
mijn werkzaamheden in het Flevoziekenhuis
te Almere. Sinds enkele weken ben ik werkzaam als verpleegkundige op de COVID 19
afdeling in het Flevoziekenhuis. Ik verricht
deze werkzaamheden naast mijn baan op
de ambulance. Dit is een deel van de SEH
(spoedeisende-hulpafdeling) waar patiënten
zich presenteren. Deze presentie kan zijn
door mijn collega’s van de ambulancedienst
of de patiënten komen zelf oplopen. Een deel
van de patiënten wordt ingestuurd door de
huisarts.
Bij aankomst op de SEH wordt er door een
triage arts gekeken of de patiënt bij ons op
de COVID 19 afdeling thuis hoort of op de
‘normale SEH’. Komt de patiënt bij ons dan
gaan we in ‘buddypaar’ de patiënt in kaart
brengen. Een verpleegkundige gaat samen
met de patiënt een kamer op en de tweede
verpleegkundige blijft op de gang.
Vanzelfsprekend dat beide verpleegkundigen
geheel zijn ingepakt met persoonlijke beschermingsmiddelen: een full body overall,
een FFP1 of 2 mondkapje, haarnetje/mutsje
en een veiligheidsbril. Van zelfsprekend
dragen we handschoenen bij elk patiëntencontact.

Wanneer een patiënt wordt opgenomen
krijgen ze vaker een infuus. Het bloed wordt
verzameld en naar het lab gestuurd voor
onderzoek. Wordt de patiënt opgenomen
dan wordt er vaak een blaaskatheter geplaatst. Via dit infuus wordt ook de contrastvloeistof toegediend voor de CT die we later
in het onderzoek maken.
De verpleegkundige die op de gang blijft zet
alle bevindingen in de computer en schrijft
alle bijzonderheden op in het patiëntendossier. Die maakt indien nodig een afspraak
bij de röntgenoloog en zorgt ervoor dat de
patiënt bij de CT komt. Een CT-scan wordt
er gemaakt om de longen van de patiënt in
kaart te brengen.
Naast deze onderzoeken behandelen we
natuurlijk ook de patiënt. Daar waar nodig
krijgt de patiënt zuurstof en medicatie. De
werkzaamheden zijn gevarieerd. Het in kaart
brengen van de patiënt en het behandelen
van de patiënt en kijken of het nodig is dat de
patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Sommige patiënten zijn te ziek om naar huis
te worden gestuurd. Die worden dan opgenomen op de intensive care unit (ICU)
van het ziekenhuis. De minder zieke patiënten
gaan weer terug naar huis om daar uit te
zieken.
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Pas als de patiënten worden opgenomen
voeren we op de afdeling de zogenaamde
COVID 19 test uit! Lang niet iedereen wordt
getest.
Het is erg plezierig werken op deze afdeling.
We werken in teamverband of in buddypaar
en de werkzaamheden wisselen ook bij elke
patiënt. De buddyparen wisselen bij elke
patiënt maar we lopen de gehele dag ingepakt.
Acht uur lang met een FFP 1 of 2 masker op je
gezicht is geen pretje. Bril heb je de gehele
dag op net als je haarnetje/mutsje. De overall
wissel je bij elke patiënt maar is erg warm.

“We lopen de gehele dag met een
zuurstoftekort in de rondte en een
stapeling van CO.”

We hebben van de week onze eigen saturatie
gemeten en die is na een hele dag met een
maskertje op je snufferd 93% Kortom: we
lopen de gehele dag met een zuurstoftekort
in de rondte en een stapeling van CO!
Gevolg… hoofdpijn en een droge mond.
Maar dat maakt niet uit, een beetje ontbering kan een marinier wel hebben.
De diensten duren 8 uur en daarna gaan we
moe maar voldaan naar huis. Of in mijn geval
soms… naar de ambulance om daar een
avond of nachtdienst te draaien!
Ik hoop dat door mijn mailtje een beter inzicht heb gekregen met de werkzaamheden
die ik als zelfstandig verpleegkundige doe op
de SEH/COVID 19 afdeling.
Met vriendelijke groet,
Hans van Doorn”

KMR Contact - nummer 1, april 2020

KMR

Door KLTZ(SD) Riekus Hatzmann

Wapenschild Koninklijke Marine Reserve
Onlangs kreeg ik van de voorzitter van de Traditiecommissie Koninklijke Marine de ‘opdracht’ om eens
na te gaan denken over een wapenschild voor de Koninklijke Marine Reserve. U weet wel, iedere eenheid
heeft zo’n schild op een mooi houten plankje. Een mooie creatieve klus tijdens de periode van social
distancing in het kader van het coronavirus…
Wat is de uitdaging:
1. Ontwerp het binnenvlak (hieronder
beschreven wat bedoeld wordt) van
het wapenschild. Daarbij moet in acht
genomen worden:
a. We zijn de Koninklijke Marine
Reserve
b. We hebben reservisten van de
vloot en van het Korps Mariniers
c. We ondersteunen
2. Ontwerp een wapenspreuk voor de
Koninklijke Marine Reserve

