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Wensen en behoeften van pré-veteranen 

SAMENVATTING 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de wensen en behoeften 
van de zogenaamde ‘pré-veteranen’: ‘Alle militairen, met de Nederlandse nationaliteit, die hebben 
gediend onder oorlogsomstandigheden, onder overeenkomstige situaties, ofwel aan vredesmissies 
hebben deelgenomen en (binnenkort) de militaire dienst zullen verlaten.’ 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is te vinden in de voortdurende discussie waarin antwoorden worden 
gezocht op de vraag wat er vanuit de overheid, instellingen en veteranenorganisaties aan ‘de’ 
veteranen aangeboden moet en kan worden. 
In 2002 is door J. Mouthaan een begin gemaakt met het in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van jonge veteranen. Van december 2004 tot en met april 2005 is een vervolgonderzoek 
uitgevoerd door het KOC (Wagenaar et al. 2005), bestaande uit een literatuurstudie en een aantal (23) 
interviews. 
 
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de 
zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve 
militaire dienst. 
 
Om deze doelstelling te bereiken, is een verkennend onderzoek gedaan waarbij gebruik is gemaakt 
van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering. Tijdens groepsbijeenkomsten, gehouden 
tussen juli 2005 en januari 2006, zijn twee schriftelijke vragenlijsten afgenomen en groepsinterviews 
gehouden, waarbij is genotuleerd. 
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wensen en behoeften van militairen van 
verschillende krijgsmachtdelen (KMDn), waren bij het onderzoek drie KL-eenheden betrokken, een 
eenheid van de KLu en een eenheid van de KM.  
In totaal hebben 55 militairen deelgenomen, onder wie 10 vrouwen. De jongste deelnemers waren ten 
tijde van het onderzoek 20 jaar, de oudste was 42.  
 
De 55 respondenten zijn op in totaal 94 missies uitgezonden, waarbij 17 uitzendgebieden werden 
aangedaan. Hierbij hadden de militairen een rang als officier, onderofficier of manschap. De functies 
die zij vervulden waren legio. 
 
De resultaten en conclusies van het onderzoek zijn zowel van kwantitatieve als kwalitatieve aard. 
Opvallend te noemen is dat álle 55 respondenten aangaven over hun uitzendervaringen te praten. Bij 
ruim 89% heeft de uitzending momenteel een belangrijke plaats in het leven. Bijna 91% wil na 
dienstverlating op de hoogte blijven van defensiegerelateerde zaken. 82% denkt (nog een beetje) 
contact te blijven zoeken met mensen met een defensieachtergrond, liefst tijdens een reünie. Ruim 
52% vindt het normaal om na dienstverlating nog een keer door defensie te worden opgeroepen voor 
een nazorggesprek.  
Ruim 31%, bijna een derde van de respondenten, is geïnteresseerd in gezinsdagen of partnerdagen 
voor veteranen. Rond de 27%, meer dan een kwart van de ‘pré-veteranen’, is geïnteresseerd in 
trainingen of workshops, al dan niet in de woonregio, die de uitzendervaring vertaalt naar relatie, 
familie of nieuwe werkomgeving. 
 
Een algemene conclusie van de respondenten is: “Iedere missie er één is en ze tellen allemaal mee.” 
Het merendeel blijkt te vinden dat de in Nederland gehanteerde definitie dient te worden uitgebreid tot 
de actief dienende militair met een uitzending of missie op naam.  
De invloed op het leven, van de diensttijd in het algemeen en de uitzending(en) in het bijzonder, blijkt 
groot te zijn. Daar waar de respondenten in eerste instantie met name over een verrijking van hun 
levenservaring spreken, komen bij doorvragen ook minder positieve gevolgen naar voren.  
Veel respondenten geven aan voornamelijk veel vertrouwen te hebben in de eigen eenheid. Er blijkt 
veel kritiek op en weinig vertrouwen in de politiek te zijn. Deze kritiek blijkt vooral betrekking te hebben 
op defensie zelf. Kritisch belicht worden met name de vele reorganisaties, de wijzigingen in het 
personeelsbeleid en de pensioengerechtigde leeftijd, de (onder)betaling, de verschillen in toelagen 
tussen zowel missies als de KMDn, de contractverschillen tussen OT’ ers en BT’ers, de tegenvallende 
studiebegeleiding en certificering én duidelijkheid over de verlengingsmogelijkheden van het contract. 
Veel respondenten constateren dat wanneer de Nederlandse overheid en defensie hen zo teleurstelt 
tijdens hun actieve diensttijd, dit wellicht ook zal gebeuren na het verlaten van de krijgsmacht. 
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Veel respondenten geven aan dat ze momenteel meer bezig zijn met hun huidige actieve diensttijd 
dan met hun toekomstige status van veteraan. Wellicht is dit een verklaring voor het feit dat het met 
de bekendheid van het Veteraneninstituut erg tegen blijkt te vallen.  
Slechts enkelen bezoeken tijdens hun militaire loopbaan al een missiegerelateerde reünie. De 
behoeftes aan een reünie na het verlaten van de dienst verschillen en dat geldt ook voor de wensen 
ten aanzien van de invulling hiervan. 
Op de afsluitende vraag of men optimistisch tegenover hun toekomst na defensie staat, of dat men er 
tegenop ziet, variëren de antwoorden enorm. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek is gekomen tot de volgende aanbevelingen: 
• De bekendheid met het Veteraneninstituut onder de actief dienende militairen dient te worden 

vergroot. 
• De bekendheid met de, vanaf januari 2006 automatisch te verstrekken, veteranenpas met de 

rechten op bijbehorende faciliteiten, dient te worden vergroot. 
• Militairen in het algemeen en ‘pré-veteranen’ in het bijzonder dienen actief te worden benaderd met 

informatie ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. 
• Uitbreiding van de voorlichtingsbijeenkomsten voor actief dienende militairen dient te worden 

bezien. Voorlichtingsbijeenkomsten op kleine schaal, zoals gehouden volgens het protocol van dit 
onderzoek, is daarbij aan te bevelen 

• Mogelijkheid tot uitbreiding van de in Nederland geldende definitie van ‘de veteraan’ tot de actief 
dienende militair met een uitzending of missie op naam, dient te worden bestudeerd. 

