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CLAS/DIR M&D/AFD

De uitstroom van jonge officieren bij de Landmacht springt
al langer in het vizier. Helaas vormt het personeel van de
Verbindingsdienst hierop geen uitzondering. Tijdens het
VOV symposium van 2019 waren alle onderwerpen dan
ook gericht op het keren van deze uitstroom. Tijdens het
webinar van de Personeels-adviesraad (PAR) op 10 maart
2021 werd dit symposium nog even in herinnering gebracht, maar belangrijker nog was een blik op de status
quo. Eerste luitenant Fabian van Elburg bericht over junior
leadership en de uitval bij lang-model opleidingen. Daarnaast vertelde luitenant-kolonel Tony Selhorst over het
(pré) Management Development traject.
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Inderdaad, tijdens dat symposium in 2019 heb ik namens
Jong Verbindingsdienst samen met kapitein Mark Michielen
een aantal behoeften kunnen uitspreken. Die behoeften had
ik overigens niet uit mijn duim gezogen. Samen met Mark en
luitenant Bertho ter Avest heb ik me op dat symposium voorbereid. Onze bevindingen hadden we vervolgens tijdens een
meeting met Jong Verbindingsdienst besproken alvorens ze
tijdens het symposium met een groter publiek te delen. Nu, 2
jaar later, kreeg ik de gelegenheid om tijdens het webinar ten
behoeve van de (subalterne) officieren Verbindingsdienst een
tussenbalans op te maken.
Maar liefst 55 collega’s namen deel, dat vind ik een mooie
score. Wat ons dwars zat was het gevoel om als jong officier pas na een aantal functies en dus op iets hogere leeftijd
op een positie in de organisatie te komen waar we werkelijk
invloed kunnen uitoefenen. De toenmalige voorzitter van dat
symposium, kolonel Paul Bogaard, liet daar geen gras over
groeien en vroeg mij om bij Staf CLAS te komen werken en
invulling te geven aan deze behoefte. Natuurlijk heb ik die kans

Heb je interesse om mee te praten
over lopende of nieuw te starten projecten en
je aan te sluiten bij ´Jong Verbindingsdienst´,
neem dan contact op met Fabian. Elke subalterne officier Verbindingsdienst is welkom.
Meetings worden naar behoefte gepland.

