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Samenvatting
Op verzoek van het Comité Nederlandse Veteranendag heeft het Kennis‐ en onderzoekscentrum van het
Veteraneninstituut heeft onder veteranenpashouders een evaluatieonderzoek verricht over de
Nederlandse Veteranendag 2013. Hiertoe is begin juli 2013 aan een steekproef van 2.400
veteranenpashouders een enquête verzonden. Er is voor gekozen om bij het trekken van de steekproef
onderscheid in het bestand te maken naar leeftijd. Zo is de enquête verstuurd naar 400
veteranenpashouders in ieder van de volgende leeftijdsgroepen: <31 jaar; 31-40 jaar; 41-50 jaar; 51-60
jaar; 61-70 jaar; 71-80 jaar.
De verzonden enquête bestaat uit 24 vragen en komt grotendeels overeen met de enquêtes die werden
gebruikt bij eerdere evaluaties van de Nederlandse Veteranendag. Het betreffen achttien gesloten
evaluatievragen met twee open deelvragen, twee afzonderlijke open vragen en vier gesloten vragen
waarin enkele persoonsgegevens worden uitgevraagd. Dit jaar was het mogelijk om de vragenlijst
schriftelijk en digitaal in te vullen.
In totaal zijn er 594 bruikbare vragenlijsten ingevuld retour ontvangen, een respons van 25%. De
gegevens uit deze vragenlijsten zijn verwerkt en geanalyseerd over het gehele responsbestand en over
drie verschillende leeftijdsklassen, te weten: <41 jaar; 41-60 jaar; 61-80 jaar. Van jong naar oud maken
deze verschillende leeftijdsklassen de volgende percentages uit van het gehele responsbestand: 12%;
35%; 52%. Qua leeftijdsverdeling is de respons dus niet gelijk aan de steekproef. Van de respondenten is
96% man.
Er is door 16% van de respondenten aangegeven op 29 juni op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag
te zijn geweest. Dit percentage is in de afgelopen jaren nooit zo hoog geweest. In de verschillende
leeftijdsklassen is het percentage respondenten dat aanwezig was in Den Haag als volgt verdeeld: <41
jaar: 13%; 41-60 jaar: 19%; 61-80 jaar: 15%.
De meest genoemde redenen voor het niet bezoeken van de Nederlandse Veteranendag zijn ‘andere
verplichtingen’ (33%), ‘vakantie’ (16%) en ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ (16%). Vorig jaar was
‘vakantie’ nog de meest genoemde reden. In alle leeftijdsklassen zijn ‘andere verplichtingen’ de
voornaamste reden om niet naar Den Haag te komen op de Nederlandse Veteranendag.
Bij de plechtigheid in de Ridderzaal was 0,1% van alle respondenten aanwezig. De plechtigheid is
gewaardeerd met een 8,3 als gemiddeld rapportcijfer.
Bij de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof was 0,1% van alle respondenten aanwezig. Zij
geven gemiddeld een 7,8 aan deze ceremonie.
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Van alle respondenten was 15% bij het defilé aanwezig. Het defilé krijgt gemiddeld een 7,9. Dit jaar is voor
het eerst aan de respondenten door middel van een open vraag gevraagd of zij nog op- of aanmerkingen
hadden over het defilé. De meeste opmerkingen die hier geplaatst zijn (42%), gaan over verbeteringen op
het organisatorische vlak, zoals de bordjes met afkortingen die voor het publiek niet duidelijk zouden zijn,
de volgorde van detachementen die niet zou kloppen, of het tempo van het lopen, dat sneller zou kunnen.
Het programma op het Malieveld is bijgewoond door 15% van alle respondenten. Gemiddeld krijgt dit
programma als rapportcijfer een 7,9. Dit jaar werd voor het eerst gevraagd hoe belangrijk de
respondenten de verschillende componenten van het programma op het Malieveld vonden. De
ontmoetings- en reüniefunctie wordt verreweg als belangrijkste component beschouwd, gevolgd door de
informatie- en activiteitenmarkt, het eten en drinken en als laatste de muziek. Ook is dit jaar voor het eerst
een open vraag gesteld over wat de algemene indruk van het programma van het Malieveld was. Meer dan
de helft van de antwoorden op deze vraag (53%) bevat uitsluitend positief commentaar op het
programma op het Malieveld.
Er is gemiddeld een 8,3 gegeven aan de Nederlandse Veteranendag als geheel. De jongste groep waardeert
de gehele dag het laagst met een 7,9; de middelste groep geeft het hoogste cijfer, namelijk een 8,4 en de
oudste groep geeft een 8,3.
Nieuw dit jaar is de vraag wat de motieven waren om op 29 juni naar Den Haag te komen. Het blijkt dat
eerdere ervaringen de belangrijkste rol spelen in deze beslissing (68%), gevolgd door berichtgeving in
veteranenblad Checkpoint (49%), berichtgeving in media anders dan Checkpoint (29%) en de attendering
op de dag door de sociale omgeving (23%). In de oudste twee leeftijdsklassen worden vergelijkbare
percentages gevonden. In de jongste leeftijdsklasse echter speelt erop gewezen worden door mensen in de
omgeving een veel belangrijkere rol, terwijl berichtgeving in Checkpoint of andere media een veel minder
belangrijke rol speelt.
Van de respondenten heeft 39% een lokale of regionale veteranendag bijgewoond, vorig jaar was dat nog
29%. Per leeftijdsklasse is dit als volgt verdeeld: <41 jaar: 24%; 41-60 jaar: 33%; 61-80 jaar: 48%.
Naarmate de leeftijd vordert, heeft men dus vaker een lokale of regionale veteranendag bijgewoond.
De meest genoemde redenen om niet naar een lokale of regionale veteranendag te gaan zijn ‘andere
verplichtingen’ (31%) en ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ (25%). Bij de groep van onder de 41 jaar
is de voornaamste reden voor afwezigheid bij lokale of regionale veteranendagen ‘het gevoel (nog) geen
veteraan te zijn.’ In de middelste en oudste leeftijdsklasse beletten ‘andere verplichtingen’ aanwezigheid
bij lokale of regionale veteranendagen.
Dit jaar is voor het eerst door middel van stellingen gevraagd in hoeverre de media, erop gewezen worden
door mensen in de omgeving en eerdere ervaringen een rol speelden in de beslissing om naar een lokale
of regionale veteranendag te gaan. Eerdere ervaringen spelen net als bij Den Haag de belangrijkste rol in
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de beslissing om te gaan (68%). Vervolgens spelen de sociale omgeving (60%) en de berichtgeving in
lokale media (43%) een rol bij het besluit om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan.
De lokale en regionale veteranendagen krijgen gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer. De oudste
leeftijdsklasse geeft het hoogste gemiddelde cijfer van alle leeftijdsklassen, namelijk een 7,9. Dit is gelijk
met het gemiddelde, doordat bijna twee derde van degenen die antwoord hebben gegeven op deze vraag
in de oudste leeftijdsklasse valt.
Veertien procent van de respondenten heeft aangegeven de rechtstreekse uitzending van de Nederlandse
Veteranendag te hebben gevolgd. Daarnaast geeft 46% aan de nabeschouwingen over de Nederlandse
Veteranendag, zoals in het journaal, te hebben gevolgd en 40% zegt in het geheel niets te hebben gevolgd.
Degenen die de Nederlandse Veteranendag in de media hebben gevolgd, maar niet op de dag zelf aanwezig
zijn geweest, geven de dag als gemiddeld cijfer een 7,8.
De waardering voor media-aandacht voor de Nederlandse Veteranendag in de geschreven media, op de
televisie, op de radio en online is gelijk gebleven of gestegen ten opzichte van vorig jaar. Met name de
waardering voor de aandacht op de radio en online media stijgt. Er is weinig verschil in waardering tussen
de verschillende leeftijdsklassen.
De online media zijn het minst gevolgd van alle media-onderdelen. Op de vraag van welke sociale media
men gebruikmaakt, antwoordt 49% dan ook ‘geen.’ Wanneer men er wel gebruik van maakt, gebruiken de
meesten Facebook (35%), gevolgd door LinkedIn (17%) en Twitter (7%). Het gebruik van sociale media
neemt toe naarmate de leeftijd lager is.
Van de respondenten vindt 98% dat het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag in enige
mate bijdraagt aan meer maatschappelijke erkenning en waardering. Daarnaast heeft 85% van de
respondenten het gevoel dat de Nederlandse Veteranendag in enige mate bijdraagt aan het persoonlijk
gevoel van erkenning en waardering. Het onderdeel dat het meest bijdraagt aan meer maatschappelijke
erkenning en waardering is volgens de respondenten het defilé.
Wanneer gevraagd wordt naar wat de veteranenpashouders nog misten tijdens de Nederlandse
Veteranendag, antwoordt men graag bredere aandacht voor veteranen te zien. Ze vragen bijvoorbeeld om
meer media-aandacht, meer aandacht op scholen en aandacht door het hele jaar heen. Verder wordt
opgemerkt dat het samenvallen van de Nederlandse Veteranendag met lokale veteranendagen en het voor
veteranen gratis concert van André Rieu, ongelukkig is. Ook wordt er opgemerkt dat jonge veteranen
meer betrokken zouden moeten worden bij de organisatie van de dag. Daarnaast is er veel lof voor de
Nederlandse Veteranendag: een groot deel van de respondenten is zeer positief over de dag. De
aanwezigheid van de koning wordt in het bijzonder op prijs gesteld.

5

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013

Inhoud
Samenvatting

3

Inhoudsopgave

6

1

2

Inleiding

Resultaten

1.1
1.2
1.3

Doel
Nederlandse Veteranendag 2013
Onderzoeksmethode
1.3.1 Methode van onderzoek
1.3.2 Onderzoekspopulatie
1.3.3 Verwerking van de gegevens

7
7
8
8
9
10

2.1

Responsbestand
2.1.1 Respons
2.1.2 Persoonsgegevens
Resultaten per deelthema
2.2.1 Den Haag
2.2.2 Lokale/regionale bijeenkomsten
2.2.3 Media
2.2.4 Erkenning en waardering
2.2.5 Suggesties voor verbetering
Aanvullende opmerkingen
2.3.1 De enquête
2.3.2 Overige

11
11
11
13
14
22
27
37
40
44
44
44

Respons
Aanwezigheid
Waardering
Betrokkenheid
Media
Erkenning en waardering
Slotwoord

47
47
49
50
50
51
51

2.2

2.3

3

Conclusies

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

BIJLAGE 1

Aanbiedingsbrief

52

BIJLAGE 2

Enquête Nederlandse Veteranendag van 29 juni 2013

53

BIJLAGE 3

Commentaren op het defilé met betrekking op organisatie en uitvoering

59

BIJLAGE 4

Alle open antwoorden op vraag over algemene indruk Malieveld

60

BIJLAGE 5

Genoemde gemeenten en regio’s waar de lokale of regionale veteranendag
is bijgewoond door de respondenten
61

BIJLAGE 6

Lijst gemeenten en regio’s waar volgens respondenten geen lokale of
regionale veteranendag wordt gehouden

63

6

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013

1

Inleiding

1.1

Doel

Net als voorgaande jaren wil het Comité Nederlandse Veteranendag (CNVD) ook dit jaar graag weten hoe
veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2013 hebben ervaren. Het comité heeft daarom het
Veteraneninstituut (Vi) verzocht om, middels een schriftelijke enquête, een evaluatie te houden onder
veteranenpashouders. Het doel van deze evaluatie is vast te stellen hoe veteranen oordelen over de
negende Nederlandse Veteranendag.
Het onderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat in voorgaande jaren is uitgevoerd. Zo geeft deze
evaluatie antwoord op de vraag hoe veteranen het geboden programma (plechtigheid Ridderzaal,
ceremoniële medaille-uitreiking, defilé Den Haag en manifestatie Malieveld), het gebodene in de eigen
gemeente of regio en het verslag ervan door de media waarderen. Ook brengt het in kaart in hoeverre zij
denken dat de Nederlandse Veteranendag bijdraagt aan meer erkenning en waardering voor de veteraan.
Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst meer ingezoomd op het defilé en de verschillende onderdelen van
het programma op het Malieveld. Ook wordt nagegaan wat veteranen ertoe zette de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag of de veteranendag in eigen gemeente of regio te bezoeken. Ten slotte wordt er
voor het eerst gevraagd naar welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag volgens de veteranen het
meest bijdraagt aan erkenning en waardering.
Het comité kan (mede) op grond van de uitkomsten van deze enquête beoordelen of veranderingen in het
programma nodig of wenselijk zijn en - zo ja - in welke richting hierbij kan worden gedacht.
1.2

Nederlandse Veteranendag 2013

De Nederlandse Veteranendag 2013 vond plaats op 29 juni en was drukbezocht. Naar schatting van de
organisatie bezochten ruim 85.000 mensen de locaties in Den Haag waar de hoofdprogrammadelen zich
afspeelden: het Malieveld en de route van het defilé tussen het Malieveld en het Binnenhof. Daarnaast
keken ruim 330.000 mensen op televisie naar de Nederlandse Veteranendag.
De dag begon met een muzikaal programma in de Ridderzaal voor veteranen en genodigden. Met een
viertal speciaal samengestelde clips en daarbij gecomponeerde muziek, gespeeld door het ensemble van
het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, werden meerdere veteranen en hun missies belicht. Soliste
Vera de Bree wist de toehoorders te raken, net als Yes-R en dertig scholieren van de Amersfoortse
basisschool de Zonnewijzer. Zij zongen een bijzondere veteranenrap die ze eerder op school hadden
samengesteld. Premier Rutte sprak de zaal toe en maakte een vergelijking met de kijk op veteranen bij de
oprichting van Bronbeek, 150 jaar geleden, en de situatie van nu. Hij zei verder dat hoewel de
Nederlandse Veteranendag pas negen jaar oud is, de jaarlijkse dag niet meer is weg te denken.
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Daarna vond de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof plaats, gevolgd door het defilé door de
binnenstad. Het defilé werd voor het eerst afgenomen door koning Willem-Alexander. Vooral de twaalf
speurhonden van de Koninklijke Luchtmacht, die eerder ingezet waren tijdens missies om explosieven op
te speuren, trokken de aandacht, zowel tijdens het defilé als in de media tijdens de dagen voor 29 juni. Een
van de kleinste detachementen was dat van nieuwkomer G4S, een beveiligingsfirma. Voor het eerst liepen
medewerkers van deze firma, ex-militair en veteraan, mee. Een ander nieuw detachement bestond uit
medisch personeel afkomstig van de Defensie relatieziekenhuizen, herkenbaar aan het rode kruis. De stoet
van meer dan honderd detachementen en muziekkorpsen werd bewonderd vanaf de volle tribunes langs
de route in de buurt van de Kneuterdijk.
Gedurende de hele dag was het Malieveld toneel van activiteiten en ontmoetingen. Hier kon men terecht
voor een hapje, drankje, muziek en natuurlijk om met elkaar nog een gezellig deel van de dag te beleven.
Ook premier Rutte en de minister van Defensie mengden zich na het defilé op het Malieveld onder de
veteranen en het publiek.1
In dit onderzoek wordt nagegaan hoe veteranenpashouders deze dag hebben ervaren. Welk onderdeel
hebben zij ervaren als het hoogtepunt van de dag: het defileren voor koning Willem-Alexander of het
optreden van Yes-R met de scholieren? Wat vinden zij het belangrijkste op het Malieveld: de muziek of
vooral het ontmoeten van elkaar? Om hier een indicatie van te krijgen, zijn 2.400 veteranenpashouders
aangeschreven met het verzoek een vragenlijst over de Nederlandse Veteranendag in te vullen.
1.3

Onderzoeksmethode

In deze paragraaf zal kort worden ingegaan op de methode van onderzoek, de onderzoekspopulatie en de
verwerking van de gegevens.
1.3.1