• Het verstrekken van de draaginsigne veteraan dient te worden bestendigd. 
• Het verstrekken van Checkpoint dient te worden bestendigd. 
• De bekendheid met de mogelijkheid om als actief dienend militair een abonnement op Checkpoint 

te nemen, dient te worden vergroot. 
• De bekendheid met de Raamregeling Reüniefaciliteiten dient te worden vergroot. 
• De overige op erkenning gerichte activiteiten van het Vi dienen te worden bestendigd. 
• Positieve berichtgeving over veteraangerelateerde zaken door defensie en veteraangerelateerde 

instanties dient te worden gestimuleerd. 
• De (na)zorg voor veteranen en gezinsleden dient te worden bestendigd. 
• Het actief aanbieden van een nazorggesprek, een bepaalde periode na dienstverlating, dient 

nadrukkelijk te worden overwogen. 
• Het verdient aanbeveling om onderzoek naar of het monitoren van de wensen en behoeften van 

‘pré-veteranen’ een permanent karakter te geven. 
 
Er worden enkele kanttekeningen bij dit onderzoek geplaatst, met betrekking tot de betrouwbaarheid, 
interne en externe geldigheid, vanwege hun invloed op de resultaten en daarmee op de getrokken 
conclusies. 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
 
1.1. Aanleiding 
Het Veteraneninstituut (Vi) is in 2000 opgericht als organisatie die de zorg voor en erkenning van 
veteranen bevordert. Een veteraan is iemand die als militair onder oorlogsomstandigheden of 
overeenkomstige situaties heeft gediend, ofwel bij vredesmissies betrokken is geweest en die de 
dienst heeft verlaten.  
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen oude en jonge veteranen. De oude veteranen 
hebben gediend vóór 1979, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de voormalig 
Nederlandse koloniën en in Korea. Degenen die naar Libanon (UNIFIL, 1979) of later zijn 
uitgezonden, worden jonge veteranen genoemd. 
 
In een voortdurende discussie worden antwoorden gezocht op de vraag wat er vanuit de overheid, 
instellingen en veteranenorganisaties aan ‘de’ veteranen aangeboden moet en kan worden. 
 
In 2002 is door J. Mouthaan een begin gemaakt met het in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van de jonge veteranen. 
Naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienst-
slachtoffers (BNMO), in november 2005, heeft de BNMO het Kennis- en OnderzoeksCentrum (KOC) 
van de Stichting Veteraneninstituut (SVi) het verzoek gedaan om dit onderwerp op de agenda van het 
lustrum te plaatsen  
Dit vervolgonderzoek naar de wensen en behoeften van jonge veteranen heeft het KOC uitgevoerd 
van december 2004 tot en met april 2005. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een 
aantal (23) interviews (Wagenaar et al. 2005). 
 
In het verlengde hiervan is vervolgens, van juli 2005 tot en met januari 2006, een verkennend 
onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’: 
‘Alle militairen, met de Nederlandse nationaliteit, die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, 
onder overeenkomstige situaties, ofwel aan vredesmissies hebben deelgenomen en (binnenkort) de 
militaire dienst zullen verlaten.’ 
 
 
1.2. Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de 
zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve 
militaire dienst. 
 
 
1.3. Methode van onderzoek 
Om de doelstelling te bereiken, is een verkennend onderzoek gedaan, waarbij gebruik is gemaakt van 
zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.  
 
Tijdens groepsbijeenkomsten is een tweetal, door Wagenaar ontwikkelde, schriftelijke vragenlijsten 
afgenomen. De eerste vragenlijst werd direct na de introductie van de onderzoekers afgenomen, 
waarbij de wensen, behoeften en verwachtingen van de respondenten werden uitgevraagd. De 
tweede vragenlijst werd afgenomen aan het einde van de bijeenkomst, na een groepsinterview en 
voorlichting. 
 
Na het afnemen van de eerste schriftelijke vragenlijst zijn de meningen van de respondenten verder 
geïnventariseerd met behulp van een groepsinterview, onder leiding van de onderzoekers. Van deze 
groepsinterviews zijn notulen gemaakt, die vervolgens zijn uitgewerkt. 
 
Na de groepsinterviews gaf één van de onderzoekers een voorlichting over het Vi aan de hand van 
een ‘PowerPoint’-presentatie. De groepsbijeenkomst werd, zoals al vermeld, besloten met afname van 
de tweede vragenlijst.  
 
Bijlage 1 bevat het protocol van het onderzoek. In Bijlage 2 is de vragenlijst opgenomen die is 
afgenomen vóór het groepsinterview. Bijlage 3 bevat vervolgens de vragenlijst die ná het 
groepsinterview en de voorlichting werd afgenomen. 
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1.4. Onderzoekspopulatie 
Onder het begrip ‘veteranen’ wordt in Nederland verstaan:  
‘Alle gewezen militairen, met de Nederlandse nationaliteit, die hebben gediend onder 
oorlogsomstandigheden, onder overeenkomstige situaties, ofwel aan vredesmissies hebben 
deelgenomen.’ 
Onder het begrip ‘pré-veteranen’ wordt verstaan: 
‘Alle militairen, met de Nederlandse nationaliteit, die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden, 
onder overeenkomstige situaties, ofwel aan vredesmissies hebben deelgenomen en (binnenkort) de 
militaire dienst zullen verlaten.’ 
 
