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Bijstand op hoog niveau
De Bijstandsorganisatie Koninklijke
Marechaussee heeft zich onlangs gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiliging.

Na het vallen van de bladeren in het najaar lijken de bomen wel dood. De natuur houdt zich
schuil in de winter. Dan ontstaat opnieuw het wonder van het ontluiken van de natuur. De
bloembollen komen met prachtige kleuren tot bloei. De planten en bomen tonen nieuwe
knoppen, die uitlopen. Een boeiend en jaarlijks terugkerend proces. Ik houd van de lente,
voor mij de mooiste tijd van het jaar, die op 21 maart is begonnen. Als alles dood lijkt, komt
de natuur verrassend tot leven. Als een geboorte, als een nieuwe kans.
Dit magazine valt rond Pasen op de deurmat. Hoewel de Paasdagen tegenwoordig vooral in
het teken lijken te staan van de paashaas en paaseieren is het voor velen in de wereld ook een
Christelijke feestdag, waarin wordt stilgestaan bij de opstanding uit de dood van Jezus, van
wie we op Goede Vrijdag herdenken dat hij ruim 2000 jaar geleden aan het kruis is gestorven.
Pasen is het feest van de overwinning. Net als in de natuur is ook hier na de dood, die niet het
laatste woord heeft, hoop op nieuw leven. Onze wereld is zo rationeel en commercieel, dat
we het wonder in de natuur niet meer zien, en de spiritualiteit in ons bestaan geen ruimte
bieden. Pasen is opstanding en hoop.
Voor veel mensen en bedrijven staat deze periode van economische crisis in het teken van
bezuinigingen, faillissement en ontslag. Toch zijn deze maatregelen vaak nodig om orde op
zaken te stellen. We leefden te royaal, we pleegden roofbouw op de natuur en milieu, we
namen een te groot voorschot op de toekomst. We stonden te weinig stil bij de gevolgen voor
onze (klein)kinderen. Alles leek te koop en alles leek te kunnen. We verwarden welvaart en
welzijn. Afslanking en bezuinigingen zijn nodig. Een stap terug doen is altijd moeilijk. Net
als in de natuur en met Pasen kunnen ook hier nieuwe kansen ontstaan.
Het Wapen staat er op zich goed voor. We hebben uitstekende mensen in onze organisatie,
die zich met passie inzetten voor de Veiligheid van de Staat. De politiek, het bestuur, ons
gezag en onze ketenpartners hebben waardering voor ons optreden en hebben vertrouwen
in ons. Toch moeten ook wij ons aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ook wij
moeten bezuinigen, ‘meer doen met minder’. Ook wij moeten het aantal functies in onze
organisatie met 10% reduceren tot 6000. Gelukkig onderkennen we nieuwe kansen in de
vernieuwde Ontwikkelagenda, zoals versteviging van ons fundament binnen Defensie,
samenwerking met de nationale politie, douane en andere diensten, IGO en innovatie.
Het gaat er niet zozeer om WAT, WAAR en HOE we het doen, maar vooral om WIE we zijn. Wij
dienen het algemeen belang en dat vraagt om bereid te zijn tot het brengen van grote offers
met gevaar voor eigen leven. Dat kan alleen met grote collegialiteit, met een teamgeest die
past bij ons keurkorps. Het is mijn overtuiging dat wij een gouden toekomst hebben als we
kwaliteit blijven leveren en onze politietaken uitvoeren vanuit een unieke militaire identiteit
en attitude, dus betrouwbaar, flexibel, wereldwijd, daadkrachtig, interoperabel, loyaal, met
discipline, juist ‘als het erop aankomt’.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Uw Commandant
Luitenant-generaal mr. Dick van Putten

Foto: John van Helvert (AVDD)
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KMarkort

MATERIEEL GEZIEN
Bomdatasysteem (BDS)

SPAM kunt u melden

Proef geautomatiseerde paspoortcontrole op Schiphol van start
er 36 poortjes (bij vertrekhal 3, aankomsthal
3 en bij het grensfilter tussen Schengen en
niet-Schengen). Reizigers kunnen ook altijd
nog kiezen voor de paspoortcontrole aan de
balies.

Bij de KMar-communicatieadviseurs in de districten komen steeds
meer klachten binnen over het ontvangen van ongewenste e-mailberichten. Meestal betreft het ongewenste e-mails met vacatures
van vage organisaties.
Bij het vermoeden van zogenaamde spam kunt u dit melden bij de
Service Desk Defensie (of via CDC Direct op intranet). U krijgt dan het
verzoek de spam in .msg-format (bijlage) te mailen naar %Beheer
Secure E-mail, CDC/IVENT/OPS/I&S/NWS/NETW/ENG. Het opslaan in
msg-format gebeurt door de mail te openen en vervolgens te kiezen
voor: Bestand - Opslaan als. Kies voor de optie: Outlook-berichtenindeling (*.msg).

Conferenties over Ontwikkelagenda
Daadkrachtig, betrouwbaar, flexibel en interoperabel; het zijn de
succesbepalende factoren uit de ontwikkelagenda. Deze thema’s,
met als rode draad ‘KMar Herkenbaar’ staan centraal tijdens de
grote conferenties van dit jaar. Wilt u meepraten? Reageer dan op
de uitnodiging die u in de loop van het jaar ontvangt.
Op 2 mei organiseert de wapenadjudant de ‘Praat mee’-bijeenkomst
(opgave via districtsadjudant). Op 16 mei is de Managementconferentie. Op 13 september organiseert de wapenadjudant de Onderofficiersconferentie. Dit jaar is er voor het eerst ook een landelijke dag voor de
doelgroep Teamleiders. Deze wordt gehouden op 5 september. De
Wapendag is dit jaar op 26 oktober.
Alle Teamleiders Explosievenverkenning (TEV) van de KMar
hebben vanaf april op iedere willekeurige plaats in Nederland
toegang tot het bomdatasysteem (BDS). Het BDS is een
belangrijk systeem dat de TEV in eerste instantie ondersteunt
bij het afhandelen van bijvoorbeeld bommeldingen en
verdachte pakketjes. Het BDS ondersteunt ook bij de
opsporing. De TEV kan met het systeem direct zien of er een
connectie is met eerdere zaken in Nederland.
Het BDS is met een mobiel apparaat te benaderen. Door het
innovatieplatform worden (vooruitlopend op de aangevraagde apparatuur) alvast een aantal tablets beschikbaar gesteld
binnen ieder district, zodat de veiligheid van het personeel
toeneemt en de professionaliteit verbetert. Met het apparaat
kan de TEV ook onmiddellijk foto’s uploaden, die dan direct
beschikbaar zijn voor de EODD, NFI of een willekeurige TEV bij
een politiekorps.

MATERIEEL GEZIEN
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In Memoriam
Op 18 februari 2012 overleed

Huib Norbert
op de leeftijd van 38 jaar.
Hij was werkzaam bij de brigade
Ondersteuning van het District Landelijke
en Buitenlandse Eenheden.
Wij wensen zijn familie en dierbaren
veel sterkte toe.