Methode van onderzoek

De gegevens zijn verzameld met behulp van een enquête, bestaande uit 24 vragen. Dit jaar was voor het
eerst een digitale versie via internet bereikbaar. De deelnemers kregen een brief thuisgestuurd met daarin
de uitnodiging om deel te nemen aan de evaluatie en het verzoek dat via de online enquête te doen. De link
waarop de enquête te vinden was stond tevens in deze brief. De papieren versie van de enquête en een
retourenvelop werden gelijk meegestuurd voor degenen die toch liever een papieren versie wilden
invullen.
De inhoud van deze enquête komt grotendeels overeen met de enquêtes van vorige jaren. Het betreffen
achttien gesloten evaluatievragen met twee open deelvragen. In vier gesloten vragen worden enkele
persoonsgegevens uitgevraagd. Hierdoor kunnen de meningen van verschillende groepen veteranen met
elkaar worden vergeleken. Twee vragen zijn open vragen: bij vraag 19 wordt ruimte geboden voor
aanvullende opmerkingen over de Nederlandse Veteranendag en bij vraag 24 is er ruimte voor algemene
opmerkingen over de enquête.
1

Bron: http://www.veteranendag.nl/veteranendag-2013
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Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de enquête van vorig jaar. Op verzoek van het
CNVD is er meer ingezoomd op het programma op het Malieveld in vraag 5. Het belang van de
verschillende onderdelen van dit programma is uitgevraagd, en ook is een open vraag toegevoegd voor
algemene opmerkingen over het Malieveld. Deze open vraag is ook toegevoegd wat betreft het defilé in
vraag 4. Een ander verzoek betrof het uitvragen wat veteranen nu stimuleert om naar Den Haag te komen
voor de Nederlandse Veteranendag, en met name welke rol de media-aandacht hierbij speelt. Hier is naar
gevraagd door het voorleggen van een aantal stellingen over de motivatie van de respondent om naar de
Nederlandse Veteranendag (vraag 7) en/of de lokale of regionale veteranendag (vraag 9) te komen.
Daarnaast wilde het CNVD graag weten welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag voor de
veteraan het meest bijdraagt aan meer erkenning en waardering. Hiertoe is vraag 18 toegevoegd, waarbij
men één onderdeel kon aangeven dat volgens hen het meest bijdraagt.
Verder is dit jaar aan degenen die de dag via de media volgden apart gevraagd wat voor cijfer zij de
Nederlandse Veteranendag geven, omdat hun indruk toch zal verschillen van degenen die er lijfelijk bij
waren, aan wie overigens ook is gevraagd om een cijfer te geven voor de dag. Ook zijn er vragen
toegevoegd over het al dan niet hebben verlaten van de dienst en het al dan niet bezitten van de
veteranenpas, namelijk vraag 22 en 23. Dit is gedaan omdat het aanvankelijke plan was om de enquête
voor te leggen aan een steekproef uit het Veteranen Registratie Systeem (VRS) en PeopleSoft (voor de
veteranen in werkelijke dienst). Dit om de mening van veteranenpashouders, veteranen zonder
veteranenpas en veteranen in werkelijke dienst met elkaar te kunnen vergelijken. Helaas bleek dat de
hiervoor benodigde steekproeven niet op tijd naar behoren gereed waren. Daardoor is uiteindelijk
besloten toch – als vanouds - een steekproef te nemen uit het veteranenpashoudersbestand, waardoor
vraag 22 en 23 op de – toen al gedrukte – enquête in feite overbodig geworden waren. De enquête zoals
deze is verstuurd, is te vinden in bijlage 2.
Het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC) van het Veteraneninstituut heeft dus een steekproef getrokken
uit het bestand veteranenpashouders. Vervolgens heeft het KOC de enquêteformulieren per post
verzonden, samen met een aanbiedingsbrief (bijgevoegd als bijlage 1) en een retourenvelop met
antwoordnummer en poststempel, zodat gebruik van een postzegel bij verzending niet nodig was.
De bruikbaar ingevulde formulieren zijn vervolgens verwerkt. De hieruit voortkomende informatie is
geanalyseerd en wordt weergegeven in de voorliggende rapportage.
1.3.2

Onderzoekspopulatie

Onder het begrip ‘veteranen’ wordt in Nederland verstaan: een actief dienende militair of gewezen militair
met

de

Nederlandse

nationaliteit

die

het

Koninkrijk

der

Nederlanden

heeft

gediend

in

oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies
binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige
gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies
heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.
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Het enquêteformulier is op 5 juli 2013, enkele dagen na de Nederlandse Veteranendag, verzonden aan
2.400 veteranen, te weten 400 veteranen in elk van de volgende leeftijdsgroepen: <31 jaar; 31-40 jaar; 4150 jaar; 51-60 jaar; 61-70 jaar; 71-80 jaar. Daarmee is de steekproef precies twee keer zo groot als die van
vorig jaar. Net als vorig jaar is ook dit jaar besloten om de veteranen ouder dan 80 jaar niet mee te nemen
in de steekproef, daar zij in vorige onderzoeken tevreden bleken over de Nederlandse Veteranendag en
omdat de nadruk van dit onderzoek ligt op de meningen van groepen jongere veteranen die ook in de
verdere toekomst van groot belang zijn bij het organiseren van de Nederlandse Veteranendag.
1.3.3

Verwerking van de gegevens

In totaal zijn er 594 enquêtes (deels) ingevuld, een respons van 25%. Er kwamen 461 papieren versies
terug, de overige 133 vragenlijsten zijn dus online ingevuld. De 461 teruggekeerde papieren vragenlijsten
zijn na de deadline in hetzelfde digitale systeem ingevoerd als de online versies, namelijk via de website
van NetQ PRO. Hieruit zijn de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten na invoering van alle papieren
vragenlijsten geëxporteerd en vervolgens geanalyseerd door de onderzoeker.
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2

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. De eerste paragraaf geeft een overzicht van
de respons. Hierbij worden de resultaten van de vragen 20 en 21 met betrekking tot de persoonsgegevens
geboortejaar en geslacht gepresenteerd. Ook worden kort de antwoorden op vraag 22 en 23 over
respectievelijk in dienst zijn en het bezitten van een veteranenpas gepresenteerd.
Vervolgens worden in de tweede paragraaf de meningen over volgende deelthema’s gepresenteerd:


het programma in Den Haag en de motivatie om naar Den Haag te komen (vraag 01 t/m 07);



lokale/regionale veteranendagen (vraag 08 t/m 10);



de media (vraag 11 t/m 15);



erkenning en waardering (vraag 16 t/m 18);



mogelijke verbeteringen (vraag 19).

Tot slot worden de algemene opmerkingen over deze enquête besproken, evenals overige commentaren
die niet zozeer op de enquête betrekking hebben, als wel op de Nederlandse Veteranendag, algemene
veteranenzaken, lokale veteranendagen, et cetera (vraag 24).
2.1

Responsbestand

Deze paragraaf geeft een overzicht van de respons, door eerst het aantal ingevulde enquêtes te noemen en
vervolgens de persoonsgegevens van de respondenten te presenteren.
2.1.1

Respons

In totaal werden er 133 enquêtes digitaal ingevuld. Ook kwamen 476 enveloppen per post retour vóór de
deadline. Hieronder waren elf enveloppen waarvan het adres niet bleek te kloppen. Vier van de
teruggestuurde papieren enquêtes werden verder buiten beschouwing gelaten, omdat alleen de eerste
vraag was ingevuld. Er werden dus 461 bruikbaar ingevulde papieren enquêtes ontvangen.
In totaal bedraagt de respons dus 133 digitale + 461 papieren enquêtes = 594 ingevulde vragenlijsten. Dit
is een responspercentage van 25%. Hiermee ligt het responspercentage 8% lager dan vorig jaar.
2.1.2

Persoonsgegevens

De meerderheid van de 594 respondenten, namelijk 564 personen (95%), heeft aangegeven man te zijn.
Zes personen (1%) hebben de vraag over geslacht niet ingevuld.
Het verzendbestand van 2.400 pashouders is, zoals eerder vermeld, opgebouwd uit 400 veteranen in elk
van de volgende leeftijdsgroepen <31; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80. Hieronder wordt eerst
beschreven wat voor responspercentage deze zes leeftijdscategorieën kennen.
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Om in het responsbestand het onderscheid tussen generaties veteranen te kunnen maken, is gevraagd
naar het geboortejaar. In figuur 1 is de respons te zien per leeftijdsgroep uit de steekproef. De percentages
zijn berekend aan de hand van de 400 enquêtes (100%) die naar de veteranenpashouders in de
leeftijdsgroepen zijn verstuurd en het aantal dat hiervan terugkwam per leeftijdsgroep (zie figuur 1).
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Figuur 1

Respons per leeftijdsgroep

Zoals te zien is, kende de oudste groep veruit de hoogste respons met 52% van de 400 aangeschreven
veteranenpashouders die de enquête invulden. De jongste groep had de laagste respons: 7% van de 400
aangeschreven veteranenpashouders vulden de enquête in. De jongere drie groepen hadden allen een
lagere respons dan de oudere drie groepen. Het verschil in respons is dusdanig dat gezegd kan worden dat
de respons afwijkt van de steekproef. De oudste veteranenpashouders zijn oververtegenwoordigd of de
jongste veteranenpashouders zijn ondervertegenwoordigd. Dit dient in acht te worden genomen bij
verdere interpretatie van de onderzoeksresultaten.
In de analyse zijn telkens twee leeftijdsgroepen samen genomen, resulterend in drie leeftijdsklassen,
namelijk jonger dan 41 jaar, 41 tot en met 60 jaar en 61 tot en met 80 jaar. In figuur 2 is te zien welk deel
zij uitmaken van het gehele responsbestand.
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Figuur 2

Verdeling leeftijdsgroepen over geheel responsbestand

In de jongste leeftijdsklasse zitten 72 respondenten, oftewel 12% van het gehele responsbestand. In deze
leeftijdsklasse is de jongste respondent 23 jaar. Er zijn 205 respondenten tussen de 41 en 60 jaar, zij
maken 35% van het gehele responsbestand uit. Binnen de oudste klasse ten slotte, vallen 310
respondenten, oftewel 52% van het gehele responsbestand (zie figuur 2). De meningen van deze
leeftijdsklassen worden apart beschouwd wanneer dat relevant wordt geacht.
Zoals eerder vermeld, zijn er dit jaar twee nieuwe vragen in de enquête opgenomen, namelijk een vraag
over het momenteel nog militair zijn en een vraag over het bezitten van de veteranenpas. Dit is gedaan
omdat het aanvankelijke plan was om ook veteranen zonder veteranenpas en veteranen in werkelijke
dienst te bevragen. Uiteindelijk is de vragenlijst alleen naar veteranenpashouders verzonden, maar is de
enquête ongewijzigd gebleven. In principe zou iedere respondent op de vraag of hij of zij nog in dienst is
dus ‘nee’ moeten antwoorden en op de vraag of men een veteranenpas bezit ‘ja.’ Daardoor is het des te
opvallender dat elf respondenten, nog altijd 2% van het gehele responsbestand, ‘nee’ hebben geantwoord
op de vraag of zij een veteranenpas in hun bezit hebben. Tevens hebben zes personen (1%) aangegeven
nog in militaire dienst te zijn. Een enkeling verduidelijkte dit antwoord met de tekst: “ook al ben je niet
meer in dienst, als veteraan blijf je altijd militair.”

2.2

Resultaten per deelthema

In deze paragraaf worden de evaluatievragen 1 tot en met 19 besproken aan de hand van de resultaten
van de 594 digitaal ingevulde en per post retour gezonden (deels) ingevulde enquêteformulieren. De
resultaten worden per deelthema weergegeven. Waar dat relevant is, wordt een vergelijking gemaakt met
resultaten van vorig jaar. Ook worden de resultaten per leeftijdsklasse met elkaar vergeleken.
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2.2.1

Den Haag

Bijna alle respondenten, namelijk 593 personen, hebben antwoord gegeven op de vraag of zij al dan niet in
Den Haag aanwezig waren bij de Nederlandse Veteranendag. Hier antwoorden 93 personen, oftewel 16%,
met ja. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar, toen het 14% bedroeg. Het is zelfs wat hoger dan de
percentages aanwezigen in alle voorgaande jaren (zie figuur 3).
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Figuur 3

Percentage respondenten aanwezig op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag

Dit percentage wil niet zeggen dat er daadwerkelijk meer veteranen dan ooit aanwezig waren op de
Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Het zegt alleen dat in dit onderzoek, onder de steekproef van
veteranenpashouders, in vergelijking met vorige jaren een hoger percentage aanwezig zegt te zijn
geweest.
In figuur 4 is te zien dat het percentage aanwezigen in Den Haag voor alle leeftijdsklassen rond het
gemiddelde van 16% schommelt. De jongste leeftijdsklasse was het minst aanwezig met 13%, daarna de
oudste leeftijdsklasse met 15% en ten slotte was de middelste leeftijdsklasse het meest aanwezig met
19% van de respondenten van deze leeftijd die aangaven op 29 juni in Den Haag te zijn geweest.
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In totaal hebben 455 respondenten (77% van het gehele responsbestand) samen 495 redenen gegeven
voor het feit dat zij niet in Den Haag waren (zie tabel 1). De meest genoemde reden betreft ‘andere
verplichtingen’ (33%) Vorig jaar was ‘vakantie’ nog de meest genoemde reden. Deze reden komt nu op
een gedeelde tweede plaats met ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ (16%).
Tabel 1 Redenen voor afwezigheid Den Haag
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

aanwezigheid bij lokale of regionale veteranendag

46

10%

andere verplichtingen

152

33%

invaliditeit / ziekte

47

10%

vakantie

71

16%

voel mij (nog) geen veteraan

75

16%

inhoud / vorm van de dag spreekt niet aan

18

4%

anders, namelijk

86

19%

Zoals in tabel 1 te zien is, hebben 86 respondenten (19%) het antwoord “anders, namelijk…” gegeven. Zij
hebben allemaal een toelichting bij dit antwoord geschreven.
De grootste groep daarbinnen, namelijk 35 personen (8% van degenen die antwoord hebben gegeven op
deze vraag) had ook ‘andere verplichtingen’ kunnen aankruisen. Zij geven namelijk aan op 30 juni andere
bezigheden te hebben gehad, hetzij vanwege familieomstandigheden, werk of andere afspraken: “Ik kon
niet i.v.m. mijn vrouw”.
“Werkzaam als politieagent tijdens defilé in Den Haag (reguliere dienst).”
Verder zeggen 27 respondenten (6%) dat zij geen behoefte aan of interesse in de Nederlandse
Veteranendag hebben: “(Nog) geen behoefte. Bekijk ‘deze dag’ liever op tv.”
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Een kleine groep (9 respondenten / 2%) vindt Den Haag te ver en komt daarom niet: “Heb geen zin om
daarvoor naar Den Haag te rijden.”
Een groepje van ongeveer gelijke grootte (8 respondenten / 2%) gaf aan naar het voor veteranen gratis
concert van André Rieu te gaan in Maastricht op de avond van 29 juni. Zij zagen het niet zitten om
daarvoor nog naar Den Haag te gaan: “Concert van André Rieu, wilde dit een keer meemaken.”
Ten slotte geven vier personen (1%) aan niet naar Den Haag te komen in verband met slechte ervaringen
met Defensie en zeggen drie personen (1%) dat zij gezondheidsproblemen hebben of hadden die hen
verhinderden op 29 juni naar Den Haag te komen.
In figuur 5 is af te lezen welke redenen het meest genoemd zijn in de verschillende leeftijdsklassen.
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Figuur 5

Verdeling redenen afwezigheid Den Haag per leeftijdsklasse

In alle leeftijdsklassen is de antwoordoptie ‘andere verplichtingen’ het meest gekozen. In bovenstaande
figuur valt op dat het gevoel (nog) geen veteraan te zijn een grotere rol speelt naarmate de leeftijd lager is.
In de oudste leeftijdsklasse spelen ziekte en invaliditeit vanzelfsprekend een grotere rol dan in de andere
groepen. Ook vakantie speelt in deze leeftijdsklasse een grotere rol. De reden ‘inhoud/vorm van de dag
spreekt mij niet aan’ is in alle leeftijdsklassen relatief gezien ongeveer even vaak genoemd (3-4%). Dit
duidt erop dat het programma van de Nederlandse Veteranendag veteranenpashouders van alle leeftijden
in ongeveer gelijke mate aanspreekt.
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Dit jaar is alleen aan degenen die persoonlijk op 29 juni in Den Haag aanwezig waren gevraagd of zij
konden aangeven bij welk onderdeel zij waren en met welk rapportcijfer zij dit onderdeel waarderen.
Vorig jaar werd dit ook gevraagd aan mensen die de dag via de media gevolgd hadden, maar zij gaven toen
vaak aan dat het voor hen lastig te beoordelen was, omdat ze er niet zelf bij waren. Het zou kunnen dat
deze wijziging heeft geleid tot hogere rapportcijfers voor de onderdelen, zoals hieronder wordt
omschreven. Aan de andere kant was er tussen 2011 en 2012 ook een stijging in waardering waar te
nemen, terwijl in 2011 alleen persoonlijk aanwezigen om een waardering gevraagd werd en in 2012 ook
degenen die iets van de dag hadden meegekregen in de media. Of alleen degenen die persoonlijk aanwezig
waren op de Nederlandse Veteranendag, of ook degenen die het in de media volgden deze vraag
beantwoorden, lijkt dus geen rol te spelen in de stijgende waardering.

