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Belangrijkste inzichten 
Nederlander hecht belang aan deelname vredesoperaties, maar steun voor missie en militairen wisselt 
Nederlanders vinden Defensie nodig en hebben redelijk tot veel vertrouwen in de organisatie. Een deelname van 
Defensie aan vredesoperaties in het buitenland wordt belangrijk gevonden door ruim driekwart van de 
Nederlanders. Toch wordt een daadwerkelijke inzet van Nederlandse militairen lang niet altijd gesteund. Het 
aandeel Nederlanders dat de Nederlandse inzet bij de verschillende operaties in het verleden terecht noemt is 
relatief beperkt en verschillend per missie. Ook de waardering voor toen uitgezonden militairen/veteranen varieert 
tussen de missies. De huidige missies kennen eveneens een wisselende steun en waardering. 
 
Nederlanders hebben een positieve houding ten opzichte van veteranen 
Iets meer dan driekwart van de Nederlanders zegt positief tegenover veteranen te staan. Men ziet de Nederlandse 
veteraan als iemand die plichtsgetrouw, behulpzaam, moedig, dapper en trots is. Ruim de helft van de 
Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft enige tot veel belangstelling voor veteranen en hun ervaringen.  
 
Veteranen verdienen optimale nazorg en openlijke waardering voor hun inzet  
Negen op de tien Nederlanders zijn van mening dat veteranen optimale nazorg verdienen. Ook verdienen zij, 
volgens driekwart van het Nederlandse publiek, openlijke waardering voor hun inzet. De helft van de 
ondervraagden vindt dat de mate waarin de veteranen in Nederland gewaardeerd worden voldoende is. 
 
Ruim draagvlak voor Nederlandse Veteranendag; een uitstekende manier van openlijke waardering 
De Nederlandse Veteranendag is nog steeds goed bekend bij het Nederlands publiek. Men weet niet alleen dat de 
dag jaarlijks gehouden wordt, maar ook waar en wanneer. Met name de regionale media, landelijke kranten en 
radiospot zorgen voor deze bekendheid.  
 
Nieuwe manieren van waardering veteranen nog niet opgepakt door breder publiek 
Dat de veteranenspeld als blijk van waardering aan veteranen uitgereikt wordt, is bij een op de drie Nederlanders 
bekend. Een kwart van de Nederlanders is bereid zelf openlijk waardering te tonen door een witte anjer te dragen.  
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Introductie 

De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends,  
Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de  
Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. 
Sinds dit jaar is het onderzoek onderdeel van de Imagomonitor Defensie; een gezamenlijk instrument van de  
afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) en de directie Communicatie (DCo) Defensie. Zij peilen met de  
Imagomonitor doorlopend het imago van en het draagvlak en de steun voor de Defensieorganisatie onder het  
Nederlands publiek.  
 
In deze rapportage komen de volgende zaken aan bod: 
 Steun en vertrouwen Defensie 
 Belang deelname missies in heden en verleden 
 Waardering en steun inzet militairen in heden en verleden 
 Belangstelling voor veteranen 
 Beeld van de Nederlandse veteraan 
 Steun nazorg veteranen 
 Belang van openlijke waardering veteranen 
 Bekendheid en steun Nederlandse Veteranendag 
 Bekendheid en steun veteranenspeld en witte anjer 

 
Vragen? 
Indien u inhoudelijke vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage of vragen over de onderzoeksopzet dan 
kunt u contact opnemen met:  
 
mevr. drs. Charlotte Daalhuizen-van Kesteren - Onderzoeker – Trends, Onderzoek en Statistiek 
tel: 06 204 136 33; e-mail: cp.daalhuizen.v.kesteren@mindef.nl 
 
 
 
 
 

mailto:cp.daalhuizen.v.kesteren@mindef.nl
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Nederlanders vinden Defensie nodig en hebben 
redelijk tot veel vertrouwen in de organisatie 
Defensie is…    In hoeverre heeft u, op de langere termijn, vertrouwen in Defensie?  
 

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders noemt Defensie nodig of zien de organisatie op zijn minst als een  
noodzakelijk kwaad. Slechts 2% acht de organisatie overbodig. Driekwart van de Nederlanders heeft op de lange termijn  
veel tot redelijk veel vertrouwen in de organisatie. Een kwart heeft niet zo veel vertrouwen in Defensie 

0

19

54

24

3

vertrouwen

extreem veel veel redelijk veel niet zo veel helemaal geen

73% 

5631

8
2 3

nodig

een noodzakelijk kwaad

nauwelijks nodig

overbodig

weet niet

87% 

Deze resultaten zijn afkomstig uit de 
Imagomonitor Defensie 2014 – Q3 
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Ruim driekwart van de Nederlanders hecht belang aan Nederlandse deelname aan vredesoperaties. Dat dit niet zonder 
meer één op één gelijk staat aan het steunen van de diverse militaire operaties in heden en verleden blijkt uit de 
hiernavolgende resultaten. 
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Meerderheid Nederlanders hecht belang aan een 
Nederlandse deelname aan vredesoperaties 
Nederlandse deelname aan vredesoperaties vind ik… 
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Veteranenmonitor 
2013, 18+: 68%  
(inclusief weet niet) 
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Terechtheid van eerdere missies wisselend 
beoordeeld. Ook de waardering voor uitgezonden 
militairen varieert tussen de missies. 