Meteen succes
De proef leverde meteen na de start al resultaat op. Vier mensen die van de nieuwe controle gebruik maakten, vielen door de mand.
Ze stonden voor verschillende feiten geregistreerd, zoals openstaande boetes of betrokkenheid bij het verspreiden van vals geld.

Minister Leers (Immigratie, Integratie en
Asiel) heeft op Schiphol een proef gestart
met poortjes voor geautomatiseerde
zelfservice paspoortcontrole. Deze poortjes
nemen een deel van het werk van de KMar
over aan de grens op Schiphol. De marechaussee kan zich meer richten op het
observeren van het gedrag van reizigers.
Met gezichtsherkenning vergelijken de
poortjes de reizigers met de digitale pasfoto
in hun paspoort. Ook wordt gecontroleerd
op valse paspoorten en op gezochte personen.
De poortjes zijn bedoeld om de paspoortcontrole snel, makkelijk en toch veilig te laten

verlopen. Het aantal reizigers op Schiphol zal
de komende jaren verder stijgen, maar het
aantal paspoortbalies en het aantal marechaussees kan niet eindeloos worden uitgebreid. De poortjes zorgen ervoor dat de
marechaussee met hetzelfde aantal medewerkers de groei van reizigers kan opvangen.
Wel houdt de marechaussee op afstand
toezicht op de poortjes, en ze kan altijd
besluiten een reiziger nader te controleren.

Brochure UNPROFOR

De komende tijd worden reizigers uitgenodigd om van de poortjes gebruik te maken.
Het is de bedoeling het systeem later dit jaar
volledig in gebruik te nemen. In totaal komen

Landsambtenaar Carib haalt LSAO-diploma
Burgerambtenaar Suzy Guy, die op Bonaire
werkt als senior medewerker Grensbewaking, heeft als eerste Landsambtenaar
Caribisch Nederland de Leergang Senior
Algemeen Opsporingsambtenaar succesvol
afgerond. Guy maakte met elf andere
studenten deel uit van de LSAO-opleiding,
klas 11/2011. Allen ontvingen hun diploma
uit handen van commandant LOKKMar,
kolonel Ruud Dirkzwager.
Na de staatkundige veranderingen vanaf 10
oktober 2010 werden de eilanden Bonaire,
Saba en Sint Eustatius bijzondere Nederlandse
gemeenten. De landsambtenaren van de

afdeling Immigration van het Korps Politie
Nederlandse Antillen werden per die datum
tewerkgesteld bij de KMar in de afdeling
Grensbewaking, team Bonaire van de brigade
KMar Caribisch Gebied.
Suzy Guy is één van de zes senior medewerkers
van die afdeling Grensbewaking.
Om de senior medewerkers de juiste vaardigheden te geven op het gebied van leidinggeven en coachen aan hun dienstploegen
is met Staf KMar besloten hen de LSAO te
laten volgen. Guy is de eerste senior medewerker die de opleiding heeft gevolgd en is
geslaagd.

De 39ste editie van de museumbrochure is
verschenen. De brochure met als titel ‘De
Koninklijke Marechaussee, de - Dutch Contingentpolice - in UNPROFOR’ is geschreven door
de majoor b.d. Harm Engels. Engels was de
eerste brigadecommandant van de brigade
Koninklijke Marechaussee United Nations
Protection Force (UNPROFOR). De brochure laat
u een kijkje nemen in de keuken van de
vredesmacht van de Verenigde Naties in
Joegoslavië. De brochure is verkrijgbaar in
het Museum der Koninklijke Marechaussee.
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Mindfulness maakt intrede in bewaking en beveiliging

Altijd op scherp
‘Wat zal ik vanavond eens eten?’, ‘Heb ik het koffiezetapparaat wel uitgezet?’ Het zijn hersenspinsels die
iedereen wel eens heeft. Vaak kan dat geen kwaad,
maar tijdens het verrichten van bewakings- en
beveiligingstaken op het werk is het afdwalen van de
gedachten niet gewenst. Een beveiliger of bewaker
moet scherp, alert en waakzaam zijn en zich niet
laten afleiden. Al helemaal niet door zichzelf. >>
Tekst: Robert den Hartog
Foto’s: Maurits van Hout (AVDD)
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Marechaussees-1 Semih
(links) en Ali werken bij
de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart.
Zij nemen deel aan de
lessen Mindfulness.
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Geheim wapen
Het geheime ‘wapen’ dat Poot voor zijn scriptie test is
mindfulness (opmerkzaamheid, red.). Poot: “Vaak zoeken
we een technische of organisatorische oplossing om iets
te verbeteren. We verhogen bijvoorbeeld het aantal
controlepoortjes bij een grensdoorlaatpost. Ik heb me
voor het onderzoek puur gericht op het individu, de
collega. Wat kan hij of zij zelf doen om het beveiligingsbewustzijn te verhogen. Heeft een mentale aandachtstraining , wat mindfulness feitelijk is, daar effect op?”
“Het klinkt misschien zweverig, maar mindfulness zorgt
ervoor dat je in het hier en nu bent”, legt Poot uit. “Je
krijgt de regie over je gedachten. Je kunt uit een boek leren
hoe je een dreiging kunt detecteren, maar als je de
signalen mist omdat je aandacht afdwaalt... Vergelijk het
met wat topsporters doen voor een belangrijke wedstrijd:
concentratie gericht op prestatie. Het is een wijze om
jezelf verder te professionaliseren, een investering, die
ook nog eens je geheugen vergroot en je situational
awareness verhoogt.”

Gevechtskunst

Het onderzoek
Het project Mindfulness is aangemeld bij de taskforce Innovatie van
de KMar. Het initiatief sluit aan bij speerpunt 2 uit de Ontwikkelagenda: bewaken en beveiligen.
Twintig collega’s van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart
op Schiphol hebben vijf lessen mindfulness volgens het Mental
Bridging-concept gevolgd. Samen met twintig collega’s die geen
lessen hebben gevolgd vullen ze een lijst in met vragen die

“Ik gebruik tijdens mijn dienst minder energie. Ik kan ook
beter en langer op mijn benen blijven staan, zonder steeds
te gaan verstappen”, merkt Ali op. “Ik ben meer in balans.
Daarnaast is mijn blikveld verruimd. Ik zie sneller
bewegingen vanuit mijn ooghoeken. Ik vergelijk het zelf
met een vieze ruit die is schoongemaakt.”
Semih vult zijn collega aan: “Omdat ik veel onregelmatige
diensten draai, is het soms lastig om in slaap te komen.
Ook werd ik ‘s nachts vaak wakker. Nu heb ik daar veel
minder problemen mee.”

betrekking hebben op de vier belangrijke pijlers van beveiligingsbewustzijn: alertheid, zelfverzekerdheid, reageren op je intuïtie en
intrinsieke motivatie (motivatie uit jezelf en niet vanwege een
beloning, red.). TNO heeft een instrument gemaakt aan de hand
waarvan de resultaten worden gemeten. Zo wordt het effect van
mindfulness op het beveiligingsbewustzijn gemeten. Alexander Poot
heeft zelf - om onafhankelijk te blijven - geen enkele les gevolgd.

