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Majoor Mariska Kroon, Commandant
C-CISCie C2OstCo

Een Landmacht die levert. Een Landmacht die samenwerkt. Een Landmacht waarin mensen prettig werken.
Dit zijn de drie pijlers in de Command message van C-LAS.
De mens is hierin de verbindende factor. Op dit moment
kampt defensie echter met een enorm personeelstekort.
Dit geldt zeker voor de Verbindingsdienst. De maatschappelijke ontwikkelingen maken het niet eenvoudig om dit
tekort zomaar in te lopen. Dit jaar zijn er in Nederland voor
het eerst meer vacatures dan werklozen en deze trend
zet de komende jaren waarschijnlijk door. Hoe zorgen we
er voor dat er toch voldoende opgeleid en getraind personeel is om de CIS-ondersteuning te leveren?
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Noodzaak voor creatief en flexibel HR-beleid

De Verbindingsdienst levert CIS-ondersteuning. Door de huidige personeelstekorten wordt het leveren van deze ondersteuning steeds lastiger. Een snelle oplossing is daarom wenselijk. Minder arbeidsintensieve systemen is een veelgehoorde
kreet. Dit kan een deeloplossing zijn, maar sowieso niet op de
korte tot middellange termijn en voorlopig blijft de zogenoemde human factor ook bij deze systemen cruciaal.
Voldoende kwalitatief personeel is daarom noodzakelijk. Personeel waaraan we ook nog eens vragen om het beste uit
zichzelf te halen. Personeel dat daarom recht heeft op de beste zorg. De vraag is of ons huidige personeelsbeleid hier nog
wel voldoende geschikt voor is. Zeker in de huidige tijd met
een aantrekkende arbeidsmarkt en verschuivende werknemersbehoeften. De nieuwe generatie werknemers heeft veel
meer behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, eigen regie op
de loopbaan en passend werk bij de thuissituatie of levensfase. De rigide loopbaansporen en beperkte maatwerkmogelijkheden binnen defensie sluiten hier niet op aan. Dit moet
echt anders als we een aantrekkelijke werkgever willen blijven.
Er is behoefte aan een creatief personeels- of human resource
(HR) beleid, waarin oog is voor persoonlijke ontwikkeling,
flexibiliteit, maatwerk en levensfase gericht werk. Uiteraard
wel passend binnen de context van onze militaire teamtaak.
Defensiebreed zijn op dit gebied veel ontwikkelingen, zoals
de HR Innovatieteams bij Staf CLAS, HR Proeftuinen en de
transitie van P&O naar HR. De Verbindingsdienst is hier nauw
bij betrokken, maar komt ook zelf met initiatieven en voorstellen. De generiek bedachte oplossingen zijn niet altijd de best

Figuur 1.
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passende voor ons. De verbindelaar is namelijk zowel militair
als ICT-specialist. Hoe gaan we hiermee om? Hoe geven we
maatwerk HR-innovatie voor de Verbindingsdienst vorm?

Van workshop behoud & werving naar plan voor
HR-innovatie bij de Verbindingsdienst

Medio 2019 was de workshop ‘behoud en werving verbindingsdienstpersoneel’. Een mooie en constructieve dag met
een goede afvaardiging van verschillende eenheden. Verbindelaren van soldaat tot kolonel brachten deze dag ideeën in,
maar ook via andere kanalen zijn verschillende ideeën gedeeld. De rode draad hiervan is gebundeld in het plan voor
HR-innovatie bij de Verbindingsdienst (zie figuur 1).
Dit plan is niet zozeer een roadmap of gedetailleerd plan van
aanpak. Het is ook geen overzicht van allerlei projecten die
nu lopen. Het is wel een overzicht van het gedachtegoed en
maakt de samenhang tussen de verschillende ideeën duidelijk.
Daarmee fungeert het als basis bij gesprekken die we voeren
met P&O-/ HR- instanties, kenniscentra en opleidingsinstituten binnen en buiten defensie. Het plan voor HR-innovatie bij
de Verbindingsdienst bestaat uit drie operatielijnen:
1. Merknaam Verbindingsdienst: mensen binnen en buiten defensie zijn bekend met ons mooie vak;
2. Maatwerk loopbaan: er is ruimte voor specialisaties en persoonlijke ontwikkeling;
3. Kwaliteit: we werken samen, doen actief aan kennisuitwisseling, denken mee bij de ontwikkeling van nieuwe concepten en systemen en zorgen voor goede opleiding en
training.
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Na de workshop hebben we niet stil gezeten. Onder auspiciën van het C2OstCo zijn verschillende initiatieven gestart.
Allemaal HR-innovaties voor en door de
Verbindingsdienst.