Waar men duidelijk aangeeft belang te hechten aan een Nederlandse deelname aan vredesoperaties, wordt de  
daadwerkelijke militaire inzet van Nederland bij diverse operaties in het verleden in mindere mate als terecht beoordeeld.  
Het aandeel Nederlanders dat de Nederlandse inzet bij de verschillende operaties terecht noemt is relatief beperkt*. Voor  
veteranen van de missie, de militairen die uitgezonden zijn, heeft men meer waardering. De mate waarin het publiek  
deelname aan de operatie terecht vindt en de mate waarin men de uitgezonden militairen waardeert verschilt per missie.  

* Op pagina 16 worden ook de overige resultaten op deze vraag vermeld 
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De gerapporteerde resultaten zijn niet 
vergelijkbaar met de resultaten uit de 
Veteranenmonitor 2013. In het huidige 
onderzoek zijn de vragen aan alle 
respondenten voorgelegd. In de 
Veteranenmonitor 2013 werden vragen 
over de terechtheid en waardering van 
missies enkel voorgelegd aan diegenen 
die bekend zijn met de missies.  

Ik heb veel waardering voor Nederlandse militairen (veteranen) die zijn ingezet in ….  
Ik vind het terecht dat Nederlandse militairen (veteranen) zijn ingezet in …. 
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Ook de huidige missies kennen een wisselende 
steun en waardering 
Ik ben trots op de Nederlandse militairen die deelnemen aan de missie in Mali / die worden ingezet tegen piraterij*  
Bent u voorstander of tegenstander van de inzet van Nederlandse militairen in Mali / tegen piraterij* 

Dat men wisselt in de mate waarin men deelname aan een bepaalde operatie terecht vindt en de mate waarin men de  
uitgezonden militairen waardeert, zien we ook terug in de opinies over de actuele missies*. Ook hier zien we verschil in de  
mate waarin men trots is op de ingezette militairen en in de mate waarin men voorstander is van de inzet van Nederlandse  
militairen in een missie. De missie tegen piraterij kent meer voorstanders onder het Nederlands publiek dan de missie in  
Mali.  

* Let op: de vragen over de lopende missies en de missies in het verleden kennen een andere vraagstelling 
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Meerderheid Nederlanders staat positief tegenover 
veteranen. Ruim de helft heeft belangstelling voor 
veteranen en hun ervaringen 
Voor veteranen en hun ervaringen heb ik:   Ik sta positief tegenover veteranen    
    

Eerder zagen we dat de waardering voor uitgezonden militairen (veteranen) vaak groter is dan de terechtheid voor de  
deelname zelf. Een interessante vraag hierbij is welk beeld het Nederlands publiek heeft van de Nederlandse veteranen.  
Staan zij positief tegen over deze groep en in hoeverre heeft men belangstelling voor deze groep en hun ervaringen? Ruim  
de helft van de Nederlanders heeft naar eigen zeggen belangstelling voor de veteranen en hun ervaringen. Bij een op de  
drie is de belangstelling beperkt. Een klein deel van de Nederlanders heeft geen belangstelling. Een ruime meerderheid van 
het Nederlands publiek staat positief tegenover veteranen. Een op de vijf Nederlanders is niet onverdeeld positief. 
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Nederlanders vinden veteranen plichtsgetrouw, 
behulpzaam, moedig, dapper en trots 
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positief beeld van de Nederlandse  
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Nederlandse veteraan in de ogen van  
het Nederlands publiek plichtsgetrouw,  
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Ruime steun voor optimale nazorg veteranen 

Inzet onder oorlogsomstandigheden  
kan leiden tot lichamelijke of psychische  
gezondheidsproblemen. 58% van de  
Nederlanders lijkt zich hiervan bewust zo  
blijkt uit het hiervoor geschetste beeld  
van de Nederlandse veteraan.  
 
