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#1a)Aanleiding van dit Rapport

In September 2019 kwam o.a. RTL-Nieuws met een thema naar buiten
met een bericht dat al eerder het nieuws had gehaald. Toen kreeg het
weinig tot geen reacties.
RTL-Nieuws opende met de titel,
“Honderden veteranen leven in daklozenopvang of op straat”
Vermoedelijk honderden veteranen in Nederland leven op straat of in
de daklozenopvang, zegt het Leger des Heils tegen de Volkskrant.
Uitgerekend de directeur van het veteranen instituut L. de Vos
concludeerde in een reactie hierop als volgt;
“Dit bericht is afgeleid van het uitgebreide bericht in de Volkskrant.
Die avond besteedde RTL tijd aan onze mensen, veteranen die de weg
naar de zorg niet weten te vinden, niet willen vinden en soms terecht
komen in het afvalputje van de samenleving.”
Helaas speelt dit al vele jaren en heeft M-Management uit eigen
ondervinding en uit ervaringen van andere al overduidelijk laten blijken
dat het hier om een structureel probleem gaat en zeker niet om iets
uitzonderlijks of nieuws.

#1b)De aanleiding (Huidige situatie)
Op dit moment kent de doelgroep drie zorg stromingen.
Te weten;
Huisarts

MGGZ
Dit is een enorme stap achteruit als je nagaat dat dit voorheen
éénduidig geregeld was dankzij de inzet van de BNMO.
Het is dan ook niet zo raar dat de doelgroep hier problemen van
ondervindt , vooral ook omdat niemand de mogelijkheid heeft om
elkaar aan te vullen en te versterken.
Dossiers van deze organisaties zijn niet (onderling) uitwissel of
leesbaar.
De privacy regelgeving en verschillen in beleid en belangen maken dat
niet mogelijk.
Op dit moment valt elke actieve militair op het gebied van zorg onder
de MGGZ.
Dat is duidelijk afgebakend.
Als iemand tijdens de diensttijd letsel of een
andere aandoening oploop heeft defensie de
plicht om de militair weer inzetbaar te maken of
ervoor te zorgen dat een externe zorgaanbieder
de behandeling doet.
Het is van cruciaal belang dat je een
dergelijke situatie laat registreren middels een
proces-verbaal van ongeval (cc) en dat je
hiervan dossier bijhoudt.

#1c)De aanleiding (Huidige situatie)
Op het moment dat een militair (met erkenning)de dienst
verlaat, kan hij aanspraak maken op de veteranenwet.

Voldoet een aanvraag voor noodzaak &
behoefte aan de kaders van die wet ?
Dan wordt een traject via het Veteranenloket opgestart
bij het Landelijke Zorg Veteranen (LZV)

Voldoet de aanvraag niet dan is de
situatie afhankelijk van het medische
dossier waaruit moet blijken dat
de noodzaak of behoefte
“Dienst gerelateerd is.
In dergelijk geval heeft defensie
alsnog zorgplicht en kan daarbij
mogelijk gebruik gemaakt worden van
zowel MGGZ, LZV en andere externe partijen.

#1d) De aanleiding (Huidige situatie)
Op het moment dat een militair de dienst verlaat
(zonder erkenning), kan hij geen aanspraak maken op de
veteranenwet.
Voldoet nu de aanvraag van
noodzaak & behoefte niet aan de kaders
van die wet?
Dan is de enige optie uw huisarts
en de
via uw eigen zorgverzekeraar.
Die hebben echter geen inzage in uw
defensiedossier en dan sluiten noodzaak
en behoefte niet voldoende aan op de
mogelijkheden.
Met als gevolg dat mensen terecht komen in
het afvalputje van de samenleving.
Dat zogenaamde afvalpuntje is niet zo gek als je ziet dat de
privatisering van de hulp en zorg als geheel steeds meer wordt
uitgekleed en geprivatiseerd en daarmee (te) commercieel geworden
is.
Daar komt nog bij dat het complete hulp en zorgsysteem tot een
wirwar van belangen en bureaucratie is geworden waarin vooral
mensen met psychische problemen de grootste moeite hebben om de
weg naar de juiste hulp en/of zorg te vinden.

#1e) Probleem (de Basis)
Op dit moment lopen de meeste hulp zaken bij stichting de Basis
deze neemt werk uit handen van stichting veteranen instituut.
Schoolvoorbeeld van geld en tijd verspilling omdat beiden een bestuur
in rekening brengen
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Naast de basis zijn
er nog andere partijen
die mogelijk vergelijk
-bare onkosten in
rekening brengen zoals;
veteranen platform
L.Z.V.
veteranenloket
B.N.M.O.
V.O.C.
dus tel maar op!
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#1x) Probleem (Defensie)
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Omdat er dus totaal geen overlap en zelfs in veel
gevallen geen samenwerking is wordt er onnodig
veel tijd en geld verspilt die primair bedoeld is
voor het bieden van hulp en zorg.

Vandaar dus de wens voor één Centraal loket met
overlappende samenwerking tussen de partijen.

(ex)Militairen zonder status,
(ex)Militairen met erkenning,
Ouders van (ex)Militairen,
Partners van (ex)Militairen,
Kinderen van (ex)Militairen.
M-Management en
het zorgkompas kan
daarbij helpen.

#2a)Doel van het rapport
Iedereen is uniek en heeft dus ook een andere noodzaak en behoefte.
Daar waar voor medische zaken vaak duidelijke protocollen en
procedures zijn is dit met name op het psychiatrische vlak een stuk
minder duidelijk en doeltreffend.
M-Management heeft als doel alles over noodzaak en behoefte op het
gebied van hulp, zorg en sociaal contact transparanter en
bereikbaarder te maken.
Door de doelgroep te informeren op gebied van mogelijkheden, maar
vooral ook de misverstanden in de hulp en zorg aan het licht te
brengen omdat de door hen aangeboden aanpak niet of onvoldoende
aansluit op de doelgroep.
De beleving van de doelgroep dient daarbij als uitgangspunt, omdat de
hulp, zorg immers voor hen bedoelt is.
In plaats van de doelgroep te dwingen zich aan te passen naar procedé
en beleid, mag de doelgroep verwachten dat deze op zijn minst voor
hen bereikbaar en herkenbaar is.
Als blijkt dat deze onvoldoende of zelfs nalatig is, is het zaak voor de
zorg en hulp verlenende partijen daar iets aan te doen.
Het is dan overduidelijk dat het “Lijnrechter-beleid” onvoldoende
aansluit op de noodzaak en behoefte van de doelgroep.

#2b)Doel van het rapport
Met dit rapport wil M-Management uitleggen dat de problemen welke
door de doelgroep ervaren worden feitelijk zijn ontstaan door gebrek
aan betrokkenheid en het verwaarlozen van diensten en potentie die
er voorheen wel waren.
Daarnaast wil M-Management uitleggen dat deze hele situatie
voorkomen had kunnen en moeten worden.
Tevens leggen we uit en doen voorstellen hoe dergelijke gevallen te
beperken ofop te lossen zijn.

“Verbindingen
leggen tussen alle
eilandjes”

“Samen zorgen dat zorg
en hulp transparant en
doeltreffend wordt.”

#3a)Ons betoog
Heel kort door de bocht kun je het probleem in de complete hulp en
zorg verlening samenvatten in wat M-Management noemt:
“Het lijnrechters beleid”
Net als in de sport claimen veel instanties dat het belangrijk is afstand
te houden, om zo objectief te kunnen oordelen en te reageren.
Tot op zekere hoogte is het goed om je doen en laten niet te laten
beïnvloeden door emoties en persoonlijke beleving.
Dit is prima als je puur zakelijk onderneemt.
Maar als je spreekt over hulp en zorg is dit toch wel heel iets anders en
al helemaal als je hierin te maken hebt met psychologische zorg/hulp.
In deze gevallen heeft alles juist te maken met emoties.
Deze emoties beïnvloeden niet alleen de beleving maar vooral ook het
doen en laten van een persoon/ individu.
Dit beïnvloedt niet alleen het effect van de zorg/hulp,
maar vooral ook het functioneren van het beleid en de te volgen
procedure(s).
Het is precies dat punt in de reactie van dhr. De Vos dat veel mensen zo
pijnlijk raakt.
Dat geldt ook voor mensen die geen defensie achtergrond hebben
en die tegen hetzelfde probleem aanlopen zoals De Vos dat terecht
noemt,
“terecht komen in het afvalputje van de samenleving”.

#3b) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
Aanvankelijk was het met name de “BNMO” die het verschil heeft
willen maken op het gebied van nazorg.
“Tijdens de tweede wereldoorlog (1944-1945) ontstond de BNMO
ofwel: de Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.
Een bond die zich sterk wilde maken voor de belangen van
gehandicapte militairen en/of na overlijden hun achterblijvende
partners.
Dit deden ze onder andere door geld in te zamelen, wetgeving te
stimuleren en juridische ondersteuning te bieden. Begin jaren ‘70
ontstond er een bewustwordingsproces dat er steeds meer
(oud)militairen niet alleen kampten met lichamelijke maar ook met
psychische problemen.”
Dit deed de BNMO o.a. door bij de overheid te strijden voor een beter
invaliditeitspensioen, een beter nabestaandenpensioen en voor goede
nazorg.
De BNMO nam hierbij zelf ook initiatieven, zoals een onderling
netwerk, lotgenotenbijeenkomsten, sportevenementen, de oprichting
van het BNMO-Woonoord in 1957 en het BNMO-Centrum in 1983.
De officiële opening van het Centrum werd op 15 mei 1984 verricht
door (toenmalig) Koningin Beatrix.
In 1977 besliste de algemene vergadering van de BNMO dat de
afkorting ook de term dienstslachtoffers zou gaan bevatten voor hen
die tijdens hun dienstplicht of tijdens vredesoperaties van de
Verenigde Naties gewond zijn geraakt.

#3c) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)

En meer
Rust en ruimte

Eigen brievenbus op terrein

#3d) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
De aandacht voor deze doelgroep groeide wat onder meer resulteerde
in de beginjaren ‘80 met de bouw van Het Woonoord.
Intensieve zorg voor niet alleen de gehandicapte (oud)militair, maar
zeker ook voor zijn partner. Op hetzelfde terrein in Doorn verrezen ook
een hotel, een trainings- en nazorgcentrum voor BNMO-leden met
ingrijpende/traumatiserende ervaringen.
Het eerste jaar werd het geheel vanuit particulieren gefinancierd, maar
al gauw was duidelijk dat dit erg kostbaar was en begin ’84 werd Het
Woonoord een AWBZ-gefinancierde instelling.
De huidige doelgroep in Het Woonoord is nog altijd de oorspronkelijke,
maar als er onvoldoende aanbod is wordt er ook gekozen voor nietmilitairen.
Wel is het zo dat ouderdomsproblemen ook bij de (oud)militairen
steeds meer op de voorgrond treden en heeft de keuze te gaan wonen
op Het Woonoord in Doorn te maken met de wens van mensen om in
een omgeving verzorgd te worden waar lotgenoten, met dezelfde
beroepsachtergrond wonen.
Tegenwoordig kan elke (oud) geüniformeerde in publieke dienst die bij
de uitoefening van de functie fysiek of mentaal beschadigd is geraakt
lid worden van de BNMO. Dit lid kan met de juiste AWBZ-indicatie
komen wonen op Het Woonoord.
Willem (Bib) van Lanschot wist van de BNMO een professionele
organisatie te maken. Onder andere door goede doelenacties en
loterijen. In dat kader richtte de BNMO in 1970 de Stichting
Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (SFMO) op.
Zij onderhoudt met de BNMO een subsidierelatie.