met beide handen aangegrepen. Sindsdien heb ik vanuit onze
civiele partner Capgemini mogen meewerken aan een onderzoek naar het Strategisch Personeelsplan voor de Information
Technology-functies van de toekomst. Bovendien mag ik meedenken over cyber en digitale weerbaarheid binnen de KL. Dat
zijn beide hot topics, ook buiten Defensie. Gaaf om daar een
bijdrage aan te mogen leveren.
Vanuit mijn plaatsing bij Staf CLAS werd ik als juniorlid aan
de PAR toegevoegd waarmee ik de mogelijkheid kreeg om
onderwerpen in te brengen, zoals bijvoorbeeld de wens van
meerdere cadetten om meer dan 1 keuzemogelijkheid bij de
lang-model Militaire Systemen & Technologie (MS&T) opleiding
te krijgen. Samen met luitenant-kolonel Frans Lugtmeijer, het
hoofd van het faculteitsbureau Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) en de toenmalig vaandrig Leon Kras heb ik een
voorstel geschreven om 7 keuzeprofielen toe te voegen. Mooi
om te zien dat dat voorstel inmiddels is aangenomen en dat
de cadetten die nu in Den Helder gaan studeren meer keuzevrijheid dan voorheen hebben.
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Tijdens het symposium van 2019 hebben we ook de wens
uitgesproken om als jongere collega’s meer inzicht te krijgen
in de keuzes die binnen de organisatie en binnen de Verbindingsdienst worden gemaakt. Ik heb inmiddels de indruk dat
het senior leadership, onze oudere collega’s, inderdaad transparantie nastreeft en nu jonge leiders betrekt bij projecten.
Zo betrekt luitenant-kolonel Marco Verhagen, plaatsvervangend commandant C2OstCo, niet alleen de kapiteins Sander
Peters en Mark Michielen maar ook de luitenants Nick Timmers
en Sem ter Smitten bij het ontwikkelen van vacaturemanagement. Daarnaast vormt het hoofd van het Kenniscentrum, luitenant-kolonel Gert-Jan Kruijsbergen, een vergelijkbaar team
met de luitenants Jesper Korten, Enny Heuseveldt en Gijs van
Beek om invulling te geven aan loopbaansporen binnen de
officiersrangen van de Verbindingsdienst. Zelf ben ik ook lid
van dat laatste team.
Een vierde en laatste wens destijds was om vanuit een junior klankbordgroep onze stem binnen de ontwikkelingen bij
de Verbindingsdienst te kunnen laten horen. Dat heeft vorm
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cadetten een verkeerde beeldvorming
over het werken bij de Verbindingsdienst hadden. Functionele oriëntaties
leidden tot een negatief effect op de
motivatie en op de Koninklijke Militaire
Academie heerst er een negatieve sfeer
over de Verbindingsdienst. Daarnaast
bleek dat de keuze van de aspirant cadet tijdens het sollicitatieproces richting
de Verbindingsdienst werd gestuurd.”
Tenslotte wordt de Militaire Systemen
& Technologie (MS&T) lang-model opleiding als complex en moeilijk ervaren.
Dan is het geen wonder, zeker na de
versoepeling van het rekestenbeleid,
dat mensen tijdens de opleiding overstappen naar andere wapens en dienstvakken. Nu de oorzaken bekend zijn
kunnen we ook aan oplossingen werken. Maatregelen van de opleidingsbesturen hebben al geleid tot een hoger
slagingspercentage.
Het contact vanuit de PAR met de faculteit heeft ertoe geleid dat de 7 keuzeprofielen aan de MS&T opleiding zijn
toegevoegd. Ook kijkt de PAR samen
met het C2OstCo en het opleidingsbestuur in Breda en Den Helder naar het
verbeteren van de opleidingen in de
hoop en verwachting het slagingspercentage nog verder te verbeteren.
gekregen in het initiatief Jong Verbindingsdienst. Via de zojuist genoemde
samenwerkingsverbanden is ook aan
die wens invulling gegeven. Ik kan wel
stellen dat er op het gebied van junior
leadership flinke stappen zijn gezet de
afgelopen jaren.
In het webinar van 10 maart presenteerde Fabian de resultaten van zijn onderzoek naar de hoge uitval van cadetten
in de lang-model opleiding van de Verbindingsdienst.
“De cijfers liegen er niet om,” steekt hij
van wal. “De laatste 9 jaar begonnen
40 cadetten aan deze opleiding. 11 zijn
nog bezig deze opleiding af te ronden,
26 zijn burger geworden of overgestapt
naar een ander wapen of dienstvak.
Tenslotte zijn er slechts 3 daadwerkelijk

De lang model studie bevat drie richtingen; Krijgswetenschappen (KW), Militaire
Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Systemen & Technologie (MS&T).
De MS&T studie wordt gegeven op de technische faculteit van de Nederlandse
Defensie Academie (NLDA) op het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM) in
Den Helder. Tijdens die studie zitten toekomstig officieren van de KL, Klu en de
KM bij elkaar in de klas. Een cadet die opkomt voor de Verbindingsdienst wordt
verwacht initieel de MS&T studie te volgen, maar daar deze studie bijzonder
uitdagend is kiezen de meeste Vbdd cadetten uiteindelijk voor de MBW studie.

