SYMPOSIUM

De rollen van het officiersschap

KMA BREDA 24 SEPTEMBER 2012
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Woord vooraf
In het kader van competentie ontwikkeling in het toekomstig functioneren als
subalterne officier binnen de Nederlandse krijgsmacht, is er een
integratieweek georganiseerd die door cursisten van de Specifieke Officiers
Opleiding (SOO) wordt ingevuld.
In die week wordt elke dag invulling gegeven aan een vastgesteld thema.
Om invulling te geven aan dit thema is op 24 september 2012 een symposium
georganiseerd waarin het domein van de officier centraal staat.

Het domein van de officier: `Krijger, Manager en Diplomaat`
In dit programma boekje vindt u een introductie van de sprekers, het
programma en de (communicatie) spelregels tijdens het symposium.
Dan rest ons nog u een leerzame en prettige dag toe te wensen bij het
symposium.
De projectgroep,
Elnt Strelitski R
Aooi Luiten R
Aooi de Vries R-J
Sgt1 Goosen-Moors MGE
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1. INTRODUCTIE SPREKERS
1.1 Eerste luitenant M Derks
Martijn Derks is in het jaar 2000 begonnen
op de Koninklijke Militaire School (KMS)
om te gaan studeren voor Algemeen
Militair Verpleegkundige (AMV). Na
diplomering is hij gestart bij 430 ziekenauto
compagnie van het 400 geneeskundig
bataljon als AMV en groepscommandant.
Na deze periode werd hij Opvolgend
Peletons Commandant (OPC) bij 410
gewonden afvoercompagnie. Hierna werd
hij gedetacheerd bij de gewonden
afvoergroep B-compagnie van het 11
Bataljon Luchtmobiel. Aansluitend
vervulde hij de rol als sergeant majoor
onderzoeks assistent en hoofd
inwendigedienst bij PRISMO. Na een
functie als Sergeant Majoor Opleidingen bij
410 op- en afvoer compagnie ging hij in
2010 naar de Specifieke Officiers Opleiding.
Zijn huidige functie is pelotons commandant logistiek (Pc Log) bij 230
Clustercompagnie.
Uitzendingen:
 EUFOR 2 (LOT / Bugojno) 2005
 EU battle Group 2007 (training)
 ISAF BG 6 (Chora) 2008
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1.2 Dr. E. Landman
Dr. Ed Landman
Lexicoloog, Masterclass docent, auteur
Algemeen directeur Hogeschooltaal
Ed Landman verzorgt een lezing met een
civiele blik op de begrippen leiding geven
en managen. Hij zal op een ludieke en
interactieve wijze het debat aangaan over
de militaire visie betreffende de genoemde
begrippen.
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Handreiking voor managers
Voel je bij het afscheid van een collega ook
wel eens intuïtief de teleurstelling van de
vertrekker als niemand het aandurft om hem
of haar uitgebreid toe te spreken en lof toe te
zwaaien? Had je niet graag opgestaan en
gesproken… als je het maar zou kunnen en
durven? Je tong verloren hebben voor een
klein of groot publiek kan een frustrerende
handicap zijn. Een woord van dank uitspreken
bij de begrafenis van een goede vriend zal je
minder zwaar vallen als je de zekerheid van
een passende toespraak in je binnenzak
draagt.
Dit boekje is een hulpmiddel om die toespraak te maken of te verbeteren.
Het gaat in op de belangrijkste bouwstenen ervoor, geeft een antwoord op de
vraag waar je je materiaal kunt vergaren en hoe je je woorden kunt
structureren en stofferen. Daarnaast biedt het vele voorbeelden, die een
eerste handreiking kunnen zijn, maar die vooral willen uitnodigen jouw
creativiteit te gebruiken om gelijksoortige composities te maken.
Want spreken, zegt het spreekwoord, is zilver, maar er zijn van die momenten
dat het ook aanvoelt als bladgoud.
Ed Landman (1955) is neerlandicus, auteur en directeur van
Hogeschooltaal.nl.
Piet van Sterkenburg (1942) is neerlandicus en auteur van verschillende
boeken over taal, onder andere van Kleine taal met een grote stem:
Hedendaags Nederlands.
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1.3 Luitenant-kolonel L.H.E. Kleinreesink
Esmeralda Kleinreesink (1973) is luitenantkolonel bij de Koninklijke Luchtmacht en
schrijfster. Momenteel werkt zij als
universitair docent defensie economie aan de
Nederlandse Defensie Academie. Hiervoor
heeft zij o.a. als plaatsvervangend chef
kabinet bij de CDS gewerkt en als hoofd
luchttransportplanning van de NAVO. Over
haar ervaringen tijdens die laatste uitzending
heeft zij in het boek, ‘Officier in Afghanistan’
(Meulenhoff, 2012) geschreven dat door de
Nederlandse pers met vier en vijf sterren
beoordelingen is ontvangen.
Eerder schreef Kleinreesink mee aan twee militaire verhalenbundels: de
bestseller: ‘ Task Force Uruzgan’ (Meulenhoff, 2009) die onder leiding van
Volkskrant defensiejournalist Noël van Bemmel en schrijver Arnon Grunberg
tot stand is gekomen en de bundel: ’We missen een man’ (Kerckebosch, 2012)
van veteraneninstituut De Basis. Ook droeg ze bij aan een wetenschappelijke
evaluatie van de Nederlandse missie in Afghanistan: ‘Mission Uruzgan’
(Amsterdam University Press, 2012).
Als voice-over heeft zij de luisterboekversie van de bestseller ‘Dochter van
Isfahan’ (Boekerij, 2010) van Anita Amirrezvani ingesproken.
Momenteel werkt zij aan een proefschrift over boeken die militairen uit
verschillende landen schrijven over hun ervaringen in Afghanistan.
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Lezing
De 3D aanpak: defence, development en
diplomacy. Die ‘defence’ is voor militairen
vanzelfsprekend, dat is onze core-business.
Met een beetje fantasie is ook de
wederopbouwkant van ‘development’ nog
wel als een militaire rol te zien. We hebben
tenslotte altijd al bruggen gebouwd,
waterpompen geslagen en in het kader van
psyops de hearts & minds van de locale
bevolking proberen te winnen. Maar
diplomaat? Wij militairen komen toch pas ten
tonele als de diplomatie gefaald heeft?