#3e) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
De SFMO heet sinds 2007 het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg (vfonds).
In 1960 richt de BNMO samen met het Militair Revalidatie Centrum
(MRC) de Nederlandse Invaliden Sportbond op
tegenwoordig Gehandicaptensport Nederland.
Ook was de BNMO betrokken bij de oprichting van de World Veterans
Federation (WVF)(1950).
Het verzoek aan de overheid om haar bijdrage te leveren aan de nazorg
voor veteranen en dienstslachtoffers resulteerde in het jaar 2000 in de
oprichting van het Veteraneninstituut (VI) In dit initiatief trokken onder
meer de BNMO, het Veteranen Platform (VP) en het ministerie van
Defensie gezamenlijk op.
Omdat de uitvoering van zorgtaken en belangenvereniging soms lastig
werkt en omdat er behoefte is aan verbreding van de dienstverlening
werd de BNMO in 2007 gesplitst: Stichting de Basis werd geboren.
De Basis neemt sindsdien de zorgverleningstaken op zich en de BNMO
gaat verder als vereniging en belangenbehartiger.
Een goede en zeer positieve ontwikkeling.
Maar i.p.v. versterken en verbeteren van de behoeftes heeft de
overheid steeds meer zaken afgesplitst.
Daarmee heeft de BNMO ook de invloed op hun zwaar bevochte
positie uit handen gegeven.

#3f) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
Het absolute dieptepunt was de situatie rondom DE locatie waar oudmilitairen en veteranen in een vertrouwde omgeving en met goede
verzorging hun oude dag konden slijten en waar bovendien een basis
was voor de jongere generatie om elkaar te ontmoeten en te
vertegenwoordigen.
Het complex werd verkocht aan een commerciële zorg instantie die
alles gesloopt heeft.

#3g) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
Met de verkoop van dit complex heeft de BNMO alle belangen van hun
doelgroep uitbesteedt en is daarmee ook het contact met deze
doelgroep kwijt geraakt.
Met het verlies van dat contact is de BNMO ook het contact kwijt
geraakt met de Noodzaak en behoefte van deze doelgroep.
Dit noemen wij “lijnrechters-beleid”

Lijnrechters-beleid
Middels het hierboven genoemde voorbeeld kun je zien
dat de BNMO ten onder is gegaan aan het
eigen succes omdat ze niet zijn meegegroeid met de ontwikkelingen
van hun doelgroep daardoor ze ook niet meer de oorspronkelijke
doelstelling kunnen waarborgen.
Het Centraal aanmelding Punt (CAP) waar de complete BNMO
doelgroep terecht kon, werd met de invoering van de Veteranenwet in
2015 beperkt tot (door defensie erkende) veteranen. Daardoor
ontstond een grijs gebied of (militair gezegd) niemandsland voor de
dienstslachtoffers.
Een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de regeling
is dat je een dienst gerelateerde aandoening moest kunnen bewijzen.
Ineens werd je niet meer bijgestaan door een Bond, maar moest
iedereen voor zichzelf opkomen en het is dan ook niet zo gek dat veel
mensen zich niet meer herkenden in de BNMO.

#3h) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
“Op 29 november 2014 heeft de Bondsraad van de BNMO het besluit
genomen om haar doelgroepen te verbreden. Vanaf dat moment
kunnen geüniformeerden met een dienstverbandaandoening al dan
niet erkend door de eigen organisatie en hun directe achterban zich
aanmelden als lid. Naast de politieman/vrouw zijn ook (oud)
medewerkers van o.a. ambulance- en brandweermedewerkers meer
dan welkom.”
Natuurlijk is er een duidelijke band met andere geüniformeerde
beroepen te herkennen.
Immers ook werknemers in andere geüniformeerde beroepen
ondervinden (dagelijks) de spanning van gevaar en stress.
Sterker nog, veel mensen met een defensie achtergrond kiezen bewust
voor een beroep in de geüniformeerde-sector na hun diensttijd.
Het is natuurlijk ook een goede manier om de afname van de leden te
beperken c.q. te herstellen
Juist nu is het oorspronkelijke gedachtegoed van de BNMO zo
verschrikkelijk belangrijk geworden.
Omdat met de invoering van de veteranenwet en het daarop ingerichte
zorg/hulp-beleid veel mensen buiten die georganiseerde zorg vallen.
Dus eigenlijk kun je concluderen dat alle potentie om efficiënt en
oplossingsgericht te zijn er wel degelijk is geweest en door huidige
beleid opnieuw moet worden opgebouwd.

#3i) Ons betoog (van oude naar Huidige situatie)
Op het moment dat het voormalige BNMO gebouw in Doorn te koop
kwam had M-Management zelfs al een financier achter de hand die
bereid was de overname mogelijk te maken.
Het plan was toen om de stichting M- Management er te huisvesten en
om verder alles in de oorspronkelijke opzet en doelstelling te
behouden.
Dat dit plan potentie had en nog steeds heeft blijkt wel uit de berichten
in de media.
Precies datgene wat de BNMO had opgebouwd en wat MManagement wilde behouden en handhaven wordt nu zo gemist.
Sterker nog.
Toen koningin Wilhelmina het complex opende en de vaststelling
ondertekende verklaarde zij dat het complex ten alle tijden
toegankelijk moest blijven voor de
oorlog en dienstslachtoffers.
Dus op basis van die stelling, is de
huidige situatie zelf onrechtmatig aan
die toezegging.
Er had op zijn minst een alternatief
moeten komen die deze toezegging
in ere hielden dat is het nu alles
behalve.

#3j) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Het zou daarom beter zijn als er meer
transparantie en bereikbaarheid is/komt op
gebied van noodzaak en behoefte.
Daarom vinden wij van
dat stap 1 moet zijn de onderlinge verschillen
te accepteren en te respecteren.
Alleen als je bereid bent om elkaars verschillen te accepteren en te
respecteren kun je er voor zorgen dat je elkaar in de doelgroep kan
aanvullen en versterken in zowel doelstelling als daadwerkelijke hulp.
Dat is wat de BNMO groot heeft gemaakt en dat is precies waar niet
alleen onze doelgroep maar ook heel Nederland behoefte aan heeft.
“verbindingen zoeken en
leggen tussen alle
eilandjes”

“samen zorgen dat zorg
en hulp transparant en
doeltreffend wordt.”

#3k) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
De verbindingsfactor voor onze
doelgroep is dat zij niet alleen
bestaat uit (ex)militairen maar ook
uit sociale relaties van die
militairen.
Elke veteraan valt daar onder.
Met of zonder erkenning.
Dat doet er voor ons niet echt toe.
Wij respecteren wel de
verschillen, maar dat
geeft onze leden niet meer
of minder aanzien
of bijzondere rechten.
Ook overtuiging, voorkeur, onderdeel, dienstverband en inzet
maken daarbij geen verschil.
Omdat iedereen naast militair (met of zonder erkenning) ook mens is
en dat vormt nu precies de grootste overeenkomst van IEDEREEN.

Luchtmacht

Marechaussee
Koude
oorlog

Marine

dienstplicht

Landmacht

#3l) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
We moeten op de eerste plaats de gehele zorg inrichten op
overzichtelijke hoofdpunten.
Zoals wij dat nu ook al doen op het
Elke noodzaak en elke behoefte kun je categoriseren in vijf
hoofdthema’s.
psychisch, medisch, juridisch, financieel en sociaal,
Hier valt ELKE noodzaak en behoefte onder.
bovendien heeft IEDEREEN hier een beeld bij
Het meest typerende thema is de psychische factor omdat in heel veel
gevallen dit zowel de oorzaak als het gevolg kan zijn van zowel de
noodzaak als de behoefte.
Dit kan ertoe lijden dat een probleem wordt opgelost, beperkt of juist
verergert.
1) u kunt het geestelijke gestel vergelijken met een
elastiek dat om twee potloden zit en dat vast staat in een
werkbank.
2) Afhankelijk van de weerbaarheid van de persoon en de
situatie(s) kan de spanning gevoelsmatig toenemen en
kan het elastiek beschadigen. Met de juiste hulp of zorg
kan het zich stabiliseren.
3) Waar je in bijna alle gevallen fouten kunt herstellen
geldt dat voor de psychische zaken niet. Een opstapeling
van negatieve ervaring bij onjuiste hulp of zorg zorgt er
uiteindelijk voor dat het elastiek knapt.

#3m) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Dit is dan ook de reden waarom de juiste hulp en zorg zo belangrijk is
Uiteindelijk is alles met de psychische gezondheid van de mens
verbonden.
# Neem bijvoorbeeld financiële problemen door verlies van inkomsten.
De opstapeling van daaruit voortvloeiende problemen als die niet
worden opgelost, kan zorgen dat iemand op een andere manier
compensatie gaat zoeken door schulden aan te gaan, het probleem te
verbergen of te ontkennen. Dat kan lang goed gaan maar uiteindelijk
zullen medische en/ of juridische problemen fataal worden.
Medische problemen verergeren niet alleen de spanning van de
financiën maar leggen nog meer druk op de psychische gezondheid van
een persoon.
# iemand die medische klachten heeft en daar niet de juiste hulp of
zorg voor krijgt of vind. De spanning die daaruit voort komt legt een
enorme druk op een persoon en die spanningen kunnen maken dat
iemand het overzicht of de hoop verliest en opgeeft.

Kortom uiteindelijk heeft alles met het psychische welzijn te maken.
Het grote verschil is dat de andere vier genoemde problemen eerder
bij een ander opvallen en dat deze ook door een buitenstander
makkelijker op waarde zijn in te schatten. Een snelle (h)erkenning lijdt
eerder tot aanpakken en tot sneller herstel.
Probleem voor psychische kwalen is vaak de opstapeling van
verschillende problemen die lang kunnen sluimeren voordat dat wordt
(H)erkend en de juiste hulp kan worden aangeboden.

#3n) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Juist omdat het psychisch welzijn van een
persoon zo complex kan zijn en juist omdat naast
ervaringen ook elke beleving anders is, is het dus
ook
niet zo raar dat de zorg zo veel moeite heeft het
juiste aanbod te doen op een noodzaak of
behoefte.
Immers, niets is zo veranderlijk als een mens
en niet iedereen zal dit meteen
accepteren omdat er in dergelijke gevallen
andere zaken zijn die aandacht opslokken.
De gedraging van een mens noemen wij “Gedrags-symptoom”
De wijze waarop iemand zich gedraagt onder invloed van problemen.
Dit gedrag kun je uitsplitsen in 3 oerinstincten:
‘vluchten, vechten en bevriezen.’
Je instinct is ontstaan door
de opeenstapeling van emoties en spanningen
die je in je leven hebt opgedaan.
Sterker nog in veel gevallen beperken die emoties en spanningen zich
niet alleen tot de eigen ervaringen, maar ook de directe omgeving en
dierbaren zijn in kwetsbare periodes van grote invloed op je instincten.
Denk bijvoorbeeld aan:
“Een dierbare die vermist of ernstig ziek is en je bang bent dat jou dat
ook kan overkomen.”
Kortom; hoe goed de wetenschap ook is.
Het aanbieden van hulp en zorg is geen “maatpak” dat iedereen past.