Basisopleiding
Mocht na het bekend worden van de onderzoeksresultaten
blijken dat mindfulness een meerwaarde heeft voor de
collega’s dan blijft het wat Poot betreft niet bij alleen een
onderzoek. “We zouden mindfulness onderdeel kunnen
maken van de basisopleiding. Herhaalmomenten kunnen
we in de initiële opleiding inpassen tijdens bijvoorbeeld
IBT- momenten. Let wel… mindfulness is niet ter vervanging
van IBT, maar een toevoeging om de geleerde vaardigheden als skills en drills beter te kunnen uitvoeren.” <

Door meditatie kunnen
de hersenen beter worden
gebruikt. De concentratie
neemt toe, waardoor
het zicht en gehoor
verbeteren.

Docent Bjørn Aris geeft de lessen mindfulness. Hij bestudeert al ruim 25 jaar de Oosterse gevechtskunsten en
Zen-filosofie, beoefent de Japanse zwaardkunst en is de
bedenker van het Mental Bridging-concept. Hij legt zijn
werkwijze uit. “Ik laat aan de hand van meditatieoefeningen en gevechtskunst zien wat mindfulness is en kan
betekenen. Het lichaam staat daarbij centraal. Dat is ‘het
instrument’, waardoor je bewust wordt. Een piek in de
concentratie is een uitzondering, ik leg de basis hoger
waardoor de weg naar de piek korter is en de leerling
sneller en scherper kan reageren. Dit allemaal met minder
inspanning, zodat er per saldo energie overblijft.”
Docent Bjørn Aris geeft
aan Semih een demonstratie van wat de
voordelen van mindfulness kunnen zijn.

Kapitein Alexander Poot, waarnemend brigadecommandant Utrecht, volgt aan de Technische Universiteit Delft
een opleiding op het gebied van beveiligingswetenschappen. Zijn master of security science and management rondt hij
binnenkort af met een scriptie waarin hij onderzoek doet
naar hoe het beveiligingsbewustzijn van collega’s kan
worden verhoogd (zie kader). Hoe houd je de aandacht bij
het werk in bijvoorbeeld een omgeving als Schiphol, waar
afleiding altijd en overal op de loer ligt?

‘Vergelijk het met wat topsporters
doen voor een belangrijke
wedstrijd: concentratie gericht
op prestatie’
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De kennis en kunde van Aris hebben in ieder geval al bij
twee collega’s succes. Marechaussees-1 Ali en Semih
werken bij de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart. Zij
maken deel uit van de groep die door Poot is geselecteerd
deel te nemen aan de lessen van Aris. Vooraf hadden Ali en
Semih geen idee wat ze te wachten stond. Aan het einde
van de vierde les hebben ze de voordelen van de trainingen
al gemerkt. Winst, zowel tijdens het werk als thuis.
Tijdens de lessen vinden meditatiesessies plaats van tien
of twintig minuten. De deelnemers tellen de eigen ademhaling om in opperste concentratie te komen. “Dat klinkt
allemaal wat vaag”, beamen ook Ali en Semih. “Het is
daarom erg belangrijk dat je jezelf er voor openstelt en de
discipline kan opbrengen om te blijven trainen. Anders
houdt het natuurlijk snel op. Voordeel is dat je door die
meditatie je hersenen beter gaat gebruiken, waardoor je
concentratie toeneemt en je beter kunt zien en horen.”
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Terugblik op één jaar BSTC

‘Tevreden, maar nog
lang niet klaar’
‘Wij werken samen met
diverse schakels in de
veiligheidsketen’

Naar aanleiding van een binnen het LOKKMar opgesteld visiedocument met betrekking
tot grensonderwijs (in de meest brede zin des woords), is op 17 maart 2011 het Border
Security Training Center (BSTC) opgericht. Dit is in eerste instantie gebeurd door de reeds
binnen het LOKKMar bestaande School KMar Schiphol (SKS) en het Team Vreemdelingenrecht en Documenten samen te voegen. Wat is er het afgelopen jaar allemaal
gebeurd? Belangrijker nog; wat is er allemaal bereikt? Majoor Rob Jongkind blikt terug.
“De organisatie op gang brengen is niet het moeilijkste gedeelte, nu is het zaak om op
deze voet verder te gaan.”
Tekst: tweede luitenant Nadèsch Kuipers
Foto’s: Maurits van Hout en Bart Nijs (AVDD)

lijk is voor alle trainingen en bijeenkomsten op het gebied
van documenten en identiteitsvaststelling.”

Maatwerk
“Het is vooral een hectisch jaar geweest”, vertelt majoor
Jongkind terwijl hij op zijn kantoor van het Border Security
Training Centre (BSTC) op Schiphol het afgelopen jaar
overziet. “Er is veel gebeurd.” Allereerst lag er volgens
Jongkind de uitdaging om twee bestaande entiteiten te
transformeren tot één nieuwe eenheid binnen het
LOKKMar. Zo was de SKS vanaf Schiphol gericht op
luchthaven- en luchtvaartbeveiliging en focuste het
Team Vreemdelingenrecht en Documenten zich vanuit
Apeldoorn meer op de opleidingen. “De neuzen moesten
voortaan dezelfde kant op staan, wat door de verschillende
locaties waar de teams zijn gevestigd nog best lastig was.”
Teambuildingsactiviteiten en het gezamenlijk ontwikkelen
van een mission statement voor het BSTC hebben uiteindelijk geleid tot een opleiding- en trainingsinstituut waar
iedereen dezelfde missie heeft, namelijk het ondersteunen
van de KMar-brede doelstelling: ‘De beste grensmanager
van Europa worden’.

Samenwerking
Hoewel die missie volgens Jongkind arrogant kan overkomen, is dat wel het doel dat het BSTC nastreeft. Om de
effectiviteit te vergroten heeft het training centre dan ook
toenadering gezocht tot buitenlandse zusterorganisaties.
“Het ontwikkelen van opleidingen kost veel tijd. Daarom is
het belangrijk om ook bij anderen te kijken. Snelheid, daar
draait het om. Kennis veroudert vandaag de dag steeds
sneller. Als we onszelf dus willen blijven ontwikkelen, zijn
we alleen maar daarmee bezig. Door kennis met zuster-
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Foto’s boven: Naast
scholing van het eigen
KMar-personeel en van de
ketenpartners, heeft het
BSTC ook trainingen
opgezet voor het
personeel van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.
Links: Majoor Rob
Jongkind: “Het ondersteunen van de beste
grensmanager van
Europa is wat wij
nastreven.”

organisaties te delen, wil het BSTC niet alleen sneller op de
ontwikkelingen inspelen en tijd winnen, maar uiteindelijk
ook de kwaliteit verhogen. Zo is uit het contact met de
Duitse Bundespolizei Akademie in Lübeck een Joint Venture
voortgekomen, waarin is afgesproken om kennis en
ervaring uit te wisselen. Met de Federale Politie België zijn
afspraken gemaakt over het gebruik van elkaars kennis op
het gebied van Documenten en Identiteitsvaststelling en
Grensbewaking Maritiem (subdomein recreatievaart).
Daarmee hoopt het LOKKMar op de langere termijn
uiteindelijk haar belangrijkste taak; het scholen van eigen
personeel en dat van ketenpartners, naar een hoger niveau
te tillen.

