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Afgelopen jaar was een mijlpaaljaar voor de Groep Luchtmacht Reserve (GLR). De GLR is in 2018 razendsnel gegroeid wat betreft aantal reservisten en inzeturen. 
Ook heeft de GLR een aantal goede en belangrijke veranderingen doorgemaakt. Zo is de GLR hard op weg om een echte ‘Next Gen’-organisatie te worden, met 
actieve cellen die genetwerkt en informatiegestuurd optreden. En binnen afzienbare tijd wordt de GLR een zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht. 

In 2018 hebben reservisten van de GLR voor een recordaantal inzeturen gezorgd: ruim 250.000. Dit is het hoogste aantal inzeturen in één jaar tijd ooit. De collega’s van de GLR werden 
bijvoorbeeld gevraagd als specialist voor langdurige projecten of voor posities in de beroepsorganisatie die om tijdelijke opvulling vroegen. De GLR heeft een grote diversiteit in huis als het 
gaat om ervaring, achtergrond en kennis. Deze diversiteit maakt de GLR heel flexibel en wendbaar. De ‘Flexible Force’ van de GLR draagt hiermee bij aan het goede functioneren van de 
beroepsorganisatie en indirect ook aan vrede en veiligheid en het leveren van Airpower.

Nieuw is dat vele voormalig beroepscollega’s steeds meer de weg naar de GLR vinden. Bij de GLR werken meerdere accountmanagers die ervoor zorgen dat collega’s die op het punt staan de 
beroepsorganisatie te verlaten, gevraagd worden om reservist te worden. En niet zonder succes. Hierdoor blijven waardevolle kennis en ervaring aan de luchtmacht verbonden.

Eind 2018 stond de teller op 617 reservisten, ruim 100 meer dan het jaar ervoor. De GLR groeit de komende jaren door naar 1.000 reservisten. Voor 2019 worden 175 nieuwe aanstellingen bij 
de GLR verwacht.

Sinds 2018 zijn 31 brandweerreservisten van de GLR organisato-
risch bij elkaar geplaatst in de zogeheten ‘brandweercel’. Ze zijn 
uit hun reguliere vlucht en squadron gehaald en samengevoegd 
op hun vakgebied. Zo ontstaan kortere lijnen naar de beroeps-
organisatie, waardoor de collega’s sneller en effectiever 
kunnen worden ingezet. Deze organisatorische verplaatsing van 
personeel is tot dusver een succesvolle pilot. De pilot is een test 
en is hiermee voorloper van de transitie naar een netwerk-
structuur binnen de GLR.

In 2018 zijn opnieuw meerdere reservisten van de GLR op uitzending 
geweest. Zij hebben zich onder andere ingezet voor de - inmiddels 
beëindigde - Air Task Force Middle East (ATF ME). Deze collega’s 
waren werkzaam bij de MOAT, Munitie Opslag Assemblage en 
Transport, om de F-16’s te voorzien van de juiste munitie met 
bomlichamen, neuzen, ontstekingen en staarten. Ook fungeerde een 
reservist als Public Affairs Officer (PAO) bij ATF ME, en een ander als 
PAO bij enhanced Forward Presence. Eén collega is bijna 7 maanden 
uitgezonden geweest als Military Staff Officer in Mali (MINUSMA, foto).

Van oudsher ondersteunt de GLR elk jaar bij grote nationale en 
internationale oefeningen. Afgelopen jaar heeft de GLR 
bijvoorbeeld weer bijgedragen aan het jaarlijks terugkerende 
‘Frisian Flag’. Gedurende twee weken trainen jachtvliegers uit 
binnen- en buitenland samen complexe missies. Tweemaal per 
dag stijgen zo’n 50 jachtvliegtuigen op voor een trainingsmissie. 
Voor vliegbasis Leeuwarden, de gastbasis, is dit een grote 
logistieke operatie waarbij de ondersteuning van de GLR goed 
van pas komt.

Afgelopen jaar zijn veel collega’s ingezet voor Maritieme Grensbe-
waking ter ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee. Van 
april tot half november droegen zij bij aan het grenstoezicht in 
Nederland in en bij zeehavens. In totaal heeft de GLR 225 dagen 
ondersteuning geleverd met in totaal 7.200 mensuren, en heeft 
daarbij ruim 20.000 vrachtwagens gecontroleerd. Hierbij werden 
die steekproefsgewijs en op basis van informatie doorzocht. 
Illegale vluchtelingen hopen namelijk veelal als verstekeling per 
ferry in Groot-Brittannië te komen.

Een flexibele reservist vraagt om een flexibel trainingssysteem. 
Daarom is de GLR afgelopen jaar gestart met e-learning voor 
het onderhouden van de Militaire Basis Vaardigheden (MBV). 
De modules worden afgesloten met een toets en een praktijk-
dag. De deeltijdmilitairen van de luchtmacht worden door dit 
systeem bovendien 12 maanden ‘current’ (inzetbaar) in plaats 
van voor een kalenderjaar. E-learning biedt het voordeel dat de 
reservist de theorie van de MBV in eigen tijd en tempo kan 
doen.
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Totaal aantal reservisten GLR 2018 

In 2018 verwelkomde de GLR alweer de 600ste 
reservist. Eind 2018 huisvestte de GLR 617 reservisten  
en 4 beroepscollega’s. Voor 2019 wordt een groei van 
175 reservisten verwacht, met name van oud-beroeps-
personeel.