#3o) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Er is nog een fenomeen waar veel mensen tegenaan lopen waardoor
hulp en zorg (te) vaak onnodig laat of zelfs helemaal niet gevonden of
geboden wordt.
Wij noemen dit het “Alcatraz-syndroom”.
Een persoon kan zich afsluiten van de buitenwereld of zich juist
afgestoten voelen door dat hij/zij keer op keer tegen gesloten deuren
aanloopt of dat de ervaring met de geboden of beschikbare zorg
onvolledig en/ of teleurstellend blijkt te zijn.
Dat kan ook veroorzaakt worden omdat een individu niemand heeft
om voor hulp bij aan te kloppen. Het kan ook zo zijn dat iemand op dat
moment nog niet eraan toe is om hulp te zoeken omdat die persoon
zijn situatie nog niet heeft erkend. In al deze situaties is het belangrijk
dat je altijd een mogelijkheid kunt bieden om alsnog uit het isolement
te komen en te proberen het sociale contact aan te gaan om waar
mogelijk alsnog de juiste hulp of zorg te krijgen.
Daarom is het sociale aspect voor ons van cruciaal belang.
“je kan een kudde wel naar het water leiden,
maar het niet dwingen te drinken”

#3p) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Om een persoon met het “Alcatraz-syndroom”
te kunnen helpen moet je er op de eerste plaats
voor zorgen dat die persoon ook geholpen wil
worden.
De grootste uitdaging zit hem namelijk in het feit dat je van
te voren nooit weet wat precies de aanleiding is tot de
opeenstapeling van problemen die een persoon ontwikkeld
heeft.
Bovendien weet je vaak ook niet of de persoon in fase
1,2,3 zit.
Iemand kan al vele jaren stabiel in fase 1 zitten en door een
gebeurtenis/ prikkeling ineens over springen naar fase 3.
Daar kom je pas achter als je met die persoon in contact weet te
komen.
En dat lukt doorgaans alleen maar als je de aandacht vestigt op de
basis.
Waardoor hij/zij het vertrouwen krijgt om open en eerlijk te kunnen
zijn.
Dus probeer tussen de
regels van corrigeren,
afleren en
gedragsaanpassing af te stappen en bouw een sociale band op.

#3q) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Daarom is het zo belangrijk dat het “lijnrechters beleid” van tafel gaat
en dat je zo veel mogelijk meebeweegt met de ervaring en beleving
van je doelgroep.
Tussen de regels door lezen is daarbij van wezenlijk belang.
Probeer te doorgronden waarom iemand bepaald gedrag aanwendt.
Het geeft geen zin een wond dicht te naaien
als die onderhuids nog ontstoken is.
Verschuilen achter beleid en doelstelling,
betekent voornamelijk jezelf en anderen
voor de gek houden.
# Als zorg of hulp instantie mag een patiënt van jou verwachten dat je
weet wat de mogelijkheden en beperkingen van je organisatie zijn.
# bovendien mag iemand die voor zichzelf of een ander een instantie
om hulp of zorg vraagt, verwachten dat die instantie op zijn minst op
de hoogte is van het bestaan en de activiteiten van collega's en andere
instanties.
Je moet in ieder geval op de hoogte zijn van zaken als BIG, WKKGZ,
WGBO “Alle huisartsen zijn gebonden aan de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (BIG). Deze wet stelt eisen aan de kwaliteit
van de zorg die de individuele huisarts levert. Daarnaast moeten alle
huisartsen volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) goede zorg leveren, een klachtenfunctionaris en
klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
De rechten en plichten van huisarts en patiënt zijn vastgelegd in de Wet
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).”

#3r) Ons betoog (verschillen accepteren & respecteren)
Rechten van de patiënt
“De rechten van de patiënt dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van
de zorg. Een patiënt kan met een arts een goede vertrouwensrelatie
opbouwen, als hij weet dat zijn rechten zijn gewaarborgd. Vertrouwen
in de hulpverlener en naleving van patiëntenrechten bevorderen de
toegankelijkheid van de zorg en therapietrouw.
Het is dan ook belangrijk dat artsen de patiëntenrechten kennen en
naleven. Voorbeelden van deze rechten zijn het geven van toestemming
voor een behandeling, geheimhouding door de arts en het verlenen van
inzage in het dossier.
De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WGBO is van
deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn
neergelegd die van toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt.
De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Naast belangrijke
kwaliteitsbepalingen bevat deze wet diverse bepalingen waardoor het
klachtrecht op een andere wijze vorm krijgt.
De WGBO ondergaat in de nabije toekomst nog enkele wijzigingen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de bewaartermijn van medische
gegevens en het recht op inzage in medische dossiers door
nabestaanden.”

#4-1a) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)
Alle mogelijkheden en middelen die nodig zijn
om het beleid en structuur efficiënt en effectief
te maken zijn AL VOOR HANDEN!

In het geval van
de militairen en hun
aanverwanten moet er
een duidelijk herkenbaar loket zijn en
op die doelgroep afgestemd beleid.
Zodat je de doelgroep en alle
aanverwante zaken
met elkaar kan
verbinden.
Op die manier vindt de doelgroep
sneller en efficiënter hulp/zorg
en kan de overheid de
gebreken in de hulp/ zorg sneller,
efficiënter en dus ook goedkoper repareren.

#4-1b) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)
Sinds 2012 is de huidige zorg met name gericht
op de actieve militair en de erkende veteraan.
Dat kan en moet anders.
We moeten weer terug naar wat voorheen het
“C.A.P.” was
één loket voor alle vragen voor en over alle
defensie gerelateerde zaken.
Waarbij op basis van de vraag en potentieel
antwoord, een doorverwijzing of liever nog
een doorschakeling word
gemaakt tussen de
MGGZ
aanverwante partijen.
Maar dit moet zich niet
alleen beperken tot een simpele doorschakeling
er moet op basis van die communicatie ook een samenwerking zijn
waarin met inachtneming van de privacywet gegevens worden
uitgewisseld om zo het proces te verbeteren en te versnellen.
Dit heeft meerdere voordelen;
- kosten van onderzoek worden beperkt en leid tot een beter beeld.
- escalaties worden beperkt door meer en betere signalering.
- er is een betere dossiervorming voor en over klachten en behoefte.
Die allen op hun beurt tijd, geld en escalaties beperken en/ of
voorkomen.

#4-1c) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)

MGGZ

Tevens moet er tussen de aanverwante partijen een duidelijke crisis
regeling zijn, die per direct een urgente afhandeling kan realiseren.
Of dit nu medisch, psychologisch of juist praktisch van aard is.
Omdat praktische noodzaak ook tot stress lijdt wat ook weer medische
gevolgen kan hebben.
Met dit gegeven wordt op dit moment door

Geen enkele instantie iets gedaan!
Waardoor zaken te lang duren, ontsporen en onnodig escaleren.
Waardoor er onder aan de streep door zowel de zorg/hulp-verlening
en de hulp/zorg-behoevende (te) vaak onnodige extra kosten worden
gemaakt.
Dit leidt tot verspilling van geld en onnodig leed.

#4-1d) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)
ins
DISKV

Het VI heeft in eerste
instantie voor €20.000,laten maken.
(exclusief alle kosten die
daarna nog zijn gemaakt)
problemen van deze site
zijn o.a.

- Tebeperkt omdat het alleen over LZV gaat.
- Niet gebruiksvriendelijk.
- Totaal onbekend bij de doelgroep.
Met als onacceptabel dieptepunt dat zelfs actieve hulpverleners het
ook niet kennen terwijl zij hier juist baat bij zouden hebben in
hun functioneren.
Daarom zou een meer neutralere en completere opzet beter zijn.
Het zorgkompas van M-Management is zowel als site en als app te
gebruiken en is daarbij ook nog eens onderhoudsvriendelijker.
Omdat de site geen informatie van andere sites gebruikt, maar enkel
doorverwijst.
Elke instantie onderhoudt immers zelf zijn site, aanpassingen worden
door de instanties zelf gedaan en vergen geen inzet van ons.

#4-1e) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)
psychische
medische
financieel
juridische
sociaal
Het zorgkompas categoriseert elke vorm van zorg, hulp en sociaal
contact in 5 hoofdthema’s die van daaruit weer worden opgesplitst in
aanverwante sub thema's.
Omdat iedereen op basis van die vraag al meteen weet waar de vraag
bij hoort scheelt dit enorm in het vinden van de gewenste info.
Dit geldt niet alleen voor de informatie van de
aanverwante partijen, maar ook voor zelfstandige
organisaties en initiatieven van particulieren.
MGGZ
Bijvoorbeeld, alternatieve hulp & zorg
en belangenorganisaties voor de
complete doelgroep.
En dan niet alleen voor de actieve militairen
en erkende veteranen.

#4-1f) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)
(ex)Militairen zonder status,
(ex)Militairen met erkenning,
ouders van (ex)Militairen,
Partners van (ex)Militairen,
Kinderen van (ex)Militairen.
Niet elke (ex)Militair is voldoende in staat om op een juiste manier
vraag of behoefte aan te geven.
Het zijn dan de direct aanverwanten die daar ondersteuning bieden, en
zoals we ook te vaak zien zelf daar gevolgen van ondervinden.
Het zou daarom van enorme meerwaarde zijn
als de gegevens die van belang kunnen zijn
voor het vinden van de juiste hulp of zorg
onderling met elkaar gedeeld kunnen worden.
Uiteraard wel volgens de regels!
Maar met instemming van betrokkenen
of ingeval die hiertoe niet (meer) in staat
zijn, voor de direct belanghebbende.
Zoals bij overlijden of bij een ernstige medische beperking.
Zodat noodzaak of behoefte kunnen worden bepaald.

#4-1g) potentiele oplossingen (terug naar eenduidig loket)

provincie of

Alle aanvragen dienen via één loket binnen te
komen . Op zijn beurt moet zo’n loket weer per
gemeente ondersteunt worden.
Op deze manier komen bevolking en
overheid weer met elkaar in contact.

M-Management kan en wil daar graag bij helpen.
Als de overheid ons de mogelijkheid en de
middelen biedt om voor en/ of namens onze doelgroep
vertegenwoordiger te zijn en de overheid op zijn beurt ook luistert.

#4-2a) potentiele oplossingen (zorgkompas)

M-Management heeft als belangrijkste exposure
het zorgkompas EN daarnaast ook verschillende
andere (digitale) bronnen.
Uit eigen ondervinding en ervaringen van
anderen, heeft M-Management geleerd dat je
elke noodzaak en behoefte kan categoriseren in
5 hoofdthema’s

1)Sociaal, 2) Medisch, 3) Psychisch, 4) Juridisch, 5) Financieel
Ongeacht de vraagstelling en behoefte valt alles onder die categorieën ,
vandaar uit kun jedit verder gespecificeerd uitsplitsen.
Met dit gegeven heeft M-Management een website gemaakt met deze
indeling als hoofdthema.
Er is nog een facet waar men zeker vandaag de dag rekening mee moet
houden en dat is het mobiele gebruik van internet.
Je kunt simpel weg niet meer aankomen met een site die vol staat met
alleen tekst en aanklikbare citaten.
Dat werkt niet op een klein scherm en ook op een groot scherm is dat
voor veel mensen onoverzichtelijk en zelfs verwarrend.
Daarom werkt het kompas van M-Management net als in het verkeer
met duidelijk terugkerende en herkenbare afbeeldingen en logo’s.