Vanaf de oprichting heeft het BSTC flink ingezet op de
contacten met de KMar-operatie en die van ketenpartners.
Zo is er meermalen ondersteuning verleend bij operationele acties en zijn diverse themadagen gehouden in de
districten. “Om maatwerk te kunnen blijven leveren zullen
deze contacten komend jaar nog meer worden aangehaald.
Het BSTC heeft zich in korte tijd ook op andere terreinen
begeven. Naast de reeds bestaande avation security training,
heeft het BSTC een nieuwe training opgezet voor de KLM.
De luchtvaartmaatschappij wil met behulp van het BSTC
haar personeel dat visums controleert nog beter trainen.

Het BSTC timmert ook internationaal aan de weg. Het
LOKKMar is een Partnership Academy (PA) voor het EUagentschap Frontex. Daardoor wordt nauw samengewerkt
met andere PA’s op het gebied van opleidingen volgens
EU-richtlijnen. Jongkind: “Het afgelopen jaar hebben we
ons als LOKKMar/partnership academy volledig binnen
Frontex op de kaart gezet.

Het verzorgen van trainingen aan externe doelgroepen is
dan wel geen primaire taak van het BSTC, met het geven
van dergelijke trainingen wordt volgens Jongkind wel een
bijdrage geleverd aan de veiligheid in de burgerluchtvaart.
“Diverse schakels in de veiligheidsketen worden hierdoor
betrokken bij de taakstelling van de KMar. Dat komt de
veiligheid ten goede.” Er zijn contacten aangegaan met
Schiphol College, een stichting van luchtvaartorganisaties
en het ROC Amsterdam, waarin werken en leren centraal
staan.

De KMar faciliteert een groot aantal opleidingen voor
Frontex-partners en vanuit de gehele organisatie worden
trainers en docenten ingezet voor verschillende projecten,
georganiseerd door Frontex. Sinds vorig jaar is er bij de
training unit van het Frontex-hoofdkwartier in Warschau
een LOKKMar medewerker werkzaam, die verantwoorde-

Of het lukt om de allerbeste grensmanager van Europa
te worden, moeten de komende jaren gaan uitwijzen,
maar Jongkind heeft er vertrouwen in: “We hebben het
afgelopen jaar veel bereikt, meer dan verondersteld. Nu is
het zaak om op deze voet verder te gaan. We zijn tevreden,
maar nog lang niet klaar.”

Internationaal
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Toekomstig leiderschap
onderwerp congres
De KMar gaat mee met de tijd. Ook het concept leiderschap blijft daarom
vernieuwen. Tijdens het door de KMar, landmacht, brandweer en politie
georganiseerde congres ‘Nieuw leiderschap in de publieke veiligheid’
draait het dan ook om het beantwoorden van die ene vraag: “Wat kan
dat toekomstige leiden inhouden?”
Tekst: tweede luitenant Wouter Helders
Foto: Hans Lebbe (AVDD)

In strakke elevator pitches (maximaal één minuut durende
presentaties) leggen kopstukken van de KMar, landmacht,
brandweer en politie hun visie op het nieuwe leiderschap
uit.vind
“Leiderschap
betekent
dienen”, vat
commandant
“Ik
de mariniers
heel praktisch,
sociaal
en flexibel”,
Landstrijdkrachten,
luitenant-generaal
Mart“Kenmerken
de Kruif,
vertelt
marechaussee-majoor
Rob Jacobs.
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lijken we meer
opstellen.”
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marechausseecollega luitenant-kolonel Frank Rippens.
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onder wie
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Beide heren waren al snel positief over de samenwerking
Wat is dienend leiderschap?
met hun collega’s van het Korps Mariniers. “Iedereen
beseft
zich dat‘dienend
we deze leiderschap’?
missie samenDe
alsvolgende
team moeten
Wilt u meer weten over
het concept
doen,
van uitvoerders
totte
stafmedewerkers”,
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Jacobs.
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wat meer grip
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“We hebben wederzijds
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u de qr-code scannen.“Twee verschillende culturen die heel nauw moeten gaan
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Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Het is een van de
pakkende kreten van Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als goeroe
organisatiekunde met enorme kennis over rolverhouding tussen
leider en professional geeft hij een lezing tijdens het congres.
Het publiek beleeft tijdens de lezing veel ‘aha en o ja momentjes’.
Zijn boodschap is dan ook simpel: Professionals moet je niet

beknotten met regeltjes en procedures. Als leider moet je er vooral
voor zorgen dat ze hun werk zonder problemen kunnen uitvoeren.
Meten en controleren zijn niet nodig: waarom zou een professional
immers niet zijn best doen? Zorg als baas dat uw personeel zich
verbonden voelt met het bedrijf en vertrouw op hun verantwoordelijkheid en deskundigheid. Laat ze verder vooral met rust en
stuur alleen op output. Dit komt de werktevredenheid en de efficiency ten goede.

Oude wijn?
Plaatsvervangend
CKMar, generaal-majoor
Hans Leijtens: “Het
draait allemaal om
vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

Helemaal nieuw is het begrip ‘dienend leiden’ niet. Al in
het jaar 600 voor Christus predikte de Chinese wijsheer
Lao-Tse dat “een leider zijn werk het beste doet als de
mensen nauwelijks weten dat hij er is.” Ook tijdens het
congres oogst het concept veel lof. Na verschillende
workshops en presentaties is iedereen overtuigd dat een
gemotiveerde vakman zelfstandig uitstekend kan func-

tioneren. Zeker als zijn, vooral op output-sturende, baas
hem de vrijheid geeft, zijn werkproces zelf in te vullen.
Dat is de theorie. Is de praktijk weerbarstiger? Implementatie is in ieder geval niet simpel. “Het draait allemaal om
vertrouwen en verantwoordelijkheid”, vertelt Leijtens.
“Maar wij zijn een organisatie waar doctrine en regels de
dienst uitmaken. Dat wijzig je niet zo maar. Een cultuurverandering heeft tijd nodig.”

militairen uit de hele krijgsmacht klaarstomen voor een
nieuw tijdperk. “Want”, licht luitenant-kolonel John de
Bruijn, hoofd Bureau Leiderschap & Coaching van de
samen-werken,
daar
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achter
datsamenwerking
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voetstuk
en puur
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dattewe
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veeltevan
passé.
Wat kan
ik doen om
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jouw doel
elkaar konden
bereiken?
Daarleren.
draaitWe
hetgaan
om.” Het concept slaat aan.
’s avonds
regelmatig
samen
en delen ook
Bij
organisaties
als de wat
KMardrinken
is ‘dienend
leiderschap’
een de
slaap-vertrekken
met
gaat
goed.
veelgehoorde
term.
Deelkaar.
Bruijn Dat
meent
te heel
weten
waarom.
Sommigen
zelfs al over en
omzelfstandige
elkaars buddy te
“Bij
de KMardenken
werkenerprofessionele
worden, dat is echt een teken
datleiderschap
het goed zit.”
opsporingsambtenaren.
Dienend
helpt om
hen in de positie te brengen hun werk nog beter te
kunnen doen.”

