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Tlnt Fabian van Elburg, CLAS/1GNC/
CISBN/1CISCOY/RACE3

Ieder jaar wordt er vanuit de VOV een symposium georganiseerd. Dit jaar was er gekozen voor een andere
invulling dan voorheen. De onderwerpen waren dit
keer niet gericht op techniek, maar op een onderwerp
waar de krantenkoppen vol mee staan: De uitstroom
van jonge officieren bij de Landmacht. Een zeer relevant
onderwerp waarbij veel vragen naar boven komen: Wat
is de reden dat veel jonge officieren het groene pak
uittrekken? Hoe staan ze in de wedstrijd? Hoe ervaren
ze leiderschap vanuit de oudere generaties? Waarom
kiezen ze voor Defensie? Tijdens het VOV-symposium
kwamen verschillende sprekers aan bod die deze vragen
bespreekbaar hebben gemaakt. Dit verslag is een samenvatting van de besproken onderwerpen.
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Opening

Bij de opening werd het filmpje ‘Visie Leidinggeven Defensie’
getoond. Vervolgens werden de sprekers en het programma
kort geïntroduceerd.
Daarna werden de deelnemers gevraagd om met een eigen
device in te loggen op ‘Mentimeter’, een applicatie voor het
beantwoorden van de vragen tijdens het symposium.

We are the future

Na de opening werden er een aantal vragen gesteld om de
aandacht van het publiek te trekken met als doel de kracht van
onze organisatie naar boven te halen. De drie meest genoemde woorden waren: kameraadschap, diversiteit en saamhorigheid.
Vervolgens werden de volgende onderwerpen behandeld;
psychologisch contract, commitment, generatiemanagement
en leiderschap. Deze onderwerpen waren de kern van de presentatie en hierover vond de dialoog met het publiek plaats.
De dialoog bracht ons de volgende resultaten:
• Ruim de meerderheid van het publiek vond dat nieuwe generaties zorgen voor de evolutie van sociale systemen binnen defensie.
• Men vond de woorden: coach, luisteren en flexibiliteit het
beste passen bij het managen van jonge leiders.
Deze presentatie zorgde ervoor dat het publiek op een lijn zat
qua psychologisch jargon, zodat dit in de volgende presentaties en discussies gebruikt kon worden. Tevens diende hij als
een ‘kapstok’ voor de onderwerpen die kap Michielen aanhaalde in zijn presentatie.
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Een ander perspectief

De tweede presentatie ging verder in op de presentatie van
kap Beukers. Waar de presentatie van kap Beukers vooral de
doctrine schetste, gaf deze presentatie meer diepgang in de
eerdergenoemde onderwerpen.
De presentatie was een product van meerdere luitenants. Kap
Michielen, tlnt Van Elburg en tlnt Ter Avest hadden de tekst
voor deze presentatie samengesteld en besproken met een
groot aantal leden van ‘Jong Verbindingsdienst’, de groep van
jonge officieren binnen de Verbindingsdienst.
Het doel van de presentatie was om de figuurlijke stoel aan
tafel te krijgen en de stem van jonge luitenants hierdoor mee
te laten wegen.
Aan het begin van de presentatie van kap Michielen werden
onderwerpen uit het artikel ‘Rechtsomkeert’ uit de Militaire
Spectator behandeld om daarna de eigen ervaringen van de
jonge officieren te delen en te bespreken hoe zij tegen het huidige werkveld aankijken.
De kernpunten van de presentatie waren als volgt:
• De jonge officieren ervaarden veel controle van bovenaf en
zouden meer vrijheid willen hebben in het zijn van een junior
leader.
• Talentontwikkeling binnen de Verbindingsdienst loopt enorme vertraging op, omdat de talentvolle jonge leider jarenlang
door ‘hoepeltjes’ (functies) heen moet springen om op een
positie te komen waar hij tot zijn volledige potentie kan worden ingezet.
• Ervaring hoeft niet gelijk te staan aan ‘kennis van zaken’.
• Het zijn van militair was vroeger meer een roeping. Vandaag
de dag is het eerder een logische carrièrestap.

ve ren ig i ng

Dagvoorzitter, toenmalig lkol Bogaard.