#4-2b) potentiele oplossingen (zorgkompas)

De afbeeldingen zijn
door M-Management
zelf gemaakt.
Ook weet M-Management dat organisaties en
particulieren veel waarde hechten aan hun logo’s
Mede omdat dit logo in veel gevallen niet alleen herkenbaar is voor
hen, maar ook voor hun doelgroep en mensen die er ervaring mee
hebben.
Dit is dan ook de reden dat op het kompas de
logo’s van de verschillenden partijen staan.
Aangevuld met hun vestigingsplaats.
Dit geeft niet alleen een keuzeoptie van verschillende
partijen, maar biedt ook inzicht welke daarvan zich in
de
buurt bevindt.
Naast verschillende professionele organisaties staan er ook diensten en
projecten van M-Management in verwerkt.
Omdat niet elke partij even goed ervaren wordt en niet elke partij dat
gene biedt dat gewenst of noodzakelijk is.
Door dergelijke zaken inzichtelijk te maken kan de doelgroep nog meer
en beter geholpen worden zonder dat M-Management daarbij zelf
altijd eerst overleg moet hebben met een partij zonder dat dit extra
inzet vergt.

#4-2c) potentiele oplossingen (zorgkompas)
M-Management heeft als
belangrijkste prioriteit het
belang van haar
doelgroep.
Wij bedenken niet wat
wat goed of belangrijk is.
De beleving van de
doelgroep hierin staat voorop.
Daarom verzamelen en publiceren we niet alleen informatie, maar
willen we weten wat er speelt onder de doelgroep.
Dit doen we met een afgesloten rating systeem.
Deze alleen het aantal keer dat er gestemd
is en de gemiddelde waarde daarvan.
Hier heeft M-Management totaal geen invloed op.
Waar M-Management wel invloed op
heeft en wat wij daarom ook willen gaan opzetten is
deinventar een optie wens en behoefte in de benaderbaarheid en
omgan
ervaring van alle meewerkende partijen.
In principe vanuit het oogpunt van onze doelgroep.
Maar dit is op zich nog niet eens vereist.
Zolang het onderzoek maar gericht is op
Arnhem
een variabele leeftijd en urgentie.

secretariaatECUV@rijnijsel.nl

#4-2d) potentiele oplossingen (zorgkompas)
Met de inventarisatie van
de wens en behoefte op
het gebied van de mate
benaderbaarheid van
partijen, kunnen we de
rating een meerwaarde
geven.

De lijst vormt dan de zogenaamde 100% norm.
Waaraan een partij gemeten kan worden.
Haalt een partij 1/3 van die 100% dan krijgen ze Brons,
Halen ze tot 2/3 Zilver, meer dan 2/3 betekent Goud.
Niemand kan 100% scoren dus elke waarde meer
dan die 2/3 is per definitie goed.
De twee resultaten die daaruit komen zijn dan,
Goud met een matige waardering.
Meestal claimt en eist die partij veel maar
het resultaat is overwegend teleurstellend
of zelfs slecht te noemen.

Een ander resultaat is Brons met een goede waardering.
Dit zijn specialisten die beperkt zijn in een specifiek vakgebied.

#4-2e) potentiele oplossingen (zorgkompas)
Met deze vergelijking kan
men een keuze maken op
basis van ervaringen
anderen.
daarom staan partijen per
provincie ingedeeld
We doen dit ook op het internationale vlak.
Veel Nederlanders emigreren en sowieso
werkt defensie ook veel internationaal samen
dus waarom kunnen we dan niet leren van de
hulp en zorg in het buitenland?
Daar komt nog bij dat sommige vormen van zorg en hulp niet
altijd in elk land te krijgen zijn en dan is het goed om
ook over de grens te oriënteren naar mogelijkheden.
Bovendien zitten er over heel de wereld verschillende
specialisten die je anders nooit zou kunnen vinden,
laat staan gebruiken.
Dus ook op dit vlak komt een internationale samenwerking zeer goed
van pas en kan deze zeer waardevol blijken.

#4-3a) potentiele oplossingen (buddykompas)

a

Ondanks dat we
af willen van de
onderlinge verdeeldheid
weet M-Management ook
dat het “Wij-gevoel” wel
degelijk het sterkste is bij
het onderdeel waar een

persoon
gediend heeft. Ook de
gene die over een dierbare
contact zoekt zal zich
met name daar op
richten als het gaat om de noodzaak of behoefte.
Daarom is een netwerk van sociaal contact een grote meerwaarde
voor het vinden van informatie, sociaal contact en hulp of zorg.

#4-3b) potentiele oplossingen (buddykompas)
M-Management is van
mening dat we meer open
moeten staan voor
innovatie en toewijding.
De meeste en beste
oplossingen komen vaak uit
de doelgroep zelf.
Vaak uit nood geboren maar ook door creativiteit
of juist door out “out of the box“ denken en handelen.
Vrijwilligers, studenten en ieder ander die een
goed idee hebben welke de zorg of hulp kan
aanvullen of zelfs verbeteren moeten de
kans krijgen die aan te bieden.
Waarbij niet alleen een vakjury een stem heeft maar ook de doelgroep.
Met diezelfde intentie moeten mensen ook voor hun
inzet kunnen worden beloond.
Het valt niet altijd mee om voor een organisatie
die (afhankelijk van vrijwilligers ), goede
en loyale mensen te vinden.
Een (koninklijk?) lintje dat gekoppeld is aan een
voordracht en beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie
zou daarin een positieve rol kunnen spelen.
Bovendien toont het goodwill van de overheid en een prima promotie
van een dienst of product.

#4-3c) potentiele oplossingen (stresvrij oud&nieuw)
Een ander punt dat ook via
het loket eenvoudig een
ondersteunende rol in de
noodzaak en behoefte kan
spelen is het in kaart
brengen van time-out
locaties.
Zoals tijdens oud & nieuw.
Iedereen moet Oud & Nieuw gewoon als traditie kunnen vieren, maar
niet iedereen ervaart deze traditie op dezelfde manier.
Gelukkig voor de mensen die daar moeite mee hebben ontstaan er
steeds meer locaties die tijdens “oud & nieuw” rustig zijn, ook omdat
huisdieren hier last van hebben.
Door deze op het kompas per provincie in kaart te brengen, bied je dus
voor hen die dat wensen de mogelijkheid
zich aan deze onrust te onttrekken en
kunnen mensen die dat wel willen een
traditie gewoon blijven vieren.

Dat is winst voor die locaties en
voor de doelgroep zelf.
Zeker als de locatie dit voor een
gereduceerd tarief of gratis doet.

#4-4a) potentiele oplossingen (buddykompas)
Nog een punt dat naadloos
aansluit op de vuurwerkvrij
locaties is de zogenaamde
“Time-out” mogelijkheid
M-Management noemt dit
B&B omdat het in dit geval
altijd gaat om een kort
verblijf, met het grote
verschil dat het om sociale opvang gaat.
Je moet hier bijvoorbeeld denken aan
iemand die even uit een stressvolle thuis
situatie moet of iemand die misschien
helemaal geen noodzaak heeft maar een
logeerplek zoekt voor een reünie die te ver
van huis is en met het OV niet (op tijd) kan komen.
Denk hierbij ook aan inloophuizen, B&B’s, campings en zelfs hotels.
Als het maar locaties zijn die bereid zijn om voor de doelgroep van
M-Management tegen een gereduceerd tarief of gratis ontvangst aan te
bieden.
Dit kan dus het hele jaar door zijn en zowel
op nationaal als internationaal vlak.

#4-5a) potentiele oplossingen (support & Respect)
Niet alleen de tradities
moeten gewaarborgd
blijven, maar ook
het imago van het nut en
noodzaak van onze
militairen.
Met het uitsterven van de
WOII-generatie en de te
vaak negatieve nieuwsgeving in de media over misstanden en
problemen krijgt de militair te vaak een stempel die niet strookt met de
werkelijkheid en het bevordert al helemaal niet de reputatie van onze
mannen en vrouwen die inzet en offers leveren voor en namens ons
land.
Daarom gebeurt het te vaak dat iemand die
vanwege dat onbegrip zelfmoord pleegt, of
jaren lang afgezonderd leeft na overlijden
geen fatsoenlijke uitvaart kan krijgen.
Gelukkig zijn er steeds vaker mensen die
daar wel aandacht voor hebben en die
zouden M-Management graag meer
willen promoten.
O.a. door deze ook op het
kompas per provincie en op
krijgsmacht deel te tonen.

#4-6a) potentiele oplossingen (crisisteam)
M-Management is ook van
mening, dat met het
opzetten van een dergelijk
sociaal netwerk vaker en
sneller signalen
van noodzaak aan het licht
komen.
M-Management heeft niet de ambitie zelf een
zorg verlenende organisatie te worden, maar wil zich
juist bewust beperken tot het stimuleren en
promoten van de zorg en hulpmogelijkheden die er
(nodig) zijn.
We zullen ook de crisispartijen op het kompas zetten.
Zodat de contacten van het Buddykompas en de bezoekers van het
kompas deze sneller en makkelijk kunnen vinden en bereiken.
Het is dan ook de wens om steeds meer met dergelijke partijen
om de tafel te zitten om te kijken hoe en wanneer we die het meest
efficiënt kunnen inzetten.
We moeten absoluut voorkomen dat steeds meer mensen buiten de
boot vallen. Iedereen moet geholpen kunnen worden!

#4-7a) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)
De overheid moet open
staan voor innovatie en
vooruitgang en dat werkt
vaak het beste als je daar
ook een platform voor
biedt.

Een goed voorbeeld daarvan is de “Huishoudbeurs” een jaarlijkse beurs
waar van alles op het gebied van het huishouden te vinden en te
beleven is.
Een goed idee om op die basis een beurs te organiseren over
verschillende vormen van therapie, hulpmiddelen of diensten. Maar ook
voor diensten en producten op het gebied van sociaal contact. Open
voor alle organisaties, bedrijven, specialisten en instanties die iets met
onze doelgroep hebben of daar onderdeel van uit maken.
Op die manier wordt het voor de doelgroep mogelijk om zich beter te
oriënteren op de zorgmarkt. Alle partijen kunnen door de korte lijnen op
een beurs ook elkaar ontdekken en beter samenwerken/ afspraken
maken. Dat kan weer tot innovatie of verbeteringen leiden. Tevens zou
een beurs een mooi platform zijn voor de certificering en beloning voor
inzet.
Door de grootte en variatie in diensten en producten zal het evenement
veel interesse wekken en dat is weer goed om thema’s voor jong en oud
onder de aandacht te brengen.

#4-7b) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)

Business Development

Overig
klein

travel

Outdoor &
groot materieel
Hulp, zorg
belang

#4-7c) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)

gediend

De beurs wordt een openbaar evenement die
op meerdere dagen gehouden kan worden.
Met elke dag iets speciaals als extra attractie.
Maar wat onderscheidt deze beurs dan van de
Haagse Veteranendag.
Op de eerste plaats richt Den Haag zich op de
veteraan en niet (zoals M-Man.) op allen die
hebben en zeker niet op familie en vrienden.

Bovendien is Den Haag een soort van geregisseerd bedankje, waarin
men vooral een beeld schetst
hoe trots men is en niemand
zich kwetsbaar
op kan of wil stellen ten
aanzien van bestaande
noodzaak en behoefte.
Daarnaast is de locatie en de
potentie tot groei erg beperkt.
Ook staat men onvoldoende
open voor innovaties.
Dus de beurs kan en zal vanaf
het eerste moment dan ook groter zijn dan het gebeuren in Den Haag.
M-Management sluit dan ook niet uit dat op den duur Den Haag zal
verhuizen naar de Rai of dat Den Haag deze opzet zal gaan overnemen.
Dus moeten we zorgen dat dit goed wordt vastgelegd.