Het Veteraneninstituut is er voor veteranen van alle vier de krijgsmachtdelen (KMDn): de Koninklijke 
Landmacht (KL), de Koninklijke Luchtmacht (KLu), Koninklijke Marine (KM) en de Koninklijke 
Marechaussee (KMar). 
In verband hiermee is ervoor gekozen om eenheden van alle KMDn te benaderen voor het houden 
van het onderzoek. Helaas is het niet gelukt een sessie te houden met de KMar.  
Rekening houdend met de relatieve grootte van de KMDn zijn er drie KL-eenheden bij het onderzoek 
betrokken, te weten een gevechtseenheid (17de Panterinfanteriebataljon), een gevechtssteunende 
eenheid (14de Afdeling Veldartillerie) en een logistieke eenheid (400 Geneeskundig Bataljon). Verder 
is een eenheid van de KLu (Vliegbasis Gilze Rijen) en een eenheid van de KM (2de Mariniers Bataljon) 
betrokken bij het onderzoek. 
 
Het onderscheid tussen de categorieën Beroepsmilitairen Bepaalde Tijd (BBT’ers) en 
Beroepsmilitairen Onbepaalde Tijd (BOT’ers) is geleidelijk aan het verdwijnen, in verband met het 
zogenaamde ‘UP-or-OUT-systeem’. Bij de samenstelling van de groepen respondenten is daarom 
getracht een combinatie te maken van zowel BBT’ers als BOT’ers. In totaal hebben er 55 militairen 
deelgenomen aan het onderzoek.  
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HOOFDSTUK 2  RESULTATEN  
Eerst worden de resultaten van de vragen 1 tot en met 8, met betrekking tot de persoonsgegevens 
van de respondenten gepresenteerd. Het betreffen gegevens over het geslacht, de leeftijd en naam, 
rang en functie van de missies waaraan is deelgenomen.  
Vervolgens worden de resultaten gegeven van de vragenlijst vóór het groepsgesprek. Hierna volgt 
een bespreking van de groepsgesprekken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de resultaten van de 
vragenlijst ná het groepsgesprek en de voorlichting. 
 
 
2.1. Persoonsgegevens 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de 55 respondenten over de 
vijf eenheden waarbij, krijgsmachtbreed, het onderzoek is gedaan. 
Van de 55 respondenten behoren er 13 tot de Koninklijke Marine (KM) en 10 tot de Koninklijke 
Luchtmacht (KLu). De overige 32 militairen dienen bij de Koninklijke Landmacht (KL). 
 
 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   KL       400 Geneeskundig Bataljon         (GNKbat)       Ermelo 13 23,6
□   KL       17de Panterinfanteriebataljon        (Painfbat)      Oirschot 8 14,5
□   KL       14de  Afdeling Veldartillerie            (Afd VA)        t Harde 11 20,0
□   KLu     Vliegbasis Gilze Rijen                   (Vlb GR)        Gilze Rijen 10  18,2
□   KM      2de   Mariniers Bataljon                  (Marnsbat)    Doorn 13 23,6
  
Totaal 55 100,0

Tabel 1: Eenheid van afname 
 
 
Vraag 1 
Wat is uw geslacht? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Man 45 81,8
□   Vrouw 10 18,2
  
Totaal 55 100,0

Tabel 2: Geslacht 
 
 
De meeste vrouwen die deelnamen aan het onderzoek, behoorden tot de 14de Afdeling Veldartillerie, 
te weten zes. Drie van de tien vrouwen werkten bij 400 Geneeskundig Bataljon. Bij de Koninklijke 
Luchtmacht was één van de elf deelnemers vrouw.  
De groepen van zowel het 17de Panterinfanteriebataljon als het 2de Mariniers Bataljon bestonden enkel 
uit mannen. 
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Vraag 2 
Hoe oud bent u? (Bij deze vraag is als uitgangsdatum 1 juli 2005 genomen). 
 
Van de genoemde leeftijden is 20 jaar de laagst genoemde (door zes respondenten ingevuld). Twee 
van de 55 ‘pré-veteranen’ geven aan de 40 te zijn gepasseerd: één is 41 jaar en één 42 jaar, de 
hoogst genoemde leeftijd. In onderstaande grafiek, respectievelijk cirkeldiagram zijn de door de 
respondenten genoteerde leeftijden weergegeven naar frequentie. 
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Grafiek 1: Huidige leeftijd 
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Cirkeldiagram 1: Huidige leeftijd 
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Vraag 3 
Op welke leeftijd bent u bij de dienst gekomen? 
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Grafiek 2: Leeftijd bij in dienst treden 

 
Vraag 4 
Hoe oud was u toen u (voor het eerst) werd uitgezonden? 
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Grafiek 3: Leeftijd ten tijde van eerste uitzending 
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Vraag 5 
Met welke missie(s) bent u uitgezonden geweest? 
 
