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Op het moment dat ik dit schrijf zijn de 
eerste vier maanden van mijn commando 
voorbij gevlogen. Deze periode kenmerkt 
zich door veel afwisseling en een verschei-
denheid aan onderwerpen, maar vooral door 
het fantastische gevoel na 15 jaar stafofficier 
eindelijk weer eens zelf de touwtjes in han-
den te hebben. Ik snap wel waarom mijn 
voorganger langer had willen aanblijven.

Ik deel de veel gehoorde mening dan ook 
niet dat het nu een verkeerde periode is om 
commandant te zijn. Ja, we moeten meer op 
de kleintjes letten en ja, de oefenmogelijk-
heden zijn meer beperkt, maar dat wil niet 
zeggen dat er niet genoeg te doen is. Deze 
bezuinigingsronde zal een grote impact heb-
ben op de materieeldienst, waarbij er uitein-
delijk vier onderhoudscompagnieën over-
blijven (nu zes herstelcompagnieën) en ook 
de vraagstukken sourcing en poolen van grote 
invloed zijn op de wijze waarop de materi-
eeldienst toekomstvast wordt ingericht. De 
contouren van deze ‘nieuwe’ materieel-
dienst zijn nog onderwerp van discussie bin-
nen de reorganisatie materieeldienst. Naar 
verwachting zullen eind dit jaar de contou-
ren het licht zien in een concept voorlopig 
reorganisatieplan (cVRP). Ik verwacht daar-
bij dat de huidige pelotons worden samen-
gevoegd in minder, maar grotere pelotons 
en dat de staven van 310, 320 en 330 her-
stelcompagnie worden omgevormd tot één 
staf. 

Het is daarbij in het belang van de te onder-
steunen eenheden dat de onderhouds-, be-
heers- en distributietaken goed worden 
uitgevoerd door de herstelpelotons en ma-
terieellogistieke pelotons. Blijven investeren 
in de kwaliteit van het personeel en de ma-
terieellogistiek is daarom een belangrijk 
speerpunt voor mij. Enerzijds zodat, vanuit 
het perspectief van de te ondersteunen een-
heden, na samenvoeging er hoogwaardige 
pelotons zijn en anderzijds, vanuit het be-

lang van de medewerker, omdat ik vind dat 
de keuze (in de reorganisatie) moet vallen 
op het beste jongetje van de klas. Dit geldt 
ook voor de staffunctionarissen en de be-
drijfsvoering binnen de stafsecties. Deson-
danks zullen ook de te ondersteunen een-
heden het nodige merken van de 
reorganisatie materieeldienst.

Daarom is er genoeg te doen. Dus, zoals ik 
sprak tijdens mijn commando-overdracht: 
“De schouders eronder en herstellen wat 
hersteld moet worden”.

Lkol ir. Marc Sweelssen

330 herstelcompagnie heeft een nieuwe commandant. Tijdens een speciaal appèl 
op de Trip van Zoudtlandtkazerne heeft lkol ir. Roy Sillen op 30 maart 2011 het 
commando over de eenheid overgedragen aan lkol ir. Marc Sweelssen.

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

COmmaNDO-OVERDRaChT 330 hERSTElCOmpaGNIE

Scheidende en aantredende commandanten lkol ir. H.G.M. Sillen (l) en lkol ir. M.P.G. Sweelssen (r)

 Dinsdag 4 oktober 2011 VOV najaaRSSyMpOSiuM
  Evenementencentrum Casino, Soesterberg

 Donderdag 3 november 2011 BD-EVEnT (voorafgaand aan regimentsdiner)
  Evenementencentrum Casino, Soesterberg

 Donderdag 3 november 2011 REgiMEnTSDinER
  Evenementencentrum Casino, Soesterberg

 Donderdag 26 januari 2012 LEEuWEnHaRT

 Vrijdag 17 februari 2012 SOCiaL VOV

 Donderdag 23 februari 2012 VERjaaRDag REgiMEnT VERBinDingSTROEpEn

 Zie voor actuele informatie ook de (uitgebreide) agenda op de site van het Regiment Verbindingstroepen: 
http://www.verbindingsdienst.nl/ 
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