#4-7d) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)

Business Development

Het theater kan in het teken staan van lezingen
, presentaties en/ of projecties
waar liever wat minder storende elementen
omheen gewenst zijn.
Eventueel kan de zaal opgesplitst worden in kleine standhouders bij de
ingang en afhankelijk van het animo kan van het balkon een VIP-lounge
gemaakt worden.

#4-7e) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)
De beurs heeft nog een bijkomend
voordeel en functie.
De doelgroep kan zich niet alleen zelf oriënteren,
maar alle partijen onderling zelf ook.

Hoewel vele de neiging hebben om collega’s als
concurrent te zien is dit juist ook een gelegenheid
om elkaar te leren kennen en waar mogelijk bruggen te leggen.
Waarom niet elkaar aanvullen en versterken als je daarmee tijd en geld
kunt besparen?
Dat is wel zo prettig voor de doelgroep en daar zou hulp over moeten
gaan volgens ons!
Bovendien kunnen partijen die een dienst of product aanbieden deze
met een mooie promo actie onder de aandacht brengen.
Zo kunnen nieuwe innovaties gepresenteerd worden.
Maar ook
Zoals de huishoudbeurs zelf zegt in de promotie
grootste en gezelligste evenement van Nederland:
de Huishoudbeurs! Kom proeven, proberen, passen en natuurlijk ook
heerlijk shoppen. Er is voor iedereen iets te ontdekken.
Dat is wat onze beurs ook moet gaan worden.

#4-7f) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)
Op de beurs staat de militair in het algemeen
met alle aanverwante zaken en partijen centraal.
Bv vanuit zorg of dienstverlenend oogpunt
Alles m.b.t. militairen kan en mag.
Dit mag zowel commercieel als sociaal zijn, zolang
de intentie maar open en eerlijk is.

Zoals eerder genoemd spelen ook de aanverwante ouders ,partners en
kinderen een belangrijke rol.
Mede omdat zij ook een belangrijke rol spelen in de noodzaak en
behoefte van de militair en zij daardoor zelf een ook noodzaak en
behoefte hebben.
Ook voor hen moet de beurs een platform zijn voor oriëntatie.
Dit laatste is extra belangrijk omdat de zogenaamde WOII-generatie
medio 2030, door uitsterven niet meer bestaat.
Dus alle zaken die destijds voor hen waren geregeld zijn niet meer
toepasselijk of sterk veranderd en daar moeten we NU al op inspelen.
Na WOII zullen Korea en KNIL-veteranen op de voet volgen. De nieuwe
oude veteranen worden dan de Libanon-gangers en die hebben sowieso
al te maken met het nieuwe beleid.
Die ervaren nu al en nog steeds wat M-Management “Alcatrazsyndroom” noemt.

#4-7g) potentiele oplossingen (support & respect Beurs)
Naast de samenwerking van
aanwezige partijen op deze
beurs geld dit ook zeker
voor M-Management.
Dit kan op twee manieren,
op de eerste plaats om voor
de stichting
samenwerkingsverbanden
te realiseren die in het belang zijn van de doelgroep en haar doelstelling.
Maar ook om gunsten voor onze leden te werven.
Denk hierbij aan exclusieve aanbiedingen of
structurele kortingen.
Iemand moet dan wel daadwerkelijk zelf lid zijn.
gunsten aan leden zijn NIET overdraagbaar.
Niet aan aanverwanten en ook niet aan andere
sympathisanten.
Dit is anders voor sponsoren die een exclusieve
dienst of product voor ons beschikbaar stellen.
Die zijn voor iedereen toegankelijk met als enige
uitzondering dat een lid hier korting op krijgt.

#4-8a) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Sinds de invoering van de veteranenwet vallen
tal van (ex)Militairen letterlijk tussen wal & schip
van regelgeving en potentiele hulp en zorg.
Met als gevolg dat niet alleen hulp/zorg te lang
op zich laat wachten maar ook dat deze zelfs
helemaal niet wordt geboden met alle gevolgen
van dien.
Dit betekent dat een(ex)Militairen in het meest extreme geval
zelfmoord overweegt en misschien zelfs pleegt.
Wat weer negatieve effecten heeft op een gezin dat getraumatiseerd
en gefrustreerd achterblijft.
Daarom is er een imagoverandering nodig.
Zowel burgers als militairen moeten weer trots kunnen zijn! Zij moeten
de vrede en veiligheid die zij vertegenwoordigen eren en respecteren.
Zo wordt de drempel tot de hulp ook lager en kan zorg worden
geboden.
Een goed voorbeeld is de Engelse “Poppie”. Dat symbool staat allang
niet meer voor de eerste wereldoorlog, maar staat nu symbool voor
alle gevoerde conflicten.
Ook in Amerika maken ze geen onderscheid tussen militairen
onderling. Je hebt gediend en bent veteraan, je hebt gediend om de
Amerikaanse vrijheid te waarborgen. Of je nu op een gevechtsmissie
bent geweest of niet.

#4-8b) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Ook wij moeten naar een collectief
waarin we elkaar respecteren en van elkaars
verschillen leren en elkaar aanvullen en
versterken.
Ook als iemand geen veteraan is mag hij/ zij trots zijn op zijn
diesttijd.
Ongeacht geslacht, voorkeur, geaardheid, overtuiging,
dienstverband, tijdvak, onderdeel, functie, rang, etc etc.
Iedereen is op de eerste plaats militair en die overeenkomst
verbindt alle militairen.
Actieve Militairen, Veteranen en oud gedienden, zowel
annen als Vrouwen.
Bijkomend voordeel van dit symbool is dat militair en
veteraan in meeste andere talen ook met een M of v
beginnen dus ook daarin komt dit symbool van pas.
We werken immers vaker in internationaal verband samen
en dan kan je met dit symbool ook op internationaal vlak
een brug slaan op gebied van erkenning en waardering.
Daar bij dat de WOII-generatie aan het uitsterven is en dat
we er nu al rekening mee moeten houden dat de
jongere generaties de tradities zullen overnemen.
Daarom moeten we die ruimte nu al creëren.

#4-8c) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Als wij willen voorkomen dat we de burger op
enig moment, moeten gaan uitleggen waarom
de militair nog steeds belangrijk is voor onze
vrede en veiligheid, moeten we zorgen dat
burgers het belang van militairen blijven in zien.
En nog veel belangrijker, dat militairen zien dat ze er niet
alleen voor staan.
Dat bereik je het beste door een standaard symbool te
integreren in nu al bestaande tradities en deze mee te
nemen in nieuwe en aanvullende tradities.
Dit kan zowel nationaal als
internationaal .

#4-8d) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Als symbool hebben we een
standaard wimpel voor
grote en kleine
uitvaart ceremoniële inzet.
.

Op die manier kun je naar
collega’s en
dierbaren een
een blijk van respect tonen.
De wimpel kan op de kist of in de buurt van een kist
gelegd of opgehangen worden.
Daarmee creëer je een uniforme en neutrale blijk van
erkenning en waardering.
Op elk moment herkenbaar en een item dat
iedereen naar eigen inzicht en behoefte kan inzetten.
Voor zowel openbaar gebruik als besloten kring.

#4-8e) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Ook buiten kan
de wimpel een waardevolle
bijdrage leveren bij oude
en nieuwe tradities.
Omdat een wimpel buiten
elk vlaggenprotocol valt
kan deze dus altijd en
overal worden gebruikt.
Zo kun je een locatie markeren om aan te geven dat
deze een sociale of dienstverlenende betrokkenheid met de
militair heeft.
Ook kun je hier een specifieke datum of ceremonie mee
markeren en daarmee respect uitdragen.
Zodat de omgeving hier ook op gewezen wordt.

#4-8f) potentiele oplossingen (collectieve herkenbaarheid)
Die omgeving kan er ook voor kiezen
om dan meer betrokkenheid te tonen.
Met als belangrijkste voordeel dat mensen
die doorgaans geen aandacht krijgen toch
erkenning krijgen.
Het uitdragen van die erkenning kan subtiel op de
kleding alsook openlijk aan een vlaggenmast of stok.
Met name het 4-5 Mei gedachtengoed zou hiermee gered
kunnen worden.
Want door het uitsterven van de WOII-generatie verdwijnt
ook het gevoel van betrokkenheid en vergeet men dat
alle missies
en andere militaire inzetten sinds
1945 ook een gevolg van die twee
wereldoorlogen zijn.

#4-9a) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)

in de

Om zoveel zaken te kunnen
behartigen en daar enige
structuur in te krijgen heeft
M-Management een unieke
organisatieopzet bedacht.
Die alle zakelijke belangen
stichting plaats en al het
sociale zaken in de

vereniging.
Op deze manier wordt de organisatie
zelf neutraal en staat het belang van
de doelgroep en de
doelstelling voorop.
Dit is cruciaal voor
onze doelgroep.
Omdat die zich te
vaak in de steek
gelaten voelt en te vaak onvoldoende gehoord en gezien wordt.
Dat is met deze opzet nagenoeg onmogelijk, omdat zowel de doelgroep
als de partijen die zich hiervoor uitspreken en inzetten onderdeel
worden van de organisatie.
Dat geldt voor de klankbordgroep maar ook voor een actieve partij. Zij
werken samen en maken M-Management tot een platform van
aanvulling en versterken.

#4-9b) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
Het bestuur heeft
zelf voornamelijk een
bemiddelende rol in de
organisatie opzet.
Dat lijkt kleinschalig maar is
in werkelijkheid veel groter
dan het lijkt.
Zij dienen als geen ander
het zogenaamde Z.A.C.V te beheersen en te waarborgen.
Er zijn in Nederland wetten en regels die beleidsbepalend zijn.
Daarnaast bestaan er ook vakbonden
en andere belangen (patiënten)organisaties,
die dergelijke beleidsvormen ter discussie
kunnen stellen.
Dus er is helemaal geen reden
om zaken niet op orde te hebben.
Laat staan om iemand hulp of zorg
te onthouden die nodig of wenselijk is.
Vandaar ook het interactieve beleid
van elkaar wederzijds aanvullen
en versterken.

#4-9c) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
Als beleidsmakers en/ of belangenorganisaties
dat niet kunnen of willen omdat ze vrezen voor
ingewikkelde situaties of (extra) kosten, moeten
zij beseffen dat met betere hulp en zorg deze
situaties te beperken of in veel gevallen zelfs te
voorkomen zijn en dat men daarmee ook tijd,
geld en leed bespaard!
Conclusie, geld besparen op lange termijn i.p.v. de korte termijn.

Het negeren van Z.A.C.V zou ons
inziens dan ook strafbaar moeten zijn.
In principe is dat zelfs al zo.
Vaak komt dit niet naar buiten omdat de
doelgroep of de belangenorganisaties daar
niet of nauwelijks op reageren..
Van de belangenorganisaties mag
op zijn minst verwacht worden dat zij op de hoogte zijn van de
noodzaak en behoeftes van de doelgroep.

#4-9d) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
Potentieel, regels, noodzaak en behoefte
vormen de reden dat M-Management de
zogenaamde basisniveau-verdeling hanteert in
de organisatie.
M-Management bestaat 3 niveaus
De organisatie zelf is Niveau2, De doelgroep is
Niveau1 Door zoveel mogelijk samen te werken
met de doelgroep toon je jezelf niet alleen betrokken, maar blijf je ook
op de hoogte van de ontwikkelingen in noodzaak en behoeftes.
De doelstelling is vertegenwoordigd in Niveau3, hierin zitten alle
contacten waarmee je als organisatie te maken hebt waaronder
doelgroep vertegenwoordigers en hun belangenbehartigers.

