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“Deze stage heeft me zo ontzettend doen groeien. Ik ben 
hier niet zomaar stagiair, maar voel me echt een collega. 
Iedereen gaat hier met zoveel respect met elkaar om,  
geeft op een positieve manier feed-back, het voelt echt  
als een warme deken.” Zo, die staat! Zulke complimen-
ten hoor je niet elke dag. Maar Kayleigh van Berkum (27)  
windt er geen doekjes om. Ze is zeer in haar nopjes met 
haar stageplaats bij het kenniscentrum van het Command 
and Control Ondersteuningscommando, waar ze een leer-
takenboek voor de hulpfoxtrot ontwikkelt. 

Lkol b.d. Paul Kolken, communicatieadviseur 
C2OstCo / Regt VBDTroepen
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wie zijn het, wat 
doen ze, maar 

vooral: wat zijn 
hun ervaringen?
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hij als een sprong in het diepe. Volgens mij is hij iets van  
22 jaar, dat is toch hartstikke jong voor zo´n functie? Ik vind 
het als opleidingskundige mooi om te zien dat mensen zo  
gemotiveerd zijn om door te groeien, en ook dat ze budget  
en mogelijkheden krijgen vanuit de organisatie. Toch mooi,  
dat een werkgever dat biedt?

Ik moet nu eerst gaan afstuderen. Daarna wil ik graag mijn 
visie verbreden, samenwerken met meer mensen die hetzelfde 
jargon gebruiken en van hen leren. Mijn droom is om ook in  
het buitenland te werken. Ik heb iets in Curaçao gezien dat 
me wel aanspreekt. Het is me bij de Verbindingsdienst in ie-
der geval zo goed bevallen dat ik al reclame heb gemaakt bij 
de eerstejaars studenten en hen heb uitgenodigd tijdens de  
Intervisie op de HAN om eens een kijkje te komen nemen. Wie 
weet, keer ik zelf ook nog eens terug binnen Defensie...”

Wesley Bijwaard (20) en Ömer Sayilir (21) studeren in  
Almere aan de Hogeschool Windesheim / Flevoland. Zij 
dachten hun afstudeerstage bij onze civiele partner Cap- 
gemini door te brengen, maar kregen een mooi aanbod om  
te worden doorgedetacheerd naar de Historische Collectie  
Verbindingsdienst in Amersfoort. Daar werken ze sinds  
februari om een vernieuwingsslag aan te brengen aan de  
multi-touch table. Wat houdt dat in?

Ömer legt uit: “Ik heb me met name gericht op de histori-
sche en geografische context. Op deze tafel is te zien waar ter  
wereld personeel van het Regiment Verbindingstroepen wan-
neer wat heeft gedaan. En dat zijn behoorlijk veel locaties en 
missies.”
“En ik was verantwoordelijk voor het visualiseren, het uiterlijk. 
We hebben de deadline van Windesheim gehaald, want de 
demo-versie staat klaar,” vult Wesley aan.
Desgevraagd wordt de tafel opgestart en zijn niet alleen de 
huidige ´verbindingsdienst-locaties´ op het touchscreen te zien 
maar worden ook de missies uit het verleden gepresenteerd.

“Ik had nog niet eerder met Defensie te maken gehad, en had 
een hele strakke organisatie verwacht. Dat was dus een leuke 
meevaller,” lacht Wesley. “Wat ik ook grappig vond, was dat 
een van de medewerkers van de Historische Collectie al met 
pensioen was nog voor ik zelf was geboren. De vrijwilligers zijn 
allemaal redelijk technisch, maar het was toch heel leerzaam 
voor ons om met hen samen te werken en enkelen van hen 
ook te leren hoe het beheer van de touch table uitgevoerd 
dient te worden.”

“Ook voor mij was Defensie nieuw. Ik voelde het als een uit-
daging om te zien of ik een project in een voor mij onbekend 
domein tot een goed einde zou kunnen brengen,” vult Omer 
aan. “Ik heb het idee dat ik de Verbindingsdienst enigszins heb 
leren kennen. Ik had al wel een organigram gezien, maar heb 
ervaren dat de Verbindingsdienst doorgaans in kleine groepjes 

“Zo´n leertakenboek is een boek met opdrachten die afgewerkt 
moeten worden en dat uiteindelijk aantoont dat een functiona-
ris startbekwaam is voor zijn functie. Bij de Koninklijke Marine 
is dat al langer een bekend fenomeen, maar bij de Landmacht 
is het nieuw. Deze stage sluit perfect aan bij mijn studierich-
ting. Ik ben vierdejaars student learning & development in or-
ganisations aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), 
dus het ontwikkelen van een opleiding voor volwassenen en 
die implementeren in de organisatie is precies mijn ding.
Mijn stage duurt een half jaar. Ik heb wel een beetje uitlooptijd, 
maar red het toch niet om het leertakenboek af te maken. 
Gelukkig is het wel lang genoeg om een goed product af te 
leveren dat voldoet aan de eisen van de HAN. Ik word bin-
nen het kenniscentrum goed begeleid door eerste-luitenant 
Jan Dorst. Hij heeft ook opleidingskunde gestudeerd, dus we 
spreken dezelfde taal. 