Geïnteresseerden kunnen Fabian´s onderzoek op intranet inzien via deze link:
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR008922/Open%20Bibliotheek/Onderzoeksrapport%20Lang%20Model%20Verbindingsdienst%20v1.1.docx
officier bij de Verbindingsdienst geworden. Het zal niemand verbazen dat dat
ook in vergelijking met andere wapens
en dienstvakken bovengemiddeld is.
Op basis van interviews bleek dat veel

Als laatste onderwerp van het webinar
kwam het (pré) Management Development-traject ter sprake. Luitenant-kolonel Tony Selhorst, commandant van het
1GNC CIS-Battalion gaf aan dat het MD
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Herken jij jezelf in het volgende pre-MD profiel:
• Ik durf kritisch naar mijzelf te kijken.
• Ik wil mij gericht gaan ontwikkelen in mijn eigen
talenten.
• Ik ben ambitieus.
• Ik wil mijn kwaliteiten inzetten voor de ontwikkeling
van de organisatie.
• Ik ben bevlogen en bereid in verschillende functies
dat stapje extra te zetten.
• Ik ga in elke functie voor resultaat en ik kan dit
resultaat zichtbaar maken.
Toon dan nu interesse voor het pre-MD traject en lever een gepersonaliseerde profielschets (waarin je een
eigen invulling geeft aan de bovenstaande uitspraken
met behulp van concrete voorbeelden), CV en motivatiebrief aan bij de PAR. Deze drie producten zijn vormvrij. Neem hiervoor contact op met het PAR-lid verantwoordelijk voor jouw regio.

combinatie van gedrevenheid en eigenaarschap tonen, beoordelingen en assessments ondergaan en komt hij voor een raad
van advies/opperofficieren.

traject geschikt is voor officieren met een bepaald werk- en
denkniveau, met specifieke kennis en leidinggevende capaciteiten die zichzelf en de krijgsmacht willen ontwikkelen in
complexe omgevingen. Dat traject bereidt mensen voor om
te kunnen functioneren op de topmanagementfuncties bij
Defensie en omvat opleiden, mentoren en coachen. Diversiteit is daarbij belangrijk aangezien er behoefte is aan verschillende soorten mensen.
Na het succesvol afronden van de Hogere Defensie Vorming
(HDV) kan de officier MD functies in diverse richtingen gaan
vervullen, zich gaan specialiseren en ook internationale opleidingen gaan volgen. In het MD traject moet betrokkene een
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Wat nieuw is, is het pré-MD traject. Dit bereidt de officier voor
op het MD traject door het aanbieden van mentoren, coaches
en pré-MD functies. Dit geeft jonge ambitieuze officieren de
kans om zich te ontwikkelen in hun talent enerzijds, en hen
inzage te geven in MD functies anderzijds. De PAR detecteert
talent met behulp van sensoren. Daarnaast kan personeel
zichzelf voor dit traject aanmelden bij de PAR. Na zelfreflectie op ambitie en ontwikkelbaarheid en een gesprek met de
PAR, biedt deze de kandidaat aan bij bureau MD. Bureau
MD ‘selecteert’ (lees inspireert) op basis van een Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP), ambities, adviezen, beoordelingen,
een capaciteitentest en een intakegesprek. Bureau MD en de
PAR Verbindingsdienst kunnen de kandidaat helpen aan een
mentor, een coach, een gesprek met huidige pré-MD’ers en
specifieke functies ter verbreding. Overigens blijft het mogelijk
om ook zonder dit pré-MD traject in aanmerking te komen
voor de Hogere Defensie Vorming (HDV).

Rol Binnen PAR Officieren

Huidige Invulling

Regio

Specifieke doelgroep

Voorzitter

Kol P.L. Bogaard

West

Bestuursstaf, MIVD, DCC

Vertegenwoordiger C2OstCo

Lkol J.P.G. Verhagen

Midden

C2OstCo, OOCL, 43X, EOV

Commandant CISBn

Lkol A.J.C. Selhorst

Noord

1GNC, 11LMB, OTCo

Vertegenwoordiger IV

Lkol C.A.H. Lambregts

Midden

JIVC, DMO, IV

Vertegenwoordiger KC C2OstCo

Lkol G.J.J. Kruijsbergen

Zuid

13X, KCT, DGLC
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