
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteraneninstituut 
Factsheet 

Partijen in beleid
Bij de formulering en de uitvoering van het veteranenbeleid zijn meerdere partijen betrokken. De 

belangrijkste vijf daarvan zijn: 

 

 het Ministerie van Defensie voor het vaststellen en financieren van het beleid en de 

gedeeltelijke uitvoering daarvan; 

 de Stichting het Veteraneninstituut (Vi) die een groot deel van de uitvoering van het 

veteranenbeleid voor zijn rekening neemt; 

 de Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD) die jaarlijks de Nederlandse Veteranendag 

organiseert en de maatschappelijke waardering voor veteranen stimuleert; 

 het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een samenwerkingsverband van civiele en 

militaire zorginstellingen dat zorg op maat voor veteranen, partners en gezinnen levert;  

 de Stichting Veteranen Platform (VP), een koepelorganisatie van ruim veertig 

veteranenorganisaties en vakbonden die de belangen van de veteranen behartigt. 

Organisatie en doelstellingen 
Het Veteraneninstituut is op 10 mei 2000 op initiatief van onder meer het Ministerie van Defensie 

opgericht als samenwerkingsverband tussen de belangrijkste bij het veteranenbeleid betrokken 

partijen en is in 2003 een stichting geworden. Het Vi streeft – conform de doelstellingen van het 

ministerie – naar:  

 

 een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen 

ondersteuning voor hun gezinsleden; 

 het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die 

veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die 

daarbij werden gebracht; 

 het verspreiden van kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en het 

bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek hiernaar. 

 

Voor optimale zorg- en dienstverlening aan veteranen en hun thuisfront beschikt het Vi sinds medio 

2014 over het zogeheten Veteranenloket. Dit Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg- en 



dienstverlening van het Ministerie van Defensie, het Vi zelf, het LZV, het Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds (ABP) en het VP. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren 

bereikbaar. 

(Na)zorg 
De eerste doelstelling van het Vi heeft betrekking op veteranenzorg. Een deel van de veteranen met 

klachten zoekt geen of pas heel laat hulp. Een van de oorzaken daarvan is dat zij niet altijd weten 

waar ze precies met welke problemen of vragen terechtkunnen. Om duidelijkheid te creëren en de 

drempel naar hulpverlening te verlagen heeft het Veteraneninstituut, als voordeur voor de zorg, het 

hiervoor al genoemde Veteranenloket ingericht. 

 

Bij het Veteranenloket (088-3340000 en info@veteranenloket.nl) kunnen veteranen en hun relaties 

voor al hun aan de uitzending gerelateerde hulpvragen en problemen terecht. Daarbij kan het 

bijvoorbeeld gaan om psychische en/of lichamelijke klachten of aanpassingsproblemen na terugkeer 

van de uitzending. Huisartsen en instellingen die in contact komen met veteranen die als gevolg van 

hun uitzending gezondheidsproblemen hebben, kunnen voor het inwinnen van informatie ook 

gebruikmaken van het Veteranenloket. De hulpvraag kan ook materiële vragen betreffen, zoals 

inkomensvoorzieningen, uitkeringen en pensioenen, schuldhulpverlening en (geneeskundige) 

verstrekkingen. 

 

Nadat een hulpvraag bij het Veteranenloket is binnengekomen, treedt het proces van hulp en 

begeleiding in werking. Het Veteranenloket beschikt daartoe over een team van zorgcoördinatoren. Dit 

team werkt nauw samen met civiele en militaire deskundigen en (LZV-)instellingen, waaronder:  

 

 gespecialiseerd maatschappelijk werk via de Basis; 

 Militaire Geestelijke Gezondheidszorg; 

 Centraal Militair Hospitaal, Afdeling Psychiatrie; 

 Bedrijfsmaatschappelijk Werk van het Ministerie van Defensie; 

 Diensten Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie; 

 civiele zorginstellingen als Centrum ‘45, het Sinai-Centrum en algemene GGZ-instellingen; 

 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

 

Daarnaast biedt de Basis in Doorn, deels in samenwerking met het Vi, meerdere laagdrempelige 

ontmoetings- en nazorgprogramma’s. Om veteranen met een mogelijke zorgbehoefte over een 

drempel te helpen of de weg te wijzen werkt het Veteranen Platform momenteel aan het opzetten van 

een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde nuldelijnshelpers (veteranenhelpers). 