Wat is het?
Maar wat is het nou precies, dat ‘dienend leiderschap’?
Het concept kan op meerdere manieren geïnterpreteerd
worden. De toepassing verschilt in elke organisatie.
“Leiderschap hangt samen met het geven van ruimte en
vertrouwen”, zet plaatsvervangend CKMar generaal-majoor
Hans Leijtens zijn visie uiteen. “We moeten onszelf meer
de ‘waarom-vraag’ stellen. Minder vanuit procedure en
doctrine werken, en meer vanuit wat er nodig is om de
klus te klaren. Leiders van nu zorgen dat hun werknemers
het werk op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren. Het
willen plannen en controleren van werkprocessen moet
worden losgelaten en vervangen door een stuk faciliteren
en ondersteuning.”
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VRIS steeds verder verfijnd

Juiste toepassing is
sleutel tot succes
Het uitzetten van een criminele vreemdeling na zijn straf is een ingewikkeld proces
waarin heel veel ketenpartners samenwerken. Kapitein Ron de Bra en Carolien de
Zeeuw maken deel uit van de VRIS (Vreemdeling in de Strafrechtketen). De Bra aan het
begin, als landelijke coördinator VRIS-protocol bij de KMar, De Zeeuw aan het einde als
senior regievoerder bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Zij vertellen over het
VRIS-protocol, het gemeenschappelijke doel en het belang van een goede samenwerking.

moet een zogenaamd V-nummer krijgen dat op het
proces-verbaal komt te staan dat naar het OM gaat. Ook is
het belangrijk dat de identiteit zo nauwkeurig mogelijk
wordt vastgesteld. Waar komt hij vandaan en naar welk
land kan hij dus worden teruggestuurd? We doen een
voorstel voor een inreisverbod, ongewenstverklaring of
intrekking van de verblijfsvergunning en maken een
overdrachtsdossier voor DT&V, en streven er naar dat de
vreemdeling na zijn straf meteen kan worden uitgezet.”

Tekst: Robert den Hartog
Foto’s: John van Helvert en Wim Salis (AVDD)

Wat is er zo belangrijk aan het overdrachtsdossier voor de DT&V?

Wat houdt het VRIS-protocol precies in?
De Bra: “Het doel van het VRIS-protocol is vreemdelingrechtelijke gevolgen te verbinden aan een veroordeling
voor een misdrijf door een vreemdeling, denk aan ongewenstverklaring en uitzetting. Ook is het voor de strafrechtketen van belang te weten welke verblijfsrechtelijke
status een vreemdeling heeft. Dit is immers van invloed op
bijvoorbeeld de verlofregeling of het regime waaronder de
vreemdeling gedetineerd zit. De keten begint bij de
opsporingsambtenaar van de KMar of de politie. Zij
hebben als eerste contact met een vreemdeling die verdacht wordt van een misdrijf. Via het OM, de Immigratieen Naturalisatiedienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) komt de criminele vreemdeling uiteindelijk terecht
bij de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zij verzorgen de
terugkeer, indien nodig met hulp van de KMar.”

Voordat een uitzetting plaatsvindt moet dus
veel werk worden verricht?
De Zeeuw: “Ja, dat klopt. Alle partijen moeten weten
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welke informatie ze moeten krijgen en welke stappen ze
zelf moeten nemen en hoeveel tijd ze daarvoor hebben.
Als er ergens iets niet goed gaat heeft dat gevolgen voor
het einde van de keten, de daadwerkelijke uitzetting.
De DT&V wil tijdens de detentie het vertrektraject al
opstarten. Het begint dus allemaal al bij het feit dat een
vreemdeling die crimineel is ook als zodanig wordt
ingevoerd in de systemen. Dan kan het VRIS-proces
worden opgestart. Anders komt hij misschien na het
uitzitten van zijn straf weer in de Nederlandse maatschappij terecht.”

Aan het begin heeft de KMar dus al een cruciale
taak?
De Bra: “Het protocol is van toepassing op elke vreemdeling, dus ook de EU-onderdaan en een vreemdeling
met een verblijfsvergunning, die wordt verdacht van of
veroordeeld is voor het plegen van een misdrijf. De KMar
moet er voor zorgen dat na de aanhouding van een
verdachte een goede registratie plaatsvindt. De verdachte

De Zeeuw: “Op het moment dat we het dossier - voorzien
van V-nummer - krijgen, weten wij als de DT&V pas van het
bestaan van een criminele vreemdeling af. De registratiekaart van DJI (plaats en einddatum detentie), eventueel
een reisdocument en een door de IND opgelegde ongewenstverklaring of inreisverbod, zitten in het dossier.
In het dossier vinden we ook tal van belangrijke documenten van de KMar met achtergrondinformatie over de
vreemdeling. Per dossier koppelen we één regievoerder
aan de vreemdeling om een plan voor vertrek op te stellen.
Het is erg belangrijk dat wij het dossier zo snel mogelijk
krijgen, anders kan het zo maar dat een vreemdeling al
weer is vrijgelaten.”

Is het protocol waterdicht?
De Bra: “We hebben veel overleg met de verschillende
ketenpartners om de zogenaamde ‘lekken’ in de keten in
kaart te brengen en problemen op te lossen. Zo werd
weleens vergeten een V-nummer aan een criminele
vreemdeling toe te kennen. Dat hebben wij nu opgelost
met een zogenaamde VRIS-blokkade in BPS. Bij iedere
niet-Nederlandse verdachte is de collega verplicht een
V-nummer in te voeren. Pas daarna kan de volgende stap
worden gemaakt. Ook hebben we in het land twintig

VRIS-coördinatoren aangewezen en een werkinstructie
opgesteld om onze werkwijze verder te verfijnen.”
De Zeeuw: “Met de VRIS-blokkade heeft de KMar een
gigantische stap gezet. Het protocol blijft echter de
komende jaren nog wel in ontwikkeling. Dit jaar staat een
belangrijke wijziging op het programma, namelijk het
protocol ombuigen naar een praktisch werkdocument.
De praktijk is namelijk toch altijd anders. Als iemand
meewerkt aan zijn uitzetting dan is er ontzettend veel
mogelijk. Maar het wordt moeilijker op het moment dat
iemand geen identiteitspapieren bij zich heeft. In 2011
hebben we 72% van de criminele, illegale vreemdelingen
verwijderd.”