U ziet de opbouw waarbij de omlijsting
standaard is (kroon, twee ankers en de
omlijsting met onderaan een platte knoop.
Het binnenvlak (groen/goud, NL leeuw en de
zilveren/blauwe golven) is het vlak wat voor
het wapenschil van de Koninklijke Marine
Reserve ontworpen mag worden.
Meer emblemen van de Koninklijke
Marine ter inspiratie kunt u vinden via
www.defensie.nl

In het gebruik van kleuren past men de zogenoemde kleurenregel toe. Figuren van
kleur worden daarbij afgebeeld op een achtergrond van metaal (goud of zilver), of omgekeerd, figuren van metaal op een gekleurde
achtergrond. Zo hebben wapens voldoende
contrast.
Op zwart-witafbeeldingen van wapens
worden metalen en kleuren weergegeven
met patronen van puntjes en lijnen.
Dit noemen we ‘arcering’.

Heraldiek
Ik daag u uit:
• Kom met een mooi ontwerp voor ‘ons’
wapenschild.
• Kom met een wapenspreuk die recht doet
aan de Koninklijke Marine Reserve. Ons
doel, onze inzet, onze betrokkenheid.
Hieronder een aantal zaken die u kunnen
inspireren en uitdagen! Maar ook richtlijnen
voor het ontwerp.
Onderstaand een tweetal voorbeelden van
wapenschilden van de KM. Links het wapenschild van NLMARFOR en rechts het wapenschild van de Directie Operaties CZSK.

Wapens worden op een bijzondere en
opvallende wijze - gestileerd - afgebeeld.
Ze moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar
zijn, ook van veraf. Daarom moeten wapens
zo eenvoudig mogelijk zijn, zonder al te veel
wapenfiguren en een al te ingewikkelde
schildverdeling.
Om een wapen van veraf goed te kunnen
herkennen, is ook het gebruik van kleuren
belangrijk. Vanaf het begin kent de heraldiek
twee ‘metalen’ - goud (geel) en zilver (wit) en vier felle kleuren: rood, blauw, zwart en
groen. Naast metalen en kleuren komt in
de heraldiek ook het zogenoemde pelswerk
voor, ‘hermelijn’ en ‘vair’.

Meer informatie over wapenschilden:
https://www.hogeraadvanadel.nl/heraldiek/heraldiek-of-wapenkunde
Uit de inzendingen zal een jury, bestaande uit
de voorzitter van de Traditiecommissie KM,
de PC-ZSK, H-BMZ en C-KMR, een ontwerp
selecteren dat vervolgens in samenspraak
met de Hoge Raad van Adel uitgewerkt zal
worden tot een wapenschild en wapenspreuk
waar iedereen zich achter kan scharen.

Inzendingen vóór 1
september 2020 graag sturen
naar mijn emailadres:
h.hatzmann@mindef.nl.
De jury zal dan voor 1/10/2020
bepalen welk ontwerp voor schild en
tekst verder doorgaat. Daarna is
e.e.a. in handen van de Hoge Raad
van Adel maar ik hoop en verwacht
dan op de Schepelingendag 2021 het
resultaat te mogen bekendmaken.

Wapenschild van NLMARFOR

Wapenschild van de Directie Operaties CZSK
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KMR

Door KLTZ(SD) Pepijn Verstand

Maritime Capacity Alliance

Total Force
Defensie ziet dat de dreiging, de samenleving
en de technologie in de wereld om zich heen
in rap tempo veranderen. Defensie wil kunnen
inspelen op die snelle veranderingen om ons
heen. Daarom moet Defensie anders gaan
werken en flexibel samenwerken met het bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke (overheids-) instanties. Zo wordt de
krijgsmacht adaptief en wordt de totale
kracht, de total force, van de samenleving
gemobiliseerd om Nederland te verdedigen.
In 2017 is daarom het concept Total Force gepresenteerd, waarbij samenwerking tussen
Defensie en civiele partijen in Nederland
centraal staat. Dankzij dit concept - dat door
de gehele krijgsmacht gedragen wordt - zijn
we in de toekomst beter in staat om te anticiperen op veranderingen en nieuwe dreigingen.
Bij deze samenwerking staat de gezamenlijke
inzetten van mensen en middelen centraal.
Het concept van een Total Force is geen allesomvattend antwoord maar levert voordelen
op voor zowel de krijgsmacht als voor de
samenleving:

• gezamenlijke opleiding, vorming en inzet
van personeel;
• bredere ervaringsopbouw en loopbaanperspectief door uitwisseling personeel;
• kennisuitwisseling;
• gezamenlijke aanschaf en deling van
materieel waardoor kostenvoordelen
worden behaald;
• meer flexibele capaciteit dus betere inzetbaarheid en voortzettingsvermogen;
• beter en sneller inspelen op risico’s en
dreigingen;
• opvang van piekbelasting en voorzien in
capaciteiten die niet altijd nodig zijn;
• sterkere band tussen de krijgsmacht en
de samenleving.