Of mijn blik op de Landmacht is veranderd? Mijn vader is rit-
meester, een man van de regeltjes. Dat had ik hier ook ver-
wacht, maar ik merk dat hier de mensen wat losser met elkaar 
omgaan. Het valt me ook op dat men liever elkaar opzoekt en 
persoonlijk contact prefereert boven telefoontjes en e-mailtjes. 
Ik ervaar dat als een hele veilige leeromgeving. 
Tijdens een andere stage voelde ik een enorme druk om te 
presteren en was fouten maken taboe. Daarnaast zie ik dat 
mensen al jong verantwoording mogen of moeten dragen. 
Hulpfoxtrot Simon van 112 Pantsergeniecompagnie bijvoor-
beeld, de korporaal waar ik voor mijn stage veel contact mee 
heb, heeft een veelzijdige functie. Eigenlijk heeft hij een ser- 
geant boven zich die de verantwoording draagt. Omdat die 
functie vacant is, draagt Simon als korporaal de verantwoor-
ding van een onderofficier. Dat is best uitdagend en ervaart 

r e g i m e n t

Kayleigh spreekt dezelfde taal als haar stagebegeleider elnt Jan Dorst. 
Het leertakenboek hulpfoxtrot komt er aan.
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team van tien tot vijftien mensen, zowel 
jongeren als ouderen. Daar heb ik een 
specifieke manier van leidinggeven ont-
wikkeld. Ik vind het belangrijk een band 
met het team te hebben en input van de 
teamleden te krijgen. Daardoor respec-
teer je elkaar meer. Ik sta ook open voor 
feedback. En als het te druk is, ja, dan 
moet het ook af en toe directief. 

Mijn doel? Zo hoog mogelijk komen. 
Eventueel later een hbo-deeltijdstudie, 
maar eerst onderofficier worden en dan 
het liefst een plaatsing bij de Lucht- 
mobiele Brigade.”

werkt. Veel van onze studiegenoten ma-
ken tijdens hun stage een product dat 
bijna onzichtbaar blijft binnen het be-
drijf, zoals bijvoorbeeld een factuursys-
teem. Het fijne van onze opdracht is dat 
deze helemaal is gericht op het bezoe-
kerspubliek en langdurig zichtbaar blijft. 
Mogelijk kunnen toekomstige stagiaires 
zelfs een bijdrage leveren aan het via in-
ternet toegankelijk maken van delen van 
de historische collectie.” 

Tigo Baars (20) uit Almere weet pre-
cies wat hij wil, en dat weet hij al heel 
lang! “Inderdaad, al sinds mijn jeugd 
wil ik naar Defensie, en omdat ik ICT 
en Defensie wil combineren kom ik met 
mijn mbo-4 opleiding uit bij de KMS. 
Ik wil onderofficier bij de Verbindings-
dienst worden. Dus ben ik ook via de 
website werkenbijDefensie.nl op zoek 
gegaan naar een mogelijkheid om mijn 
afstudeerstage te doen en kwam zo bij 
de School Verbindingsdienst uit. Mijn 
school motiveert heel erg om zo breed 
mogelijk te blijven, dus kreeg ik geen 
specifieke opdracht mee. 
In overleg met het team en mijn stage-
begeleider sergeant-majoor Jaron Huij-

ser is afgesproken dat ik sinds februari 
meedraai met de dagelijkse werkzaam-
heden. Zo werk ik op de service-desk, 
zet apparatuur klaar, geef materiaal uit 
en neem het weer in en help bij het in-
spoelen van laptops voor oefeningen. In 
het begin was bijvoorbeeld het primen 
en stagen van apparatuur nog te hoog 
gegrepen, maar nu kan ik dat onder een 
toeziend oog ook zelfstandig doen. Ik 
moet eerlijk zeggen, het is nog leuker 
dan ik had verwacht. De eerste dag van 
mijn stage kwam ik in heel nette kleren. 
Ik mocht gelijk mee het veld in. Daar 
stond ik dan, in de modder en de regen. 
Nee, ik kan lekker mezelf zijn, het gaat 
er niet te formeel aan toe. 

Ter voorbereiding op de KMS had ik 
me ingeschreven op de sportschool. 
Door corona staat dat nog op een laag 
pitje, maar daar maak ik me geen zor-
gen over. Ik ben me er ook van bewust 
dat mijn oorbellen tijdens de dienst uit 
moeten. Ik ben al lang blij dat tatoeages 
zijn geaccepteerd, dan hoef je niet altijd 
lange mouwen te dragen. 

Leiding geven? Daar heb ik al twee jaar 
ervaring mee opgedaan. Ik ben teamlei-
der bij de Albert Heijn in Almere. Ik open 
en sluit de winkel en geef leiding aan een 

r e g i m e n t

Ömer en Wesley zorgen er voor dat de 
touch-table weer state-of-the-art wordt.

Tigo weet precies wat hij wil, en participatief 
leiderschap heeft hij als teamleider bij Albert 
Heijn in Almere geleerd!