Boven: Carolien de
Zeeuw: “Als er ergens iets
niet goed gaat in de VRIS
heeft dat gevolgen voor
de daadwerkelijke
uitzetting.”
Linksboven: Kapitein
Ron de Bra: “Het is
belangrijk dat de
identiteit van een
criminele vreemdeling zo
nauwkeurig mogelijk
wordt vastgesteld.”

De identiteitsvaststelling is doorslaggevend…
De Bra: “Hoe beter iemands identiteit kan worden
vastgesteld, hoe makkelijker het is om iemand uit te
zetten. Als de nationaliteit niet bekend is, wordt het
lastiger.”
De Zeeuw: “Identiteitsvaststelling is zeker een van de
speerpunten binnen de keten. Daar is een belangrijke rol
weggelegd voor de KMar en de politie. Tijdens een gesprek
met de vreemdeling moeten niet alleen de standaard
vragen worden gesteld. Daarom overleggen we regelmatig
met de KMar over de diepte, inhoud en kwaliteit van de
dossierinformatie, zodat het werk makkelijker wordt.
Die besprekingen verlopen prima. Iedereen is gebaat bij
goede communicatie en fijne samenwerking zowel intern
als met de ketenpartners. We hebben uiteindelijk toch een
gemeenschappelijk doel.”

Meer informatie over de VRIS kunt u vinden op de KOWA of in de
pocket Vreemdelingenrecht. U kunt ook contact opnemen met de
VRIS-coördinator binnen uw district of brigade.
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In de praktijk
In de rubriek ‘In de praktijk’ worden iedere maand twee vraagstukken behandeld. De onderwerpen variëren van ongebruikelijke situaties
tot uitleg over wet- en regelgeving. Heeft u een vraag, waar u graag een deskundig antwoord op wilt? Stuur deze dan in naar:
kmar.magazine@mindef.nl

Verstrekken of niet?

Agressie en geweld

Er is de laatste tijd het een en ander gewijzigd met betrekking tot de verstrekking van politiegegevens aan militaire commandanten. Wanneer mag u nu wel
of niet gegevens verstrekken? De sectie Juridische Zaken geeft antwoord.

Ik heb te maken gekregen met agressie en geweld. Wat kan ik doen?

Na een recente wijziging van het Besluit politiegegevens is het opnieuw
mogelijk dat door brigadecommandanten van de KMar actief politiegegevens worden verstrekt aan militaire commandanten (op compagniesniveau) wanneer een militair rechtens van zijn vrijheid is beroofd.
Ook wanneer een militair wordt verdacht van een misdrijf, dan wel van
een feit dat is strafbaar gesteld in de opiumwet, kan de commandant
hierover geïnformeerd worden.
De mogelijkheden die de Wet politiegegevens de KMar biedt om in een
aantal andere gevallen politiegegevens te verstrekken zijn ongewijzigd
gebleven. Zo kan de KMar gegevens verstrekken als dit voor de
uitoefening van de militaire politietaak noodzakelijk is, bijvoorbeeld
als een onderzoek moet worden uitgevoerd onder diensttijd en dit
praktisch onmogelijk is zonder medeweten van de commandant.
Ook kan verstrekt worden als er een zwaarwegend algemeen belang
in het geding is en informatieverstrekking noodzakelijk is voor het
voorkomen of opsporen van strafbare feiten, het handhaven van
de openbare orde of het verlenen van hulp. Hiervan kan bijvoorbeeld
sprake zijn bij gevallen van rechts-extremisme of bij zedendelicten.
Tenslotte kan de KMar aan de commandant van het Opleidings- en
Trainingscentrum Rijden politiegegevens verstrekken in het geval aan
een militair een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd of
wanneer zijn (burger)rijbewijs wordt ingevorderd, ongeldig is verklaard
of hij is geschorst. Op basis van deze informatie kan de commandant
Opleidings- en Trainingscentrum Rijden een beslissing nemen over de
ongeldig verklaring van een militair rijbewijs of rijmachtiging.

De KMar accepteert niet dat haar personeel agressief of met geweld
wordt benaderd. Elke vorm van agressie of geweld is het waard om te
bespreken met je leidinggevende én om aangifte van te doen. Niet
alleen laat de KMar op die manier blijken dat dergelijk gedrag tegen
haar werknemers niet wordt geaccepteerd, ook kan de dader rekenen
op een verzwaring van zijn straf door het dossier bij aangifte te laten
merken.
Voor het slachtoffer is het daarnaast mogelijk om zich te voegen in de
strafzaak van de dader om te proberen zijn materiële of immateriële
schade vergoed te krijgen. Sinds 2010 is er het protocol Agressie en
Geweld. Op elke districtsstaf en op veel brigades is er een aanspreekpunt Agressie en Geweld benoemd die het slachtoffer in het traject
van aangifte tot schadevergoeding begeleidt.
Bij agressie of geweld denk je in de eerste plaats aan fysiek geweld, van
duwen of schoppen tot het gebruik van messen of vuurwapens. Maar
hier vallen bijvoorbeeld ook scheldpartijen onder, waarbij de dader
niet voor reden vatbaar is en iemand persoonlijk bejegent of bedreigt.
Bovenstaande uitleg in tips gelden niet alleen voor agressie of geweld
op de werkvloer, maar ook als je er buiten werktijd mee te maken krijgt
in verband met je functie. Doe altijd aangifte, ook als je geen schade
hebt, zodat de dader de gevolgen van zijn gedrag ondervindt.

Bij de onlangs gehouden wintertraining van
het Korps Mariniers in het Noorse Harstad
was de KMar met een detachement aanwezig. De vierkoppige delegatie verzorgde
de militaire politiedienst voor het Tweede
Mariniersbataljon, dat samen met onder
meer 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps
Commandotroepen zijn arctische training
afwerkte. Het detachement werd onder
andere ingezet bij het in opdracht van het
Openbaar Ministerie in kaart brengen van
een ernstig ongeval en bij het preventief
controleren tijdens de stapavonden in het
weekend. >>

KMar
boven
de poolcirkel
Foto’s: sergeant Henry Westendorp (AVDD)
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Foto’s boven: Bespreking met de lokale politie. De samenwerking is uitstekend. Onder: De remweg van de BandVagn die bij het ongeval betrokken was, wordt nauwkeurig
nagemeten.

Boven en foto rechtsonder: Op foto vastgelegd... en genoteerd in het proces-verbaal. Linksonder: Adjudant Duncan de Bruin, wachtmeester-1 Cor Schellingerhout en
wachtmeester Kim van Breda (allen brigade Utrecht) en wachtmeester-1 Edwin Kats (brigade Veluwe) bespreken de resultaten van het gereconstrueerde ongeval.
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Een dagje kmarren met...

KMar in de media

Vaandrig Michiel van Leeuwen zit in de
officiersopleiding. Hij is tien jaar geleden
begonnen als wachtmeester, maar had de
wens om na een aantal jaren door te
groeien en zich te ontwikkelen als officier.
Deze mogelijkheid is hem geboden en die
heeft hij met beide handen gegrepen. Zijn
opleiding begon in 2010 op de Koninklijke
Militaire Academie in Breda en wordt nu
vervolgd op de Politieacademie in
Apeldoorn.