In totaal hebben vier respondenten aangegeven bij de plechtigheid in de Ridderzaal te zijn geweest. Dit is
0,1% van alle respondenten en 4% van degenen die op 29 juni in Den Haag zijn geweest. Drie van hen zijn
jonger dan 41 jaar en één van hen is tussen de 61 en 80 jaar. Laatstgenoemde geeft de plechtigheid in de
Ridderzaal een 9 en de andere drie een 8. Gemiddeld geven zij dus een 8,3 aan de plechtigheid in de
Ridderzaal. Dit is 0,9 punt hoger dan vorig jaar. Het aantal respondenten is echter te klein om hieraan
conclusies te verbinden.

De ceremoniële medaille-uitreiking is bijgewoond door zes respondenten, dat is 0,1% van het totale
responsbestand en 7% van de respondenten die de Nederlandse Veteranendag hebben bijgewoond . Vier
van hen zijn tussen de 61 en 80 jaar, één persoon is jonger dan 41 jaar en één persoon is tussen de 41 en
60 jaar. Zij geven het gemiddeld een 7,8. Dit is een iets hoger cijfer dan vorig jaar, toen de ceremoniële
medaille-uitreiking op het Binnenhof een 7,6 kreeg. De cijfers die gegeven worden lijken niet met
leeftijdsklasse samen te hangen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen bij zo’n kleine responsgroep.

Het aantal respondenten dat aanwezig is geweest bij het defilé ligt op 87, dat wil zeggen 15% van alle
respondenten en 94% van de respondenten die op 29 juni in Den Haag waren. In de leeftijdsgroepen is dat
van jong naar oud respectievelijk 13%; 17%; 14%. Het defilé krijgt gemiddeld een 8,1; dat is 0,2 punt
hoger dan vorig jaar. De cijfers die door de verschillende leeftijdsklassen gegeven worden lopen uiteen.
Degenen jonger dan 41 jaar geven een 8, degenen tussen de 41 en 60 jaar een 8,5 en de oudste groep geeft
het laagste cijfer, namelijk een 7,7.
Dit jaar werd er voor het eerst via een open vraag specifiek gevraagd naar de op- of aanmerkingen van de
respondenten over het defilé. Deze vraag is door 50 personen beantwoord, oftewel 8% van het totale
responsbestand. De grootste groep onder hen, namelijk 21 personen (42% van de respondenten die deze
vraag hebben beantwoord), geeft aan dat er wat hen betreft nog verbeterpunten zijn in de
organisatorische gang van zaken. Wat zij precies voor verbetering vatbaar vinden, loopt zeer uiteen. Zo
denken enkelen onder hen dat de bordjes met afkortingen voor het publiek niet duidelijk zijn en denken
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anderen dat de volgorde van detachementen niet klopte of dat er te langzaam gelopen werd: “Betere
controle op tenues.”
“De afkortingen op de bordjes kennen de mensen NIET! Dat moet duidelijker!”
“De volgorde was niet correct, deze behoort chronologisch te zijn. De oudste veteranen eerst en dan steeds
latere missies.”
Alle commentaren op het defilé die in deze categorie vielen, zijn te vinden in bijlage 3.
Achttien personen (36%) schrijven als antwoord op deze vraag dat zij geen commentaar hadden: “Nee
eigenlijk niet. Ik heb mezelf teruggezien op tv. Had defilé opgenomen.”
Zes respondenten (12%) geven louter positief commentaar: “Heel mooi, je hoort erbij.”
Vier personen (8%) geven aan dat zij het defilé op de tribune of in het publiek wilden meemaken, maar
dat het lastig was de tribune te bereiken of het defilé te kunnen zien als je wat later was.
Eén persoon (2%) geeft aan dat hij geen antwoord kon geven op deze vraag, omdat hij zelf had
meegelopen in het defilé.

In totaal hebben 87 personen aangegeven aanwezig te zijn geweest op het Malieveld; oftewel 15% van het
totale responsbestand en 94% van degenen die op de Nederlandse Veteranendag aanwezig zijn geweest.
Net als bij het defilé was de middelste leeftijdsklasse wat vaker (17%) aanwezig op het Malieveld dan de
jongste (13%) en oudste (14%) leeftijdsklasse. Gemiddeld wordt door de respondenten een 7,9 aan het
programma op het Malieveld gegeven, wederom 0,2 punt hoger dan vorig jaar. De jongste leeftijdsklasse
geeft een lager cijfer aan het Malieveld (7,5) dan de middelste (8,0) en oudste (7,9) leeftijdsklasse.

Dit jaar werd voor het eerst gevraagd hoe belangrijk men de verschillende componenten van het
programma op het Malieveld vond. In figuur 6 is te zien hoe hierop door 92 respondenten (15% van
geheel responsbestand) geantwoord is.
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Belang dat respondenten hechten aan componenten van het programma op Malieveld

Van alle componenten op het Malieveld wordt de ontmoetings- en reüniefunctie verreweg het belangrijkst
gevonden. Daarna worden de informatie- en activiteitenmarkt en het eten en drinken van belang geacht.
De muziek op het Malieveld wordt het minst belangrijk gevonden, hoewel 7% dit nog altijd van het
allergrootste belang acht.
Er is weinig verschil tussen de leeftijdsklassen wat betreft het belang dat zij hechten aan de verschillende
componenten van het programma op het Malieveld. Alle leeftijdsgroepen hechten net als het gehele
responsbestand het minste belang aan het muziekprogramma. Ook vinden zij alle drie de ontmoetings- en
reüniefunctie op het Malieveld het meest belangrijk, hoewel deze in de jongste leeftijdsgroep op een
gedeelde eerste plaats eindigt met de informatie- en activiteitenmarkt.

Ook is dit jaar voor het eerst in een open vraag specifiek gevraagd wat men van het programma op het
Malieveld vindt en of zij elementen aan dit programma toegevoegd wensen te zien. In totaal hebben 66
personen (11% van het gehele responsbestand) antwoord gegeven op deze vraag.
Ruim de helft van hen, namelijk 35 personen (53% van degenen die deze vraag hebben beantwoord), geeft
in dit antwoord louter positieve kritiek op het programma op het Malieveld: “Geen opmerkingen, zoals elk
jaar top!!”
“Mijn indruk is voornamelijk positief. De organisatie verdient echt een compliment.”
Dertien personen (20%) vinden dat er iets veranderd of toegevoegd zou moeten worden wat betreft de
verschillende onderdelen van het programma op het Malieveld. Zo vinden sommigen dat de reüniefunctie
verbeterd zou moeten worden en anderen dat er meer aandacht zou moeten komen voor de interactie

19

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013
met burgers of bepaalde krijgsmachtonderdelen: “Alles is goed georganiseerd. Om oude dienstkameraden te
ontmoeten zou er een betere aanduiding per uitzending moeten zijn.”
Acht personen (12%) hebben een opmerking over de logistiek. Dit ging vaak over de catering, het sanitair
of de beschikbaarheid van een programmaboekje of plattegrond bij aankomst op het station in Den Haag:
“Goed, misschien wat meer toiletvoorzieningen. Tevens misschien vooraf een plattegrond van de tent indeling
qua uitzendingen ed”
Tevens acht personen (12%) merken iets op over de omstandigheden op het veld, veelal over het risico op
modder bij regenachtig weer en de grote plassen op het terrein: “Jammer van de modder, afdekken met
platen?”
In bijlage 4 zijn alle opmerkingen wat betreft de organisatie en uitvoering van het programma op het
Malieveld te vinden.
Twee personen (3%) geven aan het niet te weten of geen gefundeerde mening te hebben.
De vraag welk rapportcijfer de Nederlandse Veteranendag verdiende is beantwoord door 88 personen
(15% van het gehele responsbestand). Gemiddeld geven zij een 8,3 aan de Nederlandse Veteranendag. Het
laagste cijfer dat is gegeven is een 7 en het hoogste cijfer is een 10.
De jongste leeftijdsklasse geeft gemiddeld het laagste cijfer van alle leeftijdsklassen, namelijk een 7,9. De
cijfers die de oudere twee leeftijdsklassen geven ontlopen elkaar niet veel: de middelste leeftijdsklasse
geeft met gemiddeld een 8,4 het hoogste cijfer. De oudste leeftijdsklasse geeft gemiddeld hetzelfde cijfer
als het gehele responsbestand: een 8,3 (zie figuur 7).
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Dit jaar werd voor het eerst gevraagd wat men gemotiveerd had om naar Den Haag te komen op 29 juni.
Dit werd gevraagd door enkele stellingen voor te leggen. Bij elke stelling kon de respondent aangeven in
hoeverre hij of zij het met deze stelling eens was. Dit waren de volgende vier stellingen:
a.

Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mensen in mijn omgeving mij erop
wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was.

b.

Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd gevestigd
door berichtgeving over de dag in de media (anders dan veteranenblad Checkpoint).

c.

Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd gevestigd
door berichtgeving in Checkpoint.

d.

Ik ben naar de Nederlandse Veteranendag gegaan omdat eerdere edities van de Nederlandse
Veteranendag goed bevielen.

In figuur 8 is te zien hoe er geantwoord is op de diverse stellingen.
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Stellingen motivatie bezoeken van de Nederlandse Veteranendag

Zoals in figuur 8 te zien is, heeft stelling d. het grootste percentage (zeer) mee eens. Voor maar liefst 68%
van de respondenten waren vorige ervaringen met de Nederlandse Veteranendag een belangrijke reden
om dit jaar de dag opnieuw bij te wonen. Berichtgeving in veteranenblad Checkpoint komt op de tweede
plaats: voor 49% vormde berichtgeving in Checkpoint een belangrijke aanleiding om naar de Nederlandse
Veteranendag te komen. Verder kwam 29% naar de Nederlandse Veteranendag omdat hun aandacht erop
werd gevestigd door berichtgeving in media anders dan Checkpoint. Ten slotte kwam 23% naar de
Nederlandse Veteranendag doordat men er door mensen in de omgeving op geattendeerd werd.

21

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013
Hieruit blijkt dat eerdere ervaringen verreweg de belangrijkste rol spelen in de beslissing om de
Nederlandse Veteranendag te bezoeken, gevolgd door berichtgeving in Checkpoint. Aandacht in overige
media en de sociale omgeving spelen een kleinere rol in de beslissing om naar de Nederlandse
Veteranendag te komen.
Dezelfde opbouw van redenen wordt gevonden onder de twee oudste leeftijdsklassen. Voor hen vormden
ook vorige ervaringen de belangrijkste reden om dit jaar weer te gaan, gevolgd door berichtgeving in
Checkpoint, vervolgens berichtgeving in andere media en als laatste erop gewezen worden door mensen
in de omgeving. Opvallend is dat dit niet geldt voor de jongste leeftijdsklasse. Voor hen vormen vorige
ervaringen weliswaar ook de grootste motivatie om dit jaar naar de Nederlandse Veteranendag in Den
Haag te gaan, maar op de tweede plaats komt erop gewezen worden door mensen in de omgeving. Daarna
volgt berichtgeving in Checkpoint met 11%, een percentage dat veel lager is dan het gemiddelde. Ten
slotte is niemand in deze leeftijdsklasse het eens met de stelling dat zij naar de Nederlandse Veteranendag
zijn gegaan door berichtgeving in andere media dan Checkpoint.
2.2.2 Lokale en regionale veteranendag
Op de vraag of men aanwezig was bij een veteranendag in de eigen gemeente of regio, hebben 590
respondenten (99% van geheel responsbestand) geantwoord. Van hen geven 233 personen, dat wil
zeggen 39%, aan hier inderdaad bij aanwezig te zijn geweest. Dit percentage ligt een stuk hoger dan vorig
jaar, toen dit 29% bedroeg.

Hoe ouder men is, hoe vaker men aangeeft de regionale of lokale bijeenkomst te hebben bijgewoond. Dit is
te zien in figuur 9.
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Helaas was het niet mogelijk om in de digitale versie van de vragenlijst de naam van de regio of gemeente
waar men de lokale of regionale veteranendag had bijgewoond te vermelden. In de papieren versie van de
enquête was dit wel mogelijk. Hiervan maakten 157 personen (26% van het gehele responsbestand)
gebruik. Zij vermeldden in totaal 167 regio’s en gemeenten waar zij de lokale of regionale veteranendag
hadden bijgewoond. Meest genoemde gemeente was net als vorig jaar Den Helder (15). Daarnaast werden
Roermond (8), Eindhoven (5) en Rotterdam (5) veel genoemd. Een overzicht van alle genoemde
gemeenten en regio’s is te vinden in bijlage 5.

Van degenen die niet aanwezig waren op een lokale of regionale veteranendag, hebben 327 respondenten
(55% van geheel responsbestand) een reden voor hun afwezigheid gegeven. Sommigen van hen hebben
meerdere redenen aangekruist, wat het totaal aantal genoemde redenen voor afwezigheid op deze lokale
en regionale evenementen op 376 brengt. Hoe vaak welk antwoord gegeven is, is af te lezen in tabel 2.
Tabel 2 Redenen afwezigheid lokale/regionale veteranendag
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

samenvallen met de Nederlandse Veteranendag in Den Haag

5

2%

andere verplichtingen

101

31%

invaliditeit / ziekte

26

8%

vakantie

25

8%

voel mij (nog) geen veteraan

81

25%

inhoud / vorm van de dag spreekt mij niet aan

29

9%

in mijn eigen gemeente / regio is volgens mij geen bijeenkomst georganiseerd. 38

12%

anders, namelijk

22%

71

Net als bij de afwezigheid in Den Haag zijn ‘andere verplichtingen’ de belangrijkste reden om niet
aanwezig te zijn bij een lokale of regionale veteranendag (31%). Ook het gevoel (nog) geen veteraan te
zijn speelt een belangrijke rol (25%), net als bij de redenen voor afwezigheid in Den Haag. Vakantie speelt
een veel minder grote rol, deze reden is op één na het minst genoemd.
Opvallend is dat door bijna niemand (2%) het samenvallen van de dag met Nederlandse Veteranendag in
Den Haag als reden voor afwezigheid wordt genoemd, terwijl dit wel terugkomt als verbeterpunt in 2.2.4.
De derde meest gekozen antwoordcategorie is ‘anders, namelijk…’ (22%). Alle personen die dit hebben
aangekruist, hebben de keuze van hun antwoord toegelicht. Onder hen zijn 21 personen (6% van alle
respondenten die deze vraag hebben beantwoord) die aangeven geen behoefte te hebben aan de regionale
of lokale veteranendag: “Vind 1x per jaar voldoende.”
Een even grote groep geeft aan dat de lokale of regionale veteranendag voor hen geen prioriteit heeft. Ze
laten andere bezigheden voorgaan: “Komt er gewoon niet van.”
“Werk in het buitenland. Ik ben touringcarchauffeur en ben vrij veel weg.”
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Zestien personen (5%) zeggen (nogmaals) dat zij niet op de lokale of regionale veteranendag zijn geweest,
omdat de dag hen niet aanspreekt, door bijvoorbeeld de afstand, het tijdstip, het feit dat er weinig
bekenden zijn of de aard van het programma: “2 of 3 jaar geleden geweest - voelde me er niet thuis.”
“Weinig veteranen van mijn leeftijd en onderdeel.”
Dertien personen (4%) ten slotte geven (nogmaals) aan dat er in hun regio of gemeente (nog) geen
veteranendag gehouden wordt: “De gemeente Zaanstad heeft geen veteranendag. (jammer)”
Twaalf procent van de respondenten die een reden hebben gegeven voor hun afwezigheid op een lokale of
regionale veteranendag, geeft aan dat er in hun regio of gemeente niets werd georganiseerd (zie tabel 2).
Meest genoemde gemeente is Waalwijk (5). Opvallend is dat ook gemeenten Den Haag, Den Helder,
Almere, Ede, Lelystad, Maastricht en Vlaardingen genoemd zijn, terwijl zij ook genoemd zijn als
gemeenten waar men de lokale veteranendag wél heeft bezocht dit jaar. Alle gemeenten en regio’s waar
volgens de respondenten geen veteranendag gehouden wordt, zijn te vinden in bijlage 6.
Per leeftijdsklasse ziet de verdeling van de antwoorden er als volgt uit (zie figuur 10).
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Figuur 10