Uit de antwoorden op deze vraag blijkt, dat de 55 militairen in totaal op 94 missies zijn uitgezonden. 
Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal missies met de respectievelijke aantallen uitgezondenen. 
De berekening geeft vervolgens: 30 x 1 + 16 x 2 + 5 x 3 + 3 x 4 + 1 x 5 = 94 
 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Één missie 30 54,55
□   Twee missies 16 29,09
□   Drie missies 5 9,09
□   Vier missies 3 5,45
□   Vijf missies  1 1,82
  
Totaal 55 100,0

Tabel 3: Aantallen missies 
 
 
Hieronder volgt een opsomming van de 17 uitzendgebieden, waar deze 55 respondenten bij hun 94 
missies naar zijn uitgezonden: 
 
 
Sinaï, grensgebied Egypte/Israël 
• MFO   Multinational Force and Observers (1982/1995) 
 
Eerste Golfoorlog Irak/Iran  
• UNTAG   Transaction Assistance Group  (1989/1991) 
 
Cambodia 
• UNTAC   UN Transitional Authority in Cambodia (1992/1993) 
 
Voormalig Joegoslavië 
• UNPROFOR  UN Protection Force   (1992/1995) 
• IFOR   Implementation Force   (1995/1996) 
• SFOR/BiH  Stabilisation Force   (1996/2004) 
• SFOR/Villa Franca/Italy Stabilisation Force   (1993/heden) 
• EUFOR   European Union Force   (2004/heden) 
 
Cyprus 
• UNFICYP  UN Peacekeeping Force in Cyprus (1998/2001) 
 
Kosovo-crisis 
• KFOR   Kosovo Force    (1999/2000) 
 
Eritrea 
• UNMEE   UN Mission in Ethiopia and Eritrea (2000/2003) 
• CJTF/Djibouti  Combined Joint Task Force   (2001) 
 
Israël/Syrië 
• UNDOF   UN Disengagement Observer Force (1995/1996) 
 
Macedonië 
• TFF   Task Force Fox    (2002) 
 
Irak 
• SFIR   Irak     (2003/2004) 
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Afghanistan 
• ISAF   International Security Assistance Force (2002/heden) 
 
Pakistan  
• NATO Steunverlening Medische inzet    (2005) 
 
 
Vraag 6 
Wat was uw rang tijdens uw missie(s)? 
 
De rangen die deze 55 militairen bekleedden tijdens deze 94 missies, varieerden: 
• Soldaat 1 / Fuselier 1 / Kanonnier 1 Sld 1 / Fus 1 / Kan 1 
• Marinier 1    Marn 1 
• Korporaal    Kpl 
• Korporaal 1    Kpl 1 
• Korporaal der Mariniers   Kpl Marn  
• Sergeant     Sgt 
• Sergeant 1    Sgt 1 
• Tweede Luitenant   Tlnt 
• Eerste Luitenant    Elnt 
 
Van de 55 respondenten bekleedden vijf personen een officiersrang tijdens hun missie. Het betroffen 
de rangen Tlnt en Elnt, waarbij deze vijf militairen hun eerste en enige uitzending tot nu toe deden.  
 
De overige 50 respondenten vervulden in totaal 89 missies, in de rang van onderofficier en/of 
manschap.  
 
 
Vraag 7 
Wat was uw functie tijdens uw missie(s)? 
 
De functies van deze 55 militairen tijdens hun 94 missies waren legio. Het voert binnen deze 
rapportage te ver om deze bijna 94 verschillende functies, waarvan vele dubbelfuncties, weer te 
geven. Daarom volgt hier een flinke greep uit deze opgegeven functies: 
 
• Administrateur 
• Artillerist (groepslid) 
• Chauffeur (o.a. LARO, MB, M 109, PRAT) 
• Chauffeur gewondenverzorger (ZAU) 
• Chauffeur laboratoriummedewerker (YA 4440) 
• Functionaris S2 (inlichtingen & veiligheid) 
• Gewondenverzorger 
• (Plaatsvervangend) Groepscommandant 
• Hulppostmedewerker 
• Infanterist (groepslid) 
• Logistiek medewerker 
• Monteur (GU, Wielvoertuigen, Rupsvoertuigen) 
• Munitiebeheerder 
• (Plaatsvervangend) Pelotonscommandant 
• Schutter (o.a. DRAGON, FAL, FALO, GEWEER, MAG, *50,) 
• Teamcommandant 
• Technisch Specialist 
• Veldpostmedewerker 
• Verbindelaar  
• Verkenner MID 
• Verpleegkundige 
• Vliegtuigonderhoudsmonteur 
• Vuursteunwaarnemer 
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Wensen en behoeften van pré-veteranen 

Vraag 8 
Op welke leeftijd zult u (naar alle waarschijnlijkheid) de dienst verlaten? 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 53 58 onbekend
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Grafiek 4: Vermoedelijke leeftijd ten tijde van dienstverlaten 

 
 
2.2. Vragen vóór groepsinterview en voorlichting 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de vragen 01 tot en met 16, die zijn gesteld 
vóór aanvang van het groepsinterview en de voorlichting. De vragen zijn gesteld door middel van een 
schriftelijke vragenlijst.  
De resultaten worden per vraag weergegeven in een tabel, aan de hand van een frequentieverdeling 
(zogenaamde ‘rechte tellingen’) en het percentage naar responsbestand van 55. 
De aantallen respondenten per eenheid zijn niet groot genoeg om, bijvoorbeeld aan de hand van 
kruistabellen, statistisch verantwoorde uitspraken te doen over de verdeling van de antwoorden per 
eenheid. Indien er, face value, waarden opvallend genoemd kunnen worden, wordt er een toelichting 
gegeven. 
 
 
Vraag 1 
Heeft uw uitzending een belangrijke plaats in uw leven? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 6 10,9
□   Enigszins 24 43,6
□   Ja 25 45,5
  
Totaal 55 100,0

Tabel 4  
 
89,1% van de militairen gaf aan dat de uitzending een (enigszins) belangrijke plaats heeft in het leven. 
Acht van de 13 militairen van het Geneeskundig Bataljon en negen van de 13 mariniers gaven als 
antwoord: ‘enigszins’. Slechts twee mariniers antwoordden ‘ja’ . De overige antwoorden zijn 
gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
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Vraag 2 
Hoe vaak denkt u nog aan de ervaringen die u tijdens uw uitzending heeft opgedaan? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Zelden 14 25,5
□   Regelmatig 36 65,5
□   Vaak 5 9,1
  
Totaal 55 100,0

Tabel 5  
 
74,6% van de ‘pré-veteranen’ gaf aan regelmatig of vaak te denken aan de uitzendervaringen. 
Van de 13 leden van het Geneeskundig Bataljon antwoordden er vier ‘zelden’ en niemand gaf ‘vaak’ 
aan. Van de 13 mariniers gaven er vijf ‘zelden’ aan. De overige antwoorden zijn gelijkmatig verspreid 
over de vijf eenheden.  
 