Als de mannen en vrouwen in de zakenpakken,
met hun nietszeggende taal en hun diplomatieke onschendbaarheid er zelf
niet meer uit komen? Hoezo moet een militair ook diplomaat kunnen zijn?
In een luchtig betoog, gelardeerd met voorbeelden van haar eigen uitzending
naar het ISAF hoofdkwartier in Kabul, laat lt-kol Kleinreesink zien dat het voor
een militair op een staf, hoe onwaarschijnlijk ook, erg handig is om ook de
vaardigheden van een diplomaat te beheersen.
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1.4 Majoor J.M.H. Groen
De militaire loopbaan van de majoor drs Jos
Groen (1963) begon in 1985 als
dienstplichtig militair bij het Korps
Mariniers. In 1989 maakte hij de overstap
naar de Koninklijke Landmacht. Na een
opleiding van twee jaar werd hij bevorderd
tot tweede luitenant en begon zijn
startfunctie als commandant van een
pantserinfanteriepeloton. Na de omscholing
tot luchtmobiele infanterist heeft hij nog
verschillende functies op pelotons- en
compagniesniveau vervuld.
In 1997 maakte Jos Groen de overstap naar
de personeelsdienst van de landmacht.
Na afronding van zijn studie HBO Personeel en Arbeid heeft hij op zowel
bataljons- als brigadeniveau binnen de personeelsdienst gewerkt. Tussen
1998 en 2005 volgde hij eveneens de studie Arbeids- en
Organisatiepsychologie. Deze studie maakte het mogelijk om als universitair
docent aan de KMA te Breda te werken, alwaar hij drie jaar leiderschaps- en
ethiekcolleges heeft verzorgd.
In 2008 keerde hij terug naar het operationele deel van de organisatie. Jos
Groen werd toen Hoofd Bureau Current bij de sectie G3 van de 43ste
Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Tijdens deze functie werd hij in 2010
naar Urzugan uitgezonden. Binnen de staf TFU VIII was hij Stafofficier
Information Operations. Deze missie was na zijn uitzending met Dutchbat III
(1995) in Bosnië en Task Force Fox (2002) in Macedonië zijn derde missie. Na
zijn terugkeer uit Uruzgan is Jos Groen sinds september 2010 senior
onderzoeker bij het Veteraneninstituut te Doorn.
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Jos Groen publiceerde al eerder over een
spraakmakende uitzending. In januari
2007 overleed zijn vader, Co Groen, die
als dienstplichtig militair in 1949 en 1950
in voormalig Nederlands-Indië diende.
Op basis van 80 individuele interviews
met veteranen van zijn vaders eenheid,
43 Genieveldcompagnie, schreef Jos
Groen ‘De Sobats van Co Groen’ (2010).
In 2013 verscheen de verhalenbundel
‘We missen één man’, waarin zestien
verschillende verhalen van veteranen
over hun missie zijn opgenomen. Hierin
is een bijdrage over de missie van Jos
naar Srebrenica opgenomen.
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2. Programma
Tijdstip

Onderwerp

Locatie

08.30

Ontvangst

Pretzaal

08.45

Welkomstwoord

Pretzaal

Welkomstwoord
voorzitter

09.15

Opening
symposium

H24

Kol L.A. de Vos

09.30-10.30

Manager

H24

Elnt M. Derks

11.00-12.00

Manager en
leider

H24

Dr E. Landman

12.00-13.00

Gezamenlijke
lunch

Kolommenzaal

13.15-14.15

Diplomaat

H24

Lkol drs L.H.E.
Kleinreesink

14.30-15.30

Krijger

H24

Majoor drs
J.M.H. Groen

15.45-17.30

Afsluitende
borrel

Granaattoren

14

Spreker

3. Spelregels
Om het symposium een interactief karakter te geven zijn er een aantal regels
door het projectteam bedacht.
U krijgt allen een persoonlijk nummer bij binnenkomst. Tijdens de lezingen
zullen er stellingen of vragen gesteld worden door de spreker. Deze zal dan
een nummer roepen en de corresponderende persoon moet dan de stelling of
vraag beantwoorden. Het nummer kan herhaaldelijk genoemd worden,

Dus blijf bij de les!
Wanneer uw nummer wordt geroepen, of u wilt tussendoor een vraag stellen
of u mengen in de discussie, gaat u staan en voordat u aanvangt stelt u zich
voor aan het publiek.
Mochten er discussies ontstaan, luister naar elkaar en laat elkaar uitspreken.
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4. Notities
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