Tlnt van Elburg

Kol Buskens

Kol Verdonk

Bgen b.d. Ent

Na de presentatie van kap Michielen
nam tlnt Van Elburg het over.
Hij schetste het contrast tussen het operationele domein en de vredesbedrijfsvoering. Hiermee werd aangegeven dat
tijdens oefeningen (met als voorbeeld
Trident Juncture 2018) veel meer van de
jonge leider wordt verwacht en ook veel
meer verantwoordelijkheden worden
gegeven aan de jonge leider. Hier werd
dus echt iets van de capaciteiten van
de jonge leider gevraagd. Tijdens de
vredesbedrijfsvoering ervaren de jonge
officieren dit in veel mindere mate.

uitgediept met betrekking tot de Verbindingsdienst.
De kernpunten hieruit waren:
• Onderling begrip door transparantie
en communicatie: vertellen aan onderliggende niveaus waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.
• Beperkingen van regels en controle:
we moeten regels en procedures tot
een minimum beperken (ook om interoperabiliteit te enablen).
• Zo plat als mogelijk, zo hiërarchisch
als noodzakelijk: geef jonge leiders
de kans om zich te ontwikkelen door
‘hoepels’ en beperkingen van hiërarchie weg te halen als diegene daar
klaar voor is.

Daarna werd de video ‘Leiderschap op
het toekomstige gevechtsveld’ gebruikt.
Deze gaf defensiebreed problemen aan
en het gaf aan hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.
Vervolgens werden er een aantal punten uit deze video uitgelicht en verder

Aan het eind van de presentatie sloot
kap Michielen af met vijf antwoorden op
de vraag: ‘Waar hebben wij behoefte
aan?’:
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• Junior klankbordgroep om de stem van jonge officieren
binnen de Verbindingsdienst te laten horen.
• Luitenant in de PAR.
• Junior mentor: koppel een junior mentor aan een ervaren officier. Zo krijgt de ervaren en oudere officier inzage en draagvlak in de denkwijze van jonge officieren.
• Transparantie: vertellen aan onderliggende niveaus waarom
bepaalde keuzes worden gemaakt.
• Officierendag: een dag als dit symposium waar ‘menselijke’
onderwerpen als leidinggeven aan bod komen.
In de presentatie over de PAR door kol Buskens werd verteld
wat de taak is van de PAR, wie erin zitten en hoe jonge officieren worden geselecteerd. Om te worden geselecteerd moet
de officier aan de volgende eisen voldoen:
• Meer dan een functie bovengemiddeld functioneren;
• De PAR moet geïnformeerd worden.
Vervolgens kan er een gesprek met de PAR worden gevoerd
over wederzijdse wensen/ ambitie en vervolgens zal de officier
aan een mentor gekoppeld worden.
Na de presentatie van kol Klaren vertelde kol Verdonk over
mentoring binnen de Verbindingsdienst. Hierbij werd duidelijk
gemaakt dat mentoring niet hetzelfde is als coaching. Waar
coaching vooral gericht is op een enkel onderwerp op korte
termijn, is mentoring meer gericht op meerdere onderwerpen
en een langdurige relatie. Resultaten van de vragen die gesteld zijn:
• 63/78 deelnemers was van mening dat mentoring nodig is
binnen de Verbindingsdienst.
• Het nut van mentoring vond men met name ontwikkeling en
advies.
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Aan de hand van de applicatie ‘Mentimeter’ heeft bgen b.d.
Ent vragen gesteld aan het publiek met betrekking tot de presentatie.
De belangrijkste uitkomsten zijn als volgt:
• Het merendeel van de ouderen (meer dan 75%) herkende de
beleving van de jonge officieren.
• Het merendeel voelde zich wel eens in de steek gelaten door
commandant en wapen.
• Circa de helft van de deelnemers heeft wel eens overwogen de dienst te verlaten wegens ongenoegen. Redenen
hiervoor waren: niet gehoord worden, veel weg van huis en
het geen zeggenschap hebben over de eigen loopbaan. De
reden die het meest terug kwam was het gebrek aan toekomstperspectief.
• Het merendeel vond dat er te weinig aandacht was voor
junior leaders.
• De meerderheid vond dat de aanpak van de PAR Verbindingsdienst een onvoldoende verbetering is.
• Ongeveer 75% van de deelnemers zou meer willen weten
over het coachen van junior leaders.

Afsluiting

Aan het eind werd de presentatie samengevat door de
dagvoorzitter, de sprekers werden bedankt en de VOVvoorzitter sloot af om vervolgens eenieder uit te nodigen voor
de borrel & bites.