Een overgrote meerderheid van de  
Nederlanders stelt dat veteranen optimale  
nazorg verdienen. 
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Veteranen verdienen openlijke waardering aldus 
driekwart van de Nederlanders 

De waardering voor en het positieve beeld dat men heeft van veteranen zien we terug in het draagvlak voor het openlijk 
uiten van waardering voor de veteranen. Driekwart van de Nederlanders is van mening dat Nederlandse veteranen 
openlijke waardering verdienen. De helft van het Nederlandse publiek is van mening dat de mate waarin de veteranen in 
Nederland gewaardeerd worden hier goed bij aansluit; het is voldoende. 14% van de Nederlanders vindt de mate van 
waardering niet toereikend. Een op de drie heeft geen uitgesproken mening.  
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De Nederlandse Veteranendag is goed bekend 

Er zijn meerdere manieren om de Nederlandse veteranen (openlijk) te waarderen voor hun inzet. Een van de manieren 
waarop dit momenteel gebeurt, is door het houden van de Nederlandse Veteranendag. Tien jaar na de eerste Nederlandse 
Veteranendag is deze dag, die geheel in het teken staat van de Nederlandse veteraan, jong en oud, goed bekend bij het 
Nederlands publiek. 89% van de Nederlanders weet dat de dag ieder jaar gehouden wordt; 61% weet bovendien dat de 
dag jaarlijks eind juni in Den Haag plaatsvindt. 
 
 
 
 

Er wordt jaarlijks een Nederlandse Veteranendag    De Nederlandse Veteranendag wordt ieder jaar eind juni 
Gehouden. Wist u dat?    in Den Haag gehouden. Wist u dat? 
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Ruim draagvlak voor Nederlandse Veteranendag 

Driekwart van het Nederlandse publiek vindt het goed dat de Nederlandse Veteranendag jaarlijks 
terugkeert. Eveneens driekwart vindt de dag bovendien een uitstekende manier om veteranen openlijke 
waardering te geven.   
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Imagomonitor 2013, 
15+: 70%  
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      Hoe wist u dat de Nederlandse Veteranendag plaatsvond? 

Regionale media, landelijke kranten en radiospot 
zorgen voor bekendheid Nederlandse 
Veteranendag 
Het feit dat de Nederlandse  
Veteranendag jaarlijks eind juni in  
Den Haag plaatsvindt is meer dan  
de helft van de ondervraagden via  
regionale media ‘ter ore’ gekomen. 
Ook landelijke kranten hebben een  
duidelijk bijdrage geleverd aan de  
bekendheid van de jaarlijks 
terugkerende dag. Een op de vijf  
ondervraagden zegt door de  
speciale radiospot op de hoogte te  
zijn.  
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Nieuwe manieren van waardering veteranen 
nog niet opgepakt door breder publiek 
Iedere veteraan ontvangt een veteranenspeld als    Iedereen kan op de Nederlandse Veteranendag waardering tonen voor 
symbool van waardering voor zijn of haar inzet.   veteranen door het dragen van een witte anjer. Zou u dat ook willen 
Wist u dat veteranen een dergelijke speld ontvangen?   doen? 
 
  

In Nederland bestaan er uiteenlopende manieren om de veteranen te waarderen voor de manier waarop zij zich tijdens een 
missie ingezet hebben. Een van de manieren is het uitreiken van de veteranenspeld als symbool van waardering voor de 
inzet. Deze blijk van waardering is bij een op de drie Nederlanders bekend. Het Nederlands publiek kan zelf ook actief een 
bijdrage leveren aan de openlijke waardering van veteranen door op de Nederlandse Veteranendag een witte anjer te 
dragen. Hoewel Nederlanders van mening zijn dat veteranen waardering verdienen voor hun inzet; zijn zij veelal (nog) niet 
tot actie bereid door zelf een witte anjer op te spelden. Een kwart zou dit wel willen doen. 
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Nader bekeken – missies heden en verleden 

Deelname 
missie  
(%) 

Terecht Neutraal Onterecht Weet niet 

Nieuw-Guinea  
(1950-1962) 14 28 16 43 

Libanon  
(1979-1985) 22 31 10 36 

Cambodja  
(1992-1993) 15 31 13 41 

Voormalig 
Joegoslavië  
(1991-heden) 39 31 11 18 

Afghanistan  
(2002-heden) 37 33 16 13 

Irak  
(2003-2005) 30 33 20 17 

Trots 
militairen 
missie (%) 

Eens Neutraal Oneens Weet niet 

Antipiraterij 57 29 9 5 

Mali 43 33 14 10 

Waardering 
militairen 
missie (%) 

Veel Neutraal Weinig Weet niet 

Nieuw-Guinea  
(1950-1962) 34 23 8 35 

Libanon  
(1979-1985) 40 25 6 29 

Cambodja  
(1992-1993) 35 24 8 33 

Voormalig 
Joegoslavië  
(1991-heden) 52 24 8 15 

Afghanistan  
(2002-heden) 58 25 8 11 

Irak  
(2003-2005) 52 27 8 13 

Deelname 
missie (%) 

Voor Neutraal Tegen Weet niet 

Antipiraterij 58 31 6 5 

Mali 29 39 22 11 

Ik vind het terecht dat Nederlandse militairen (veteranen) zijn ingezet in ….     Ik heb veel waardering voor Nederlandse militairen (veteranen) die zijn ingezet in ….  

