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Weekoverzicht Defensieoperaties
19 februari 2020 | 10:45
Op de NAVO-basis in Mazar-e-Sharif zijn voor de bouw van
Kamp Kevin de 1e containers aangekomen. Ze dienen straks
als werkplek en legering voor het Special Operations
Advisory Team (SOAT), dat een Afghaanse speciale politieeenheid traint. Een overzicht van Defensie-operaties in de
week van 12 tot en met 18 februari.
Kamp Kevin is vernoemd naar korporaal Kevin van de Rijdt van het
Korps Commandotroepen. Hij sneuvelde in september 2009 in
Afghanistan. Het kamp ligt in de buurt van het Duitse Kommando
Spezialkräfte (KSK), waar de Nederlandse operators nauw mee
samenwerken voor NAVO-missie Resolute Support. In totaal bestaat
het kamp, dat een speciaal Genie Taakteam opbouwt, uit 98
containers.
Het SOAT brengt ATF 888 de kneepjes van het special forces-vak bij. ATF 888 is 1 van de triple units, de speciale politie-eenheden van de
Afghaanse overheid.
Rompslomp
De containers zijn per schip naar Pakistan vervoerd waarna ze over land naar Mazar-e-Sharif zijn gebracht. Een reis die veel tijd in beslag nam
door oponthoud bij grensovergangen, checkpoints en bureaucratische rompslomp.

Resolute Support
Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich op het verbeteren van logistiek
en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt
en ondersteunt de trainingsmissie.
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Russische militairen evalueren Vliegbasis Gilze-Rijen
Een Russisch militair inspectieteam heeft een evaluatie uitgevoerd bij het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Gilze-Rijen. Het betreft
een uitvloeisel van het zogenoemde Weens Document 2011. De 57 aangesloten landen mogen volgens het principe van ‘Confidence and
Security Building Measures’ (CSMB’s) elkaars militaire installaties inspecteren en evalueren. Dat gebeurt met het oog op conventionele
Wapenbeheersing.
De Russische teamleider sprak zijn bewondering en respect uit voor de prestaties van het DHC en het verschaffen van inzicht in de
helikoptereenheid.
Quarantaine coronavirus
De quarantaine van de laatste terugkeerders uit de regio Wuhan op een Defensielocatie in Huis ter Heide is nu opgeheven. Defensie ving de
afgelopen weken meerdere mensen op. Die waren begeleid teruggekeerd uit China in verband met het coronavirus. De terugkeerders
hebben hun quarantaine in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het virus.

Lopende operaties buitenland



Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven
Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de
NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.



Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon
waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese
oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen
voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.



Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan
de detailplanning van de strijd.



Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil
en USSC.



Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele
experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Zr. Ms. De Ruyter is op weg naar Abu Dhabi voor de missie European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH).
Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. De Ruyter rondde onderweg haar
trainingsprogramma van Sea Training Command succesvol af en is daarmee formeel inzetgereed.



Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en
crises.



Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.



Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel
Nederlandse schepen tegen piraterij.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:




De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 42 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland.



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een horecagelegenheid en voertuigen bij Den
Haag. Ze zochten naar verborgen ruimten.



Defensie heeft op Aruba assistentie verleend aan de kustwacht Caribisch gebied.

De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt
de taak bij Nederland.
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Grensverleggende IT-project grondig herzien
19 februari 2020 | 10:14
Het project Grensverleggende IT (GrIT) is grondig herzien. Dat gebeurde naar aanleiding van het 3e advies van het Bureau
ICT-toetsing (BIT) van afgelopen zomer. In de afgelopen maanden zijn 2 scenario’s uitgewerkt, die de afgelopen tijd door een
externe partij zijn gevalideerd. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

“Als antwoord op de conclusies van het BIT heb ik mij zorgvuldig beraden op het vervolg van het programma GrIT”, aldus de staatssecretaris.
Van de scenario’s gaat er 1 uit van het aanpassen van de huidige aanpak. Hierdoor zijn de aanbevelingen van het BIT binnen de huidige
aanbesteding uitvoerbaar. In het 2e scenario wordt gekozen voor een geheel nieuwe aanpak met nieuwe aanbestedingen.
Vanwege de vertrouwelijkheid van de aanbestedingsprocedure kan Defensie weinig details over het proces vrijgeven. Het scenario dat
uiteindelijk de voorkeur krijgt, doorloopt dan eerst de gebruikelijke interne controlemechanismen. Daarna wordt het voor advies aan het BIT
voorgelegd.
Visser verwacht dat zij op z’n vroegst voor de zomer dit scenario aan de Kamer kan voorleggen en dat de gunning in het 3e kwartaal van 2020
is af te ronden. Zij heeft daarnaast aangeboden de Tweede Kamer een vertrouwelijke briefing te verzorgen over dit proces.

