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Geachte …………….

Ik heb kennis genomen van uw brief van 28 mei jl. waarin u uw persoonlijke
ervaringen op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) deelt. Daarnaast heb ik
kennis genomen van uw brief van 30 juni jl. waarin u in gaat op uw gesprek van
26 juni jl. over deze ervaringen met medewerkers van de Centrale Organisatie
Integriteit Defensie (COID). Ik wil voorop stellen dat er binnen Defensie geen
sprake kan en mag zijn van welke vorm van discriminatie, intimidatie of
pesterijen dan ook. Defensie streeft naar een cultuur waarin medewerkers
zichzelf kunnen zijn zonder de angst te hebben te worden buiten gesloten. Ook
streeft Defensie er meer dan ooit naar een organisatie te zijn die een afspiegeling
van de maatschappij is, een organisatie waar diversiteit en inclusiviteit
vanzelfsprekend zijn. Ik neem hetgeen u mij schrijft dan ook zeer serieus en de
afhandeling heeft mijn persoonlijke aandacht.
Op 4 juli jl. heeft u laten weten dat u een klacht wenst in te dienen naar
aanleiding van uw ervaringen op de KMA. De behandeling van uw klacht is
aangevangen met de op 18 juli jl. door de voorzitter van de klachtencommissie
aan u gestuurde brief.
In uw brief van 30 juni jl. heeft u uiteengezet hoe u het gesprek met de COID
heeft ervaren waarbij u aangeeft het gevoel te hebben niet serieus te zijn
genomen. Ik betreur het dat u dat gesprek zo heeft ervaren. Het hoofd onderzoek
van de COID zal op korte termijn contact met u opnemen om een afspraak met u
te maken om daar, samen met het hoofd advies van de COID, met u over te
spreken. Als u wilt dat uw brief van 30 juni jl. ook als klacht wordt behandeld,
dan kunt u dit vanzelfsprekend kenbaar maken bij de COID of bij het Meldpunt
Integriteit Defensie via meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl. Dat laat echter
onverlet dat de COID hierover graag met u het gesprek aangaat.
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-

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. B. Visser
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