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Over de professionele evaluatie, 
een doodlopend straatje en 
angsthazen VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Stel u rijdt op een donkere, mis-
tige avond een nauw, doodlopend 
straatje in. Het is te smal om uw 
auto te keren. U kunt zelfs niet 
meer de portieren openen en heeft 
maar twee keuzes: ofwel stoppen, 
uw motor stilleggen, blijven staan 
en hopen op een mirakel om uit uw 
benarde positie bevrijd te geraken. 
Of gewoon terug achteruit rijden, 
op de hoofdbaan keren en uw weg 
vervolgen.

Met het nieuwe stelsel van de 
professionele evaluatie, dat op 
1 januari 2020 in voege treedt, is 
Defensie een gelijkaardig doodlo-
pend straatje ingereden. Op enkele 
‘believers’ na die het licht nog niet 
gezien hebben, vindt letterlijk ie-
dereen – ook in de hoogste regio-
nen van het leger – dat dit nieuwe 
evaluatiesysteem een complete 
draak is. Met name een gedrocht 
dat door zijn complexiteit geheel 
onwerkbaar zal zijn, waarvan es-
sentiële pijlers ofwel onvolledig (job 
descriptions) ofwel gewoonweg 
schadelijk zijn (potentieelevaluatie), 
dat een ongelijke behandeling tus-
sen de beoordeelden en manipula-
tie door de personeelsbeheerders 
institutionaliseert en dat op 18 (ja, 
ACHTTIEN!) momenten aanleiding 
kan geven tot procedurefouten. 
De eerbiedwaardige leden van de 

Raad van State krijgen er nu al grij-
ze haren van…

En wat doet de legerleiding? Ach-
teruit rijden uit het doodlopende 
straatje en op de hoofdweg een 
andere richting uitslaan; met name 
het systeem grondig bijsturen? 
Ah, neen! Integendeel, als angst-
hazen blijven ze staan. Compleet 
bevroren van schrik. Hopende op 
een godswonder om uit deze ha-
chelijke situatie verlost te worden. 
Doch, zoals u ongetwijfeld weet 
beste lezer, gebeuren wonderen 
enkel in de sprookjeswereld van 
kleine kinderen. En kennelijk nu 
ook in het alternatieve universum 
van de legertop.

De totstandkoming van dit evalua-
tiesysteem was reeds zoals Fawlty 
Towers: lachwekkend vanaf het 
begin. De uitkomst is nu zoals de 
Night of the Living Dead: hoofrol-
spelers verstijfd van angst voor de 
zombie die ze zelf gecreëerd heb-
ben. Nochtans heeft de ACMP-
CGPM dikwijls genoeg gewaar-
schuwd voor dit fiasco.1 

Hopen van dit monster van de 
professionele evaluatie nog een 
werkbaar geheel te maken, is 
een totale illusie. Van een ezel 
kun je immers geen koerspaard  

maken. En van deze ezel zelfs geen 
amechtig boerenpaard. De profes-
sionele evaluatie is bovendien té 
belangrijk voor de loopbaan van 
militairen om met de gebruikelijke 
‘bricolage’ van Defensie de zaak 
wat recht te trekken. Juist omwille 
van deze mogelijk grote statutaire 
impact is ‘pappen en nathouden’ 
- een andere beproefde techniek 
van het leger - in de hoop dat het 
ongenoegen wel zal overwaaien, al 
evenmin een optie. Tenzij het leger 
doelbewust ‘euthanasie’ wil plegen 
op de loopbaan van heel wat mili-
tairen. 

Beste generaals en admiraals, als 
u het steeds maar verder afkalven-
de vertrouwen bij uw mensen nog 
enigszins wil behouden, kunnen 
we u maar één goeie raad geven: 
in de vuilbak met dit misbaksel! 
Verlaat even uw twilight zone van 
‘Evere’ en toon eens 5 minuten 
morele moed. Graag. 
Als er een manier is om een be-
langrijke beslissing uit te stellen zal 
een goede bureaucratie die vinden. 
Wees daarom voor één keer eens 
een slechte bureaucratie. Heel de 
militaire gemeenschap zal u dank-
baar zijn! 

1  Zie artikel in De Schildwacht Nr 06 –  

November – December 2018 – Pag 4 & 5

Dat Defensie een dolende organisatie is met een mistige besluitvorming, dat weten 

we al een tijdje. Maar dat ze zich met de invoering van het nieuwe stelsel van de 

professionele evaluatie vanaf januari 2020 nu ook waagt aan absurd theater, dat is 

nieuw voor ons.
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