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Halverwege mijn opleiding tot reserve- officier destijds kwam een leerling van de
kaderschool onze klas versterken. Hij bleek een neefje te zijn van de
depotcommandant, letterlijk en figuurlijk dus een geval van nepotisme. Toch was
afkomst in mijn ervaring een uitzondering, nooit maakte ik later de bevoordeling van
familieleden mee. Wel kregen soms protegés van hooggeplaatsten extra kansen: dat
was wel op het randje, maar geen duidelijk nepotisme. In de KLu heerste de idee dat
je in een meritocratische organisatie werkte. Met een zekere bevoordeling van
jachtvliegers die hun waarde in het verleden hadden bewezen, had ik doorgaans
weinig moeite.
In meritocratieën is persoonlijke competentie leidend. Leidinggevenden zijn op zoek
naar potentieel talent. Afkomst telt niet voor promotie, maar wel bewezen
bekwaamheid die innovatie en een hoog werkniveau bevordert. De kritiek op
meritocratie is dat vaak een elite de dienst uitmaakt zonder gevoel voor solidariteit en
dat hardwerkende medewerkers die ‘het net niet halen’, onvoldoende kansen krijgen.
Van oudsher geldt de krijgsmacht als een zetel van emancipatie. Door het verwerven
van officiersfuncties konden families een stapje op de maatschappelijke ladder
maken. Waar ‘hardship’ gewoon is hebben milieus minder moeite met de militaire
cultuur dan die waar voor elk probleem een relationele of financiële oplossing
bestaat.
Laten we dus aannemen dat het in de krijgsmacht over het geheel genomen wel
goed zit met talent en toewijding. De vervolgvraag is dan of meritocratische principes
doorwerken op het ministerie van Defensie dat de inzet van de krijgsmacht bepaalt.
De daar geplaatste hoge ambtenaren zijn afkomstig uit de Algemene Bestuursdienst
(ABD), een selecte groep die mikt op de hoogste functies. De daar heersende
opvattingen willen dat elk bestuursprobleem als een proces wordt aangepakt. De
procesgang heiligt de uitkomst, zelfs als die vaktechnisch gezien onlogisch of slecht
is. Inderdaad lijken van een afstand alle problemen op elkaar: toeslagen, gaswinning,
aankoop onderzeeboten, het doet er niet toe. Een ABD’er pikt de hoofdzaken eruit,
maakt een plan van actie en controleert de voortgang richting oplossing. ABD’ ers

zijn inwisselbaar en draaien mee in een carrousel, waar iedereen even op elk
hobbelpaard mag springen. Vakkennis telt niet, dus heeft onze overheid de laatste
decennia heel wat specialisten voor generalisten ingewisseld. Volgens NRCcolumniste Louise Ottilie Fresco, die mij tot deze gedachten inspireerde, past de ABD
niet in deze tijd, waarin de behoefte aan deskundigheid alsmaar groeit. Dat verklaart
ook het afgenomen vertrouwen van het publiek in de overheid.
Terug naar het ministerie van Defensie. De gremia die over het reilen en zeilen van
de krijgsmacht beslissen, bestaan overwegend uit ABD’ers. De Commandant der
Strijdkrachten mag daar aanschuiven. Procescontrole is ook daar het hoogste goed.
Slagvaardigheid, het nemen van gecalculeerde risico’s en proactief inspelen op de
actualiteit genieten geen hoge prioriteit. De stroperige evacuatie onlangs in Kabul
was een schoolvoorbeeld van procesbeheersing. Een ander voorbeeld. Enkele jaren
terug vond er in Mali een tragisch mortierongeval plaats. Naar verluidt huurde het
ministerie voor het onderzoek en de follow-up zo’n 150 jonge medewerkers in. Deze
bestookten commandanten met ellenlange vragenlijsten om het
besluitvormingsproces te reconstrueren zonder zicht op de daarbij gemaakte
professionele overwegingen. Geldgebrek speelt bij de aanname van
burgerambtenaren geen rol: vacatures bestaan niet, in tegenstelling tot de militaire
vulling. Grote gaten in de slagorde ontregelen geoefendheid en paraatheid.
Wat te doen? Laat de meeste burgerambtenaren een militaire opleiding volgen en
een status als reserve-militair verwerven als voorwaarde voor aanstelling. Dat
verhoogt de vakkennis en kweekt begrip voor de dynamiek van het militaire bedrijf.
Via militaire oefeningen en cursussen verbeteren de voor deze complexe organisatie
benodigde inzichten. Over het benoemen van politici met vakkennis verschilden bij
de totstandkoming van het huidige kabinet de meningen: politiek gevoel of
vakkennis? Ook hier geldt dat vakkundig beleid de nationale veiligheid bevordert.
Aan verslagen worden met inachtneming van de procesregels heeft niemand wat.