Verdeling redenen afwezigheid lokaal/regionaal per leeftijdsklasse
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Voor de groep jonger dan 41 jaar is ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ de voornaamste reden om de
lokale of regionale veteranendag niet bij te wonen (36%), terwijl ‘andere verplichtingen’ de meest
voorname reden was om niet naar Den Haag te komen. In de groep tussen 41 en 60 jaar zijn ‘andere
verplichtingen’ de belangrijkste reden om niet naar een lokale of regionale veteranendag te gaan (34%).
Dit vormde ook het grootste obstakel voor hen op de weg naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.
In de groep tussen 61 en 80 jaar zijn ‘andere verplichtingen’ tevens de belangrijkste reden voor
afwezigheid op een lokale of regionale veteranendag (20%), net zoals dat het geval was bij Den Haag. Het
is opvallend dat ‘het gevoel (nog) geen veteraan te zijn’ als reden voor afwezigheid toeneemt naarmate de
leeftijd jonger is. Dit was ook het geval bij de redenen voor afwezigheid in Den Haag en duidt erop dat het
gevoel wel of geen veteraan te zijn samenhangt met leeftijd. Ten slotte valt op dat de reden ‘inhoud/vorm
van de dag spreekt mij niet aan’ relatief ongeveer even vaak is genoemd in elke leeftijdsklasse. Dit laat zien
dat het programma van de dag in eigen gemeente of regio veteranenpashouders in elke leeftijdsgroep in
gelijke mate aanspreekt.
Dit jaar is voor het eerst door middel van stellingen gevraagd in hoeverre de media, mensen in de
omgeving en eerdere ervaringen een rol speelden in de beslissing om naar een lokale of regionale
veteranendag te gaan. De volgende stellingen zijn aan de veteranen voorgelegd:
a.

Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat mensen in mijn omgeving mij erop
wezen, me uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was.

b.

Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat mijn aandacht erop werd gevestigd
door berichtgeving over de dag in de media.

c.

Ik ben naar de lokale / regionale veteranendag gegaan omdat eerdere edities goed bevielen.

Het resultaat is te vinden in figuur 11.
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Niet van toepassing

Stellingen motivatie aanwezigheid lokale/regionale veteranendag

Wederom zijn ervaringen van vorige veteranendagen een zeer belangrijke factor in de beslissing om dit
jaar naar een regionale of lokale veteranendag te gaan. Deze stelling heeft als hoogste percentage (zeer)
mee eens (68%). Daarna speelt de omgeving een rol in de beslissing om naar een regionale of lokale
veteranendag te gaan. Zestig procent van de veteranenpashouders is het namelijk (zeer) eens met de
stelling dat zij naar de lokale of regionale veteranendag zijn gegaan omdat mensen in hun omgeving erop
wezen, hen uitnodigden of zeiden dat het de moeite waard was. De sociale omgeving speelt bij het gaan
naar regionale of lokale veteranendagen dus een belangrijkere rol dan bij het gaan naar de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag. Ten slotte is 43% naar de lokale of regionale veteranendag gegaan doordat zij
hierop werden gewezen door berichtgeving in de lokale media. Ondanks dat mediaberichtgeving de
kleinste rol lijkt te spelen in de beslissing om naar een lokale of regionale veteranendag te gaan, speelt het
nog altijd een belangrijkere rol dan in de beslissing om naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag te
komen.
In de jongste leeftijdsklasse zijn de mensen in de omgeving die hen erop attenderen de belangrijkste
motivatie om een lokale of regionale veteranendag te bezoeken. Op de tweede plaats komen voor hen
eerdere ervaringen met de dag en als laatste berichtgeving in lokale media. Aankondigingen in de lokale
media vormen maar voor een kwart een belangrijke reden om te gaan, dit percentage ligt dus veel lager
dan in het gehele responsbestand. Voor de middelste en oudste leeftijdsgroepen geldt hetzelfde als voor
het gehele responsbestand: zij zijn het het meest eens met de stelling dat eerdere ervaringen hen opnieuw
de lokale of regionale veteranendag hebben doen bezoeken, daarna is erop geattendeerd worden door de
sociale omgeving een factor van belang en ten slotte berichtgeving in de lokale media.
Gemiddeld is er door 229 personen (39% van geheel responsbestand) een 7,9 gegeven aan een lokale of
regionale veteranendag. Dit is iets hoger dan het cijfer wat vorig jaar gegeven werd, namelijk een 7,7.
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Gemiddeld cijfer voor lokale/regionale veteranendag

Net als vorig jaar valt de lokale of regionale veteranendag het meest in de smaak bij de oudste
leeftijdsklasse (zie figuur 12). Deze groep geeft de hoogste waardering van gemiddeld een 7,9. Daarna
volgt de middelste leeftijdsklasse met een 7,8 en vervolgens de jongste leeftijdsklasse met een 7,4.

2.2.3

Media

In diverse media is aandacht geschonken aan de Nederlandse Veteranendag. Een aantal vragen in de
enquête is er daarom op gericht het gebruik van en de waardering voor de media onder de
veteranenpashouders vast te stellen. Allereerst is gevraagd of men de Nederlandse Veteranendag 2013
geheel of gedeeltelijk via de media heeft gevolgd. Vervolgens is gekeken naar de waardering voor de
Nederlandse Veteranendag naar aanleiding van de verslaggeving in de media. Daarna konden de
veteranenpashouders hun mening geven over de hoeveelheid aandacht die diverse media in 2013 aan de
Nederlandse Veteranendag hebben besteed, en daaropvolgend hun mening over de manier waarop zij dat
gedaan hebben. In beide waarderingsvragen is apart gevraagd naar hun mening over verschillende
soorten media, namelijk de geschreven media, de televisie, de radio en de online media. Ten slotte is
gevraagd op welke sociale media de veteranenpashouders actief zijn.
Op de vraag of de respondent het programma van de Nederlandse Veteranendag via de media (via
rechtstreekse uitzendingen, dan wel via journaaluitzendingen op televisie en/of radio) heeft gevolgd,
hebben 580 respondenten (98% van geheel responsbestand) antwoord gegeven. Van hen hebben 82
respondenten (14%) geantwoord dat zij de rechtstreekse uitzending hebben gevolgd, 268 (46%)
personen hebben aangegeven de nabeschouwingen gevolgd te hebben en 230 respondenten (40%)
hebben het in het geheel niet gevolgd (zie tabel 3).
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Tabel 3 Volgen van de Nederlandse Veteranendag in de media
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

ja, de rechtstreekse uitzending

82

14%

ja, de nabeschouwingen (bijvoorbeeld journaal)

268

46%

nee

230

40%

In figuur 13 is te zien hoe de antwoorden wat betreft het al dan niet volgen van de veteranendag in de
media per leeftijdsklasse zijn verdeeld.
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Percentages respondenten veteranendag gevolgd in de media per leeftijdsklasse

Net als vorig jaar blijkt de oudste leeftijdsklasse (delen van) de Nederlandse Veteranendag het meest in de
media te hebben gevolgd. Er kan dus geconcludeerd worden dat de oudste groep respondenten meer
geïnteresseerd lijkt in de berichtgeving over de veteranendag in de media of hiervoor makkelijker tijd kan
vrijmaken dan de jongere generaties.

Dit jaar is aan degenen die de Nederlandse Veteranendag in de media hebben gevolgd, apart gevraagd
naar hun waardering de dag. Door 278 veteranenpashouders (47% van geheel responsbestand) is een
gemiddelde van een 7,8 gegeven. Degenen die de dag via de media volgden, geven dus gemiddeld een
halve punt lager dan degenen die persoonlijk aanwezig waren in Den Haag. De verschillende
leeftijdsklassen oordelen op ongeveer gelijke wijze over de dag (zie figuur 14).
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Waardering Nederlandse Veteranendag
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Waardering Nederlandse Veteranendag van respondenten die het alleen via media volgden.

Vervolgens zijn twee vragen gesteld over de waardering van de media-aandacht voor de Nederlandse
Veteranendag. Er is gevraagd naar de waardering voor zowel de hoeveelheid als de manier van aandacht
in de geschreven media, op de televisie, op de radio en online. Bij deze waarderingsvragen over de media
werden per medium zes antwoordmogelijkheden gegeven: slecht; matig; neutraal; goed; uitstekend; niet
gevolgd.
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Figuur 15

Waardering voor de hoeveelheid aandacht in de geschreven media

Er hebben 62 respondenten (10% van geheel responsbestand) aangegeven de geschreven media niet te
hebben gevolgd. De gemiddelde waardering voor de hoeveelheid aandacht in de geschreven media van de
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519 veteranenpashouders (87% van geheel responsbestand) die het wel gevolgd hebben, ligt gelijk met
die van vorig jaar, namelijk 3,4 op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). Zoals te zien is in figuur 15,
vindt in vergelijking met vorig jaar een vrijwel gelijk percentage de hoeveelheid aandacht in de
geschreven media goed of zelfs uitstekend. Een lager percentage heeft ‘neutraal’ ingevuld. Het percentage
dat ‘slecht’ of ‘matig’ heeft ingevuld, ligt iets hoger dan vorig jaar. De gemiddelde waarderingen per
leeftijdsklasse ontlopen elkaar niet noemenswaardig veel.
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Waardering voor de hoeveelheid aandacht op de televisie

Er hebben 58 respondenten (10% van geheel responsbestand) aangegeven de verslaggeving over de
Nederlandse Veteranendag op televisie niet te hebben gevolgd. Als we naar de verdeeldheid van de
overige 519 antwoorden (87% van geheel responsbestand) kijken, valt op dat het percentage dat de
hoeveelheid verslaggeving op de televisie als uitstekend beoordeelt, verdubbeld is ten opzichte van vorig
jaar, terwijl negatievere beoordelingen gelijk blijven of afnemen (zie figuur 16). Dit zorgt ervoor dat de
gemiddelde waardering op een 3,6 uitkomt. Verschil in gemiddelde waardering tussen de verschillende
leeftijdsklassen is er nauwelijks.
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Hoeveelheid aandacht op de radio
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Waardering voor de hoeveelheid aandacht op de radio

Er hebben 241 respondenten (41% van geheel responsbestand) aangegeven de berichtgeving over de
Nederlandse Veteranendag via de radio niet beluisterd te hebben. Wanneer gekeken wordt naar de 350
respondenten (59% van geheel responsbestand) die het wel hebben geluisterd en hun waardering voor de
hoeveelheid aandacht op de radio hebben gegeven, valt op dat een hoger percentage dan vorig jaar ‘goed’
heeft aangekruist. Alleen de positieve waarderingen nemen toe, de neutrale of negatievere waarderingen
nemen af of blijven gelijk (zie figuur 17). Hierdoor komt de gemiddelde waardering voor de hoeveelheid
aandacht voor de Nederlandse Veteranendag op de radio uit op een 3,0. Wederom lopen de gemiddelde
waarderingen in de verschillende leeftijdsklassen niet veel uiteen.
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Hoeveelheid aandacht via online media
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Waardering voor de hoeveelheid aandacht via online media

Maar liefst 326 respondenten (55% van geheel responsbestand) hebben aangegeven de online
berichtgeving over de Nederlandse Veteranendag niet gevolgd te hebben. De 227 respondenten (38% van
geheel responsbestand) die het wel hebben gevolgd, geven als gemiddelde waardering een 3,4. In figuur
18 is ten opzichte van 2012 een duidelijke stijging te zien in de percentages ‘goed’ en ‘uitstekend’ terwijl
negatievere beoordelingen procentueel gezien gelijk blijven of afnemen. De verschillende leeftijdsklassen
zitten allemaal vrij dicht bij dit gemiddelde.
Samenvattend kan gezegd worden dat met name de positieve waarderingen voor de online media zijn
gestegen dit jaar. De positieve waarderingen voor de hoeveelheid aandacht van de radio en de televisie
zijn ook gestegen ten opzichte van vorig jaar. De waardering voor de hoeveelheid aandacht in de
geschreven media is nagenoeg gelijk gebleven. De hoeveelheid aandacht op de televisie wordt als meest
positief beoordeeld, gevolgd door de geschreven media, de online media en ten slotte de radio. De radio en
de online media zijn van de vier mediavormen wederom het minst vaak door de respondenten gevolgd.
Verder valt op dat de gemiddelde waarderingen van de verschillende leeftijdsklassen elkaar niet veel
ontlopen.
Vervolgens is de waardering voor de manier waarop diverse media aandacht schonken aan de
Nederlandse Veteranendag uitgevraagd.
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Waardering voor de manier van aandacht in de geschreven media

Door 78 personen (13% van geheel responsbestand) is bij de vraag over de manier van aandacht in de
geschreven media aangegeven dat zij dit niet gevolgd hebben. De resterende 500 respondenten (84% van
geheel responsbestand) die deze vraag hebben beantwoord oordelen niet veel anders dan de
respondenten vorig jaar deden (zie figuur 19). Ze waarderen de manier van aandacht in de geschreven
media met een gemiddelde score van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend) met een 3,4. De gemiddelde waardering
voor de manier van aandacht voor de Nederlandse Veteranendag in de geschreven media gaat omlaag
naarmate de leeftijd vordert.
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Waardering voor de manier van aandacht op de televisie
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Door 66 respondenten (11% van geheel responsbestand) is aangegeven dat zij de manier waarop de
televisie aandacht besteedde aan de Nederlandse Veteranendag niet hebben gevolgd. De resterende 513
personen (86% van geheel responsbestand) die deze vraag hebben beantwoord, geven een gemiddelde
waardering van 3,6. Hiermee oordelen zij niet veel anders dan vorig jaar. In figuur 20 is te zien dat de
antwoorden ‘goed’ en ‘uitstekend’ voor het tweede jaar op rij procentueel iets toenemen. De gemiddelde
waarderingen in de verschillende leeftijdsgroepen ontlopen elkaar niet noemenswaardig veel .
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Waardering voor de manier van aandacht op de radio

In totaal hebben 252 respondenten (42% van geheel responsbestand) aangegeven de manier waarop de
radio aandacht besteedde aan de Nederlandse Veteranendag niet te hebben gevolgd. De overige 315
respondenten (53%) die antwoord hebben gegeven op deze vraag geven een gemiddelde waardering van
een 3,1. Deze waardering is wat hoger dan die van vorig jaar. Dit kan wellicht verklaard worden door de
stijging in het percentage dat ‘goed’ geantwoord heeft. De gemiddelde waardering is niet veel toegenomen
doordat het percentage dat ‘slecht’ antwoordde ook iets is toegenomen ten opzichte van vorig jaar (zie
figuur 21). De oudste groep met respondenten tussen de 61 en 80 jaar oordeelt gemiddeld het meest
negatief over de manier van aandacht op de radio; de andere twee groepen waarderen de manier van
aandacht op de radio gelijk.
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Manier van aandacht via online media
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Waardering voor de manier van aandacht via online media

Door 331 respondenten (59% van geheel responsbestand) is aangegeven dat zij de manier van
berichtgeving over de Nederlandse Veteranendag via de online media niet hebben gevolgd. De resterende
228 respondenten (38% van geheel responsbestand) geven de manier van aandacht op de online media
gemiddeld een waardering van 3,3. In figuur 22 is te zien hoe de scores ‘matig’ en ‘neutraal’ afnemen,
terwijl de positieve waarderingen voor het tweede jaar op rij procentueel toenemen. Het percentage dat
‘slecht’ antwoordt, blijft gelijk. De oudste groep veteranenpashouders waardeert gemiddeld gezien
wederom het minst positief; de middelste leeftijdsgroep oordeelt het meest positief.