 
Vraag 3 
Denkt u dat uw uitzending na het afzwaaien een belangrijke plaats in uw leven zal hebben? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 14 25,5
□   Enigszins 26 47,3
□   Ja 15 27,3
  
Totaal 55 100,0

Tabel 6 
 
74,6% van de militairen gaf aan te denken dat de uitzending na het afzwaaien een (enigszins) 
belangrijke plaats in het leven zal hebben. 
Van de 14 ‘nee’ antwoorden kwamen er vijf van het Geneeskundig Bataljon (13 respondenten), vier 
van de mariniers (13) en drie van de Luchtmacht (10). Zes mensen van de KLu antwoordden ‘ja’. De 
overige antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid.  
 
 
Vraag 4 
Hoe vaak denkt u nog contact met mensen uit uw uitzendeenheid te hebben na het verlaten van de 
dienst? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nooit 3 5,5
□   Heel soms 44 80,0
□   Geregeld 8 14,5
  
Totaal 55 100,0

Tabel 7 
 
5,5% van de respondenten gaf aan te denken na dienstverlating nooit meer contact te hebben met 
mensen uit de uitzendeenheid. 
De 55 antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid.  
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Vraag 5 
Denkt u dat u het contact met mensen met een defensieachtergrond zal blijven opzoeken? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 10 18,2
□   Een beetje 30 54,5
□   Ja 15 27,3
  
Totaal 55 100,0

Tabel 8 
 
81,8% van de ‘pré-veteranen’  gaf aan te denken dat men (nog een beetje) het contact zal blijven 
opzoeken met mensen met een defensieachtergrond. 
Vier van de 13 mariniers en vier van de 10 luchtmachters denken dat zij niet het contact met  
mensen met een defensieachtergrond zullen blijven opzoeken. Bij de Afdeling Veldartillerie koos geen 
van de elf respondenten voor deze ‘nee’-optie; bij de twee overige eenheden kwam dit elk één keer 
voor. De overige antwoorden zijn gelijkmatig verspreid over de vijf eenheden. 
 
 
Vraag 6 
Verwacht u dat na het afzwaaien het hoofdstuk defensie, en daarmee de uitzending, helemaal 
afgesloten is? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 21 38,2
□   Weet niet 25 45,5
□   Ja 9 16,4
  
Totaal 55 100,0

Tabel 9 
 
16,4% van de militairen verwachtte dat na het afzwaaien het hoofdstuk defensie en daarmee de 
uitzending helemaal afgesloten zou zijn. 
Vijf van de negen ‘ja’-stemmers zijn mariniers (13); drie zijn van het Geneeskundig Bataljon (13). Van 
de 21 ‘nee’-stemmers zijn er zeven van het GNKbat en zes van de Afdeling Veldartillerie (11). De 
overige antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid.  
 
 
Vraag 7 
Verwacht u dat u reünies van uw voormalige eenheid zult gaan bezoeken? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 11 20,0
□   Weet niet 11 20,0
□   Ja 33 60,0
  
Totaal 55 100,0

Tabel 10 
 
20% van de respondenten gaf aan niet te verwachten, reünies van de voormalige eenheid te gaan 
bezoeken. 
Van het Panterinfanteriebataljon (8) gaf niemand ‘nee’ dan antwoord op deze vraag. Met vijf van de 13 
‘ja’-stemmers scoorde het Geneeskundig Bataljon hierop zowel absoluut als relatief het laagst. De 
overige antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
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Vraag 8 
Verwacht u dat u het fijn zou vinden als defensie, na uw afzwaaien, nog een keer contact met u 
opnam om te vragen of u nog behoefte heeft aan een vorm van nazorg?? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 15 27,3
□   Geen mening 15 27,3
□   Ja 25 45,5
  
Totaal 55 100,0

Tabel 11 
 
45,5% van de ‘pré-veteranen’  verwachtte het fijn te vinden als defensie na afzwaaien nog eens 
contact opneemt in verband met een vorm van nazorg. 
Zowel bij het Panterinfanteriebataljon (8) als bij de Luchtmacht (10) gaf slechts één persoon ‘nee’ als 
antwoord. De overige antwoorden zijn gelijkmatig verspreid over de vijf eenheden. 
 
 
Vraag 9 
Praat u over uw uitzendervaringen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 0 0,0
□   Zelden 17 30,9
□   Ja 38 69,1
  
Totaal 55 100,0

Tabel 12 
 
Opvallend te noemen is dat álle 55 respondenten aangaven over hun uitzendervaringen te praten. 
Terwijl acht van de 13 GNK’ers hebben gekozen voor de optie ‘zelden’, zijn de overige antwoorden 
gelijkmatig over de eenheden verspreid. 
 
 
… en als u erover praat, met wie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Partner 33 60,0
□   Familie 37 67,3
□   Collega’s 45 81,8
□   Mensen uit mijn uitzendeenheid 28 50,9
□   Vrienden 39 70,9
□   Anderen, namelijk… 1 1,8

Tabel 13 
 
Allereerst dient de kanttekening te worden geplaatst dat helaas niet is uitgevraagd of men een partner 
heeft. Het feit dat zowel bij het Geneeskundig als bij het Panterinfanteriebataljon slechts drie 
respondenten aangeven met hun partner over de uitzending te praten, zegt niet zo veel. Het kan zijn 
dat de anderen geen partner hebben, maar het kan ook zijn dat ze niet met hun partner over de 
uitzending spreken. Tien van de 13 mariniers, negen mensen van de Afdeling VA (11) en acht 
luchtmachters (10) geven aan met hun partner over hun uitzendervaringen te praten. 
 