Daardoor zorg je dat jouw beleid en structuur voldoende flexibel is om het doel
te verwezenlijken waar je voor staat.
Met een dergelijke opzet kun je je juist onderscheiden van partijen die dat niet
kunnen of willen of in uitzonderlijke gevallen dat zelfs mogen.
Er is dus NOOIT een geldig excuus om uw potentie niet op te pakken en er is geen
geldig excuus om je zaken niet op orde te hebben.

#4-9e) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De overheid moet weer garant
staan voor de noden en
behoeftes van het land
en al zijn inwoners of indien
nodig ruimte maken
voor hen die daarvoor
kunnen zorgen.

De belastingbetaler moet directe inspraak krijgen op het te voeren beleid.
De overheid is immers in dienst van het volk, het volk is niet onderdanig
aan de overheid.
Zoals gesteld in het hiervoor genoemde schema is
De overheid Niveau 2,
welke in samenwerking met
vertegenwoordigende partijen uit Niveau 3
de doelstellingen bewaken en beleid uitvoert.
de bevolking is de doelgroep in Niveau 1
waar alles om draait.
Dit vormt de kern van oprecht een doelgroep vertegenwoordigen
en het vertegenwoordigen van een doelstelling.
concreter gesteld, DEMOCRATIE

#4-9f) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De stichting heeft tot doel
alle diensten en producten
die op welke manier dan
ook in het belang of in de
interesse van onze
doelgroep, inzichtelijk en
bereikbaar te maken.
Zo breed als dat klinkt is het ook.
M-Management kan en wil niet op de zorgstoel zitten.
Daar zijn we niet op ingericht en niet voor getraind, laat staan toe
bevoegd.
We kunnen de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn transparant
en bereikbaar maken en we kunnen ook inzichtelijk maken hoe onze
doelgroep dit ervaart . Ook kunnen we kenbaar maken hoe onze
doelgroep dit liever anders zou willen zien.
Om die reden is de stichting opgedeeld in de volgende groepen.

#4-9g) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De leden vormen de
vertegenwoordiging van
onze doelgroep.
Ieder lid is stemgerechtigd
en de meerderheid van
stemmen in de ledenraad
is doorslaggevend in de
besluitvorming.
M-Management is sterk van mening
dat je je niet voor een doelgroep in kan zetten als je niet de bereidheid
heb naar hen te luisteren, laat staan als je daar niet eens voor open
staat.
Daarom zal over alle zaken met de ledenraad overlegd worden en indien
nodig hierover gestemd worden.
Dit geldt ook voor zaken waar het bestuur over twijfelt of die
verdeeldheid brengen.
De uitslag van die stemming zal dan ook doorslaggevend zijn.
Anders is dat bij een poll-stemming.
Hierin wordt dan met name opgeroepen om het bestuur te adviseren
of te informeren.
De uitslag daarvan wordt dan besproken met de RvT omdat niet altijd
elke wens of advies altijd haalbaar of legitiem is.

#4-9h) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De RvA zijn partijen
waarmee we
samenwerken.
Met name met de

vertegenwoordigers van
belangenorganisaties.

Omdat iedereen in onze doelgroep uniek is, wat ook om een unieke
aanpak vraagt is het goed om dat ook apart te kunnen betrekken in
besluiten.
Zeker als het gaat om doelgerichte
diensten en projecten.
Dat vraagt om een duidelijk
aanspreekpunt.
Immers, defensie is meer dan
alleen een verzameling van verschillende wapens,
dienstvakken en missies en
Ook die hebben allemaal
een beleving en behoefte.

#4-9i) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
Wat betekent dit in de praktijk?
#1) Er moet een eenduidige ingang zijn voor de
doelgroep. In het geval van defensie moet er één
ONAFHANKELIJKE partij op Niveau 2 opereren,
met daaraan gekoppeld de crisisdiensten.
Zodat defensie snel op de hoogte is dat iemand
deel uitmaakt van haar doelgroep. Afhankelijk
van de situatie dient defensie dat adequaat door
te zetten.

Als blijkt dat MGGZ of LZV niet de benodigde
hulp/ zorg kan bieden, dienen zij op zijn minst
door te verwijzen en het medisch dossier te
delen.
Deze samenwerking moet ook tot stand komen
met de
overige (burger)zorginstanties.
Met name omdat de psychische klachten veelal na diensttijd ontstaan
en omdat nabestaanden van militairen ook vaak problemen ervaren
als dat gebeurd.
Zoals een kind dat in een PTSS gezin opgroeit, een partner die met
medische of psychische problemen te kampen krijgt of ouders die hun
kind tijdens of ten gevolge van de missie achteraf verliezen.

#4-9j) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De RvT zijn partijen
waarmee we
samenwerken
en dan met name de
vertegenwoordigers van
belangenorganisaties die
een wakende rol spelen.
M-Management is niet op de hoogte van alle wetten en regels die voor
de complete doelgroep van belang zijn.
Als M-Management iets nieuws wil introduceren op initiatief van de
doelgroep moet er een back-up of toezichthouder zijn die zich hierover
buigt.
Bijvoorbeeld als M-Management geconfronteerd wordt met interne of
externe zaken die arbitrage behoeven.
Denk hierbij aan misstanden binnen de organisatie of bij onze leden.
Maar ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren.
M-Management vertegenwoordigt een doelgroep en daarbij is het wel
een wens maar geen voorwaarde dat een persoon
ook daadwerkelijk lid is.
Uiteraard hoopt M-Management hiermee ook weer leden en
samenwerkingen te werven.

#4-9k) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
In plaats van iemand steeds
“van het kastje naar de muur” te
sturen dient de zorg of hulp verlening
op de hoogte te zijn van geldende
regels en behandelmogelijkheden.
Dat betekent dat je niet op je (gespecialiseerde)
eilandje blijft zitten maar om je heen kijkt
naar potentie en mogelijkheden en aansluiting zoekt. Maar ook dat je
cliënten doorverwijst naar een andere arts als de situatie daarom vraagt.
Bij defensie kennen onderofficieren de afkorting “Z.A.C.V.”
Zelfstandig, Actief, Creatief, Verantwoordelijkheid besef.
Deze afkorting wordt gebruikt als maat voor inzet en resultaat en zorgt
ervoor dat je weet wat de functie en de uitvoer inhoudt,
dat je op de hoogte blijft van en de (aan)geleerde procedures gebruikt,
dat je problemen niet uit de weg gaat maar die oplost en dat je je
bewust bent van wetten & regels.
Als instantie blijf je in bijna alle gevallen in gebreke als je te laat handelt
en mede daardoor geen resultaat boekt.
Z.A.C.V is een stok achter de deur om iemand aan te kunnen spreken op
functioneren en handelen. Dit kan een probleem zijn voor veel zorg en
hulpverleners, maar als je je bewust bent van het te voeren beleid, een
doel hebt en je grens bewaakt dan is dat niet nodig.

#4-9l) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De CT partijen waarmee
we willen samenwerken
en dan met name
de grote overkoepelende
organisaties die zich bezig
houden met crisis situaties.
Concreet betekend dat dat M-Management
te maken krijgt met 3 spelers
die elk slechts tot op een zekere hoogte
kunnen, of mogen handelen en
die weer afhankelijk zijn van anderen.
Dit maakt de produce
en het te voeren beleid erg omslachtig,
onoverzichtelijk en onhandig.
Dat is in normale omstandigheden al
vervelend maar in crisis helpt dat al
helemaal niet en dat MOET dan anders.
Het crisisteam moet daarvoor zorgdragen.
Om misbruik tegen te gaan zijn deze
contacten alleen bekent bij de
RvT en die bepaald ook of hier een
beroep op gedaan kan/moet worden.

MGGZ

#4-9m) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
NIEMAND van onze doelgroep mag in de steek
gelaten worden en dat is waar de RvT en CT
garant voor staan.
Minstens zo belangrijk is dat
zij op hun beurt een belangrijk klankbord
vormen voor en namens de doelgroep en de
doelstelling van M-Management.
Het is dan ook niet zo raar dat M-Management al
jaren op zoek is naar een locatie waarvan uit deze zaken gecoördineerd
en ondernomen kunnen worden.
Iets dat tot op heden vooral gedaan wordt via de website.
Echter de escalaties uit het verleden
hadden in bijna alle gevallen beperkt
en zelfs voorkomen kunnen worden als
er eerder en goed was
opgetreden.

Behalve lering trekken uit
die urgente zaken
moeten we vooral leren deze te
beperken en te voorkomen.
Zodat het ligt niet alleen rood is.

#4-9n) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
Grootste probleem in het
huidige defensiebeleid is
misschien wel dat eenheden
van defensie
gedurende een inzet meer
en meer worden
bestuurd of geleid door een
verbond
van internationale
samenwerkingen.
Waar defensie in het verleden met name nationale
`veiligheid als prioriteit had en daar ook op was
ingericht is dat belang sinds WOII verschoven naar
het internationale belang.
De hulp en zorgverlening zijn daar niet op
ingespeeld.
Dat kan en moet anders en daarvoor zouden we
dus ook meer op internationaal vlak naar elkaar
moeten kijken om te zien hoe dat internationaal is geregeld..
Welke organisaties bestaan er, wat doen zij en kunnen wij elkaar
versterken en aanvullen?
Precies dat is de insteek van het internationale team.
Om kennis en ervaring op te doen van andere landen die mogelijk
dezelfde problemen hebben als Nederland.

#4-9o) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
M-Management wil daarin zelfs nog een
stap verder gaan door een heuse franchise op te
zetten.

Waarin elk land een eigen M-Management heeft.
Dat zich op de eerste plaats richt op zijn eigen
nationale doelgroep met dezelfde doelstelling en
hetzelfde beleid als het Nederlandse Mmanagement.
Voor elke franchise is nodig een;
Voorzitter van het hoofdbestuur,
Een vertegenwoordiger van de RvT,
Een vertegenwoordiger van de RvA,
Een Notulist (als administratieve back-up)
Het is dan ook van groot belang dat deze personen zowel in geschrift als
mondeling meertalig zijn.
Hierbij is het vooral belangrijk dat de betrokken functionarissen met
name het belang van de doelgroep voor ogen houden.
Zaken als zelfverrijking, positiemisbruik worden daarmee voorkomen.

#4-9p) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)

maken met

De reden dat van elke franchise de voorzitter
, de RvT vertegenwoordiger en de
RvA vertegenwoordiger zitten houden heeft te
maken met
het gegeven dat op die manier zowel doelgroep,
doelstelling en organisatie zijn vertegenwoordigd.
Zodat deze indirect overal bij betrokken is.

Dit heeft ook een belangrijk praktisch voordeel.
De vertegenwoordigers kunnen na afloop
snel en makkelijk kleinere zaken, zonder extra
overleg snel oppakken.
Verder wordt er gewerkt met een normale agenda.
Dit scheelt weer enorm in de efficiëntie van ons
beleid.
Hiermee komt ons ZACV-beleid weer tot zijn recht.