BN/De Stem meldt dat een wilde achtervolging door de marechaussee van een auto, met daarin een verdachte van poging tot
inbraak, is geëindigd in een voortuin in Zundert. Op een kruispunt
verloor de Roemeense chauffeur, die met hoge snelheid reed, de macht
over het stuur. Eerst botste hij op een geparkeerde auto, toen op een
lantaarnpaal. Voordat het voertuig over de heg van de tuin vloog, stond
het al in brand. Toen de auto in de tuin terecht kwam, brandde het
voertuig direct uit. De verdachte wist te ontsnappen. In de buurt werd
de Roemeen in een bosje gevonden. Hij was niet gewond.
Het Nederlands Dagblad meldt dat een 45-jarige man op
Schiphol is aangehouden voor het in bezit hebben van kinderporno. De man bleek bij een bagagecontrole foto’s bij zich te hebben
waarop naakte kinderen stonden. Na de aanhouding zijn zoekingen
gedaan op verschillende locaties in de woonplaats van de man. Er zijn
meerdere gegevensdragers in beslag genomen die worden onderzocht.
Het ANP meldt dat het Korps Politie Aruba samen met de
Koninklijke Marechaussee een verkeersongeluk onderzoekt
waarbij op Aruba twee mariniers overleden en twee anderen gewond
raakten.

Drie dagen in de week volg ik
lessen op de politieacademie. Er
worden lessen gegeven op het
gebied van criminologie, recherchekunde en conflict- & crisisbeheersing.

Hart van Nederland meldt dat politie en marechaussee uitzoeken wie een reddingshelikopter heeft beschenen met een
laser. De reddingshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht werd
beschenen boven Sint Annaparochie, terwijl het een trainingsvlucht
uitvoerde. Het toestel werd tot drie keer toe beschenen.
En verder: sloeg een verwarde 50-jarige Amsterdammer een wachtmeester op Schiphol en probeerde hem te bijten, is in een vleugel van
een vliegtuig zes kilo cocaïne aangetroffen, heeft een 37-jarige Chinees
zich tijdens een vlucht uit Groot-Brittannië agressief gedragen, werden
er wapens en drugs op Rotterdam The Hague Airport aangetroffen en
konden collega’s voorkomen dat een vrouw zichzelf op Schiphol in
brand stak.

‘Brabantse mensenhandelaren opgepakt door marechaussee
in Venlo’, zo kopt Omroep Brabant boven een bericht over de
aanhouding op de A67 van een 23-jarige man uit Waalre en een 29jarige man uit Eindhoven. De mannen konden niet aangeven waar ze
de drie Roemeense vrouwen, die in de auto zaten, hadden opgepikt.
De overige twee dagen loop ik stage
bij de
afdeling Recherche & Informatie van
de brigade
Veluwe. Daar worden strafrechtelijk
e onderzoeken
gedraaid. Ik zie zo het hele proces voor
bij komen.

De coördinator van de recherche is
tijdens mijn stageperiode mijn
praktijkbegeleider. Hij controleert
mijn stageopdrachten en bespreekt
met mij mijn studievoortgang. Ook
laat hij mij zoveel mogelijk processen zien waar een teamleider mee
te maken krijgt.

De Telegraaf schrijft over de aanhouding van een 32-jarige man
uit Suriname op Schiphol omdat hij vermoedelijk cocaïne
probeerde te smokkelen in kleding. De man zou de harddrugs hebben
geïmpregneerd. De douane kreeg tijdens een controle argwaan over de
bagage. Op de kleding waren blauwe vlekken te zien, wat kan duiden
op geïmpregneerde drugs.
Landelijk media-aandacht is er voor de aanhouding van een
25-jarige militair in Culemborg omdat hij mensen met de dood
had bedreigd. Eerder was er al een tip binnengekomen dat de man niet
alleen bedreigingen had geuit, maar ook van plan was met een vuurwapen naar een aantal mensen toe te gaan. Het is onduidelijk waarom
de man dit wilde doen.
Diverse media publiceren over het gebruik van passagiersgegevens naar aanleiding van de Kamerbrief van
minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) aan de Tweede en
Eerste Kamer. Zo schrijft Trouw dat vliegtuigmaatschappijen gegevens
van passagiers (naam, adres, nationaliteit, paspoortnummer, reisroute
en bagage) al voor aankomst op Schiphol digitaal moeten verstrekken
aan marechaussee en douane. Dat moet de grenscontrole beter en
sneller maken. Het College Bescherming Persoongegevens (CBP) zal
vooraf een advies geven over het wetsvoorstel van de minister.

n
e keer ga ik met ee
afwisselend. De en
er
ze
is
et
ge
m
sta
zig
ijn
be
M
er ben ik
horen, de andere ke
ige
tu
ge
n
ee
en
ga
m
lle
co
beslag geno
afhandeling van in
de administratieve
g in beslag zijn
kin
oe
nt bij een huisz
ce
re
die
en
er
ed
go
genomen.
De kennis die ik tijdens deze opleiding op doe, in combinatie met mijn eerder opgedane ervaring als wachtmeester, wil ik optimaal gaan gebruiken om straks een teamleider te worden die zijn teamleden weet te motiveren en
bijstuurt waar dat nodig is.
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De NOS schrijft op haar website over een militair die is aangehouden voor verschillende diefstallen op een kazerne in
Schaarsbergen. De 22-jarige Rotterdammer zou onder meer laptops en
telefoons hebben gestolen. Tijdens het onderzoek werden ook oefenmunitie en rookgranaten van Defensie gevonden.

‘Twee arrestaties na gedoe in vliegtuig’, zo kopt De Telegraaf als
het schrijft over de aanhouding van een 21-jarige man uit De
Meern en een 22-jarige man uit Woerden. De mannen hadden zich
tijdens de vlucht naar Amsterdam misdragen. Bij de aanhouding moest
gebruik worden gemaakt van pepperspray.
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Mensen

De Groeten uit...