Wanneer deze resultaten over de manier waarop aandacht is besteed aan de Nederlandse Veteranendag
door verschillende media met vorig jaar vergeleken worden, valt op dat de waardering ofwel positiever
geworden is of ongeveer gelijk is gebleven met vorig jaar. Er is op geen van de onderdelen dus een daling
opgetreden. De televisie kan wederom op de meest positieve beoordeling rekenen, gevolgd door de
geschreven media, de online media en als laatste de radio. De radio en online media zijn net als vorig jaar
het vaakst van alle onderdelen niet gevolgd. Deze media lijken dus minder te leven bij
veteranenpashouders dan de geschreven media en de televisie. Verder valt op dat de oudste groep op
vrijwel ieder onderdeel het meest negatief oordeelt. De twee jongere groepen liggen in de waardering
voor verschillende onderdelen telkens heel dicht bij elkaar.
Dit jaar is aan de veteranenpashouders gevraagd van welke sociale media zij gebruikmaken. Op deze
vraag is door 573 veteranenpashouders (96% van geheel responsbestand) antwoord gegeven. Zij hebben
één of meerdere antwoordoptie(s) aangekruist. In tabel 4 is af te lezen voor welke antwoorden zij gekozen
hebben.
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Tabel 4 Gebruik van sociale media door de respondenten
Antwoordmogelijkheid

Aantal

Percentage

Geen

281

49%

Facebook

199

35%

Twitter

38

7%

LinkedIn

97

17%

anders, namelijk

63

11%

Bijna de helft van de respondenten maakt geen gebruik van sociale media. Van degenen die er wel gebruik
van maken, maakt de grootste groep gebruik van Facebook, gevolgd door LinkedIn en Twitter.
Door 63 personen (11%) is het antwoord ‘anders, namelijk…’ aangekruist. De grootste groep van hen,
bestaande uit 25 personen (4% van degenen die deze vraag beantwoord hebben), geeft aan dat zij van
internet in het algemeen gebruikmaken. Wanneer ze dit specifiëren, worden bijvoorbeeld Google en de
site van het Veteraneninstituut genoemd. Zeventien respondenten (3%) zeggen van e-mail gebruik te
maken en twaalf respondenten (2%) bevestigen (nogmaals) dat zij geen internet of sociale media
gebruiken. Vijf veteranenpashouders (1%) noemen hier een tijdschrift gerelateerd aan hun
veteranenstatus, zoals Checkpoint. Ten slotte noemen drie personen (0,5%) andere sociale media zoals
Hyves en Instagram en zeggen twee personen (0,3%) mee te kijken bij hun partner op Facebook.
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Figuur 23

Gebruik sociale media per leeftijdsgroep

Zoals te zien is in figuur 23, neemt het percentage dat ‘geen’ heeft geantwoord toe naarmate de leeftijd
vordert. Het gebruik van sociale media als Facebook en Twitter neemt dan ook af naarmate men ouder is.
LinkedIn is hierop de uitzondering: dit medium wordt relatief meer gebruikt door personen tussen de 41
en 60 jaar dan door degenen jonger dan 41 jaar.
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2.2.4 Erkenning en waardering
Dit jaar is er, net als vorig jaar, gevraagd naar de mate waarin het jaarlijks plaatsvinden van de
Nederlandse Veteranendag volgens de respondenten bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en
waardering voor de veteraan. Op deze vraag hebben 584 respondenten antwoord gegeven (98% van
geheel responsbestand), tien veteranenpashouders hebben de vraag dus overgeslagen. De antwoorden
zijn af te lezen in figuur 24. In deze figuur is tevens een vergelijking met de antwoorden van vorig jaar
gemaakt.
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Figuur 24

Mate waarin het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag bijdraagt aan
maatschappelijke erkenning en waardering voor de veteraan

Zoals te zien is in figuur 24, heeft een groter percentage dan vorig jaar ‘grote mate’ geantwoord, terwijl de
percentages voor de overige antwoorden zijn afgenomen. Er is dus een stijging opgetreden in de mate
waarin de deelnemers aan de enquête denken dat het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse
Veteranendag bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en waardering. Het percentage dat van mening is
dat het plaatshebben van de Nederlandse Veteranendag redelijk tot veel bijdraagt aan maatschappelijke
erkenning en waardering voor de veteraan stijgt van 77% naar 84%. Wanneer de resultaten per
leeftijdsklasse worden bekeken, blijkt dat de mate waarin men overtuigd is van de bijdrage van het
plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag aan de maatschappelijke erkenning en waardering
toeneemt naarmate de leeftijd vordert.

In navolging van vorig jaar is gevraagd in welke mate de veteranenpashouder zich persoonlijk meer
gewaardeerd en erkend voelt door het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag.
Hierboven ging het om de bijdrage aan meer algemene maatschappelijke erkenning en waardering voor
‘de’ veteraan, nu gaat het erom in hoeverre de respondent zich als individu meer erkend en gewaardeerd
voelt door het plaatsvinden van de dag. In figuur 25 is te zien hoe op deze vraag geantwoord is door 583
respondenten (98% van geheel responsbestand).
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Bijdrage NLVD aan persoonlijk gevoel van
erkenning en waardering
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Figuur 25

Mate waarin het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag bijdraagt aan
persoonlijk gevoel van erkenning en waardering

In vergelijking met vorig jaar heeft een hoger percentage ‘grote mate’ ingevuld, terwijl bij de overige
antwoorden de percentages zijn gedaald of gelijk gebleven. De respondenten ervaren dit jaar dus een
grotere bijdrage van het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag aan hun persoonlijke gevoel van
erkenning en waardering. De antwoorden in de leeftijdsklassen verschillen iets van elkaar. Naarmate de
leeftijd hoger is, geeft men vaker aan te merken dat het plaatshebben van de Nederlandse Veteranendag
bijdraagt aan erkenning en waardering voor hen persoonlijk.
Wanneer de antwoorden uit figuur 25 worden vergeleken met die uit figuur 24, valt op dat op dat bij deze
vraag veel vaker in ‘kleine mate’ of ‘helemaal niet’ is geantwoord. Met name het antwoord ‘grote mate’ is
minder vaak gekozen. De veteranenpashouders die meededen aan deze enquête hebben dus het gevoel
dat het plaatsvinden van de dag meer bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en waardering in het
algemeen, dan dat dit bijdraagt aan meer erkenning en waardering voor hen persoonlijk. Dit was vorig
jaar ook het geval. Desondanks voelt 85% zich in meer of mindere mate door het jaarlijks plaatsvinden
van de Nederlandse Veteranendag persoonlijk meer gewaardeerd. Verder valt op dat in beide gevallen het
percentage, dat vindt dat het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag in grote mate
bijdraagt aan meer erkenning en waardering, substantieel is gestegen in vergelijking met vorig jaar.
Dit jaar is voor het eerst gevraagd welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag volgens de
respondent het meest bijdraagt aan meer maatschappelijke erkenning en waardering. Hierbij was het de
bedoeling van deze vraag dat de respondent één onderdeel koos dat volgens hem of haar het meest
bijdraagt. De digitale versie is hierop geprogrammeerd, maar op papier blijft uiteraard altijd de
mogelijkheid bestaan om meerdere antwoordopties aan te kruisen. Dit is gedaan door 48 personen (8%
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van geheel responsbestand). Hun antwoorden op deze vraag zijn niet verder meegenomen, daar de kracht
van het antwoord juist ligt in die ene optie die wordt gekozen.
Uiteindelijk hebben 527 respondenten (89% van geheel responsbestand) een valide antwoord op deze
vraag gegeven. De antwoorden die zij hebben gegeven zijn af te lezen in figuur 26.
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Figuur 26

Onderdeel van de Nederlandse Veteranendag dat het meest bijdraagt aan meer erkenning
en waardering

Zoals in figuur 26 te zien is, scoort het defilé het hoogst als onderdeel dat volgens de respondenten het
meest bijdraagt aan erkenning en waardering met 54%. Daarna volgt de media-aandacht met 26%.
Vervolgens scoren de overige onderdelen allemaal onder de 10%, waarvan het Malieveld het hoogst
scoort met 8%.
Door 34 respondenten (6%) is de antwoordoptie ‘anders, namelijk…’ als antwoord op deze vraag gekozen.
De grootste groep onder hen, bestaande uit negen personen (2% van degenen die antwoord gaven op deze
vraag), geeft aan juist de combinatie van de verschillende onderdelen te vinden bijdragen aan meer
maatschappelijke erkenning en waardering: “Mijn mening is dat alle onderdelen gecombineerd eraan
bijdragen.”
Zeven veteranen (1%) vinden dat de lokale activiteiten in het kader van Nederlandse Veteranendag het
meest bijdragen aan maatschappelijke erkenning en waardering: “Lokale activiteiten zonder bobo's dus in
principe alleen veteranen.”
Vijf personen (1%) vinden dat (meer) interactie met de burgermaatschappij het meest bijdraagt: “Nu lijkt
het op een openbaar 'onder ons feestje', vind ik niet echt bijdragen aan maatschappelijke erkenning...”
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Een even grote groep zegt het niet te weten en vier personen (1%) geven aan het toch allemaal onzin te
vinden: “Ik zou het niet weten, het hele veteranenbeleid is overdone.”
Ten slotte geven vier personen (1%) een antwoord dat niet in te delen viel in één van deze categorieën.
Drie van hen geven geen antwoord op de vraag en één van hen vindt dat de koninklijke aandacht het
meest bijdraagt.
Wanneer gekeken wordt naar de antwoorden per leeftijdsklasse, valt op dat onder de oudste
leeftijdsklasse, de respondenten tussen de 61 en 80 jaar, een hoger percentage dan gemiddeld vindt dat
het defilé het meest bijdraagt aan erkenning en waardering, terwijl een percentage lager dan over het
gehele responsbestand denkt dat de media-aandacht dat doet. In de andere twee leeftijdsklassen ligt deze
verhouding andersom. Tevens is opvallend dat in de jongste leeftijdsklasse een bijzonder laag percentage
het Malieveld aanwijst als het onderdeel dat het meest bijdraagt aan de erkenning en waardering van de
veteraan.

2.2.5 Suggesties voor verbetering
In de enquête is gevraagd wat de Nederlandse Veteranendag volgens de veteranenpashouders tot een
groter succes zou kunnen maken. In totaal schreven 360 respondenten (61% van geheel responsbestand)
een antwoord bij de vraag hoe de Nederlandse Veteranendag nog verbeterd zou kunnen worden.
De opmerkingen zijn per leeftijdsklasse geanalyseerd. Zo ontstaat een duidelijker beeld wat de wensen
zijn van veteranen van verschillende leeftijden. De middelste groep heeft procentueel gezien het vaakst
antwoord gegeven op deze vraag, namelijk 64%. De jongste groep volgt met 60% en de oudste groep heeft
het minst geantwoord op deze vraag: van hen heeft 57% antwoord gegeven.

Jongste leeftijdsklasse <41 jaar
Op de vraag hoe de Nederlandse Veteranendag nog zou kunnen verbeteren, hebben 44 van de 72 (60%)
respondenten jonger dan 41 jaar antwoord gegeven.
Bijna de helft, namelijk 20 personen (46%), benadrukt dat zij graag zouden zien dat er bredere
bekendheid en daarmee erkenning en waardering komt voor de Nederlandse veteraan. De maatschappij
zou meer bekend moeten raken met wie veteranen zijn en waar zij voor staan door aandacht hiervoor op
scholen, meer media-aandacht en meer interactieve componenten op de Nederlandse Veteranendag zelf:
“Mensen ervan bewust maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Niet alleen de leuze, maar echt bewust
maken.”
“Meer aandacht (jonge) veteranen en maatschappij: ‘weet u wat uw buurman heeft gedaan, wat hij heeft
meegemaakt toen hij vocht voor uw vrede’.”
Elf personen (25%) merken iets op met betrekking tot de dag zelf. Deze opmerkingen gaan over het
programma, logistieke zaken of ze uiten louter positief commentaar. Ze noemen bijvoorbeeld ov-