#4-9q) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
De vereniging heeft het
doel om een klankbord te
zijn voor noodzak en
behoefte van onze
doelgroep.
In de breedste zin van het
woord..
Met alle veranderingen in het politieke beleid die op hun beurt weer van
invloed zijn op hulp, zorg, vrede en veiligheid zijn het de militairen die
hierin veelal het sterkste de gevolgen ondervinden.
Neem bijvoorbeeld het aantal geregistreerde veteranen.
Dat is tussen 2017 en 2020 afgenomen van 115.000 naar 110.000
Uitgezonderd zijn de militairen zonder erkenning met hun aanverwante
familie .Die groep is misschien wel 4 x groter.
Zo groot is de totale doelgroep in Nederland.
Daarom vind M-Management het ook onterecht
dat de veteranenwet er is. In de huidige vorm zou
daar een dikke streep door moeten.
IEDERE MILITAIR dient voor of
namens zijn land. Iedere militair is uniek en kan
een eigen vraag voor hulp of zorg ontwikkelen
ongeacht of hij op missie is geweest.
Hetzelfde betreft het respect en/ of waardering voor die inzet.

#4-9r) potentiele oplossingen(Z.A.C.V-beleid)
M-Management wil daarom één symbool dat
die verschillen onderling respecteert en
verbind tot één collectief.
Je bent op de eerste plaats mens en
juist als mens ben jij of een familielid
van jou militair geworden.
Voor de inzet als militair zijn er mogelijk offers
gebracht en daar heeft niet alleen de militair
zelf mee te maken, maar ook het gezin.

Daarom werven we uit onze leden ook
vrijwilligers die de M-Management
diensten en projecten met hun inzet en
betrokkenheid mogelijk willen maken.
Daarom zijn onze leden verenigd en
daarom is M-Management zelf ook
onderdeel van de doelgroep en haar
noodzaak en behoefte.
Samen staan we sterk
samen zijn we één
collectief met hetzelfde
belang.

#4-10a) potentiele oplossingen (M-Home) herstellingsoord
Al in 1911 was er een accommodatie die
garant stond voor opvang, zorg en respect.
In eerste instantie in handen van het Rode Kuis.
Waar het als herstellingsoord diende voor
militairen die
gewond waren geraakt tijdens de meidagen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Kareol door
de Nederlandse overheid geconfisqueerd en
gebruikt als sanatorium, Kareol in 1911, Ardenhout
waar oorlogsgewonden konden aansterken.
De vereniging van deze
veteranen, de vereniging BNMO deze gaf
een periodiek uit dat toepasselijk nog altijd
de naam "De Kareoler" draagt.
In 1949 verkocht de Nederlandse Staat
Kareoler aan de heer D.H. Pasman, een
vermogend paardenliefhebber, die o.a. de
centrale hal liet verbouwen, waardoor de
Kareol in juni 1974
oosterse sfeer van de hal verdween en het
Kareol in januari 1978,
een meer
achtergevel
klassiek en
monumentaal
karakter kreeg.

Kareol in januari 1978

#4-10b) potentiele oplossingen (M-Home) woonoord
In 1957 werd het woonoord in Doorn opgericht.
de BNMO in 1970 de
Stichting Fondsen
-werving Militaire
Oorlogs- en Dienst
-slachtoffers
(SFMO) op.
Zij onderhoudt met de BNMO een subsidierelatie.
De SFMO heet sinds 2007 het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg (vfonds). In 1960 richt de BNMO samen met het Militair
Revalidatie Centrum (MRC) de Nederlandse Invaliden Sportbond
tegenwoordig Gehandicaptensport Nederland. Ook was de BNMO
betrokken bij de oprichting van de World Veterans Federation (WVF)
(1950). Het verzoek aan de overheid om haar bijdrage te leveren aan de
nazorg voor veteranen en dienstslachtoffers resulteerde in het jaar 2000
in de oprichting van het Veteraneninstituut (VI) In dit initiatief trokken
onder meer de BNMO, het Veteranen Platform (VP) en het ministerie van
Defensie gezamenlijk op.
Omdat de uitvoering van zorgtaken en belangenvereniging soms lastig
werkt en omdat er behoefte is aan verbreding van de dienstverlening
werd de BNMO in 2007 gesplitst:
Stichting de Basis is werd geboren.
De Basis neemt sindsdien de zorgverleningstaken op zich en de
BNMO gaat verder als vereniging en belangenbehartiger.

#4-10c) potentiele oplossingen (M-Home)
Op het moment dat het voormalige BNMO
gebouw in Doorn te koop kwam had MManagement zelfs al een financier achter de
hand die bereid was de overname mogelijk te
maken.
Het plan was toen om de stichting MManagement er te huisvesten en om
verder alles in de oorspronkelijke
opzet en doelstelling te behouden.

Dat dit plan potentie had en nog steeds heeft blijkt wel uit de berichten
in de media.
Precies datgene wat de BNMO had opgebouwd en wat MManagement wilde behouden en handhaven wordt nu wordt gemist.
Met het realiseren van M-Home wil M-Management zelfs nog een
stapje verder gaan door eigen diensten en projecten aan te bieden die
doelgroep & doelstelling met elkaar verbindt en inspeelt op de
(individuele) noodzaak & behoeftes.
Op die manier is M-Home 24-7 op elke denkbare manier bereikbaar
maken voor onze gehele doelgroep.
Die eenvoudige bereikbaarheid was er in de tijd van het C.A.P. wel en is
met het invoeren van de veteranenwet nu veel te beperkt.
Waarom? Omdat iets moois commercieel is verkocht.

#4-10d) potentiele oplossingen (M-Home) bereikbaarheid 24-7
Het plan was toen om de
stichting M- Management
er te huisvesten en om
verder alles in de
oorspronkelijke opzet en
doelstelling te behouden.
Dat dit plan potentie had
en nog steeds heeft blijkt
wel uit de berichten in de media.
Precies datgene wat de BNMO had opgebouwd en wat M-Management
wilde behouden en handhaven wordt nu wordt gemist.
Met het realiseren van M-Home wil M-Management zelfs nog een stapje
verder gaan door eigen diensten en projecten aan te bieden die
doelgroep & doelstelling met elkaar verbindt en inspeelt op de
(individuele) noodzaak & behoeftes.
Op die manier is M-Home 24-7 op elke denkbare manier bereikbaar
voor onze gehele doelgroep.
Die bereikbaarheid willen we
uiteraard in samenwerking doen met
de huidige partijen.
Maar door onze 24-7-365 bezetting
kunnen we wel een (doorgeschakelde)
back-up zijn voor de momenten dat
iemand geen contact krijgt

#4-10e) potentiele oplossingen (M-Home)centraal loket
Door de centrale ligging en
de basis van samenwerking
kunnen we ook aanvullend
en ondersteunend zijn in
het verzamelen en
verwerken van noodzaak en
behoeftes die nu blijven
liggen of onvoldoende
kunnen worden opgepakt die in het verleden wel werden opgepakt door
het oudere beleid van de BNMO.
Sterker nog als het aan M-Management ligt gaan we dit dan ook samen
met de BNMO doen.
Zij hebben immers al alle knowhow en connecties om dat snel en goed
op te zetten.
Tevens kunnen we met al die kennis en ervaring weer inspelen op al
onze andere diensten en projecten.
Die toch ook al in die gedachtegoed passen.

#4-10f) potentiele oplossingen (M-Home)
om dit te faciliteren zullen
we naast de receptie intern
verschillende werkplekken
creëren.
Van daaruit kunnen de
verschillende partijen beter
samenwerken en snel(ler)
communiceren.
Bovendien kunnen we organisaties waar we regelmatig mee
samenwerken voorzien van een werkplek.
Denk bijvoorbeeld aan een instantie als het “Leger des Heils” die via een
contactpersoon vanuit het M-Home kan samenwerken met andere LdH
onderdelen op verschillende locaties in het land.
Fungeren als een trechter voor alle communicatie doeleinden.
Op deze manier kunnen zaken adequaat en doeltreffend worden
opgepakt.
Elke afdeling kan, met in achtneming van te maken onderlinge afspraken
hierin geheel zelfstandig zijn beleid hanteren en uitvoeren.
Dit geldt ook lokale ondernemingen en instanties die een meerwaarde
voor M-Home of de landelijke doelgroep kunnen betekenen, ook zij zijn
welkom.

#4-10g) potentiele oplossingen (M-Home) Werkplek & meeting
M-Home moet het uitgangspunt zijn voor
organisaties en initiatiefnemers om elkaar
aan te vullen en te versterken.
De stichting wil hen dan ook
een platform kunnen bieden als presentatie en
ontmoetingsruimte.
Bijvoorbeeld door werkplekken en
vergaderruimtes beschikbaar te stellen.

#4-10h) potentiele oplossingen (M-Home)
Wel is er een groot verschil of deze in de samenwerking voorziet in een
noodzaak of dat deze op een zakelijke manier inspeelt in een behoefte.
Voor dat laatste hanteren we uiteraard ook een zakelijk beleid.
Omdat M-Home de frontdesk bemant en daardoor een
centrale rol zal vervullen in de samenwerking , zal Mhome ook een sociale rol spelen om morele en solidaire
bijdrages te kunnen leveren.
Hiervoor zullen we een beroep doen op zowel onze
leden, als wel de partijen waarmee we samenwerken.
Denk daarbij aan het ondersteunen van uitvaart of
(laatste)eer.
Denk daarbij aan een logeer of
opvang locatie.
Inventarisatie en advies.
Denk aan een prikkel loze veilige
omgeving,
Als ook inventariseren en adviseren.

#4-10i) potentiele oplossingen (M-Home) time-out & opvang
Veel leden van onze
doelgroep hebben
(tijdelijk) mogelijk geen
woning of onderdak.
Een reden kan zijn dat een
thuis als erg stressvol
wordt ervaren, daarom
willen we mensen kunnen
ontvangen of indien nodig huisvesten.
Het M-home fungeert dan als back-up voor onze B&B-locaties.
Voor het onderhoud en eventuele begeleiding zullen we samenwerken
met partijen en vrijwilligers die taken op zich kunnen nemen.
Uiteraard staat daar een onkosten vergoeding tegenover.

B&B time-out

Tijdelijke huisvesting

#4-10j) potentiele oplossingen (M-Home) sociaal contact
M-Home 24-7-365 is open
en bereikbaar voor iedereen.
Het moet echter wel op de
eerste plaats een sociale
ontmoetingsplek zijn waar
men zich veilig kan voelen.
Daarom faciliteren we voor
onze doelgroep ontvangst
en hobby activiteiten.

#4-10k) potentiele oplossingen (M-Home)
M-Management heeft als een hoofddoel om de
doelgroep middels het “Wij-gevoel” met
elkaar te verbinden en alle beschikbare kennis
en ervaring te gebruiken om elkaar
aan te vullen en te versterken.
Ontspanning en vermaak hoort daar bij.
M-Home zal dat waar mogelijk zelf creëren
binnenshuis of met omliggende ondernemingen
mogelijkheden te bekijken en afspraken te
maken.

En meer

#4-10l) potentiele oplossingen (M-Home)
Omdat er in het M-Home altijd mensen
aanwezig zijn wegens werk, verblijf of bezoek is
een logistiek plan van aanpak nodig.
Niet alleen de aan en afvoer maar ook het
eten en drinken moeten goed geregeld zijn.
We willen daarom een samenwerking met een
(lokale) ondernemer aangaan die op basis van
billijke prijzen de complete catering kan doen.
Er moeten aparte afspraken voor (tijdelijke)bewoners en bezoekers
worden gemaakt waarbij ook de bezoeker voor alles een billijke prijs
moet kunnen betalen.
Uiteraard zijn we daarvoor op zoek naar sponsoren. Hun producten
zullen dan bijvoorbeeld op een evenement of een andere gelegenheid
gratis zijn.