Twaalf respondenten zeggen over deze ervaringen te praten met zowel partner als familie, collega’s, 
mensen uit de uitzendeenheid als met vrienden. 
 
De respondent die aangaf met ‘anderen’ over de uitzendervaringen te praten, lichtte dit toe, met: 
“Professionele hulpverlening”. 
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Vraag 10 
Denkt u dat u er behoefte aan heeft om na het afzwaaien nog met mensen over uw uitzendervaringen 
te praten? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 15 27,3
□   Zelden 28 50,9
□   Ja 12 21,8
  
Totaal 55 100,0

Tabel 14 
Terwijl álle 55 respondenten aangeven momenteel over hun uitzendervaringen te praten,  
denken 15 mensen dat de behoefte hieraan verdwijnt na het verlaten van de dienst. 
 
 
… en als u erover zou praten, met wie zou dat zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Partner 24 43,6
□   Familie 18 32,7
□   Collega’s 18 32,7
□   Mensen uit mijn uitzendeenheid 19 34,5
□   Vrienden 19 34,5
□   Anderen, namelijk… 1 1,8

Tabel 15 
 
De kanttekening die bij vraag 9 is geplaatst ten aanzien van ‘de partner’ geldt ook hier. Bij vier 
eenheden denken minder mensen na het afzwaaien met hun partner te praten over hun 
uitzendervaringen. Opvallend is dat bij het Panterinfanteriebataljon iemand bij de vorige vraag aangaf 
momenteel niét met de partner te praten, dat na dienstverlaten wél denkt te gaan doen. 
 
Acht respondenten denken na het afzwaaien over deze ervaringen te praten met zowel partner als 
familie, collega’s, mensen uit de uitzendeenheid en met vrienden. 
 
Dezelfde respondent die eerder aangaf met ‘anderen’ over de uitzendervaringen te praten, gaf bij 
deze vraag aan: “Professionele hulpverleners”. 
 
 
Vraag 11  
Denkt u dat het goed is dat er een instituut is dat zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 0 0,0
□   Geen mening 11 20,0
□   Ja 44 80,0
  
Totaal 55 100,0

Tabel 16 
 
Opvallend is dat niemand op deze vraag ‘nee’ heeft geantwoord. 80% van de respondenten 
antwoordde dat het goed is dat een instituut zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt. 
Bij het Panterinfanteriebataljon gaven drie van de acht mensen aan ‘geen mening’ te hebben. Dit geldt 
ook voor drie van de 13 mariniers en drie van de 11 artilleristen.  
Bij het Geneeskundig Bataljon (13) vonden 12 militairen het ‘goed’ dat een instituut zich met 
veteranenzaken bezig houdt. Van de tien luchtmachters waren negen mensen deze mening 
toegedaan.  
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Vraag 12  
Denkt u dat u na het verlaten van de dienst op de hoogte wilt blijven van wat er op defensiegebied 
gebeurt? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 5 9,1
□   Gemiddeld 33 60,0
□   Ja 17 30,9
  
Totaal 55 100,0

Tabel 17 
 
90,9% van de respondenten gaf aan te denken dat zij na dienstverlating op de hoogte te willen blijven 
van defensiegerelateerde zaken.  
De Luchtmacht scoorde bij de vraag het meest ‘ja’, met de helft van de tien militairen. De overige 
antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
 
 
Vraag 13  
Zou u het fijn vinden als er een plek/monument specifiek voor uw missie zou komen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 27 49,9
□   Geen mening 23 41,8
□   Ja 5 9,1
  
Totaal 55 100,0

Tabel 18 
 
5% van de militairen zou het fijn vinden als er een plek/monument specifiek voor hun missie zou 
komen. 
De dertien mariniers gaven aan het minst behoefte te hebben aan een specifieke plek/monument. 
Twaalf gaven ‘nee’ aan en één antwoordde ‘geen mening’. Zes mensen van het Geneeskundig 
Bataljon (13), vier van de elf artilleristen, drie van de acht infanteristen en twee luchtmachters (10) 
gaven ‘nee’ als antwoord. 
 
 
Vraag 14 
Kijkt u uit naar een leven zonder defensie? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Zie er tegen op 14 25,5
□   Geen mening 33 60,0
□   Kijk er naar uit 7 12,7
  
Totaal 55 100,0

Tabel 19 
 
25,5% van de ‘pré-veteranen’ gaf aan op te zien tegen een leven zonder defensie. 
Terwijl zeven van de tien luchtmachtmilitairen aangaven ‘op te zien tegen’ een leven zonder defensie, 
antwoorden tien van de elf artilleristen ‘geen mening’. Eén schreef in klare taal: ‘soms’; hier wellicht 
een betere antwoordcategorie.  
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Vraag 15 
Zou u het normaal vinden als u na het verlaten van Defensie nog een keer wordt opgeroepen voor 
een nazorggesprek? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 5 9,1
□   Geen mening 21 38,2
□   Ja 29 52,7
  
Totaal 55 100,0

Tabel 20 
 
52,7% van de respondenten gaf aan het normaal te vinden als ze na dienstverlating nog een keer 
door defensie zouden worden opgeroepen voor een nazorggesprek.  
Bij de Luchtmacht en de Artillerie antwoordde niemand ‘nee’ op deze vraag. De overige antwoorden 
zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
 
 
Vraag 16 
Denkt u dat u na het verlaten van de dienst geïnteresseerd bent in een maandelijks blad voor 
veteranen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Nee 15 27,3
□   Weet niet 17 30,9
□   Ja 23 41,8
  
Totaal 55 100,0

Tabel 21 
 
41,8% van de ‘pré-veteranen’ gaf aan na dienstverlaten geïnteresseerd te zijn in een maandblad voor 
veteranen. 
De 55 antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
 
 
2.3. Groepsinterviews 
In deze paragraaf worden de resultaten geschetst, zoals deze naar voren zijn gekomen uit de vijf 
groepsinterviews met in totaal 55 respondenten. 
 