De sergeant-specialist

De eerste zichtbare maatregel was al in
september 2019. Tijdens een bijzonder
appel van het C2OstCo werden twee
korporaals bevorderd tot sergeant-specialist netwerkbeheer (zie ook Intercom
jaargang 48 - 3). Een historisch moment
en fundamentele verandering binnen
het onderofficierskorps van de Verbindingsdienst. Het biedt ruimte aan de
verschillende kwaliteiten en behoeften
van het personeel. De ene persoon wil
zich namelijk ontwikkelen in de breedte,
oftewel als vakman, leider en instructeur. De andere persoon wil zich juist
volledig specialiseren in de diepte.
Ervaren en goed opgeleide korporaals
(minimaal mbo-ICT niveau-3) die graag
bij defensie willen blijven, maar zonder
leidinggevende aspiraties, behouden we
op deze manier voor de organisatie.
Daarnaast verbetert de concurrentiepositie van de Verbindingsdienst ten
opzichte van de civiele arbeidsmarkt.
Daar zijn namelijk genoeg jongvolwassenen die een baan bij defensie ambiëren, op zoek zijn naar vaktechnische uitdaging, maar geen groepscommandant
willen worden. Door de invoering van

de sergeant-specialist zetten we ook
voor deze doelgroep de deur open.
Ondertussen is de INFOOP uitgekomen voor nog meer functieplaatsen
sergeant-specialist binnen de Verbindingsdienst en is bij C2Ostpeloton
11LMB al een korporaal bevorderd tot
sergeant-specialist. Uiteraard willen we
de ontwikkeling van specialistische loopbaansporen goed borgen. Binnen het
Kenniscentrum C2Ost Land wordt
daarom nu een loopbaanspoor voor de
onderofficier-specialist ontwikkeld.

ICT-omscholing

Bij loopbaansporen horen goede opleidingen. De School Verbindingsdienst
heeft hierin zeker voor de vaktechnische
en functieopleidingen een grote rol.
Maar we verwachten van onze onderofficieren en officieren tevens een bepaald
basis-technisch werk-/denkniveau. Dit
kan uiteraard via het reguliere beroepsonderwijs. Vanwege de grote vraag naar
ICT-personeel bestaat echter ook de
behoefte om mensen in korte tijd om te
scholen van bijvoorbeeld bedrijfskunde
naar ICT. Hiervoor zijn civiel al succesvolle trajecten.
MakeITWork is een goed voorbeeld.
Dit is een initiatief van de Hogeschool
van Amsterdam en biedt aan hoogopgeleiden de mogelijkheid om zich in 11
maanden (5 maanden fulltime opleiding en 6 maanden werk/leren) om te

scholen naar een baan in de ICT. Daarbij matchen ze mensen direct aan een
werkgever, zodat ze een maatwerkopleiding kunnen bieden. MakeITWork is
flink aan het uitbreiden. Het heeft op dit
moment een netwerk van 115 werkgevers en wordt op verschillende plekken
in Nederland aangeboden. Daarnaast
willen ze een omscholing bieden aan
mensen met een basis-mbo werk-/
denkniveau. Via onze partner CGI zijn we
in contact gekomen met MakeITWork
en momenteel werken we samen aan
specifieke defensie-ICT omscholingstrajecten. Op deze manier vergroten we
de mogelijkheden voor horizontale instroom vanuit de burgermaatschappij,
maar misschien nog wel belangrijker:
we vergroten de mogelijkheden voor
interne doorstroom. Bijvoorbeeld voor
ervaren korporaals, zonder mbo-ICT
diploma, die graag sergeant-specialist
willen worden. Maar ook voor personeel dat richting de officiersrangen wil
doorgroeien.

