
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wensen en behoeften 

van veteranen 
Factsheet 

Inleiding
Welke wensen en behoeften hebben veteranen? Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor 

de partijen die het veteranenbeleid vormgeven en uitvoeren, zoals het ministerie van Defensie, de 

diverse verenigingen en belangenorganisaties en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, waartoe 

ook het Veteraneninstituut behoort.  

 

Om het beleid en de uitvoering ervan zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen en 

behoeften van veteranen, is eenduidige informatie nodig over wat er onder veteranen leeft. Er zijn 

diverse onderzoeken uitgevoerd om die wensen en behoeften in kaart te brengen. De 

onderzoeksresultaten leveren een consistent beeld op. De wensen en behoeften zijn grofweg in te 

delen in vier categorieën, namelijk: 

 het contact met andere veteranen;  

 erkenning en waardering;  

 zorg en ondersteuning;  

 informatie.  

Deze factsheet geeft per categorie een toelichting op de wensen en behoeften en hoe daarin wordt 

voorzien. 

Contact met andere veteranen 
Een belangrijke behoefte onder veteranen is contact met andere veteranen, zowel met veteranen van 

de eigen eenheid of missie als met andere veteranen. Daarbij gaat het vooral om het uitwisselen van 

ervaringen en verhalen: men wil niet alleen iets vertellen, maar ook iets terugkrijgen, zoals 

herkenning, begrip en het gevoel van verbondenheid. Dit laatste uit zich in het sterke gevoel van 

kameraadschap dat verreweg de meeste veteranen tijdens hun missie(s) hebben ervaren. Dit gevoel 

van verbondenheid blijft vaak in het verdere leven in meer of mindere mate een rol spelen.  



Mogelijkheden tot (fysieke) ontmoetingen zijn er  voldoende, zoals blijkt uit onderstaand (niet 

uitputtend) overzicht. Daarnaast maken veteranen ook in toenemende mate gebruik van internet en 

sociale media om met elkaar in contact te komen. 

 
Nederlandse Veteranendag In 2014 bezochten 90.000 mensen de jaarlijkse Nederlandse 

Veteranendag in Den Haag. Onder hen bevonden zich vele 

duizenden veteranen waarvan er 5000 meeliepen in het 

defilé. 

Lokale (regionale) 

veteranendagen 

Ongeveer driekwart van alle Nederlandse gemeenten 

organiseert jaarlijks een veteranendag. Naar schatting ruim 

30.000 veteranen nemen hieraan jaarlijks deel. 

Veteranendagen 

krijgsmachtdelen 

Duizenden veteranen bezoeken jaarlijks één van de 

veteranendagen van de vier krijgsmachtdelen. 

Herdenkingen In groter en kleiner verband vinden jaarlijks vele tientallen 

herdenkingen bij militaire monumenten plaats. 

Reünies Eind 2013 waren er bijna 500 reünieverbanden ingeschreven 

bij het Veteraneninstituut. Een belangrijk deel ervan 

organiseert jaarlijks een reünie. 

Verenigingen en stichtingen Nederland kende eind 2013 ongeveer 50 (grotere) 

verenigingen en stichtingen die de belangen van veteranen 

behartigen. Het merendeel is aangesloten bij het Veteranen 

Platform (VP). 

Veteranencafés, 

ontmoetingscentra en 

inloophuizen 

Nederland telde eind 2013 ongeveer 90 veteranencafés, 

ontmoetingscentra en inloophuizen waar veteranen elkaar 

kunnen ontmoeten. 

Ontmoetingsbijeenkomsten  Stichting De Basis in Doorn, organiseert jaarlijks vele 

(meerdaagse) ontmoetingsbijeenkomsten. 

Overige 

veteranenevenementen 

Er zijn verschillende evenementen die incidenteel of met 

regelmaat worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn 

terugkeerreizen (naar het land van de missie), 

sportactiviteiten, motortoertochten, bijeenkomsten met 

kunst- en cultuur, symposia e.d.  

Erkenning en waardering 
Een tweede, belangrijke behoefte is die aan erkenning en waardering voor de inzet, de inspanningen 

en de risico’s die men heeft gelopen. Daarbij gaat het ook om erkenning van de gevolgen die 

veteranen van hun inzet kunnen ondervinden. Er is dan sprake van behoefte aan steun bij, en begrip 

voor problemen die veteranen ondervinden. In het kader van maatschappelijke waardering zijn er de 

veteranendagen en herdenkingen, maar ook de vele kleine(re) gebeurtenissen en gebaren. 

