
 

  

 

 

Back to barracks 

De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen woensdag verdere beslissingen 
genomen omtrent de versoepeling van maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze 
beslissingen laten Defensie toe de doorstart, zoals we die eerder hebben aangevat, 
verder te zetten en te evolueren naar een nieuwe fase: ‘back to barracks’. 

We kunnen ons deze evolutie veroorloven dankzij onze gedisciplineerde houding in 
de bestrijding van het virus en het respecteren van de algemeen ingeburgerde 
basisgezondheidsregels, zoals we die ons de voorbije maanden hebben eigen 
gemaakt. Ik wil jullie danken voor dit doorzettingsvermogen dat zo kenmerkend is 
voor ons, militairen. Verder heeft het welslagen van het constructief overleg tussen 
lokale commandoketens, preventiediensten en vakorganisaties een sterke basis 
gelegd voor een vlotte doorstart, wat ik ten zeerste waardeer. 

Defensie heeft sinds midden maart met succes de omslag kunnen maken naar 
telewerken en thuiswerken. Deze new way of working werd de norm en is voor velen 
onder ons als zeer positief ervaren. Het is echter ook noodzakelijk om oog te hebben 
voor de psychosociale aspecten. Een terugkeer naar de werkplaats en het weerzien 
van de collega’s dragen immers in positieve zin bij tot de korpsgeest, tot ons mentale 
welzijn en bij uitbreiding tot onze weerstand om het nieuwe coronavirus te blijven 
bekampen. Daarom is het belangrijk om juiste evenwichten te vinden. Ik vraag dan 
ook aan de respectievelijke commandoketens om, met respect voor de vigerende 
HR-regelgeving, een juiste work-life balance te vinden en deze new way of working 
op een doordachte manier toe te passen op de werkvloer. 

Voor de herneming van activiteiten zoals PR-evenementen, sportactiviteiten 
(inclusief de training en de uitvoering van de PhEF), en de heropening van bepaalde 
faciliteiten (fitnessruimtes, bars, …) zal onze organisatie zich ook oplijnen met de 
beslissingen die door de overheid werden genomen. Hiervoor zullen er in de 
komende weken adhoc denkkaders voor preventieadvies worden uitgevaardigd. 

Voor wat de organisatie van evenementen betreft, blijven de richtlijnen die werden 
uitgebracht via de Direct Flash nr 6 van 16 april van toepassing tot het einde van 
deze maand. 
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Vanaf 1 juli zal Defensie, conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, 
opnieuw militaire plechtigheden kunnen organiseren. De uitvoeringsmodaliteiten voor 
deze evenementen zullen ook zo snel mogelijk worden opgesteld en 
gecommuniceerd. 

Voor de nationale feestdag op 21 juli kunnen we nog geen uitsluitsel geven over het 
programma. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, zal hierover worden 
gecommuniceerd. 

Om alle medewerkers de nodige tijd te geven om zich te herorganiseren, werd, 
rekening houdende met de actuele situatie en de evolutie van de crisis, 15 juni 
vooropgesteld als streefdatum voor de return to barracks. Elke commandoketen dient 
zijn beoordeling te maken (mission command) over hoe en wanneer deze volgende 
stap in de werkhervatting concreet zal worden gerealiseerd. 

Wat we zeker niet uit het oog mogen verliezen: het nieuwe coronavirus blijft zeker en 
vast nog voor een tijd onder ons … Het verderzetten van onze activiteiten staat of 
valt met het onverminderd respecteren en correct toepassen van de 
basisgezondheidsregels: persoonlijke hygiëne, social distancing, gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en tal van andere preventieve 
voorzorgsmaatregelen. Het is uiterst belangrijk dat men thuisblijft indien men 
symptomen van Covid-19 vertoont of ziek is. Deze attitude heeft bijgedragen tot het 
succes van de doorstart tot dusver. Als dit niet gebeurt, kunnen en zullen de huidige 
versoepelingen weer even snel worden teruggeschroefd. Ik reken dan ook op jullie 
en zie met veel vertrouwen de volgende fase tegemoet. 
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