Nationaal Tactische Datalink Symposium
18 februari 2020 | 12:01
Op woensdag 22 april 2020 organiseert het Joint Tactische Datalink (TDL) Bureau het Nationaal Tactische Datalink
Symposium. Het Nationaal TDL Symposium is een kleinschalig symposium wat erop gericht is om bekendheid te genereren
over TDL’s.
Dit specifiek voor een doelgroep die normaliter niet of maar weinig met TDL’s in aanraking komt. Het symposium bestaat uit presentaties
over het concept van TDL’s, het gebruik en de verspreiding hiervan binnen Nederland en een toekomstbeeld. Tevens zal gelegenheid zijn om
apparatuur te bekijken waarop de uitgewisselde informatie zichtbaar wordt gemaakt voor operators.
Het bijwonen van het Nationaal TDL Symposium staat open voor militairen en burgermedewerkers van Defensie, mits zij zich vooraf hebben
aangemeld.
De diepgang van de informatie die tijdens het Nationaal TDL Symposium wordt gedeeld zal zich toespitsen op
• Alle geïnteresseerd personeel wat geen of weinig kennis van TDL’s heeft.
• Alle TDL-personeel wat verbreding zoekt m.b.t. TDL in NLD.
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Het aanmelden en meer informatie via de JTDB Sharepoint site.

PC-LSK overhandigt Handboek Export Control
17 februari 2020 | 10:41
Wat is onze technologische voorsprong je waard?
Generaal-majoor Eric Schevenhoven gaf 13 februari het officiële startsein voor de ingebruikname van het kersverse
Handboek Export Control. In dit handboek staat omschreven hoe de luchtmachter bijdraagt aan het export compliant maken
van de luchtmacht, oftewel, hoe export control binnen het CLSK geregeld is.

Aoo Randjiet Sripal en aoo Edwin van Gijzen ontvingen het handboek uit handen van PC-LSK als vertegenwoordiger van respectievelijk de tien
CLSK export control Focal Points en de materieel logistieke keten. PC-LSK benadrukte als Chief Compliance Officer de noodzaak van compliant
werken om enerzijds de veiligheid te borgen en anderzijds onnodig oponthoud in onze dagelijks werk te voorkomen.
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Handboek voor elke luchtmachter
Het handboek is een voorschrift voor iedereen die binnen de luchtmacht met export controlled materieel, diensten of data te maken heeft.
Dat kan zijn via de werkzaamheden in de materieellogistieke keten, maar ook omdat je namens de luchtmacht deelneemt aan een
evenement, een bezoek regelt, werkt met tijdelijke werknemers, externen opleidt, mensen van buiten Defensie wapensystemen laat zien of
uitlegt hoe wapensystemen werken, foto’s maakt of externe diensten laat verrichten in bv een onderhoudshangaar.

Meer weten? Check de e-learning
Om een inschatting te kunnen maken of je in aanraking komt met export controls, is het goed om kennis te nemen van de basis van export
control, bijvoorbeeld via de e-learningmodule die voor elke luchtmachter beschikbaar is via ieders persoonlijke VIOD (Virtuele Instructie
Omgeving Defensie).

Start onderzoek chroom 6-verleden niet-POMS-locaties
18 februari 2020 | 09:49
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar het verleden van mogelijke blootstelling aan
chroom-6 op Defensielocaties. Het gaat om alle Defensielocaties met uitzondering van de POMS-locaties (prepositioned
organizational materiel storage-locaties). De POMS onderzocht het RIVM eerder al. Het RIVM roept (oud-)medewerkers van
niet-POMS-locaties op om de online vragenlijst in te vullen die bij het onderzoek hoort.
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Het RIVM-onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om
te komen tot een regeling voor (oud-)medewerkers.
Voor wie?
Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte. Of op een andere manier blootgesteld kan zijn aan werkzaamheden met
chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kan de online vragenlijst invullen.
Het kan daarbij gaan om mensen die ziek zijn (geweest) en zich afvragen of dit door chroom-6 komt. Maar ook mensen die niet ziek zijn
(geweest) en mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld kunnen de vragenlijst invullen.
Meedoen aan het onderzoek?
Wie bij het Informatiepunt Chroom-6 geregistreerd staat, ontvangt een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet
geregistreerd staat, wordt gevraagd dit alsnog te doen:





infoc6&carc@caop.nl
070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00 uur)
www.informatiepuntchroom6.nl (via Internet op de Werkplek 2)

Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van
arbeidszaken.
Doel onderzoek
Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan chroom-6 in kaart op alle Defensie-locaties met uitzondering van de POMS-locaties.
Daarmee kan het RIVM aangeven of en waar er nog meer onderzoek nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of tijdsperiodes. Het onderzoek
is erop gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel mogelijk duidelijkheid geven.
Dat vindt Defensie erg belangrijk. Dan kan namelijk, samen met de vakbonden, een definitieve regeling worden vastgesteld. Die vervangt de
huidige Coulanceregeling.
Privacy
De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers alléén
de gegevens over beroepshistorie, locaties, werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens zoals naam,
mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt Chroom-6 en worden zonder persoonlijke toestemming
niet gedeeld met anderen.
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Lucht- en landmacht trainen beschermen van grondtroepen vanuit de lucht
17 februari 2020 | 16:02
Jachtvliegtuigen trainen deze week boven de Marnewaard het geven van luchtsteun om grondtroepen te beschermen. Dit
zogenoemde Close Air Support kan van levensbelang zijn in missiegebieden als militairen bijvoorbeeld onder vuur komen te
liggen. De oefeningen zijn ’s middags tussen 15.00 en 22.00 uur.

Tijdens de vluchten krijgen jachtvliegers van Joint Terminal Attack Controllers vanaf de grond per radio aanwijzingen over de precieze locatie
van aan te vallen doelen.
Op eenzelfde manier worden ook Apache-gevechtshelikopters ingezet om troepen te beschermen. Tijdens deze oefening, onder de titel
‘Purple Windmill’, vliegen de toestellen van het Defensie Helikopter Commando daarvoor in de omgeving van Altena, Etten-Leur en Zundert.
Dat gebeurt voornamelijk in ‘s middags en ‘s avonds.
Naast militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade nemen ook Belgische en Franse grondtroepen deel aan ‘Purple Windmill’.
Zie voor meer informatie over vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen, klachten zijn in te dienen via
www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

Overhandiging informatiebrochure Weerden Poelman Fonds
17 februari 2020 | 08:34
Op 13 februari heeft de Voorzitter van het Van Weerden Poelman
Fonds (VWPF), Commodore bd Jan van Hoof, het eerste exemplaar van
de nieuwe informatiebrochure van het VWPF aangeboden aan P-CLSK,
Gen-Maj Eric Schevenhoven.
De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel medewerkers van
de Koninklijke Luchtmacht en ex-medewerkers te ondersteunen bij het
overwinnen van financiële problemen die zijn ontstaan door sociale en/of
medische omstandigheden. Ook de gezinnen en/of nabestaanden van die (ex)medewerkers vallen onder de doelgroep. Sinds de oprichting heeft de
Stichting al bijna 6.000 aanvragen in behandeling genomen. De laatste 10 jaar
worden er gemiddeld 60 aanvragen per jaar ontvangen en behandeld.
In de komende weken worden de nieuwe informatiebrochures verspreid over
de luchtmachtonderdelen.
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Historie het Van Weerden Poelman Fonds
Het Fonds maakt geen deel uit van de formele organisatiestructuur van de Koninklijke Luchtmacht. Maar indien noodzakelijk kunnen alle (ex) medewerkers hiervan gebruik maken. De Stichting is vernoemd naar Hendrik van Weerden Poelman, een Militaire Luchtvaartpionier (18901945) die vooral ook bekend is vanwege zijn sociale betrokkenheid bij het personeel van de toenmalige Luchtvaartafdeling en later het
Wapen der Militaire Luchtvaart.
Voor meer informatie, bezoek de website: www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl

Inlichtingen- en veiligheidsinstituut levert eerste Intelligence & Security-specialisten af
13 februari 2020 | 14:39
Er is een belangrijke stap gezet in de professionalisering van
het functiegebied Inlichtingen en Veiligheid. Dat is per vandaag
versterkt met 23 militairen. De eerste 11 onderofficieren van
de landmacht en 12 onderofficieren en officieren van de
luchtmacht kregen namelijk hun diploma. Dat gebeurde bij het
Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut (DIVI) in ‘t
Harde. Dat is verantwoordelijk voor alle inlichtingen- en
veiligheidsopleidingen binnen Defensie.
De landmachtmilitairen volgden 9 maanden lang de eerste versie van
de nieuwe vaktechnische opleiding Intelligence & Security (I&S)
Landoperations voor onderofficieren. Zij zijn de eerste generatie
professionele inlichtingen- en veiligheidsonderofficieren. De
Airoperations-variant werd gedaan door de luchtmachters. Zij gaan als
I&S-deskundigen aan de slag in inlichtingen- en veiligheidsfuncties bij
een breed scala van eenheden binnen de organisatie, waaronder
natuurlijk de squadrons.
Groeiend en belangrijk functiegebied
Bij de landmacht versterken de nieuwe specialisten binnenkort de inlichtingensecties van de verschillende bataljons. Die krijgen daarmee een
kennis-impuls. De operationele omgeving wordt voor de landmacht immers complexer. De vraag naar goed opgeleid inlichtingenpersoneel is
dan ook groot. Niet alleen op de brigades en bataljons, maar bijvoorbeeld ook binnen het JISTARC, de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, het Defensie Cyber Commando en het Special Operations Command. Het diploma van de VTO I&S Landoperations biedt
alle kennis en kunde voor een loopbaan binnen dit groeiende en belangrijke functiegebied.
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Vraag neemt toe
De vraag naar inlichtingen bij het DIVI neemt alleen maar toe. Op interdepartementaal niveau, maar ook binnen het internationale domein
weet men inmiddels de I&V-expertise in ’t Harde te vinden. Zo schuiven werknemers van verschillende regionale kenniscentra, politie, AIVD,
NCTV en buitenlandse militairen waar mogelijk aan in de opleidingen. Dit komt de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de overheid ten
goede. Incidenten, trends en dreigingen worden zo sneller en beter geduid. Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat een goede
informatiepositie binnen hun eigen domein belangrijk is. Dit geldt ook voor besluitvormers zodat hen tijdig handelingsperspectief is te
bieden.

De vraag naar waardevolle inlichtingen- en veiligheidsopleidingen groeit, niet alleen binnen Defensie maar ook daarbuiten. Het is reden voor
het DIVI zich de komende jaren door te ontwikkelen naar de (nationale) Intelligence & Security Academy.

Defensie komt aan bezwaren Gilze-Rijen tegemoet
13 februari 2020 | 07:53
Staatssecretaris Barbara Visser was gisteren bij verschillende bewoners in de omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen op bezoek.
Ze deed dit mede op uitnodiging van het gemeentebestuur omdat er veel weerstand is tegen het voorgenomen
luchthavenbesluit. Dat moet militair vliegverkeer meer ruimte bieden.
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Visser kwam niet met lege handen naar de Brabantse plaats. Ze liet weten aan een aantal bezwaren van bewoners en bestuurders tegemoet
te willen komen.
De bewoners van Gilze-Rijen dienden als reactie op het voorgenomen luchthavenbesluit meer dan 800 zienswijzen ofwel bezwaren in. Visser
zei dat het aan de aanpak en voorbereiding van Defensie heeft geschort: “Niet alleen het proces, maar ook de plannen die Defensie voor
Vliegbasis Gilze-Rijen heeft, moeten beter. Er is echt nog het nodige te doen voordat we kunnen komen tot een gedragen luchthavenbesluit.”
Visser gaf aan niet alleen op bezoek te komen om te luisteren, maar ook om betekenisvolle stappen vooruit te zetten.
Afstoten reserveveld

Eén van de belangrijkste bezwaren van de gemeente was het behoud van de zogeheten reserveveldfunctie. Vliegbasis Gilze-Rijen heeft die
momenteel. Dat betekent dat jachtvliegtuigen van Leeuwarden of Volkel hierheen tijdelijk kunnen uitwijken, vanwege bijvoorbeeld groot
onderhoud aan de start- en landingsbaan. Visser liet weten hier over enkele jaren vanaf te willen. “Per slot van rekening is Vliegbasis GilzeRijen een helikopterveld. Een alternatief kan De Peel zijn. Als de reactivering van De Peel via het luchthavenbesluit over enkele jaren is
vergund, kan de reserveveldfunctie voor Gilze-Rijen vervallen.”
Geluidscontour De Peel behouden