Uitgangspunten

Door de transitie naar een Total Force kan
Defensie beschikken over voldoende mensen
en middelen om te kunnen reageren op veranderingen in de wereld en samen met civiele
partners bouwen aan een weerbare samenleving.

De Maritime Capacity Alliance gaat uit van
een wederkerige inzet van mensen, middelen
en manieren waarbij de individuele belangen,
bijdragen en randvoorwaarden worden omgezet in een een collectief belang, een collectieve bijdrage en collectieve randvoorwaarden.

Maritime Capacity Alliance
In het kader van Total Force werken Defensie
en private partners op maritiem gebied aan
de totstandkoming van een nationale Mari-

time Capacity Alliance (MCA). De MCA is een
collectief van het Bedrijfsleven, Defensie en
(inter)nationale Partners dat kennis deelt,
vernieuwt en samenwerkt om te komen tot
een structureel partnerschap op het gebied
van strategische zeetransport, onderhoud en
opleidingen binnen het maritieme domein.
Zo wordt een breed nationaal netwerk van
organisaties in de maritieme sector gecreëerd
waarbinnen het uitwisselen van ‘Mensen,
Middelen en Manieren’ centraal staat. Hierna
wordt verder ingegaan op de achtergronden
en de huidige stand van zaken rondom de MCA.

De doelstellingen op het gebied van de pijlers
Mensen, Middelen en Manieren zie je in
onderstaand schema.

Mensen

Middelen

Manieren

Het op basis van wederkerigheid inzetten,
delen, opleiden en behouden van bevoegdheden van personeel.

Het co-sharen van schepen waardoor de
beschikbare strategische transportcapaciteit
efficiënter en effectiever wordt ingezet
binnen de Maritime Capacity Alliance.

Het delen en innoveren van best practices.
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“De ervaringen en inzichten die hierbij zijn opgedaan
werken, zijn zo positief dat ze als inspiratie dienen voor
andere samenwerkingsverbanden van Defensie met 		
maatschappelijke partners.”

Op deze manier speelt Defensie samen met
partners in op de strategische opgaven: veilig
blijven, veiligheid brengen en veilig verbinden.
Dit leidt tot een wendbare toekomstbestendige
Total Force. Naast het versterken van de
strategische transportcapaciteit draagt de
MCA bij aan wederzijdse opleidingscapaciteit,
kennisuitwisseling, procesverbetering en
personeelsbehoud.

Stand van Zaken
De MCA heeft het afgelopen jaar met reders
pilots gedraaid. Daarbij konden alle zaken die
leiden tot wezenlijke vernieuwing van de
bedrijfsvoering bij alle deelnemende partners
worden verkend. Zo ontstonden nieuwe
mogelijkheden op het gebied van strategisch
zeetransport.
De resultaten van deze pilots waren voor alle
partners zo positief dat we deze civiel-militaire
alliantie gaan borgen voor de langere termijn
(tien jaar) en met meerdere partners willen
uitbreiden.

Conclusie
De Maritime Capacity Alliance is één van de
civiel-militaire samenwerkingsverbanden die
defensiebreed zijn ontstaan in het kader van
Total Force. Bij alle defensieonderdelen zijn
dergelijke projecten te vinden, bijvoorbeeld
op de gebieden logistiek en transport, bouw,
zorg, HR, vliegtuigtechniek, cyber en aan de
grens. Op al deze gebieden onderzoekt
Defensie met vele partijen in de samenleving
hoe de toegenomen vraag naar veiligheid
slimmer kan worden georganiseerd.
De ontwikkeling van de Maritime Capacity
Alliance speelt in op de geopolitieke
ontwikkelingen en de strategische opgave
van Defensie met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten
en nationale partners. Hiermee versterken
we de Civiel-Militaire samenwerking op het
gebied van strategische zeetransportcapaciteit,
nationale veiligheid en maatschappelijke
weerbaarheid. De ervaringen en inzichten
die hierbij zijn opgedaan werken, zijn zo
positief dat ze als inspiratie dienen voor
andere samenwerkingsverbanden van
Defensie met maatschappelijke partners.
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COLOFON

KMR Contact is het informatiebulletin voor
alle militairen van de Koninklijke Marine Reserve.
Het is een uitgave van KMR Communicatie en wordt
in digitale vorm toegezonden aan alle collega’s van
de KMR en belanghebbenden binnen de Koninklijke
Marine en het Ministerie van Defensie.
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De redactie is altijd op zoek naar
tekst en beeld van uw inzet als
reservist. Hebt u een inzet of iets
anders dat interessant is?
Stuur dan een email naar
NJM.vd.Donk@mindef.nl.