Beroeps Begeleidende Leerweg Verbindingsdienst

Een andere manier om de instroom te
vergroten is om jonge mensen direct te
binden. Om deze reden is een paar jaar
geleden de opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) gestart. Bij de VeVa
volgen de leerlingen een mbo-opleiding
aan een regionaal opleidingscentrum
(ROC), met frequente praktijkweken bij
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defensie. Na afronding van de opleiding
kunnen ze solliciteren bij defensie.
De VeVa is een zogenaamde Beroeps
Opleidende Leerweg (BOL). Bij een deel
van de scholieren is de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), eventueel op
een lager niveau, geschikter. Bij een
BBL-opleiding hebben leerlingen een
arbeidsovereenkomst met een werkgever en volgen daarnaast één dag per
week les op een ROC. Voor defensie
zeker een interessante variant naast
VeVa. De pilots BBL- genie en technische dienst zijn daarom eind 2019 van
start gegaan. De BBL-Verbindingsdienst mbo niveau-2 is waarschijnlijk
de eerstvolgende. Via het Gelderse samenwerkingsverband ICT Valley zijn we
in gesprek met verschillende ROC’s om
dit vorm te geven. Bijkomend voordeel
is dat we de actieve werving van deze
leerlingen samen met ICT Valley en de
ROC’s oppakken.
Een BBL-opleiding vraagt uiteraard om
een helder traject van werving tot startbekwaam zijn. Hierin kunnen we veel
leren van de ervaringen van de genie,
maar we moeten nog steeds de vertaalslag maken naar de Verbindingsdienst.
Het plan is om het ontwerp van dit traject uit te werken tijdens een paar korte
workshops samen met de werkvloer,
School Verbindingsdienst en de ROC’s.
De IT Academy van onze partner Capgemini heeft veel ervaring met het incrementeel uitwerken van dergelijke
instroomtrajecten en ondersteunt ons
hierbij.

Netwerk behoud & werving
Verbindingsdienst

Het onderwerp behoud en werving leeft.
Dat blijkt zowel tijdens de workshop
‘behoud & werving verbindingsdienstpersoneel’ als tijdens andere gesprekken. Commandanten zoeken actief naar
maatwerkoplossingen voor personeel,
kansrijke ideeën worden aangedragen
en verschillende eenheden haken aan
bij wervingsactiviteiten. Maatwerk leveren en frisse ideeën opstarten betekent:
doen, doen, doen! Oftewel experimenteren buiten de gebaande paden.

Dat is niet altijd makkelijk. Een groot
netwerk binnen en buiten de Verbindingsdienst en zelfs buiten defensie
helpt daarbij. Het helpt om de juiste
ingangen te vinden, om andere inzichten te krijgen, om elkaars initiatieven te
versterken en simpelweg om ideeën en
ervaringen te delen.
Daarom is in januari het ‘Netwerk behoud & werving Verbindingsdienst’ opgestart. De eerste uitnodiging is via de
hiërarchieke lijn verstuurd en C2OstCo
heeft een coördinerende rol. Deze eerste uitnodiging was voor de initiële opstart, maar er ontstaat nu een netwerk
van mensen uit verschillende hoeken
van de Verbindingsdienst. Mensen die
dit, naast de reguliere werkzaamheden,
oppakken vanuit eigen intrinsieke motivatie. Alle leden fungeren als ambassadeur vanuit de eigen eenheid. Uiteraard
hebben de P&O-instanties van defensie
en de defensierecruiters een actieve rol
in het netwerk. Tevens zijn onze civiele
partners, zoals ICT Valley, Capgemini,
CGI en MakeITWork nauw betrokken in
een zogenaamde flexibele schil.

Dit betekent dat ze meedenken over
slimme manieren van werving, betere
instroomtrajecten en behoudmaatregelen. Het netwerk werpt al haar eerste
vruchten af. Langzamerhand druppelen weer herintreders binnen, kunnen
we mensen toch behouden, verbeteren we onze merknaam en weten we
elkaar beter te vinden voor maatwerkoplossingen.

HR-Innovatie voor en door
de Verbindingsdienst

Het netwerk groeit gestaag en krijgt
meer bekendheid. Het positieve sneeuwbaleffect begint vorm te krijgen. Dit effect willen we natuurlijk graag versnellen. Alle extra input is zeer welkom.
Tenslotte zijn al deze initiatieven voor
en door de Verbindingsdienst. U en uw
personeel zijn van harte uitgenodigd
om ook mee te denken over de vraag:
Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende opgeleid en getraind personeel is
om CIS-ondersteuning te leveren? Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met majoor Mariska Kroon van het
C2OstCo (m.kroon.02@mindef.nl).
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