40

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013
vergoeding, mogelijkheid tot reünie of een groter defilé: “Thema's. Zoals afgelopen veteranendag
‘Cambodja’.”
“De uitnodiging vernieuwen, ik krijg steeds een kopie. Staat wat triest/goedkoop.”
Ze merken ook op dat jonge veteranen actiever betrokken zouden moeten worden, of dat zij zich als jonge
veteraan niet aangesproken voelen door een veteranendag: “Ik blijf het beeld houden dat veteranen voor
oude militairen is bedoeld. Ik voel me als "jeugdige" (37 jaar) veteraan nog niet echt betrokken.”
Drie personen (7%) leveren kritiek op het huidige beleid van Defensie, en dan met name de bezuinigingen
op de krijgsmacht: “Meer aandacht voor de veteranen die nu door bezuinigingen Defensie uit gezet worden.
En hiermee bedoel ik dan de jonge veteranen van onder de 30 jaar.”
Ten slotte zeggen tien personen (23%) niet te weten wat er aan de Nederlandse Veteranendag verbeterd
zou kunnen worden. Wanneer zij dit verder toelichten zeggen zij vaak in hun ogen niet genoeg bekend te
zijn met de dag om nuttig commentaar te kunnen leveren: “Geen idee, daar ik er nog nooit één heb
bijgewoond.”
Middelste leeftijdsklasse 41 - 60 jaar
Van de 205 respondenten tussen 41 en 60 jaar hebben 131 personen (64%) antwoord gegeven op de
vraag hoe de Nederlandse Veteranendag zichzelf zou kunnen overtreffen.
Van hen schrijven 68 personen (52%) een opmerking over de dag zelf. De meesten van hen merken iets op
over de logistiek. Het gaat dan vaak over de plaats en de datum van de Nederlandse Veteranendag. Ze
merken bijvoorbeeld op dat het samenvallen van de dag met een regionale veteranendag of met het
concert van André Rieu ongelukkig is. Op de dag zelf willen ze vooral makkelijker maten kunnen
ontmoeten. Ook wordt door enkelen opgemerkt dat de dag minder vaak georganiseerd zou kunnen
worden om sleur te voorkomen: “De frequentie van de veteranendag om de 2 jaar groots te organiseren.
Jaarlijkse organisatie wordt voor de maatschappij een sleur en dus minder belangstellenden.”
“Via internet/social media lijst bijhouden van deelnemers, zodat een ieder kan zien wie zich heeft
opgegeven.”
“Geen grote programma’s samen doen zoals Rieu en de veteranendag in Den Haag, het was niet te halen door
de reisafstand, dus worden er keuzes gemaakt.”
“Betere ontmoetingspunten per uitzending en jaar en post i.v.m. herkenning en ontmoeten oude
dienstmakkers.”
Een grote groep van de respondenten schrijft louter positief commentaar over de dag zelf. Ze bedanken de
organisatie en enkelen noemen de aanwezigheid van de koning zeer bijzonder: “Het is voor mij als oud
unifiller al een groot succes. Ik heb mij heel veel jaren als unifiller niet serieus genomen gevoeld. Toch 5
uitzendingen o.a. 3x unifil. Zeer lange tijd een vergeten groep ook door onze regeringen in de steek gelaten.
Nu eindelijk zie ik waardering ook dankzij uw inzet. Waarvoor mijn oprechte dank. En geweldig dat koning
Willem Alexander gewoon onder ons veteranen is tijdens deze dag."
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Verder maken enkele respondenten opmerkingen over het programma. Ze doen een suggestie ter
verbetering of zeggen dat de dag ook niet te uitbundig of overdreven moet worden: “Waarvoor gewaakt
moet worden is dat we geen dieren veteraan gaan maken want dan kan je beter ophouden te bestaan.
Persoonlijk wil ik niet vergeleken worden met een hond bijvoorbeeld.”
“Een moment stilte om de gevallenen te herdenken, geen medaille uitreiking!! En voor de rest een soort van
reünie!! En niet van die harde muziek, zodat je geen cursus liplezen hoeft te volgen, om met oud collega's te
kunnen praten!!”
Tevens benadrukken enkele veteranenpashouders dat er meer eenheid zou moeten zijn onder veteranen,
en dat vooral de jonge veteranen meer betrokken zouden moeten worden: “Wellicht een beter contact
tussen de veteranen van de onderscheidende missies onderling.”
Ook pleiten 42 personen (32%) voor het streven naar een bredere bekendheid van veteranen in de
maatschappij. Ook zij pleiten voor meer aandacht op scholen en in de media voor veteranen:
“Documentaires, overleg via veteraneninstituut. Veteranen benaderen, media-aandacht opvoeren.
Werkgevers benaderen waar veteranen werken.”
Ten slotte zeggen achttien personen (14%) geen mening te hebben en drie personen (2%) maken een
opmerking die in geen van bovenstaande categorieën in te delen valt.
Oudste leeftijdsklasse 61-80 jaar
Van de 310 respondenten tussen de 61 en 80 jaar hebben 178 veteranenpashouders (57%) een antwoord
geschreven op de vraag hoe de Nederlandse Veteranendag nog verder verbeterd zou kunnen worden.
Van hen maken 86 personen (48%) daadwerkelijk een opmerking over de dag zelf. Zij geven grotendeels
positief commentaar. Ze vinden dat op de ingeslagen weg verder gegaan moet worden of zijn tevreden
met de dag zoals hij is. Een paar keer wordt hierbij de betrokkenheid van de koning expliciet genoemd:
“Ben van mening dat er voldoende aandacht in de media wordt geschonken aan de veteranen. Op vele
terreinen wordt bezuinigd; geld is schaars. Dat de veteranendag nog op deze wijze kan worden uitgevoerd
ervaar ik als een erkenning voor de inzet van veteranen. Ook de betrokkenheid van de koning is veel
zeggend.”
Anderen vinden dat er iets aan de logistiek verbeterd dient te worden. Hier wordt met name het
samenvallen van lokale en regionale veteranendagen met de Nederlandse Veteranendag genoemd,
alsmede de vakantieperiode waarin de Nederlandse Veteranendag valt: “Door lokale en regionale
veteranenfestiviteiten niet op de nationale veteranendag te laten vallen; er zou een regeling moeten komen
die uitsluit dat de nationale veteranendag "concurrentie" ondervindt van regionale/lokale activiteiten.”
Een aantal veteranenpashouders maakt een opmerking over het programma van de Nederlandse
Veteranendag. Ze vergelijken het met het buitenland of vragen meer aandacht voor bepaalde groepen
veteranen: “Iets meer aandacht voor Nieuw-Guinea veteranen.”
Enkelen vinden ook dat de veteranen bescheidenheid past: “Met grote parades zonder ophef meelopen en
verder mondje toe. Man, laat zien dat je er bent maar plaats en verwacht niet te veel.” Daarnaast vinden
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sommigen dat de jongere veteranen meer betrokken moeten worden bij de dag. Kritiek op de houding van
oudere veteranen wordt door enkelen hierbij niet geschuwd: “Betrek de jongere veteranen in de
organisatie: jong bloed, nieuwe plannen. Naar mijn bescheiden mening lopen de oudere er voor eigen eer en
glorie.”
Veertig personen (23%) vinden dat er meer bredere aandacht moet komen voor veteranen in de
samenleving. Burgers zouden actiever betrokken moeten worden bij de Nederlandse Veteranendag en de
media-aandacht zou opgeschroefd moeten worden: “Grotere media-aandacht voor het bereiken van het
"grote" publiek.”
“Vooral uit blijven leggen wat veteranen zoal meemaken en onder wat voor moeilijke omstandigheden deze
mensen hun werk hebben moeten doen.”
Zeven personen (4%) geven commentaar dat op de politiek in het algemeen of het Ministerie van Defensie
in het bijzonder gericht is. Ze willen dat Defensie hen beter zou behandelen, niet zou korten op
pensioenen of meer “echte” betrokkenheid bij veteranen toont op en naast de Nederlandse Veteranendag:
“Hoeft niet groter. Laat Defensie zijn (ex) personeel goed behandelen. Dat is de echte waardering.”
“Meer echte betrokkenheid door parlement. Nu te vaak lippendienst/vrijblijvende praat.”
Ten slotte zeggen 45 personen (25%) in deze leeftijdsklasse geen mening te hebben.

Samenvattend kan worden gezegd dat de aard van opmerkingen in de verschillende leeftijdsklassen
vergelijkbaar is. De hoeveelheid waarin zij genoemd worden verschilt wel. Zo zijn opmerkingen over het
meer betrekken van de gehele maatschappij door onderwijs, media-aandacht en aandacht door het hele
jaar heen in de groep jonger dan 41 jaar het meest prominent, terwijl in de andere twee leeftijdsklassen de
meeste opmerkingen over de inhoud van de Nederlandse Veteranendag zelf gaan. Grotendeels betreft dit
overigens uitsluitend positief commentaar.
Ondanks dat veel commentaar - zoals een andere datum in verband met vakantieperioden, meer
betrekken van jonge veteranen en een voorbeeld nemen aan het buitenland - overeen komt met dat van
vorige jaren, zijn er ook opmerkingen die er dit jaar uitspringen. Zo geven in vergelijking met voorgaande
jaren veel meer veteranenpashouders aan dat de aandacht voor veteranen breder gedragen moet worden
in de samenleving. Ze denken dat dat bereikt kan worden door bijvoorbeeld meer media-aandacht, meer
betrokkenheid van scholen en burgers bij de Nederlandse Veteranendag en deze grotere aandacht en
betrokkenheid het liefst door het hele jaar heen. Daarnaast is het opvallend dat er dit jaar meer dan
anders ongenoegen wordt geuit over het samenvallen van lokale en regionale veteranendagen met de
Nederlandse Veteranendag. Dat het dit jaar gehouden - voor veteranen gratis - concert van Andre Rieu op
dezelfde dag als de Nederlandse Veteranendag plaatsvond, kan ook niet ieders waardering wegdragen.
Verder wordt er expliciet waardering geuit voor de aanwezigheid van de koning, die dit jaar voor het eerst
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in die hoedanigheid het defilé afnam. Ten slotte blijkt het korten op het pensioen te verontwaardiging op
te roepen bij met name de oudste groep veteranenpashouders.

2.3

Aanvullende opmerkingen

Als afsluitende vraag is de respondent de mogelijkheid geboden aanvullende opmerkingen te plaatsen ten
aanzien van de enquête. In totaal hebben 195 personen (33% van geheel responsbestand) een antwoord
bij deze vraag geschreven. Zij kunnen onderverdeeld worden in twee groepen: een groep die
daadwerkelijk een opmerking over de enquête heeft geplaatst en een groep wiens toelichtingen niet over
de enquête zelf gaan.

2.3.1 De enquête
In totaal hebben 82 respondenten (42% van degenen die antwoord hebben gegeven op deze vraag) een
opmerking over de enquête geschreven. De grootste groep van hen, namelijk 47 personen (57%), geeft
aan geen opmerkingen te hebben.

Verder geven zes respondenten (7%) aan dat het hen niet lukte de digitale versie van de enquête te
openen en dat ze daarom dus maar de papieren versie hebben ingestuurd.

Vijf opmerkingen (6%) gaan over de inhoud en structuur van de vragenlijst. Er wordt bijvoorbeeld
opgemerkt dat de tijd om te reageren wat kort was of dat het moeilijk was dat sommige vragen maar één
antwoord kenden. Ook worden er vragen gemist over de marinedagen en over de diensttijd. Verder wordt
opgemerkt dat het misschien beter is om alleen actieve veteranen te bevragen: “Het is misschien beter om
veteranen die actief zijn als veteraan te enquêteren. Als u veel mensen als ik vragen stelt krijgt u mogelijk een
vertekend beeld.”
“Miste vragen over de reünie van de marine die valt niet echt onder regionaal.”
De overige 24 (29%) antwoorden bestaan uit louter positief commentaar op het houden van de enquête:
“Ik vind het heel fijn om als veteraan betrokken te worden om mijn mening te mogen uiten op het
veteranenbeleid en organisatie!”
“Graag gedaan, goede vaart.”
2.3.2 Overige
Bij vraag 15 over de enquête hebben 113 personen (58% van degenen die antwoord hebben gegeven op
deze vraag) een toelichting geplaatst die niets met de enquête zelf te maken had.
Van hen hebben 58 personen (51%) een toelichting geschreven die ging over de Nederlandse
Veteranendag. Een groot deel van hen oordeelt positief over de dag: “Ik ben blij met de erkenning van
veteranen via een veteranendag. Het samen zijn en de gesprekken die je hebt op zo'n dag doen mij goed.”
“Chapeau voor de organisatie!”
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Een ongeveer gelijk deel van deze opmerkingen gaan over het verbeteren van de organisatie. Dit betreffen
bijvoorbeeld opmerkingen over de verslaglegging in de media, Den Haag als locatie of bepaalde groepen
die meer aandacht verdienen: “De aandacht voor alle missies is goed. Alleen Nieuw Guinea is in de media nog
steeds een ondergeschoven kindje.”
“Misschien is het mogelijk om deze dag ook ieder jaar ergens anders te houden. Ook zou ik het fijn vinden om
met de auto tot aan het Malieveld te kunnen komen.”
Ook wordt de overstemming van de dienst om 10 uur op het Malieveld door luidsprekers genoemd: “De
dienst GV organiseerde een (Malie)velddienst. Deze werd deels overstemd door nogal luidruchtige presentatie
van Binnenhof/Ridderzaalplechtigheid om 10.00 uur.”
Enkele respondenten die hier commentaar hebben geleverd op de Nederlandse Veteranendag geven in
hun toelichting aan persoonlijk geen behoefte te hebben aan deze dag. Dit wijten zij bijvoorbeeld aan het
massale karakter of aan het feit dat zij als individu zijn uitgezonden en dus minder groepsgevoel hebben:
“Veteranendagen zijn prima initiatieven voor degenen die ervan houden. Ik behoor niet tot die groep, maar
wellicht ontstaat dat nog naarmate ik ouder word. Kortom het ligt niet aan vorm en inhoud maar aan mijn
gevoel en behoefte aan een dergelijk evenement.”
Een paar personen geven overig commentaar op de Nederlandse Veteranendag. Eén van hen meldt de dag
niet goed te hebben kunnen volgen en één zegt op de dag aanwezig te zijn geweest om er voor de maten te
kunnen zijn.
Verder hebben 42 personen (37%) een toelichting geschreven die sloeg op bredere veteranenzaken. Van
hen schrijft meer dan de helft over andere manieren van waardering dan de veteranendag, zoals korting
op musea of verzekeringen. Ook worden andere dagen waarop veteranen zich verzamelen, zoals de
herdenking in Roermond en de marinedagen in Den Helder, genoemd als vormen van waardering.
Verder vindt men dat de maatschappelijke waardering voor veteranen nog wel beter zou kunnen: “Ik merk
"bijna" dagelijks dat er nog veel te halen is onder de Nederlandse bevolking mbt de waardering voor gedane
zaken als veteraan. Meer docu's zoals gesneuveld en oorlog in mijn hoofd.”
Opvallend dit jaar is de boosheid over de korting op het pensioen en over het tekort aan maatschappelijke
betrokkenheid bij de waardering voor veteranen: “Schep eens duidelijkheid in het pensioen/AOW-gat. Is dit
de erkenning en waardering die wij van Den Haag krijgen???”
Een vierde van de respondenten die iets hebben geschreven wat op bredere veteranenzaken betrekking
had, toont zich uitsluitend positief over bredere veteranenzaken. Zij noemen bijvoorbeeld het concert van
André Rieu in Maastricht als goed voorbeeld van waardering voor veteranen of bedanken het
Veteraneninstituut en de organisatoren van de Nederlandse Veteranendag voor hun inspanningen: “Dank,
ook namens mijn echtgenote, familie Rieu voor de uitnodiging om hun concert te kunnen bijwonen op 29-062013 jl. Het was een sfeervolle avond.”
“Bedankt voor de moeite die jullie voor de veteranen doen!”
Vier personen ten slotte geven hun persoonlijke visie op de veteranenstatus of benoemen groepen
veteranen waarvoor zij graag meer aandacht zouden zien.
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Elf personen (10%) hebben iets opgemerkt over de lokale of regionale veteranendag. Zij geven
bijvoorbeeld mogelijke verbeteringen aan voor deze dagen, zoals financiering vanuit Defensie. Sommigen
geven aan zich niet thuis of niet echt erkend te voelen op de lokale of regionale dagen: “Ik ga met baret en
medailles op naar lokale veteranendag, dan wordt er door de jeugd gevraagd, is het carnaval al
begonnen!!!!!!! Na de veteranendag geen stom woord in de lokale dorpskrant!!! Hoezo, worden de veteranen
gewaardeerd door de burgers!!!”
Ten slotte zijn twee commentaren (2%) noch een antwoord op vraag, noch in te delen in een van
bovenstaande categorieën. Het is onduidelijk wat de respondenten met dit antwoord probeerden te
zeggen.

46

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013

3

Conclusie

Het doel van deze evaluatie is het in kaart brengen van de mening van veteranen over deze negende
Nederlandse Veteranendag. In dit hoofdstuk worden de opvallendste onderzoeksresultaten op een rijtje
gezet. Eerst worden bevindingen ten opzichte van de respons beschreven, vervolgens worden er
conclusies getrokken uit de onderzoeksresultaten die met aanwezigheid van de veteranenpashouders op
zowel de Nederlandse Veteranendag in Den Haag als op een lokale of regionale veteranendag te maken
hebben. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten met betrekking tot waardering van zowel de
Nederlandse Veteranendag als de lokale of regionale veteranendag onder de loep genomen. Daarna
worden de voornaamste onderzoeksresultaten wat betreft de betrokkenheid van zowel burgers als
veteranen bij deze dag(en) gepresenteerd, gevolgd door resultaten betreffende de media-aandacht.
Vervolgens worden de belangrijkste resultaten over erkenning en waardering uiteen gezet. Dit hoofdstuk
wordt afgesloten met een slotwoord.
3.1

Respons

In deze paragraaf wordt kort weergegeven hoe en door wie er gereageerd werd op de vragenlijst.
Liever papieren dan digitale vragenlijst
Het blijkt dat de respondenten de voorkeur geven aan de papieren versie van de vragenlijst in plaats van
aan de digitale. Door 22% werd de digitale versie ingevuld, ten opzichte van 78% die de papieren versie
invulde.
Oudere veteranenpashouders reageren meer dan jongere veteranenpashouders
Er zijn 400 enquêtes verstuurd naar de volgende groepen respondenten: <31 jaar; 31-40 jaar; 41-50 jaar;
51-60 jaar; 61-70 jaar; 71-80 jaar. Van de oudste leeftijdsgroep van 71 tot en met 80 jaar respondeerde
maar liefst 52%, terwijl van de jongste groep onder de 31 jaar maar 7% respondeerde. De jongere drie
groepen respondeerden allemaal minder dan de oudere drie leeftijdsgroepen. De responspercentages van
de verschillende leeftijdsgroepen lopen zo uiteen dat vastgesteld kan worden dat de uiteindelijke
responsgroep geen goede afspiegeling is van de steekproef. De oudere veteranenpashouders zijn
oververtegenwoordigd, of de jongere veteranenpashouders zijn ondervertegenwoordigd. Dit dient in acht
te worden genomen bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
3.2

Aanwezigheid

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen wat betreft de aanwezigheid op de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag alsmede op de lokale of regionale veteranendag kort uiteen gezet. Hoeveel
respondenten waren aanwezig op (een van) deze dagen en waarom was men al dan niet aanwezig?
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Aanwezigheid zowel in Den Haag als lokaal/regionaal gestegen
Het percentage respondenten dat aanwezig was in Den Haag op 29 juni ligt hoger dan alle voorgaande
jaren. De stijgende lijn in aanwezigheid, die vorig jaar werd ingezet, zet dit jaar dus door. De aanwezigheid
op lokale of regionale veteranendagen is nog scherper gestegen: van 29% vorig jaar naar 39% dit jaar.
Voor afwezigen heeft veteranendag veelal geen prioriteit
‘Andere verplichtingen’ zijn het meest genoemd als reden om de Nederlandse Veteranendag in Den Haag
en/of de lokale of regionale veteranendagen niet te bezoeken. Voor veel veteranenpashouders die deze
dag(en) niet bijwonen, heeft het bezoeken van veteranendag(en) dus geen prioriteit ten opzichte van
andere bezigheden of verantwoordelijkheden.
Eerdere ervaringen belangrijkste rol bij beslissing veteranendag(en) te bezoeken
Eerdere ervaringen met de veteranendag blijken zowel voor de dag in Den Haag als in eigen gemeente of
regio de belangrijkste stimulans te zijn in de beslissing deze dag(en) te bezoeken. Dit wijst erop dat de
Nederlandse Veteranendag wellicht een vaste groep bezoekers heeft die elk jaar weer terugkomt. Bij de
gang naar Den Haag blijkt erop gewezen worden door mensen in de omgeving van het minste belang te
zijn; lokaal of regionaal speelt de lokale media de minst belangrijke rol. Opvallend is dat dit patroon
verschilt in de jongste leeftijdsklasse.

