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Onze FOCUS:
De belangen van defensiemedewerkers 
staan bij ons voorop. Wij zijn er voor de 
leden en niet andersom!

Wat doen we zoal?
Wij kaarten op allerlei manieren onrecht 
aan:
•	 via onze website en sociale media
•	 via de media door het verhaal te doen
•	 via politieke partijen
•	 via kritische organisaties

Bij onze meldpunten kunnen 
misstanden worden aangekaart.

Wij ondersteunen onze leden op allerlei 
gebieden zoals belasting en juridisch.

Het maakt niet uit wat en hoe: we 
helpen je bij het vinden van een 
passende oplossing!

Waar vind je ons?
Al onze zaken regelen wij digitaal. De 
ODB is helemaal thuis in sociale media. 
Zoek ons maar eens op YouTube, Twitter 
of Facebook en kijk wat wij hebben te 
bieden.

Colofon:
Teksten: Redactiecommissie  ODB | Afbeeldingen: AVDD Defensie; Designteam ODB; 

Alex F fotografie; Pixabay: mohamed Hassan (blz 5), CQF-avocat (blz 5), Robin Higgins 
(blz 5-9), OpenClipart-Vectors (blz 13) |  StockSnap (blz 14)

Vormgeving: Designteam ODB | Druk: printweb.nl  
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Waarom de ODB?
De ODB werd opgericht omdat vergrijsde 
vakbonden keer op keer akkoord gingen 
met verslechteringen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid 
van het defensiepersoneel.

De ODB gaat verder!
Het bestuur en kaderleden van de ODB 
geloven dat een vakbond op een andere 
wijze klaar kan en moet staan 24 uur per 
dag, voor alle leden en hun gezinsleden.

Voorzitter
Erik is de aanvoerder 
van een team vol enthousiaste 
 vrijwilligers. Met z’n allen vechten wij al 
vele jaren voor onze leden. 

Onafhankelijke Defensiebond
De ODB is niet aangesloten bij een 
centrale. De ODB is en blijft in haar 
doen en laten onafhankelijk.

Hoe wij het fiksen
Wij gebruiken invloed om vastgelopen 
zaken bespreekbaar te maken met 
- uiteraad - het beste resultaat voor 
onze leden!

Internetbond
De ODB is een internetbond die 24/7 
bereikbaar is. We hebben geen mooie 
kantoorgebouwen, dure leasebakken of 
veel personeel.  Gebruik simpelweg 
het internet.

   Zie je gauw!
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Stop de 
afbraak 

begin met 
opbouw

Meldpunt huisvesting
Er is veel mis met de werk-/woongebouwen 
binnen de defensieorganisatie. Om adequaat 
te kunnen reageren heeft de ODB Meldpunt 
Huisvesting geopend.

Veilig werken
Afgekeurde munitie, ondeugdelijk materieel, 
ongewenst gedrag, gevaarlijke stoffen, 
letselschade…  Allemaal zaken die met grote 
regelmaat misgaan. Wij hebben diverse 
meldpunten voor deze misstanden. 

Gratis belastinghulp
Ieder jaar kan je jouw aangifte 
Inkomstenbelasting en Premie 
Volksverzekeringen laten invullen. Je aangifte 
wordt snel en volledig verzorgd. 

Juridische ondersteuning
Wij maken ons sterk om mensen te helpen in 
zaken die andere bonden laten liggen.  
Hierdoor kan je, waar je ook bent geplaatst 
of uitgezonden, 24/7 jouw probleem/vraag 
voorleggen! Van echtscheiding tot ontslag! 
De ondersteuning hangt af van het soort 
lidmaatschap. 
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Werkwijze ODB
De ODB neemt alle vrijheid om 
de belangen van haar leden goed 
te behartigen. Welke weg wij ook 
bewandelen maakt niet uit, zolang het 
eindresultaat het beste is voor onze 
leden.

Uiteraard proberen we ook gezamenlijk 
met andere bonden het beste voor onze 
leden voor elkaar te krijgen. 

Veel ODB’ers zijn lid van een MC 
waardoor problemen op de werkvloer 
samen met het MC kunnen worden 
opgelost.

HELPT 
altijd en iedereen

SAMEN 
staan we sterk

VECHT 
tegen onrecht

Deelraden
De ODB kent acht deelraden met elk drie regiobestuurders. Deze 
deelraden vormen de spil van de ODB.

De regiobestuurders zijn een onderdeel van hun doelgroep en 
zitten dus dicht bij de leden. Hierdoor kunnen zij de activiteiten 
van de ODB goed coördineren en ondersteunen zij de leden zo 
dicht mogelijk bij de werkvloer.

De deelraden houden nauw 
contact met elkaar en met het 
Dagelijks Bestuur.

•	 Individuele behartiging 
waarbij een specifiek persoon 
wordt geholpen. Dit soort 
belangenbehartiging is een sterk punt 
van de ODB.

•	Collectieve behartiging 
waarbij de nadruk ligt op 
arbeidsvoorwaarden. Defensie 
overlegt regulier in het Sectoroverleg 
Defensie (SOD). De ODB gebruikt 
andere wegen en manieren om het 
gewenste resultaat te bereiken.