Nadat de onderzoekers zich aan het begin van de sessie kort hadden geïntroduceerd en vervolgens 
de eerste schriftelijke vragenlijst (zie Bijlage 2) hadden laten invullen, droegen zij er zorg voor dat 
iedereen een dusdanige plaats had, dat men goed deel kon nemen aan het groepsgesprek. Tevens 
werd gezorgd voor koffie of thee. 
Er werd aangegeven dat er aantekeningen zouden worden gemaakt, die vervolgens geanonimiseerd 
verwerkt zouden worden. 
 
De onderzoekers gaven aan geïnteresseerd te zijn in de wensen, behoeften en verwachtingen van 
hen als ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun tijd na het verlaten van de militaire dienst.  
 
In deze paragraaf komen deze wensen, behoeften en verwachtingen aan bod aan de hand van de 
volgende aspecten: 
 
2.3.1. Uitzendervaringen. 
2.3.2. Bekendheid Veteraneninstituut. 
2.3.3. Het begrip ‘veteraan’. 
2.3.4. De invloed van de diensttijd en de uitzending(en) op het leven. 
2.3.5. De Nederlandse overheid, defensie en het Vi.  
2.3.6. Ga je jezelf veteraan voelen? 
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2.3.1. Uitzendervaringen 
Het groepsinterview werd begonnen met een voorstelronde. Hierbij werden de militairen uitgenodigd 
inleidend te vertellen over hun functie binnen hun huidige eenheid, hun uitzendervaringen en hun 
toekomstplannen binnen, dan wel buiten de defensieorganisatie. De onderzoekers startten deze ronde 
met een introductie van zichzelf, aan de hand van deze aspecten. 
 

“Alle uitzendingen tellen mee!” 
 
Uit de antwoorden op de eerste schriftelijke vragenlijst bleek al dat de 55 militairen die deelnamen aan 
dit onderzoek veelal meerdere uitzendingen op naam hebben. In totaal namen zij deel aan 94 missies 
in 17 uitzendgebieden. Tevens gaf 89,1% van de militairen aan dat de uitzending een (enigszins) 
belangrijke plaats heeft in hun leven. 
Tijdens de groepsinterviews werd bevestigd dat men missies heeft gedraaid in vele gebieden, met 
verschillen tussen de mandaten, met bijvoorbeeld specifieke missiegebonden geweldinstructies (de 
‘rules of engagement’), waarbij ook veel verschillende ervaringen werden opgedaan. 
 
Overeenkomsten 
De overeenkomsten t.a.v. uitzendingervaringen, die bij alle vijf eenheden naar voren kwamen, zijn: 
• Je neemt afscheid van je thuisfront. 
• Je laat je thuisfront achter. 
• Je bent langere tijd van huis. 
• Je verblijft in een voor jou vreemd gebied, waarbij je in contact komt met een andere cultuur. 
• Je krijgt te maken met een vreemde taal, andere eetgewoonten, andere waarden en normen, 

verwachtingen, omgangsvormen, etc. waarbij je een manier moet vinden om hiermee om te gaan. 
• Je ervaart spanningen, onafhankelijk van waar je zit en wat de relatieve luxe ook is. 
• Er zitten een hoop leuke kanten aan een uitzending. 
• Er wordt door de media te veel nadruk gelegd op de minder goede aspecten, zoals op gemaakte 

fouten en op PTSS. 
• De meesten zeggen een uitzending achteraf te beschouwen als een verrijking. Voorbeelden: 

o De uitzending drukt je op ‘de feiten van het leven’, zoals (schrijnende) verschillen in de wereld, 
en de machteloosheid van jezelf en anderen. Het is een eye-opener: “Wat hebben wij het hier 
eigenlijk goed!” Hierdoor ga je zelf meer relativeren en ga je meer hoofd- van bijzaken 
onderscheiden. 

o De uitzending zet een persoonlijke groei in gang, waarbij wordt geleerd en bij zingeving wordt 
stilgestaan. 

 
Verschillen 
Zowel binnen als tussen de vijf eenheden werden ook veel verschillende ervaringen geconstateerd: 
• Sommige missies werden als goed voorbereid ervaren, terwijl bij andere uitzendingen veel 

onzekerheden werden ervaren. Voorbeelden: 
o SFIR 2 werd zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering als goed ervaren. 
o SFOR 17 / EUFOR 1 blonk uit in onzekerheden ten aanzien van vertrek, bestemming, etc. Wel 

werd de uiteindelijke uitzending als goed ervaren. 
• Iedere uitzending heeft zijn eigen aspecten, waar militairen verschillend op reageren. Voorbeelden:  

o Bij UNFICYP kwam je in contact met enerzijds bekvechtende en intimiderende Grieken en 
anderzijds gedisciplineerde Turken. 

o De zelfstandige rol van ‘de’ eenheid tijdens SFIR wordt duidelijk meer gewaardeerd dan de 
positie van onderbevelstelling van ‘diezelfde eenheid’ tijdens ISAF. 

o Werd de relatieve luxe van Villa Franca door de meesten van die missie gewaardeerd, door 
anderen werd juist het bezig zijn met de basis militaire vaardigheden als ‘heerlijk’ ervaren. 

o Bij een missie waarbij je als individueel militair aan een nieuw te formeren eenheid wordt 
toegevoegd (zoals functionarissen van Civil Military Cooperation (CIMIC) of een Liaison Officer 
Team (LOT) blijkt ‘de sfeer’ veel invloed te hebben op de wijze waarop teruggekeken wordt op 
het ervaren van de uitzending. 