Bevorderd
(militair)

Bevorderd
(burger)

Kapitein
F.D. Broekema (DLBE)

Schaal 12
T.L. Hamann (Staf CKMar)

Eerste luitenant
R.C. Muller (Staf CKMar), B.H.
Houtman (Staf CKMar), Y.B. Aydin
(Staf CKMar), P. Tempelaar (Staf
CKMar)
Adjudant-onderofficier
A.B. van Leeuwen (LOKKMar), M.
Malcorps (Schiphol), R.C. van
Leeuwen (Schiphol), C. Bakker (DLBE)
Opperwachtmeester
W.G. Laros (Schiphol), M. van
Ginderen (Zuid), J. Imming (West),
B. Wolse (Schiphol), M.A. Guit (DLBE),
T. Overwater (Zuid), J. Planken (DLBE),
S. Diender (Schiphol)
Wachtmeester der eerste klasse
B.F.A. Rosseneu (DLBE), R. Stalvord
(DLBE), D. de Graaff (DLBE),
S. Savelkoel (DLBE), R. van der Schoot
(Zuid)
Wachtmeester
R.G. Teunissen (Schiphol),
W.E. Koopmans (Schiphol)

Dienst verlaten
(burger)
Opperwachtmeester
T. de Boer (Noord-Oost), P.H.M.
Bongartz (Zuid), M. Dijkshoorn
(DLBE), G.E. Hendrikx (Zuid), J.M.
Kruit (LOKKMar)

Schaal 11
R.D.W. Beeks (LOKKMar)

Schaal 5
E.H. van Panhuis (DLBE)

Wachtmeester der eerste klasse
A. Fifis (Schiphol), G. Jansma (NoordOost), S. Knecht (Schiphol), G.A.
Kosters (Noord-Oost), C.A. van
Winkelen (Zuid)

Schaal 5
H.H. Hendriksen (DLBE)

Dienst verlaten
(militair)

Wachtmeester
M. Koning (Noord-Oost)

Overleden

Brigadegeneraal
J.W. Beekman (NAVO - EU)

Marechaussee der eerste klasse
C. Breijer (LOKKMar), G.V. van Dijk
(LOKKMar), M.J.H. van Rotterdam
(Schiphol), G.A. van Soest (West),
K. Stigter (Noord-Oost)

Schaal 11
A.S. Pherai (Staf CKMar)

Luitenant-kolonel
R.F. Miedema (Staf CKMar)
Eerste luitenant
C.G. Fokker (LOKKMar), W.J.C. van
Spaandonk (Staf CKMar), H.P. Staritsky
(DLBE)
Adjudant-onderofficier
J.F.G. Jansen (Noord-Oost), L.M.
Jongejan (Staf CKMar), J. Vos (West)

Marechaussee der tweede klasse
M.J. Baan (LOKKMar), R. de Haan
(LOKKMar), N.A. van Kan (LOKKMar), S. de Kok (LOKKMar), M. Kunst
(LOKKMar)
Marechaussee der vierde klasse
F. Ayar (LOKKMar), J.C. van Oijen
(LOKKMar), I. Straten (LOKKMar)

Schaal 10
R. van Zanen (Schiphol)

De Groeten uit...
Kiev (Oekraïne)

H.H.C.J. Norbert

De gegevens zijn onttrokken aan
Peoplesoft. Indien een mutatie niet
correct is dient u contact op te
nemen met uw eigen P-dienst.

Madrid, Spanje
“Ik ben als onderofficier van de KMar geplaatst bij de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Ik werk
bij het Weapons Intelligence Team (WIT). Tijdens de Uruzganmissie is het WIT in Nederland ontstaan om met gebundelde krachten de strijd aan te gaan tegen Improvised
Explosive Devices (IED´s).
De Joint Task Force Counter IED is ook in die periode geformeerd en heeft in samenspraak met de EODD en de KMar
invulling gegeven aan het verzamelen van militaire
inlichtingen om de vijand te bestrijden. Daarbij is internationaal gebleken dat er een buitengewone expertise ligt
binnen de Nederlandse krijgsmacht op tactisch en technisch (forensisch) niveau.
Het WIT neemt deel aan nationale en internationale
lezingen en cursussen op level 1-niveau (tactisch onderzoek). Als KMar-functionaris geef ik onder andere les in de
militaire variant van plaats delict-management, forensisch
bewust optreden en beeldregistratie. Er is een centraal
‘Centre of Excellence’ opgericht in Spanje. Vanuit dat centrum
geven Nederlandse instructeurs les aan diverse gezelschap-
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pen.Werken bij het WIT is intensief, maar ook buitengewoon boeiend. Het bestaat uit instructie geven aan
Nederlandse en internationale eenheden die op uitzending gaan. Ook het geven van les ‘In Theatre’ (missiegebieden), Hongarije, Spanje en Nederland maakt er deel
van uit. Het is mooi om te zien dat uitzendervaring zich
uiteindelijk terugbetaalt.
Naast het spanningsveld van het werken met explosieven
en het les geven in (complexe) militaire ‘crime scenes’ is
het in Spanje fantastisch om een evenwicht te creëren
tussen werkzaamheden en de Spaanse cultuur, variërend
van tapas, Picasso’s schilderij Guernica tot Estadio de Bernabeu,
de thuishaven van voetbalclub Real Madrid. De agenda
puilt uit. Intensieve werkdagen en ook een volle agenda in
het weekend.”

Met vriendelijke groet,
Adjudant Henk
WIT-instructiegroep EODD
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...op de valreep
Hans Leijtens nieuwe CKMar
Generaal-majoor Hans Leijtens wordt vanaf 31 mei 2012 de nieuwe
CKMar. De voordracht voor benoeming is gedaan door minister
Hillen van Defensie in overeenstemming met minister Opstelten van
Veiligheid en Justitie en minister Leers van Immigratie, Integratie en
Asiel. Hans Leijtens is momenteel plaatsvervangend CKMar en wordt
bevorderd tot luitenant-generaal. Eind maart maakte minister Hillen
bekend dat brigadegeneraal Hillie Beentjes is voorgedragen als zijn
opvolger. Leijtens neemt het commando over van luitenant-generaal
Dick van Putten, die met ingang van 1 juni de actieve dienst verlaat in
verband met zijn functioneel leeftijdsontslag. Hij voerde vanaf april
2008 het commando over de KMar.

Goud voor Limburg Zuid en Noord-Oost
De zaalvoetbalteams van Limburg Zuid en Noord-Oost hebben het
wapenkampioenschap Zaalvoetbal gewonnen.
De zaalvoetballers van Limburg Zuid (zie foto) veroverden de titel in
de categorie onder 36 jaar. Noord-Oost beschikte over het beste team
in de categorie boven 36 jaar. In totaal streden 29 teams verdeeld in
de twee categorieën om de overwinning.
Als beste speler van het toernooi werd uitgeroepen wachtmeester-1
Wesley Ouwerkerk van team Zuid-Holland (36-).
In de categorie onder 36 jaar werd Zuid-Holland tweede en Scheldestromen derde. R&I Zuid en DLBE eindigde tweede en derde in de
categorie 36+.

Bijstandsorganisatie toont haar kracht
De Bijstandsorganisatie KMar heeft zich onlangs gepresenteerd aan
vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Het doel was het verhogen van de bekendheid en inzetmogelijkheden. Er werden verschillende scenario’s op het gebied van
ordehandhaving, bewaken en beveiligen getoond. De bijstandsorganisatie liet zien te kunnen opschalen naar het hoogste, maar ook
waar mogelijk af te schalen naar het lagere geweldspectrum. De
bijstandsorganisatie toonde zich als toolbox met vele inzet- en
verschijningsvormen, indien nodig ondersteund door explosievenverkenning, camera’s, cameratoezicht en luchtwaarneming.