Belangenbehariging
Het behartigen van belangen 
van defensiepersoneel  
kan op twee manieren 
plaatsvinden:
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De vakbond 
op jouw 
manier

Eén team - één taak - één bond
De belangen van defensiemedewerkers staan bij ons voorop. Wij zijn er voor de leden en niet 
andersom!

•	 De belangen van defensiemedewerkers staan bij ons voorop. Wij zijn er voor de leden en niet 
andersom!

•	 Op allerlei mogelijke manieren kaarten wij onrecht aan:
•	 via onze website en sociale media - zo bereiken we ook leden van andere bonden
•	 via reguliere media door daar ons verhaal te doen
•	 via politieke partijen die Kamervragen kunnen stellen
•	 via kritische organisaties zoals ‘Follow the Money’ 

•	 Bij onze meldpunten kunnen misstanden worden aangekaart.
•	 Binnen alle legitieme  mogelijkheden staan wij onze leden bij: of het nu hulp met invullen 

van belastingpapieren is of (juridische) ondersteunig - van echtscheiding tot ontslag - van 
een civiele juridische zaak tot ernstige problemen met je leidinggevende 
- van schuldsanering tot veiligheid op de werkvloer.

Het maakt niet uit wat en hoe: de ODB zal je 
helpen en ondersteunen bij het vinden van een 

passende oplossing.

Wij luisteren goed naar alle leden. Alles is gericht 
op het belangrijkste element: de mens!
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Door als internet vakbond gebruik te maken van de modernste technieken en mogelijkheden 
is de ODB veel sneller in staat op vragen en acties van leden in te springen, dan vergelijkbare 
bonden. Wereldwijd, 7 dagen per week, binnen 24 uur concreet antwoord via onze website. 
Wij combineren ervaring, veiligheid en expertise naar de behoefte van deze tijd. Deze super 
service vraagt flinke doses inzet en veel kwaliteit van onze vrijwilligers.

Als voorbeeld staan hieronder beknopte weergaven van twee van onze ‘wapenfeiten’. Twee 
situaties waarin leden tegen (behoorlijke) problemen aan zijn gelopen en waarin

de ODB mede ervoor heeft gezorgd dat alles - tot tevredenheid van 
betrokken leden - tot een goed einde is gekomen.

VGB weer tip top in orde
Door drugsproblemen van zijn 
partner dreigde de verklaring van 
geen bezwaar (VGB) van een ODB-lid 
te worden ingetrokken. De militair 
verbrak terstond deze relatie. 

Door de hulp van de ODB konden 
enkele onderwerpen worden 
verduidelijkt; er waren geen regels 
overtreden en er was juist gehandeld. 
De militair werkt weer naar volle 
tevredenheid!

Succes met een luchtje
De kantine ‘Het Meeuwennest’ op de 
Nieuwe Haven in Den Helder werd 
per direct gesloten. De ODB had 
klachten van cateringmedewerkers 
in de openbaarheid bracht. Onder 
andere over knaagdieren en de 
kwaliteit van het drinkwater.

Het personeel ‘leurde’ al langere tijd 
met klachten over o.a. ongedierte en 
drinkwater, maar vonden nergens 
gehoor totdat .... jawel, de ODB het 
heeft aangekaart.

Wij zijn er altijd en overal

Actueel en snel
Volg het nieuws van ons gemakkelijk via 
onze site www.defensiebond.nl of twitter 
@Defensiebond.

Vakbondsnieuws
Op allerlei manieren houden we je op 
de hoogte van nieuws over collectieve 
en individuele belangen van personeel 
(militairen en burgers) in dienst bij het 
Ministerie van Defensie.

Defensienieuws
Internationaal en nationaal defensie 
nieuws uit Belgische en Nederlandse 
dagbladen.

Ontwikkelingen
Internationale en nationale (militaire) 
ontwikkelingen.
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Wij zijn er altijd en overal

Soorten lidmaatschap
Bij de ODB kan je kiezen uit twee verschillende soorten 
lidmaatschap, t.w. het basis lidmaatschap en het juridisch 
lidmaatschap. Iedereen draagt hetzelfde steentje om onze 
doelstellingen te verwezenlijken.

Basis Lidmaatschap  
Als extra heb je juridische ondersteuning en 
voor vragen kan je terecht bij de raadsmannen 
van de ODB. Je kan worden bijgestaan voor alle 
geschillen tussen jou en jouw werkgever tot het 
niveau van Algemene Bestuurlijke Geschillen 
(ABG).

nog 
géén 
€ 8 
p/m

62plus lidmaatschap
Vanaf het 62e levensjaar wordt een lid 
automatisch ingeschreven voor een lagere en 
nog meer aantrekkelijke contributie. Uiteraard 
staat de 
ODB je nog steeds met dezelfde raad en daad 
terzijde.

nog 
géén 
€ 5 
p/m

Aanvullend Lidmaatschap
Het aanvullend lidmaatschap bied niet alleen 
ondersteuning zoals bij het basis lidmaatschap, 
maar ook kostenloze ondersteuning (vanuit 
Ondersteuningsfonds ODB) voor Militair 
Bestuursrecht, Militair Strafrecht, Algemeen 
Bestuursrecht, Algemeen Strafrecht. Tevens 
gratis belastingservice voor partner en 
inwonende kinderen en gratis mediation bij 
echtscheiding.