Verhouding man/vrouw binnen de GLR

De verhouding vrouw/man binnen de GLR ligt 
hoger dan het gemiddelde binnen Defensie. 
Van de 617 reservisten in 2018 waren er 102 vrouw 
(16,5%) en 515 man (83,5%), een stijging van 
1,5% vrouwen t.o.v. 2017. Bij de staf en overig 
personeel van de GLR was het percentage vrouwen 
nog hoger: 29% vrouw versus 71% man.

Aantal reservisten GLR t.o.v. de beroeps in 2018

Het aantal luchtmachters (militair en burger) was in 
2018 in totaal 6.463 personen (bron: Kerngegevens 
Defensie, gebaseerd op de personeelsrapportage 
van 1 juli 2018). De GLR telde 617 luchtmachtreser-
visten aan het einde van 2018. Hiermee was de GLR 
in 2018 goed voor 9,5% personeel ten opzichte van 
de beroepsorganisatie.

Instroom/uitstroom reservisten GLR

In totaal stroomden 158 reservisten in, en 53 uit
(onder andere door functioneel leeftijdsontslag).
Dit is een nettogroei van 105.

Aantal uitgezonden reservisten in 2018

De GLR zond in 2018 10 reservisten uit: 7 wapenassem-
bleurs voor de F-16 (ATF ME), 2 PAO’s (missies ATF ME en 
eFP) en 1 Military Staff Officer (MINUSMA).

Pilotprojecten van de GLR

In 2018 zijn weer nieuwe pilotprojecten gestart in de 
transitie naar de Next Gen GLR. De brandweercel is 
succesvol aangevangen in mei. Militaire Basis Vaardighe-
den (MBV) zijn in 2018 gevat in e-learning, met een aparte 
afsluitende praktijkdag en Defensie Conditie Proef (DCP). 
En de pilot voor Aerial Gunners liep in 2018 ook door.

De GLR was prominent aanwezig bij de uitreiking van de Militaire 
Willems-Orde (MWO) aan (reservist!) majoor-vlieger Roy de Ruiter. 
De MWO is een beloning voor daden van moed, beleid en trouw. 
Het is de oudste en hoogste onderscheiding van het Koninkrijk der 
Nederlanden. De GLR leverde een peloton, twee begeleiders en 
een Poolse tolk. Militaire ceremonies zijn een belangrijke taak van 
de GLR. De vaandelwacht van de Koninklijke Luchtmacht bestaat 
uit reservisten van de GLR, en de GLR ondersteunt onder andere bij 
de Dodenherdenking, Prinsjesdag en de herdenking van Operatie 
Market Garden.

Ook was de GLR goed vertegenwoordigd op techfestival Bright Day. 
Het evenement trok 22.500 bezoekers. Defensie had een eigen 
‘Def Lab’ en benadrukte de mogelijkheden van technische functies 
als militair of burger. Voor inzetmogelijkheden als reservist bij de GLR 
was eveneens ruimschoots aandacht. Het wervingsteam van de 
GLR heeft informatie en uitleg aan geïnteresseerden gegeven en veel 
nieuwe aanmeldingen verwelkomd. Bezoekers konden bovendien 
kennis maken met het TESS-systeem en proberen raak te ‘schieten’ 
op een afgebeelde Apache-helikopter.

De TESS-teams van de GLR waren ook dit jaar weer veelal 
oefenvijand voor Apachevliegers die op uitzending gaan. 
De Koninklijke Luchtmacht deed hiervoor een exclusief beroep 
op de GLR. TESS, het Tactical Engagement Simulation System, 
is een speciaal ontwikkeld lasersysteem waarbij verschillende 
wapens gesimuleerd kunnen worden. Hierbij kun je denken 
aan bijvoorbeeld gefingeerde tanks, handvuurwapens en 
draagbare luchtverdedigingssystemen (‘manpads’).

Aantal uren inzet 2018 en stijging t.o.v. 2017

Inzeturen GLR 2018   252.838

Inzeturen GLR 2017   169.140

Stijging 2018 t.o.v. 2017:  + 49%

Gemiddelde leeftijd van de reservist binnen de GLR

De gemiddelde leeftijd van de GLR-reservist lag in 
2018 op 39,6 jaar voor mannen en op 34,4 jaar voor 
vrouwen, gemiddeld 37 jaar. In 2017 was dit 
gemiddelde 37,9 jaar (2016: 40 jaar en 2015: 43 jaar).

Indeling naar opleidingsniveau van de reservist GLR
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Het aantal praktisch 
opgeleiden ligt 
binnen de GLR op ca. 
58%, en het aantal 
hoogopgeleiden op 
ongeveer 42%.

57|52|47|42|37|32|27|25|20

Sinds 2017 heeft de GLR een aantal boordschutters binnen de 
gelederen. Zij hebben hiervoor de MAG-mitrailleur cursus gedaan 
en daarna een 8 weken durende vervolgopleiding tot ‘Aerial 
Gunner’. Inmiddels zijn meerdere reservisten succesvol ingezet bij 
oefeningen van het Defensie Helikopter Commando, onder meer 
in de Verenigde Staten. Op termijn kunnen zij ook worden 
uitgezonden. 
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