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clas legpenning in goud

Luitenant-kolonel E.J. (Elleke) Overbeke

Soesterberg, maart 2012. Het boegbeeld voor het vertrouwens- en integriteitswerk binnen de Koninklijke Landmacht, 
luitenant-kolonel Elleke Overbeke, heeft bij haar afscheid de CLAS-legpenning in goud gekregen. Zij ontving de penning 
in Soesterberg uit handen van de plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Marc van Uhm.

Lkol Overbeke ontvangt de penning uit handen van de plaatsvervangend Commandant 

Landstrijdkrachten genm Van Uhm. 

De Commandant Landstrijd krachten verleent aan luitenant-
kolonel E.J. (Elleke) Overbeke, de legpenning van de Com-
mandant Landstrijdkrachten in goud (nr. 30) met de inscriptie: 
Volhardend en integer.

De luitenant-kolonel Overbeke stond midden jaren negentig aan 
de basis van het binnen CLAS te ontwikkelen integriteitbeleid. 
Zij is in denken en doen de ontwerper geweest van het systeem 
van centrale en lokale vertrouwenspersonen; een stelsel dat tot 
de dag van vandaag haar waarde bewijst.

Als een van de stuwende krachten liep zij voorop in het ontwik-
kelen van de denkwijze over integriteit. De eerste nota over 
sociale integriteit onder de naam “Alle respect” kwam voor een 
belangrijk deel van haar hand.

Zij is een drijvende kracht en een voorbeeld voor alle vertrou-
wenspersonen binnen de Koninklijke Landmacht. Ondanks te-
genwind, kritiek en soms onbegrip houdt ze vaste koers en geeft 
integriteit een vaste plek binnen de organisatie. Zij weegt de 
belangen van alle betrokkenen, maar zeker ook de organisatie 
goed af en voorziet leidinggevenden van advies. Ze is door de 
jaren heen, ondanks de soms eenzame positie, standvastig, niet 
snel te imponeren en altijd discreet. Deze discretie wordt door 
zowel leidinggevenden als klagers gewaardeerd en is nimmer 
beschaamd. In de laatste fase van haar carrière draagt zij in be-
langrijke mate bij aan de oprichtings- en implementatiefase van 
de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Hierbij komen haar 
ervaring, reflectie en enthousiasme ten goede aan de gehele de-
fensieorganisatie.

Overste Elleke Overbeke is het boegbeeld voor het vertrouwens- 
en integriteitswerk binnen de Koninklijke Landmacht. Eigen-
handig heeft ze het instituut op de kaart gezet en uitgebouwd.

Utrecht, 28 maart 2012
De Commandant Landstrijdkrachten
Wg M.C. de Kruif, Luitenant-generaal

  
 Dinsdag 9 oktober 2012 VOV NAjAArSSyMpOSiUM ‘CybEr iN DE prAKtijK’
  bedrijfsrestaurant Genm Kootkazerne, Garderen

 Donderdag 1 november 2012  bD-EVENt (VOOrAfGAAND AAN rEGiMENtSDiNEr)
  Leerhotel Het Klooster - Amersfoort
 
 Donderdag 1 november 2012  rEGiMENtSDiNEr 
  Leerhotel Het Klooster - Amersfoort

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