Voor alle overige juridische geschillen 
bemiddelen wij met advocaatkantoren bij jou 
in de buurt om een zo gunstig mogelijke prijs 
te bedingen. Ook partner en inwonende kinderen 
tot 18 jaar vallen onder deze regeling. 

nog 
géén 
€ 15 
p/m
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Algemene Ledenvergadering
Vanuit de deelraden wordt jaarlijks 
een vertegenwoordiging van drie 
ledengezonden naar de Algemene 
Ledenvergadering. De ALV is het 
hoogste orgaan van de vereniging.  
De samenstelling van de afvaardiging 
zijn de regiobestuurders of een 
gemandateerde afvaardiging vanuit 
de leden. Minimaal wordt tweemaal 
per jaar een ALV uitgeschreven, 
meer indien het dagelijks bestuur 
het nodig acht.

Word nu lid ....
.... niet omdat we leuke welkomstkado’s 
hebben maar omdat wij ons inzetten voor 
een beter Defensie, waar iedereen van hoog 
tot laag met plezier en veilig werkt.

Geen verzekeringspolis ....
.... maar een bond die jou onder alle gevallen 
steunt en zich permanent inzet voor alle 
leden.

Treuzel niet ....
en maak die keuze!
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Beter nog, zet je in ....
.... niet alléén lid worden maar je ook actief 
inzetten als vrijwilliger bij de bond. Zo 
houden we onze kosten laag en halen tevens 
kennis van zaken over de werkvloer binnen 
en weten wat daar speelt.

Stop afbraak, begin met opbouw ....
.... door niet overal tegen aan schoppen, maar 
gericht problemen en misstanden aan te 
pakken.

Treuzel niet ....
en maak die keuze!



Waarom heb je voor de ODB 
gekozen? 
Een vakbond die er is voor de leden en alles 
op een eigentijdse manier aanpakt sprak 
me zeer aan. Een oplossing vinden voor 
nagenoeg elk probleem, daar is de ODB sterk 
in!

Wat is jouw functie binnen de 
ODB?  
Ben al ruim een jaar hoofdbestuurder en 
hiervoor een aantal jaar regiobestuurder.

Waarom ben je in het bestuur 
gegaan?
Om leden te kunnen helpen weer op het 
juiste pad te komen als ze tegen problemen 
aanlopen. Elke zaak is uniek en voor elke 
zaak is een oplossing. Daarom ben ik ook in 
het bestuur gegaan om mee te denken aan 
oplossingen.

Wat zou je willen veranderen? 
Dat vakbonden een grotere inspraak krijgen 
in besluiten die door de politiek in Den Haag 
worden genomen aangaande defensie. De 
vakbonden weten wat er op de werkvloer 
speelt; luister hier dan ook naar!

Waarom zouden mensen lid 
moeten worden van de ODB?
Niets moet maar hier is waarom! Een 
transparante vakbond die er is voor de leden 
en die voor elk probleem een oplossing 
probeert te zoeken.

En ook nog de goedkoopste militaire 
vakbond,  als lid ook nog leuke extra’s zoals 
kortingen op verzekeringen en in diverse 
winkels en online.

Richard de Keijzer
Hoofdbestuurslid 
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De ODB omdat . . . .
Je kan je afvragen waarom je moet 
kiezen voor de ODB; er bestaan 
immers al een heleboel vakbonden 
met defensiepersoneel als doelgroep

Door persoonlijke verhalen te 
plaatsen willen we duidelijk 
maken waarom de Onafhankelijke 
Defensiebond anders is dan de 
andere bonden.



WWW.DEFENSIEBOND.NL
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Voordeel kan je altijd halen
zowel bij onze partners als bij anderen

Kijk op onze website www. defensiebond.nl voor details



De ongevallenverzekering die Noventas voor jou kan bemiddelen, het Defensie Ongevallen 
Plan (DOP) – onder gebracht bij Lloyd’s of London, de grootsteverzekeringsbeurs ter wereld, 
en verkrijgbaar met verschillende verzekerde bedragen – biedt hier uitkomst.

Defensie Ongevallen Plan
Speciaal voor uniform beroepen

Raak je als militair door een 
ongeval blijvend invalide 
of overlijd je hierdoor, dan 
kan er, afhankelijk van de 
omstandigheden en mate van 
arbeidsongeschiktheid, een aantal 
specifieke uitkeringen volgen. 
Ook Defensie regelt in dat geval 
als goed werkgever een groot 
aantal zaken. Zij komt je echter niet 
altijd tegemoet in bijvoorbeeld 
de aanpassing van een woning of 
auto.

Het DOP omvat dekking voor:
•	 PTSS- en molest
•	 active war
•	 blijvende invaliditeit
•	 overlijden