Waardering 
De tweede doelstelling van het Vi is gericht op het bevorderen van maatschappelijke waardering. Het 

Vi draagt die maatschappelijke waardering mede namens Defensie uit en tracht deze te vergroten. 

Het uitdragen van waardering gebeurt bijvoorbeeld door het verstrekken van de veteranenspeld en de 

veteranenpas. De voordelen van deze pas zijn onder meer: 

 

 kosteloos abonnement op Checkpoint, het maandblad voor veteranen; 

 gratis NS-vervoersbewijzen voor het bijwonen van een reünie of herdenking; 

 diverse kortingen op verschillende faciliteiten en producten, bijvoorbeeld op het gebied van 

verzekeringen, restaurants, voorstellingen en optische middelen. 



 

Het Vi draagt ook bij aan het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering door: 

 

 het ondersteunen van de organisatie van herdenkingen en reünies; 

 het bemiddelen en/of ondersteunen bij het aanvragen van onderscheidingen; 

 het ondersteunen van het beheer en onderhoud van monumenten; 

 het ondersteunen van de organisatie van veteranendagen van de krijgsmachtdelen, van 

lokale en regionale veteranendagen en van de Nederlandse Veteranendag; 

 het jaarlijks via een grootschalig scholenproject (Veteraan in de Klas) verzorgen van 

honderden gastlessen van veteranen voor scholieren en studenten; 

 het in de vorm van lezingen en (digitale) publicaties verspreiden van kennis over 

uitzendervaringen, de gevolgen daarvan en andere veteranenthema’s. 

 

Met het oog op het vergroten van de maatschappelijke bekendheid met uitzendervaringen onderhoudt 

het Vi ook actief contact met het (militaire) onderwijs, de media en andere maatschappelijke 

organisaties. 

Kennis en onderzoek 
De derde doelstelling van het Vi is gericht op het vergroten en toegankelijk maken van kennis. 

Daartoe beschikt het Vi sinds zijn oprichting over een Kennis- en Onderzoekscentrum (KOC). Hierin 

zijn diverse wetenschappelijke disciplines, zoals militaire geschiedenis, psychologie, politicologie en 

culturele antropologie verenigd. Het KOC werkt nauw samen met civiele en militaire 

onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. 

 

De belangrijkste taken van het KOC zijn: 

 

 het verzamelen en vergroten van kennis, onder meer door het stimuleren, begeleiden en 

verrichten van onderzoek naar uitzendervaringen en de gevolgen daarvan voor veteranen; 

 het overdragen van kennis door middel van lezingen en digitale publicaties; 

 het leveren van informatie en verstrekken van adviezen aan bij het veteranenbeleid betrokken 

partijen en aan veteranen en hun gezinsleden. 

 

Lopend onderzoek dat het KOC - doorgaans in samenwerking met andere onderzoeksinstellingen - 

uitvoert, heeft bijvoorbeeld betrekking op de maatschappelijke waardering voor veteranen, 

gezondheid, welzijn en hulpzoekgedrag van veteranen, de groepsidentiteit van veteranen, de 

betekenis die veteranen toekennen aan hun uitzendervaringen en – in de vorm van jaarlijks 

vragenlijstonderzoek - opvattingen en behoeften van veteranen. Daarnaast loopt via het KOC een 

interviewproject waarmee een grotendeels publiekelijk toegankelijke collectie is opgebouwd van ruim 

duizend interviews met veteranen (1940-heden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt informatie op hoofdlijnen. Op www.veteraneninstituut.nl en 

www.veteranenloket.nl vindt u uitgebreidere informatie over de activiteiten van het Vi op het gebied 

van zorg, waardering en kennis & onderzoek. U kunt ook telefonisch (088-3340050) of per e-mail 

(info@veteraneninstituut.nl) contact met ons opnemen. 

 

Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut.  
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