kolonel frank peersma

Op 27 mei heeft onze vice-voorzitter afscheid genomen van

van Uhm, verrast met de Legpenning van de Commandant der

de actieve dienst. Tijdens een receptie in de Nassauzaal van

Landstrijdkrachten in goud.

de KMA in Breda werd hij door de plv C-LAS, generaal-majoor
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an met
voordracht legpenning
door commandant van
landstrijdkrachten
Naam: Kolonel F.F.M. (Frank) Peersman
Inscriptie: Betrouwbaar en toegewijd
“Kolonel Frank Peersman is sinds oktober 2005 werkzaam binnen Staf CLAS. In deze periode heeft hij diverse functies vervuld
als Hoofd Afdeling IV&CIS en Hoofd Projectteam SPEER CLAS.
Deze laatste functie heeft hij zelfs twee keer vervuld.
Het project invoer SAP was een krijgsmachtbreed project dat
voortdurend onder een vergrootglas lag van zowel de politiek als
de media. Door de uitstekende manier waarop kolonel Peersman
leiding heeft gegeven aan het Projectteam SPEER CLAS heeft hij
er voor zorg gedragen dat SAP binnen CLAS op gestructureerde
wijze is ingevoerd. Hoewel de invoer binnen CLAS later is gestart
en de CLAS-organisatie voor wat betreft de invoer SAP als zeer
complex moet worden beschouwd, ligt CLAS inmiddels zelfs
voor op de andere krijgsmachtdelen. Dit is een grootse prestatie.
Een sprekend voorbeeld van zijn toewijding is toen hij een aantal
jaren geleden als gevolg van een operatie thuis moest revalideren. Zelfs tijdens zijn ziek thuis periode volgde hij het reilen en
zeilen van zijn afdeling en kwam op het net als nodig met aanvullende adviezen, sturende richtlijnen en correcties als dat in zijn
ogen noodzakelijk was. Een aantal mensen had zelfs niet door
dat hij ziek thuis was! De afgelopen jaren heeft kolonel Peersman
een aantal keren de Directeur Materieel & Diensten waargenomen. Nooit was hem iets teveel. Verlof werd door hem zelf zonder
enige vorm van commentaar geannuleerd als er een beroep op
hem werd gedaan. Kolonel Peersman heeft altijd op een rustige
maar doortastende manier leiding gegeven. De sfeer was altijd
goed en in zijn afdelingen was er steeds sprake van een hoge
mate van saamhorigheidsgevoel en onderling vertrouwen. Kolonel Peersman is een open en eerlijke persoon die naast serieuze
zaken ook de nodige humor in kan brengen.”
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