Sociale omgeving grotere stimulans voor jongste veteranenpashouders dan media-aandacht
De media blijken namelijk geen grote stimulans te zijn voor veteranenpashouders onder de 41 jaar bij de
beslissing om (een van) de veteranendagen te bezoeken. Zo blijkt aandacht in de media anders dan
veteranenblad Checkpoint voor geen van de respondenten onder de 41 jaar een stimulans te zijn om naar
Den Haag te gaan op 29 juni. Ook aandacht voor de dag in Checkpoint speelt voor hen een veel minder
grote rol van betekenis bij de beslissing om de Nederlandse Veteranendag te bezoeken dan voor de
oudere twee groepen. Bij de beslissing om naar lokale of regionale veteranendagen te gaan, speelt
berichtgeving in de lokale media voor hen tevens een marginale rol, vergeleken bij de rol die dit speelt in
de oudere twee groepen. Veel belangrijker blijkt bij de jongste groep de sociale omgeving te zijn. Zij gingen
relatief vaker naar Den Haag of een lokale veteranendag omdat iemand in de omgeving hen uitnodigde,
hen erop wees of zei dat het de moeite waard was. Bij de oudere twee groepen was dit minder van belang.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat het persoonlijk aanspreken van veteranenpashouders
onder de 41 jaar effectiever zou kunnen zijn voor hun aanwezigheid op veteranendagen dan mediaaandacht, terwijl dat voor de veteranenpashouders vanaf 41 jaar juist andersom geldt.
Lokale of regionale dag gaat voor Den Haag
Opvallend is dat het samenvallen van de Nederlandse Veteranendag met lokale of regionale
veteranendagen als onwenselijk wordt genoemd in de antwoorden op de open vragen over de
Nederlandse Veteranendag en over de enquête, maar dat dit slechts door 2% bij de lokale of regionale
veteranendagen als reden van afwezigheid wordt genoemd, terwijl ‘samenvallen met de Nederlandse
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Veteranendag in Den Haag’ wel een antwoordoptie was. Als reden voor afwezigheid in Den Haag is het
samenvallen met de lokale of regionale veteranendag wel vaker genoemd, namelijk door 10%. Het lijkt er
dus op dat wanneer de lokale of regionale veteranendag samenvalt met de Nederlandse Veteranendag in
Den Haag, de voorkeur gegeven wordt aan de lokale of regionale dag. Dit heeft wellicht te maken met het
feit dat meer dan de helft van de respondenten boven de 60 jaar is. Zij verkiezen de lokale of regionale dag
mogelijk boven Den Haag vanwege reistijden en lichamelijke ongemakken. Uit dit onderzoek bleek
immers ook dat hoe hoger de leeftijd is, hoe vaker men de lokale of regionale veteranendag bezocht heeft.
3.3

Waardering

Hieronder worden kort de belangrijkste onderzoeksresultaten weergegeven wat betreft de waardering
van de respondenten voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag en voor de lokale of regionale
veteranendag. Hoe waarderen zij deze dagen in vergelijking met vorig jaar, wat vinden ze het belangrijkst
op het Malieveld, in welke mate spreekt de vorm en inhoud van het programma hen aan en natuurlijk wat
vonden ze dit jaar van de aanwezigheid van de koning?
Waardering voor Nederlandse Veteranendag en lokale/regionale veteranendag ook gestegen
Alle onderdelen van de Nederlandse Veteranendag, de Nederlandse Veteranendag als geheel en de lokale
en regionale veteranendagen kunnen op een hogere waardering rekenen dan vorig jaar. Niet alleen de
aanwezigheidspercentages, ook de mate van waardering voor de veteranendagen is dus gestegen.
Vorm/inhoud veteranendag(en) spreekt veteranenpashouders in gelijke mate aan
Het ligt waarschijnlijk niet aan de inhoud of vorm van de Nederlandse Veteranendag en/of de lokale of
regionale veteranendag dat jongere veteranen deze dagen minder bezoeken. In alle drie de
leeftijdsklassen geeft namelijk een vergelijkbaar percentage aan dat de vorm of inhoud van de dag(en) hen
niet aanspreekt. Of het programma in Den Haag of op lokaal of regionaal niveau wel of niet aanspreekt,
lijkt dus niet samen te hangen met de leeftijd. Het zou echter wel zo kunnen zijn, met name wat betreft
lokale of regionale veteranendagen, dat jongere veteranenpashouders in het algemeen minder interesse
hebben in veteranendagen, zich daarom niet verdiepen in het programma en er derhalve ook geen mening
over hebben.
Ontmoetings- en reüniefunctie op Malieveld belangrijkst
De veteranenpashouders hechten de meeste waarde aan de ontmoetings- en reüniefunctie op het
Malieveld. De muziek wordt als minst belangrijke component beschouwd, hoewel nog steeds 98% de
muziek op het Malieveld van enig belang acht.
Aanwezigheid koning en concert André Rieu als zeer positief ervaren
Dit jaar is er expliciete waardering voor de koning, die voor het eerst in die hoedanigheid het defilé afnam.
Het wordt door veel respondenten spontaan genoemd in hun antwoord op de open vragen. Ook het voor
veteranen gratis concert van André Rieu wordt genoemd als extra teken van waardering. Dit wordt zeer
op prijs gesteld door degenen die het noemen. De kanttekening die door sommigen gemaakt wordt is dat
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het moeilijk was om op dezelfde dag van Den Haag naar Maastricht te reizen en dat zij daarom voor één
van de twee evenementen hebben gekozen, ten koste van hun aanwezigheid bij het andere.
3.4

Betrokkenheid

De roep om meer betrokkenheid van Nederlandse burgers en jonge veteranen kwam sterk terug in deze
evaluatie. Hieronder de belangrijkste onderzoeksresultaten wat betreft deze betrokkenheid.
Bevorderen interactie Nederlandse burgers
Het bevorderen van de interactie met burgers op de Nederlandse Veteranendag blijkt een terugkerend
thema dit jaar. Bij verschillende vragen wordt hierop door de respondenten gewezen. Zij waarschuwen
ervoor dat de Nederlandse Veteranendag een ‘onder-ons feestje’ wordt, terwijl juist op deze dag de
veteraan en de burger elkaar zouden moeten ontmoeten. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor meer
mogelijkheden tot interactie op de Nederlandse Veteranendag, waardoor het toegankelijker wordt voor
burgers. Er wordt hoe dan ook meer dan andere jaren gevraagd om bredere aandacht voor veteranen in
de maatschappij, bijvoorbeeld via media en scholen, het liefst het hele jaar door.

Hoe jonger, hoe vaker het gevoel (nog) geen veteraan te zijn
Het gevoel (nog) geen veteraan te zijn lijkt samen te hangen met leeftijd. Hoe lager de leeftijd, hoe groter
het percentage respondenten dat aangeeft zich (nog) geen veteraan te voelen en daarom niet naar de
Nederlandse Veteranendag in Den Haag of de lokale of regionale veteranendag gekomen te zijn. Degenen
die op de open vraag over wat er nog verbeterd zou kunnen worden aan de Nederlandse Veteranendag
antwoorden: “meer betrokkenheid van jongere veteranen”, lijken dus een punt te hebben. Er zijn nog
relatief veel veteranen op jonge leeftijd die ervan overtuigd moeten worden dat ook zij veteraan zijn en
dat de veteranendagen ook voor hen georganiseerd worden.

3.5

Media

Het volgen van de dag in de media en de mening over media-aandacht kwam in deze evaluatie uitgebreid
aan de orde. Hieronder de belangrijkste onderzoeksresultaten wat betreft dit thema.
Veteranenpashouders zitten vooral op Facebook
Bijna de helft van de veteranenpashouders die deelnamen aan dit onderzoek gebruikt geen sociale media.
Bij de andere helft is Facebook het meest populair.

Waardering voor media niet gedaald
De positieve waarderingen voor de hoeveelheid en manier van aandacht voor de Nederlandse
Veteranendag in de verschillende media gaan bij elk mediaonderdeel omhoog of blijft gelijk ten opzichte
van vorig jaar. Op geen enkel onderdeel gaat de waardering naar beneden. Met name de waardering voor
de online media is omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar. De televisie kent de hoogste waardering.
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Media voor (ruim) een derde stimulans om veteranendag(en) te bezoeken
Berichtgeving over de Nederlandse Veteranendag in de media was voor 29% van de 85 respondenten die
de betreffende vraag hebben beantwoord, een stimulans om op 29 juni naar Den Haag te komen. Voor
43% van 157 respondenten die de betreffende vraag hebben beantwoord, was aandacht in de lokale
media een aanleiding om de lokale of regionale veteranendag te bezoeken.
3.6

Erkenning en waardering

Hieronder worden kort de belangrijkste onderzoeksresultaten met betrekking tot het thema ‘erkenning
en waardering’ gepresenteerd.
Plaatsvinden van Nederlandse Veteranendag draagt nog meer bij dan vorig jaar
De mate waarin men denkt dat het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag bijdraagt aan
meer erkenning en waardering is gestegen ten opzichte van vorig jaar, zowel wat maatschappelijke als
persoonlijke erkenning en waardering betreft.
Defilé draagt meest bij aan meer erkenning en waardering
Van alle onderdelen van de dag draagt het defilé volgens de veteranenpashouders het meest bij aan
toegenomen erkenning en waardering.

3.7

Slotwoord

Uit dit onderzoek blijkt niet alleen dat de Nederlandse Veteranendag meer bezocht wordt door de
veteranenpashouders, ook blijkt dat zij er steeds positiever over oordelen. Zowel de verschillende
onderdelen van de dag, de dag als geheel in Den Haag en de dag in de eigen gemeente of regio kunnen op
hoge waarderingen rekenen.
Tevens blijkt dat de veteranenpashouders niet alleen veel waarde hechten aan het ontmoeten van elkaar
op het Malieveld, maar ook aan interactie met burgers. Een ander aandachtspunt blijft het betrekken van
jonge veteranen bij de Nederlandse Veteranendag. Zij voelen zich vaak (nog) geen veteraan.
Dit is wellicht ook van invloed op de respons van dit onderzoek. De jongste veteranenpashouders
responderen namelijk in veel mindere mate dan de oudste veteranenpashouders in de steekproef. De
responsgroep is dan ook niet gelijk aan de steekproef: de oudste veteranenpashouders zijn
oververtegenwoordigd, of de jongste zijn ondervertegenwoordigd.
Ten slotte worden de onderzoeksresultaten gekenmerkt door positieve, opbouwende kritiek. Deze
positieve ervaringen zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de opkomst op de Nederlandse
Veteranendag 2014 niet tegen zal vallen, aangezien in dit onderzoek ook bleek dat eerdere ervaringen de
meest belangrijke rol spelen in de beslissing om de laatste zaterdag van de maand juni in Den Haag door te
brengen.
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BIJLAGE 1 Aanbiedingsbrief
Ons kenmerk:
Betreft:
Bijlage:

20130705/YR
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013
Enquête “Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013”

Doorn, 5 juli 2013

Geachte veteraan,

Het Comité Nederlandse Veteranendag wil graag weten hoe veteranen de Nederlandse Veteranendag
op 29 juni 2013 hebben ervaren. Het Veteraneninstituut (Vi) stuurt u daarom een vragenlijst, waarmee
u, als veteraan, uw mening kan geven over de deze dag. Ook als u zelf niet in Den Haag aanwezig
was op 29 juni, kunt u vele vragen in de enquête toch beantwoorden en ons hiermee waardevolle
informatie geven. Zo helpt u het comité de Nederlandse Veteranendag volgend jaar nog beter op
wensen van veteranen aan te laten sluiten.
Het Vi heeft een steekproef laten trekken uit het Veteranen Registratie Systeem en uit PeopleSoft
(voor de veteranen in werkelijke dienst). U behoort tot de groep van 2.400 geselecteerden.
We verzoeken u vriendelijk de vragenlijst in te vullen via de volgende link:
http://redirect.netq.nl/veteranendag
Dit maakt het verwerken van de antwoorden voor ons een stuk eenvoudiger. Als u toch liever de
schriftelijke versie invult, wordt u verzocht de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en aan ons terug te
sturen. Een antwoordenvelop is bijgevoegd; een postzegel is niet nodig. We verzoeken u de digitale
of schriftelijke vragenlijst in te vullen vóór 22 juli 2013.
Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn in de rapportage niet tot u herleidbaar. Het rapport
wordt in het najaar op onze website (www.veteraneninstituut.nl) gepubliceerd. Ook houden wij u via
het veteranenblad Checkpoint op de hoogte van de resultaten van deze enquête.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Yvon de Reuver
Projectmedewerker Evaluatie Nederlandse Veteranendag
Kennis- en onderzoekscentrum
Stichting het Veteraneninstituut Doorn
0343 - 74 41 72
y.dereuver@veteraneninstituut.nl
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BIJLAGE 2 Enquête Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013
ENQUETE NEDERLANDSE VETERANENDAG 29 JUNI 2013
Bij alle vragen geldt: er is geen goed of fout antwoord. Het gaat om uw persoonlijke mening. Ook als u
niet aanwezig was op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag, kunt u toch veel vragen in de
enquête op een waardevolle wijze beantwoorden. U wordt verzocht de meerkeuzevragen te
beantwoorden door het vakje van uw keuze in te kleuren. Tevens verzoeken we u eventuele
toelichtingen zo kort en bondig mogelijk te verwoorden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

01

Bent u op 29 juni 2013 in Den Haag aanwezig geweest bij de Nederlandse Veteranendag?
□
□

ja
nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk): (ga verder naar vraag 08)
□
aanwezigheid bij lokale of regionale veteranendag
□
andere verplichtingen
□
invaliditeit / ziekte
□
vakantie
□
voel mij (nog) geen veteraan
□
inhoud / vorm van de dag spreekt niet aan
□
anders, namelijk:

Vraag 02 t/m 07 kunnen alleen beantwoord worden als u op 29 juni aanwezig was in Den Haag.
02

Was u aanwezig bij de plechtigheid in de Ridderzaal en zo ja, met welk rapportcijfer
waardeert u de plechtigheid in de Ridderzaal?
□ ja, rapportcijfer ___

03

□ nee

Was u aanwezig bij de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof en zo ja, met welk
rapportcijfer waardeert u de ceremoniële medaille-uitreiking op het Binnenhof?
□ ja, rapportcijfer ___

04

□ nee

a. Was u aanwezig bij het Nationaal Defilé Den Haag, dat startte en eindigde op het Malieveld
en zo ja, met welk rapportcijfer waardeert u het defilé?
□ ja, rapportcijfer ___

□ nee

b. Heeft u op- of aanmerkingen betreffende het defilé?