Bijvoorbeeld het mogelijk maken en/of (financieel) ondersteunen van een aantal activiteiten en 

faciliteiten zoals die in bovenstaand overzicht. Andere voorbeelden zijn het uitreiken van decoraties, 

het aandacht schenken aan veteranen in publicaties, via de media en in militaire musea. Maar er zijn 

meer blijken van erkenning en waardering. Een (niet uitputtend) overzicht staat hieronder.  

 
 
  



De Veteranenpas Alle veteranen hebben recht op een veteranenpas. Dankzij de 

Veteranenpas krijgen veteranen toegang tot diverse faciliteiten en 

voordelen (zie hieronder). De pas is tweetalig gedrukt, waardoor 

ook in het buitenland de veteranenstatus kan worden aangetoond. 

Het Draaginsigne 

Veteranen 

Alle veteranen ontvangen een Draaginsigne Veteranen. Het 

draaginsigne staat symbool voor de waardering voor het risicovolle 

werk dat veteranen in het verleden als militair in naam van de 

samenleving hebben verricht.  

Checkpoint Veteranenpashouders ontvangen jaarlijks tien nummers van het 

veteranentijdschrift Checkpoint. Ook achtergebleven 

partners kunnen Checkpoint ontvangen. Veteranen in werkelijke 

dienst van Defensie kunnen het blad kosteloos in digitale vorm 

ontvangen. 

Vrij vervoer Voor het bezoeken van de veteranendagen van de krijgsmachtdelen 

en de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument kunnen 

veteranen een vrijvervoersbewijs ontvangen. Ook kan een veteraan 

twee vrijvervoersbewijzen aanvragen voor de reis naar 

veteranenbijeenkomsten 

met een meer persoonsgebonden karakter, zoals een reünie 

van het eigen onderdeel of een bezoek aan de (lokale) 

veteranendag. 

Voordelen Veteranenpashouders kunnen profiteren van uiteenlopende korting 

op verschillende producten en diensten, zoals op museumbezoek, 

hotelovernachtingen, boeken, cd’s en dvd’s. 

Zorg en ondersteuning 
De behoefte aan zorg en ondersteuning is aanwezig bij een minderheid van de veteranen. Grofweg 

20% van de veteranen heeft op enig moment in enigerlei mate behoefte aan een vorm van zorg of 

ondersteuning en 5% heeft behoefte aan kortstondige of langdurige professionele hulpverlening. Het 

Veteranenloket van het Veteraneninstituut vormt voor alle veteranen en hun relaties hét centrale adres 

waar men terecht kan voor zorg en voorzieningen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en 

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Informatie  
Als vierde en laatste behoefte mag de brede behoefte aan informatie niet onvermeld blijven. 

Veteranen geven aan dat zij behoefte hebben aan informatie over de uitzending, ook voor het 

thuisfront. Ook wil men informatie over de mogelijke gevolgen van uitzendervaringen, en  informatie 

over veteranenvoorzieningen en hulpverlening. Via het Veteranenloket en de website van het 

Veteraneninstituut is deze informatie te vinden.  

 

  



Tot slot 
Een ruime meerderheid van de veteranen oordeelt positief over het veteranenbeleid. Ongeveer 20% 

toont zich hierover neutraal of minder tevreden. Een aandachtspunt is dat de jongere veteranen 

minder betrokken lijken bij het beleid. Zij maken minder gebruik van de mogelijkheden die het beleid 

biedt en ze zijn over de geboden mogelijkheden ook minder tevreden dan de oudere veteranen. De 

uitdaging voor het beleid lijkt dan ook om te achterhalen welke wensen en behoeften er onder de 

groep jonge veteranen leven om ook hen enthousiast en betrokken te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor nadere informatie over behoeften en wensen 

van veteranen kunt u de website www.veteraneninstituut.nl bezoeken, dan wel telefonisch (088 - 

3340050) of per e-mail (info@veteraneninstituut.nl) contact met ons opnemen. 

 

Dit is een uitgave van het Veteraneninstituut.  

December 2014. 