Ik ben trots op de Nederlandse militairen die deelnemen aan de missie …                 Bent u voorstander of tegenstander van de inzet van Nederlandse militairen? 
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Nader bekeken – mannen en vrouwen 
Mannen vinden inzet van militairen doorgaans vaker terecht dan vrouwen, maar hebben in vergelijking met 
vrouwen opvallend minder waardering voor de Nederlandse militairen die ingezet zijn 
 Mannen noemen de inzet van Nederlandse militairen met name vaker terecht bij de missies in voormalig Joegoslavië en 

de missie in Libanon.  
 Mannen geven significant vaker dan vrouwen aan dat ze (zeer) weinig waardering hebben voor de militairen die ingezet 

zijn. Dit geldt voor alle in het onderzoek voorgelegde missies. 
 Vrouwen hebben daarbij opvallend vaak (zeer) veel waardering voor de militairen ingezet in Afghanistan en Cambodja. 
 Mannen geven vaker aan voorstander te zijn van de huidige missie voor de kust van Somalië (anti-piraterij). 

 
Vrouwen noemen de Nederlandse veteraan opvallend vaker idealistisch en onderkennen mogelijke psychische 
problemen  
 Vrouwen noemen de kenmerken idealist, met psychische problemen, moedig, dapper en held significant vaker dan 

mannen passend bij de Nederlandse veteraan. 
 
Met name vrouwen positief over veteranen en de openlijke waardering in de diverse vormen 
 Vrouwen staan vaker positief tegenover veteranen dan mannen. 
 Zij vinden vaker dan mannen dat veteranen optimale nazorg verdienen, evenals openlijke waardering. 
 Vrouwen vinden het opvallend vaker goed dat er jaarlijks een Nederlandse Veteranendag gehouden wordt. Zij vinden de 

Nederlandse Veteranendag bovendien vaker dan mannen een uitstekende manier is om veteranen openlijke waardering 
te geven. 

 De vraag of men een witte anjer zou willen dragen als blijk van waardering voor veteranen wordt door mannen 
significant vaker met nee beantwoord. 
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Nader bekeken – leeftijdsgroepen 
Jongvolwassenen hebben meer vertrouwen in Defensie 
 15 t/m 35 jarigen hebben opvallend vaker (extreem) veel vertrouwen in Defensie 
 
Onbekendheid jongvolwassenen met missies uit een verder verleden heeft invloed op steun en waardering 
 15 t/m 35 jarigen vinden het significant vaker moeilijk de missies uit het (verre) verleden op terechtheid te beoordelen. 

Dit geldt ook voor de vraag over waardering voor de ingezette militairen. Ook hierop geven jongvolwassenen dikwijls het 
antwoord weet niet.  

 De inzet van militairen in Nieuw-Guinea, Libanon noemen de jongvolwassenen significant minder vaak terecht. De meer 
recente inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan noemt de groep 15 t/m 35 jarigen opvallend vaker terecht dan 
ondervraagden in de leeftijd van 36 jaar en ouder. 

 De groep jongvolwassenen heeft ook minder vaak (veel) waardering voor de militairen ingezet in Nieuw-Guinea, 
Libanon, voormalig Joegoslavië in vergelijking met ondervraagden van 36 jaar en ouder. 
 

Leeftijdsgroepen verdeeld over het beeld van de Nederlandse veteraan 
 15 t/m 35 jarigen noemen de Nederlandse veteraan vaker dan ondervraagden in de leeftijd van 36 jaar en ouder een 

held, een avonturier, een man, moedig, dapper, sensatiebelust, opofferingsgezind en vaderlandslievend.  
 

Minder bekendheid Nederlandse Veteranendag onder jongvolwassenen; wel steun voor openlijke waardering 
 15 t/m 35 jarigen zijn opvallend minder goed bekend met de Nederlandse Veteranendag. Ook de locatie en de datum 

van de dag zijn minder goed bekend bij de groep jongvolwassenen. 
 Binnen de groep 15 t/m 35 jarigen zijn de jongste jongeren (leeftijd 15 t/m 20 jaar) significant minder bekend met de 

Nederlandse Veteranendag.  
 15 t/m 35 jarigen zijn ook minder goed bekend met de veteranenspeld. 
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Onderzoeksverantwoording 

Veldwerkperiode 
juli t/m september 2014 
 
Methode  
Online vragenlijst - Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) 
 
Doelgroep 
Nederlands publiek 15 t/m 75 jaar (netto steekproef: n=716) 
De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en gezinsgrootte. 
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