05

a. Was u aanwezig bij het programma op het Malieveld zo ja, met welk rapportcijfer waardeert
u het programma op het Malieveld?
□ ja, rapportcijfer ___

□ nee
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b. Het programma op het Malieveld bestaat uit verschillende componenten. Zou u in de tabel
hieronder kunnen aangeven hoe belangrijk u de verschillende componenten vindt:




a.

b.

c.

d.

Belangrijk

Van het
allergrootste
belang

a.

Ontmoetings- / reüniefunctie

1

2

3

4



b.

Muziek

1

2

3

4



c. 

Eten en drinken

1

2

3

4



d.

Informatieen
activiteitenmarkt (de diverse
tenten)

1

2

3

4

Wat is uw algemene indruk van het Malieveld op de Nederlandse Veteranendag? Zijn er
elementen die u toegevoegd zou willen zien?

Welk rapportcijfer geeft u de Nederlandse Veteranendag als geheel (omcirkel hieronder)?
1

07

Beetje

belangrijk



c.

06

Helemaal 
niet
belangrijk

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indien u op 29 juni in Den Haag de Nederlandse Veteranendag bij heeft gewoond, zou u dan
willen aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent:

Ik ben naar de Nederlandse
Veteranendag gegaan omdat
mensen in mijn omgeving mij erop
wezen, me uitnodigden of zeiden dat
het de moeite waard was.
Ik ben naar de Nederlandse
Veteranendag gegaan omdat mijn
aandacht erop werd gevestigd door
berichtgeving over de dag in de
media (anders dan veteranenblad
Checkpoint).
Ik ben naar de Nederlandse
Veteranendag gegaan omdat mijn
aandacht erop werd gevestigd door
berichtgeving in Checkpoint.
Ik ben naar de Nederlandse
Veteranendag gegaan omdat
eerdere edities van de Nederlandse
Veteranendag goed bevielen.

Zeer
mee
oneens

Mee
oneens

Niet
mee
eens/
niet
mee
oneens

Mee
eens

Zeer
mee
eens

Niet
van
toepassing

1

2

3

4

5

nvt

1

2

3

4

5

nvt

1

2

3

4

5

nvt

1

2

3

4

5

nvt
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08

Behalve de Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2013 zijn er door heel Nederland lokale en/of
regionale veteranendagen georganiseerd. Bent u het afgelopen jaar bij een lokale of regionale
veteranendag in uw eigen gemeente of regio aanwezig geweest?
□ ja, in de gemeente / regio:
□ nee, in verband met (meerdere antwoorden mogelijk): (ga verder naar vraag 11)
□
samenvallen met de Nederlandse Veteranendag in Den Haag
□
andere verplichtingen
□
invaliditeit / ziekte
□
vakantie
□
voel mij (nog) geen veteraan
□
inhoud / vorm van de dag spreekt mij niet aan
□ in mijn eigen gemeente / regio is volgens mij geen bijeenkomst georganiseerd. Het
betreft de gemeente / regio:
□
anders, namelijk:

09

a.

b.

c.

10

Indien u het afgelopen jaar een lokale of regionale veteranendag bij heeft gewoond, zou u dan
willen aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent:

Ik ben naar de lokale / regionale
veteranendag gegaan omdat
mensen in mijn omgeving mij erop
wezen, me uitnodigden of zeiden
dat het de moeite waard was.
Ik ben naar de lokale / regionale
veteranendag gegaan omdat mijn
aandacht erop werd gevestigd door
berichtgeving over de dag in de
media.
Ik ben naar de lokale / regionale
veteranendag gegaan omdat
eerdere edities goed bevielen.

Mee
eens

Niet
mee
eens/
niet
mee
oneens

Mee
oneens

Zeer
mee
oneens

Niet
van
toepassing

1

2

3

4

5

nvt

1

2

3

4

5

nvt

1

2

3

4

5

nvt

Indien u aanwezig bent geweest op een lokale en/of regionale veteranendag, welk rapportcijfer
zou u deze bijeenkomsten of evenementen dan geven (omcirkel hieronder)?
1

11

Zeer
mee
eens

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Veel veteranen en de meeste Nederlanders maken de Nederlandse Veteranendag uitsluitend of
grotendeels via de media mee. Heeft u op 29 juni 2013 de Nederlandse Veteranendag gevolgd
via de televisie, radio of het internet?
□ ja, de rechtstreekse uitzending
□ ja, de nabeschouwingen (bijvoorbeeld journaal)
□ nee (ga verder naar vraag 13)
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12

Indien u niet in Den Haag aanwezig was op 29 juni, maar wel wat van de Nederlandse
Veteranendag heeft meegekregen via televisie, radio of internet, welk rapportcijfer geeft u de
Nederlandse Veteranendag (omcirkel hieronder)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hieronder volgen twee vragen met betrekking tot de media. Vraag 13 gaat over de hoeveelheid
aandacht. Vraag 14 gaat over de kwaliteit hiervan.

13

Wat vindt u van de hoeveelheid aandacht voor de Nederlandse Veteranendag 2013 in de
verschillende soorten media, te weten:
a. de geschreven media?
□ slecht

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

b. de televisie?
□ slecht

c. de radio?
□ slecht

d. de online of sociale media (Nieuwssites, Twitter, Facebook etc.)?
□ slecht

14

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

Wat vindt u van de manier waarop de verschillende soorten media aandacht hebben besteed
aan de Nederlandse Veteranendag 2013, te weten:
a. de geschreven media?
□ slecht

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd

b. de televisie?
□ slecht

c. de radio?
□ slecht

d. de online of sociale media (Nieuwssites, Twitter, Facebook etc.)?
□ slecht

□ matig

□ neutraal

□ goed

□ uitstekend

□ niet gevolgd
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15

Onder andere via internet wordt zo goed mogelijk geprobeerd veteranen op de hoogte te houden
van de Nederlandse Veteranendag. Om veteranen via de juiste digitale kanelen te bereiken,
wordt u gevraagd hieronder aan te geven op welke sociale media of internetfora u actief bent:
□
□
□

16

□ kleine mate

□ helemaal niet

□ redelijke mate

□ kleine mate

□ helemaal niet

Welk onderdeel van de Nederlandse Veteranendag draagt volgens u het meest bij aan
maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen? (één antwoord mogelijk)
□
□
□
□
□
□

19

□ redelijke mate

In welke mate voelt u zichzelf door het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag
meer gewaardeerd als veteraan?
□ grote mate

18

LinkedIn
anders, namelijk

De belangrijkste doelstelling van de Nederlandse Veteranendag is het bevorderen van
maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen. In welke mate
denkt u dat het jaarlijks plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag de maatschappelijke
erkenning en waardering voor de veteraan in het algemeen bevordert?
□ grote mate

17

□
□

geen
Facebook
Twitter

de plechtigheid in de Ridderzaal
de ceremoniële medaille-uitreiking
het defilé
het programma op het Malieveld
de media-aandacht
anders, namelijk

De Nederlandse Veteranendag blijft zich ontwikkelen en de mening van veteranen zelf wordt in
deze ontwikkeling uiteraard meegenomen. Hoe zou volgens u de Nederlandse Veteranendag
tot een groter succes kunnen worden gemaakt?

Z.O.Z.
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Hieronder volgen nog enkele vragen over persoonsgegevens. Deze vragen worden gesteld om
verschillende groepen veteranen met elkaar te kunnen vergelijken.

20

In welk jaar bent u geboren?

21

Wat is uw geslacht?
□ man

22

ja (ga verder naar vraag 23)

□

nee

Heeft u een veteranenpas?
□

24

□ vrouw

Bent u momenteel nog militair?
□

23

□□□□

ja

□

nee

Indien u nog opmerkingen heeft ten aanzien van deze enquête, kunt u deze hieronder kwijt.

Hartelijk dank voor uw deelname!
U kunt dit formulier terugsturen aan met behulp van de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is
niet nodig).
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BIJLAGE 3

Commentaren op het defilé met betrekking op
organisatie en uitvoering

1.

betere controle op tenue's.

2.

De afkortingen op de bordjes kennen de mensen NIET! Dat moet duidelijker!

3.

de volgorde was niet correct, deze behoort chronologisch te zijn. de oudste veteranen eerst en
dan steeds latere missies.

4.

Defilé was erg mooi, alleen jammer dat van de Genie niet zoveel veteranen aanwezig waren met
name jong veteranen.

5.

Det.Kmar moest 3x halt houden voor podium omdat daar het tempo te laag was

6.

er mag wat meer show zijn

7.

geef bij terugkeer de detachementen meer ruimte i.v.m. veteranen die PTSS hebben. Dat is de
reden dat ik dit voor eerst niet mee kon lopen

8.

Het mag meer, groter, militaristischer, meer materieel, meer actief personeel, meer veteranen.

9.

Het was wat rommelig maar wel vergeven

10.

kleding van sommige groepen, oude spijkerbroeken, leren jasjes enz. zeer slordig !!!!

11.

Kreeg de indruk dat de krijgsmachtdelen door elkaar liepen, dus niet eerst de Kon. Marine, dan
de Kl etc.

12.

Lopen met horten en stoten, redelijk vaak moeten stoppen.

13.

meer muziek, voor ons beter lopen

14.

minimale grotes van detachement instellen (en detachementen onder het limiet samenvoegen).
Burgers snappen de afkortingen niet op de naamborden die de detachementen begeleiden uitschrijven

15.

Muziekkorps was niet op gehoorsafstand, zodat de pas eruit was

16.

Ongeorganiseerden meer voorin, eerder starten.

17.

protocol niet duidelijk omschreven

18.

Rommelig. Sommige peletons stroomde later in, waren te laat.

19.

te lang wachten voor 80-jarigen

20.

Teveel marine detachementen

21.

waarom mogen de mariniers altijd voorop?
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BIJLAGE 4

Commentaren op het programma op het Malieveld
met betrekking op organisatie en uitvoering

1.

aandacht voor erevelden (begraafplaatsen)

2.

alleen maar lof voor de organisatie: het was mijn 8e bezoek en het was weer prima geregeld. Eén
opmerking: na afloop is het niet voor iedereen duidelijk waar je de overgebleven bonnen kunt
terugwisselen. Vorig jaar had ik 20 bonnen over. Ook nu wist het personeel van de bar niet waar
ik de bonnen kon terugwisselen. Na veel aandringen gingen ze toch bellen en heb ik uiteindelijk de
enige kassa die nog open was kunnen vinden en mijn bonnen kunnen terugwisselen.

3.

alles is goed georganiseerd. Om oude dienstkameraden te ontmoeten zou er een betere
aanduiding per uitzending moeten zijn.

4.

de ceremoniële medaille-uitreiking op het malieveld

5.

de waterzee bij de wc.

6.

iets meer drankgelegenheid op het terrein.

7.

Detail: op het station Den Haag CS was er voor mij geen programmaboekje (werd niet uitgedeeld?)

8.

Er zou meer ruimte mogen zijn voor historische stands over en van de eenheden

9.

eten was dramatisch slecht, niet alleen rijst in de tent maar ook snacks in diverse wagens. kan echt
veel beter.

10.

Gewoon prima. Eten was mat kariger dan vorige jaren (?). Toevoegen: bezoek door de Koning, net
als vorige jaren door de Prins.

11.

Gezellig. Bij natweer wordt het een grote modderpoel.

12.

Jammer van de modder, afdekken met platen?

13.

goed verzorgd, wat meer Kon.Marine

14.

goed verzorgd. Meer toiletten

15.

Goed, misschien wat meer toiletvoorzieningen. Tevens misschien vooraf een plattegrond van de
tent indeling qua uitzendingen ed.

16.

grote ontmoetingsplek van alle krijgmachtonderdelen

17.

Het moet veel interactiever. 1 van de doelstellingen is om veteranen en de maatschappij samen te
brengen. Maak het voor de burgers meer interessant. Bijv. tentoonstellingstent voor verschillende
uitzendingen en hun achtergronden/films/klimtoren etc.

18.

Ik heb een aantal oude bekenden na 33 jaar teruggezien. Misschien ben ik sommigen misgelopen.
Hoe zou dat op te lossen zijn?

19.

Is goed georganiseerd. Ik zou wel betere paden willen zien zodat de rolstoelers/looprekken zich
makkelijker kunnen verplaatsen met drassig weer.

20.

meer jeugd, meer bekendheid op scholen geven

21.

meer onderdelen van de koninklijke marine

22.

Meer verharding

23.

meer zitgelegenheden buiten

24.

met het halen van drinken, misschien meer tenten en zonder bonnen. Moet 2x in een rij staan en
kan erg slecht tegen wachten en de rij (PTSS)

25.

Op natte plaatsen meer vloerplaten

26.

shops/markt

27.

slechte grasmat, vlonders opspattend water

28.

veld was erg modderig

29.

verkoop van voorgaande cd-opname

60

Evaluatie Nederlandse Veteranendag 29 juni 2013

BIJLAGE 5

Genoemde gemeenten en regio’s waar de lokale of
regionale veteranendag is bijgewoond door de
respondenten

Gemeente
Almelo
Almere
Alphen a/d Rijn
Amersfoort
Amsterdam
Anna Paulowna
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Baarn
Barendrecht
Berkelland
Bilthoven
Boxtel
Breda
Bunschoten-Spakenburg
Capelle a/d IJssel
Delft
Den Bosch
Den Haag
Den Helder
Deventer
Doetinchem
Drechterland
Drenthe
Dronten
Druten
Ede
Eindhoven
Elburg
Enschede
Flevoland/ Almere
Friesland
Gelderland
Goeree Overflakkee
Gorinchem
Groesbeek
Groningen
Haarlemmermeer
Hardenberg
Harderwijk
Hattem
Heemstede
Heerhugowaard
Hellendoorn
Hellevoetsluis

Aantal maal
genoemd
2
2
1
2
3
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
15
1
1
1
1
2
1
2
5
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Gemeente
Hippolytushoef
Hof van Twente
Hollands Kroon
Hoogezand/Sappemeer
Houten
Huizen
Kaag en Braasem
Katwijk
Krimpen a/d IJssel
Landerd
Langedijk - Noord Holland
Laren
Leeuwarden
Leiden
Lelystad
Limburg
Lisse
Maastricht
Marum-Westerkwartier
Middelburg
Midden Brabant
Montferland
Neder-Betuwe
Nijmegen
Noord Holland
Noordwest Veluwe
Noordwijk
Nunspeet
Oldambt / Bellingwedde
Oost Gelre
Oosterhout
Purmerend
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Rucphen
Schagen
Schiedam
Spijkenisse
Steenwijk
t Harde
Teylingen
Tytsjerksteradiel
Twenterand
Tynaarlo
Utrecht

Aantal maal
genoemd
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
2
1
8
2
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
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Helmond
Veenendaal
Velsen
Venlo
Venray
Vlaardingen
Vlissingen
Voorschoten
Weesp
Westerkwartier

2
3
1
1
3
1
1
1
1
1

Utrechtse Heuvelrug
Wijchen
Woensdrecht
Zeeland
Zeist
Zuid-Holland
Zuid-Limburg
Zuidwest Friesland
Zwijndrecht

2
1
1
3
2
1
1
2
2
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BIJLAGE 6

Lijst
gemeenten
en
regio’s
waar
volgens
respondenten geen lokale of regionale veteranendag
wordt gehouden

Gemeente/regio
Aalten
Almere
Alphen-Chaam
Bronckhorst
Den Haag
Den Helder
Ede
Emmen
Goes
Grubbenvorst
Haaksbergen
Halderberge West-Brabant
Hilversum
Lelystad
Maasdriel
Maastricht
Oss
Papendrecht
Pijnacker/Nootdorp
Terneuzen
Tholen
Sint Philipsland "Anna Jacobapolder"
Vlaardingen
Volendam
Waalwijk
Wageningen
Westerveld
Westervoort
Zaandam
Zaanstad
Zevenaar

Aantal maal genoemd
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
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