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Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
Misschien ben ik de enige die het ervaart, maar ik heb het gevoel dat tegenwoordig alles zo is ingebed
in procedures dat het erop lijkt dat via de normale weg niets meer snel te regelen is. De te volgen
procedures zijn lang. Een parafencultuur. Veel handtekeningen voordat je iets gedaan krijgt. Ik ben
van mening dat actoren die geen aantoonbare toegevoegde waarde hebben niet in een procedure
betrokken moeten worden. Geen toegevoegde waarde, dan geen paraaf.

Enige jaren gelden was ik G6 van 1GNC. Voor een
oefening vroeg ik vijf maanden voor de oefening een
landlijn aan. Niets meer gehoord totdat ik 20 dagen
voor de oefening te horen kreeg dat de landlijn niet geregeld kon worden. Dank je de koekoek. Natuurlijk niet.
De aanvraag richting KPN om een lijn te schakelen
moest 30 dagen vooraf worden ingediend. Navraag
leerde dat bij een niet-reguliere aanvraag 22 mensen
een paraaf moesten zetten. Niet zo gek dus dat het
allemaal zo lang duurde.

In mijn huidige NATO-functie duurt het globaal een
jaar, voordat een burger is aangesteld. Daarnaast worden procedures vaak bedacht op basis van incidenten
om zodoende in de toekomst risico’s te vermijden. De
zogenaamde indekcultuur. Als het goed op papier is
gezet en gereguleerd kun je je er nooit een buil aan
vallen. Risicomijdend gedrag dus. Overigens is het de
verantwoordelijkheid van de hogere niveaus om pal te
staan voor mensen die risico’s durven te nemen en niet
klaar te staan met een hakbijl.

Tijdens de korte tijd dat ik commandant was van de
Task Force Nationale Inzet moest ik zes thin-clients
hebben. Aanvraag gestart in september. In januari
nog steeds niet geregeld. Overigens gaat dit niet
alleen over CIS. Ook de officiële aanvraag voor twee
dienstauto’s heb ik nooit teruggezien. Die enige reden
dat ik wel 2 auto’s heb gekregen kwam doordat ik toevallig nog iemand kende die dit voor me kon regelen.
Gelukkig werkt het old-boys netwerk nog.

Als mijn perceptie anders is dan de uwe dan ligt dit
waarschijnlijk aan mij en moet ik nodig met pensioen.
Indien dit niet het geval is dan moeten we er iets aan
doen. Heel vaak hoor ik mensen zeggen dat de organisatie verantwoordelijk is. Besef echter wel dat wij de
organisatie zijn. Naar boven kijken en roepen ‘doe er
iets aan’ is niet de oplossing. Om dit te doorbreken
moet iedereen op zijn niveau bekijken wat hij eraan kan
doen. Heb je ook een procedure bedacht, houdt deze
dan eens tegen het licht. Misschien hoeft niet alles op
papier en kunnen er ook mondelinge afspraken worden gemaakt. Dit jaar zetten we in het teken van het
verhogen van de viscositeit.

Ik heb recent ervaren hoe snel het bedrijfsleven iemand
kan aannemen. Dat wordt gewoon binnen een week
geregeld. Wij willen je hebben. We creëren een functie
en we stellen je aan. Nou ben ik niet naïef, dus ik begrijp dat het bij ons iets langer moet duren. We moeten
echter wel beseffen dat door onze stroperige procedures we veel goede kandidaten verliezen.
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GESTUURD OPTREDEN
Respond is er om u te ondersteunen bij
crisismanagement,

alarmering,

opschaling

en

voorbereiding op incidenten. We bieden u de
volledige regie op uw processen, zodat u zich
primair kunt bezighouden met uw kerntaken. Onze
unieke ICT-oplossingen zorgen voor het managen
van uw risico’s en een kwaliteitsverbetering van
uw crisisbeheersing. Juiste informatievoorziening,
verslaggeving

en

communicatie

zijn

van

essentieel belang voor het optimaal regisseren,
coördineren en evalueren van grootschalige
incidenten. We ontzorgen en stroomlijnen de
informatievoorziening, zowel intern als extern.
Incidenten kunnen dan sneller worden opgelost,
hebben minder grote gevolgen en kunnen zelfs
worden voorkomen. Respond heeft kennis van
uiteenlopende veiligheidsvragen. Met deze kennis
ontwikkelen we oplossingen en vergroten we de
veiligheid.
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