#4-10m) potentiele oplossingen (M-Home)alternatieve locaties
Omdat er in het M-Home altijd benaderbaar en
bereikbaar moet zijn is een centrale locatie niet
per se vereist maar bij voorkeur wel gewenst.
Gezien het vertrek van de mariniers uit Doorn en
het feit dat de veteranen zaken letterlijk aan de
overkant zitten.
Met bijkomend voordeel dat de IGK hier ook niet
ver vanaf zit en dit alles wel heel centraal is, zou dit een ideale plek zijn.
Misschien politiek gevoelig, maar dat zou er niet toe mogen doen.

#4-10n) potentiele oplossingen (M-Home)
Misschien nog wel centraler en met het
op
openbaar vervoer beter te bereiken is in
Amersfoort de Du Moulin kazerne, de voormalige
thuis basis van de Huzaren van Boreel.
Hoewel de KPU, KMA en de EOD daar nog steeds
actief
zijn, staat op die kazerne ook veel leeg.
Dit zou dus een uitermate interessante optie zijn
om het M-home te vestigen.
Ook zijn er naast defensie activiteiten andere zaken in de directe
omgeving die de locatie geschikt maken.
Zoals het bungalowpark, een dierentuin en een hotel keten.
Waarmee verschillende afspraken te maken kunnen zijn.

#4-11a) potentiele oplossingen (steun van overheid)
De overheid heeft een “zorgplicht” en het is aan de
regering om voor de burger te zorgen.
Ongeacht persoon of afkomst.

De
Rijks

overheid

De Overheid mag dan zaken hebben uitbesteedt aan
derden, door bijvoorbeeld privatisering.
Desondanks hebben ze nog steeds verantwoordelijkheid
Temeer omdat ze zich van buitenaf blijven bemoeien met
bijvoorbeeld het schrijven van procedures en het maken
van beleid. Mede ook omdat juist diezelfde overheid
profiteert van de financiën.
Als er een instantie is die wetten maakt, naleving
daarvan kan afdwingen en moet toezien op het handhaven,
dan is dat de Rijks Overheid.
Het is echter ook diezelfde
overheid verantwoordelijk
is voor het chaotische
hokjes beleid en alle
daaruit voortvloeiende
problemen.

#4-11b) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

overheid

Concluderend kun je stellen dat de overheid
verantwoordelijk is voor alles wat goed en gebrekkig is in de
hulp & zorg.
Of het nu gaat over militairen of over burgers.
Het privatiseren en uitbesteden van zorg kan vanuit een
praktisch en financieel oogpunt interessant zijn.
Maar dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid.
Net zoals een werkgever verantwoordelijk is voor zijn
personeel, is de overheid verantwoordelijk voor de zorg en
welzijn van haar bevolking.
Stap 1 De verdeeldheid onder
de doelgroep oplossen door de
aandacht op de eerste plaats
te richten op datgene wat ze met
elkaar gemeen hebben.
Voor militairen en hun aanverwanten is dat defensie.
Defensie is namens de overheid de partij die
ALLE kennis en middelen
al in huis heeft.
Defensie is daarom de partij die de
mogelijkheden heeft om al dan niet in
samenwerking met andere overheidsinstanties en externe
partijen een eenduidig beleid te voeren gericht op noden en
behoeftes van alle (ex) militairen.

#4-11c) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

overheid

i&o research publiceerde op 07 november 2016 dit
rapport:
De participerende overheid in een veranderende
samenleving
De overheid wil ruimte bieden aan eigen initiatief. Ze levert
daarvoor de randvoorwaarden, faciliteert en verbindt.
Maar lukt dat wel?
Welke veranderingen in de samenleving zijn relevant voor
de overheid en welke consequenties heeft dit voor de
participerende overheid?

#4-11d) potentiele oplossingen (steun van overheid)
De overheid speelt hier zelf al lang mee.
Maar waarom gebeurt er dan niets concreets op dit gebied?
Waarom creëert de overheid geen beleid en wetgeving en
waarom neemt zij niet het voortouw?

De
Rijks

overheid

Met het huidige beleid van privatisering en afstoten (gericht
op het voorkomen van negatieve financiële gevolgen voor de
overheid) naar commerciële organisaties zoals
zorgverzekeraars is de overheid spekkoper. Diezelfde
overheid profiteert d.m.v. wetgeving wel van geldelijk gewin
maar ontloopt daarmee zijn zorgplicht en
verantwoordelijkheid.

#4-11e) potentiele oplossingen (steun van overheid)
De overheid speelt hier zelf al lang mee.
Maar waarom gebeurt er dan niets concreets op dit gebied?
Waarom creëert de overheid geen beleid en wetgeving en
waarom neemt zij niet het voortouw?

De
Rijks

overheid

Met het huidige beleid van privatisering en afstoten (gericht
op het voorkomen van negatieve financiële gevolgen voor de
overheid) naar commerciële organisaties zoals
zorgverzekeraars is de overheid spekkoper. Diezelfde
overheid profiteert d.m.v. wetgeving wel van geldelijk gewin
maar ontloopt daarmee zijn zorgplicht en
verantwoordelijkheid.
Sterker nog niet alleen de regering heeft die plicht.
Het zijn immers de internationale samenwerking verbanden
dat maakt dat een militair ook internationaal wordt in gezet.
Dus hebben die partijen
ook een aandeel in de
verantwoordelijkheid.

#4-11f) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

Hoewel M-Management dit niet kan aantonen is die er wel
van overtuigd dat de overheid in welke vorm dan ook een
soort van vergoeding ontvangt voor de inzet van materiaal,
uitrusting producten en alle aanverwante zaken die daarop
betrekking hebben.

overheid

Wat dat aangaat is ook onze krijgsmacht een Commerciële
onderneming.
Op zich is daar natuurlijk niets mis mee is omdat je op die
manier ook de mogelijkheid hebt om die krijgsmacht te
verbeteren en
te laten groeien.
Dan moet je dat deel
dat berekend is als
onkosten ook terug laten
komen in de nazorg en
daarmee een investering
doen in het beperken en voorkomen van
escalaties in de nazorg.

Problemen in de zorg isook slechte reclame en slechte
reclame ook drukt op de werving en motivatie/ inzet van
goed personeel.
Het is en blijft immers mensenwerk.
En niemand wil werken voor een slechte baas.

#4-11g) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

Er moet een garantiefonds komen
dat garandeert dat noodzaken ten
alle tijden zijn gewaarborgd.
Er is budget voor en dus moet daar
ook toezicht op komen.

overheid

Het fonds bestaat uit 3 elementen.
Op de eerste plaats diensten en
producten ten behoeven van de doelgroep.
Er zijn meer dan genoeg partijen die al dan niet in
samenwerking met defensie zaken faciliteren of op zich
nemen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Monuta die de militaire
begrafenissen op zich neemt qua uitvoering en waar defensie
vervolgens personeel voor inzet.
Middels dit fonds moet er gegarandeerd zijn dat geen enkele
militair zonder een fatsoenlijke uitvaart begraven of
gecremeerd wordt.
ELKE militair heeft zijn land immers gediend, ongeacht hoe,
waar en wanneer en verdiend daarmee dan ook een waardig
afscheid.
Als de nabestaanden daar waarde aan hechten of als er om
welke reden dan ook geen nabestaande is dient de
overheid een laatste eer te bewijzen.

#4-11h) potentiele oplossingen (steun van overheid)

aan de

De
Rijks

overheid

Op de tweede plaats is er een
budget dat bedoeld is voor het
verlenen van hulp en zorg
militair in dienst van onze overheid
is ingezet.
Of dit nu op nationaal of
internationaal niveau is maakt geen
verschil, dit is sowieso al
ingecalculeerd.

Veel geld gaat nu, zo blijkt, te vaak op blind vertrouwen naar
een partij die hier overduidelijk onvoldoende mee om kan
gaan en veel van dat geld verdwijnt naar salarissen en
vreemde vergoedingsregels.
Er moet een substantieel bedrag in een fonds komen
waarmee er een, garantie komt op (medische, sociale en
andere noodzaken.
Het is ONACCEPTABEL dat iemand die ONS LAND gediend
heeft ten gevolge van die inzet dakloos, suïcidaal is en/ of op
hulp/ zorggebied niet die steun krijgt die noodzakelijk is.
De overheid heeft een zorgplicht en die blijft ook als iemand
de dienst uit is.

#4-11i) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

overheid

In het laatste deel komen ook de partner partijen van
M-Management aan de orde omdat iedereen die ongeacht
betrokkenheid en band, die iets speciaals voor de doelgroep
willen doen dat ook kunnen via dit fonds.
Of het nu gaat om een korting of speciale aanbieding of
gewoon een spontane gunst, deze worden allemaal
onderdeel van dit fonds.
Diensten en goederen worden aangeboden ten behoeve van
de doelgroep.
Het fonds doet GEEN BETALINGEN AAN PERSONEN, maar
zorgt er voor dat de persoon de dienst of product ontvangt
die noodzakelijk of gewenst is en regelt de financiële
afhandeling met de leverancier er van.
Zodat de doelgroep hier kosteloos gebruik van kan maken.

#4-11j) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De

Dus waar blijven die gelden en waarom
zien we dat niet terug in De zorg?
Waarom wordt de zorg ingeperkt en niet
verbetert?
Waarom wordt er niet geleerd van al deze
kennis en ervaring die beschikbaar is.

Rijks

overheid

Kortom, er moet een hele dikke streep door
die veteranenwet, die naar inziens van
M-Management toch
al onrechtmatig is en
alleen maar de schijn
wekt dat men zo van onder een stuk
verantwoordelijkheid uit wil komen.
Elke militair ongeacht hoe, waar en wanneer je die inzet
heeft maar één verantwoordelijke en dat is de overheid.
En elke inzet van de overheid dient vrede en veiligheid.

#4-11k) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

overheid
&

#5 de overheid moet net als andere
landen elke militair een basis vorm van
erkenning geven waarop de huidige
veteranen wet een aanvulling wordt.
Iedereen die de dienst verlaat
ontvangt een officiële vermelding.
Deze vermelding wordt onderstreept met het “M”-speldje
en een certificaat. Op dat certificaat staan alle opleidingen
vermeldt die waardevol kunnen zijn voor een baan in de
burger maatschappij. Tevens vermeldt een apart certificaat
de bijzonderheden over de militaire inzet. Men kan zelf kan
kiezen welk deel van het certificaat men toont.
Deze standaard waardering is voor twee zaken belangrijk.
- Het kan een persoon helpen bij het integreren op de
arbeidsmarkt
- mocht er op enig moment een noodzaak of behoefte zijn
op gebied van hulp en zorg dan kunnen ook aanverwanten
via dit certificaat sneller en makkelijker om hulp vragen
M-Management stelt logischerwijs dan ook voor dat de
overheid de “M”-speld al dan niet aangevuld met de wimpel
adopteert, als blijk van waardering.

#4-11l) potentiele oplossingen (steun van overheid)

De
Rijks

overheid
&

#5 de overheid moet bewust zijn van
het gegeven dat de WOII-generatie
uitsterft en daarmee ook de
betrokkenheid van mensen met
de rol van de militair.
Om mensen actueel en betrokken te
houden zou het wenselijk zijn dat defensie en de overheid
een platform oprichten voor algemene openheid en respect.
Laten we niet meer refereren naar WOII als basis voor
dreiging van onderdrukking en extremisme. Maar gebruik dit
gegeven als aanleiding om er voor te waken dat dergelijke
situaties in de toekomst kunnen en zullen voorkomen.
Laten we de militair daarnaast vooral zien als een instrument
dat zowel nationaal als internationaal een humanitaire rol
speelt. Een rol die gezien en vooral ook gewaardeerd kan en
mag worden.
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