Dit leidt niet tot meer vliegbewegingen en een groter vlieggebied voor De Peel.
Visser heeft vorig jaar al in een brief aan provincies, gemeenten en de Tweede Kamer te kennen gegeven de bestaande geluidscontour voor
De Peel te willen behouden, maar niet vergroten. “Het absolute maximum blijft 3.600 vliegtuigbewegingen door 12 jachtvliegtuigen, jaarlijks
in een 3 periodes van 6 weken”, aldus Visser.
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Halveren returnveld
Bovenop het afstoten van het reserveveld liet Visser omwonenden en bestuurders weten dat Defensie ook de zogeheten returnveldfunctie
wil halveren. Die functie is noodzakelijk als de helikopters niet meer in de Verenigde Staten mogen oefenen. In de VS heeft Nederland 8
Apaches en 4 Chinooks gestationeerd voor opleiding en trainingen. Door het halveren worden de gebieden aan de noord- en zuidkant van de
vliegbasis kleiner. Daardoor ligt het geluidsoverlastgebied (35 Ke) niet meer boven woonkernen van Rijen en Gilze.

Ook het aantal vliegbewegingen van Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht wordt met 1.000 per jaar verminderd en er komt
eens per maand een HV-loze dag. Verder wordt er gestart met bouwkundige maatregelen tegen Rattle Noise. Dat zijn trillingen (aan
objecten) in huizen die kunnen ontstaan door laag overvliegende helikopters.
Helikoptercommando
Vliegbasis Gilze-Rijen is het eerste vliegveld (1910) van Nederland en sinds 1913 militair vliegveld. Sinds de jaren ’90 is het de thuishaven voor
de helikopters van de luchtmacht. De Apache, Chinook en Cougar zijn frequent ingezet tijdens recente missies in Afghanistan, Irak en Mali.

Luchtmacht voor de vijfde keer gecertificeerd Top Employer
12 februari 2020 | 14:39
De Koninklijke Luchtmacht is voor de vijfde keer gecertificeerd als Top
Employer in Nederland. Voor deze certificering werd ook dit jaar weer een
breed scala aan onderwerpen onderzocht, zoals talentontwikkeling,
begeleiding van nieuw personeel en leiderschapsontwikkeling.
Uit grondig, onafhankelijk onderzoek van Top Employers Institute (2020) is gebleken
dat Koninklijke Luchtmacht uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert
en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie en op Human Resources-gebied naar
voren komt als een leider die zijn personeelsbeleid voortdurend blijft ontwikkelen en optimaliseren. Commodore Max Droste, Directeur
Personeel en Bedrijfsvoering: “ Ook dit jaar hebben we weer laten zien het logo “Top Employer 2020” te mogen dragen en daar ben ik trots
op. Het laat zien dat we niet stil staan, maar nog elke dag ontwikkelen en verbeteren. En dat doen we binnen onze organisatie met
enthousiaste mensen die oog voor personeel hebben en personeelsbeleid belangrijk vinden”.
Onderzoek
Door het Top Employers Institute werd uitgebreid onderzoek gedaan op de thema’s talentstrategie, strategische personeelsplanning, talent
acquisitie (aantrekken, selecteren en aannemen van de juiste medewerkers), onboarding (begeleiding van nieuw personeel), leren en
ontwikkelen, prestatiemanagement, leiderschapsontwikkeling, loopbaanmanagement, successiemanagement, beloningen en cultuur.
De resultaten zijn vergeleken met meer dan 1500 andere Top Employers in verschillende branches vanuit 115 landen.
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Compensation & Benefits
Er gebeurt veel op het gebied van Compensation & Benefits. Zo is veel geïnvesteerd in onboarding van nieuw personeel, wordt nagedacht
over verschillende contractvormen bij aanstelling en is er voor zittend personeel (zowel burger als militair) een opleidingsbudget beschikbaar
om te gebruiken voor duurzame en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee behouden we onze schaarse mensen en zijn we aantrekkelijker als
werkgever.
Ook is het loon van militairen en burgers gestegen en is de eindejaarsuitkering omhoog gegaan waarmee het nu een volledige 13e maand is
geworden. Er is een stevige investering gedaan in een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Daarnaast wordt er een stap gezet in het
aanpassen van het loongebouw voor militairen. Hiermee sluiten we beter aan bij de wensen van de mensen die bij Defensie werken. Dit alles
heeft er toe bijgedragen dat we ook dit jaar met trots het certificaat mogen dragen.
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