• Iedere uitzending heeft zijn eigen aspecten, waaronder de verschillende mandaten, waar de 
omgeving (zoals familie, vrienden en de media) verschillend op reageert. Vooral respondenten die 
meerdere missies op naam hebben, ervaren een duidelijk verschil in de reacties. Zo reageerde de 
omgeving van iemand rond de missie Dutchbat 2 heel anders, te weten veel negatiever, dan rond 
SFOR 6. Een ander ervaarde een soortgelijk verschil tussen SFOR 13 en SFIR 5, waarbij door die 
omgeving rond de SFIR-missie veel meer politiek getinte vragen werden gesteld.  
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Een algemene conclusie van de respondenten was dat iedereen zijn of haar eigen ervaringen heeft. 
En hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de zwaarte van missies en de impact hiervan op 
iemands leven, vindt men over het algemeen: “Iedere missie is er één en ze tellen allemaal mee!” 
 
 
2.3.2. Bekendheid Veteraneninstituut 
Na de voorstelronden en het bespreken van de uitzendervaringen werd gevraagd wie er al eens had 
gehoord van het Veteraneninstituut en wat er over dit Vi bekend was. 
 

“Een Veteraneninstituut, waarom ook niet?” 
 
Hoewel op vraag 11 van de eerste vragenlijst (Denkt u dat het goed is dat er een instituut is dat zich 
specifiek met veteranenzaken bezig houdt?) niemand ‘nee’ heeft geantwoord en 80% juist ‘ja’, blijkt 
het met de bekendheid van het Veteraneninstituut erg tegen te vallen.  
 
Onbekend 
De meeste bekendheid geniet het Vi bij het Geneeskundig Bataljon. Alle 13 militairen kennen het 
instituut bij naam, weten van het bestaan van de veteranenpas en de meeste respondenten kennen 
het tijdschrift Checkpoint. Wellicht speelt hierbij een rol dat één van de respondenten reeds een 
veteranenpas in het bezit heeft. Deze militair heeft de dienst eerder verlaten, zich aangemeld bij het Vi 
en heeft, na heringetreden bij defensie na enkele jaren, de veteranenpas behouden. Bij doorvragen 
blijken ‘de voor- en nadelen’ en de vanaf januari 2006 automatische verstrekking van de pas in het 
bijzonder en het Vi in het algemeen niet bekend. 
 
Het minst bekend lijkt het Vi te zijn bij het mariniersbataljon. Zij zeggen, vóór de aankondiging van dit 
onderzoek, nog nooit van het instituut te hebben gehoord. Bovendien geven ze aan volledig verrast te 
zijn door de ontboezeming dat de locatie van het Vi in Doorn is, aan de overzijde van de Arnhemse 
Bovenweg waaraan ook hun ‘Van Braam Houckgeest Kazerne’ ligt. 
 
Nazorg en de Veteranendag 
Bij de andere drie eenheden hebben enkele militairen niet zozeer van het Vi zelf gehoord, maar 
vragen zij zich wel af of het iets te maken heeft met ‘nazorg’ en met ‘de Veteranendag’ (“Die dag was 
dit jaar toch in de Ahoy?” en “Ik heb er, geloof ik, iets van op tv gezien, tijdens het zappen.”).  
 
Het merendeel van de respondenten gaven aan het op zich een goede zaak te vinden dat er een 
instituut is dat zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt. De overstap naar het volgende aspect 
van het groepsinterview werd op dit punt bij alle vijf de eenheden snel gemaakt. 
 
 
2.3.3. Het begrip ‘veteraan’ 
Terwijl het Veteraneninstituut niet veel bekendheid blijkt te genieten, hebben de meeste respondenten 
wel een voorstelling bij het begrip ‘veteraan’, maar blijken de meesten de definitie niet te kennen en 
vindt het merendeel dat deze dient te worden uitgebreid. 
 

“Iedere militair hoort na een uitzending/missie de status van ‘veteraan’ te krijgen, 
waarbij een hiërarchie in die status dient te worden aangebracht!” 

 
Definitie 
Slechts één militair, te weten de in de vorige subparagraaf genoemde veteranenpashouder, weet als 
definitie van de Nederlandse veteraan weer te geven: “Een ex-militair, die tijdens de militaire dienst, 
onder oorlogsomstandigheden of tijdens een vredesmissie heeft gediend.” Een respondent van de 
Artillerie brengt het tot: “Ex-militairen die op uitzending zijn geweest.” 
 
Associaties 
Het overgrote deel van de respondenten denkt bij het begrip ‘veteraan’ in navolgende termen: 
• ‘ouwe knar’; 
• ‘blauwe blazer / grijze broek’; 
• Prins Bernhard; 
• ‘iemand die heftige acties heeft meegemaakt en nu nazorg nodig heeft’; 
• ‘slachtoffers’. 
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Nadat de verkorte definitie, zoals in dit rapport beschreven in paragraaf 1.4., door de onderzoekers is 
weergegeven, komen er meer reacties los. Per eenheid een citaat: 
• “Een kennis van mij is in Libanon geweest, maar hij is bewust geen lid…” 
• “Mijn opa heeft bij het KNIL gediend. Hij was er altijd stil over. Hij had een kist met spullen…” 
• “In de Tweede Wereldoorlog hebben de militairen echt iets gedaan, zoals in Normandië. Dat is 

compleet anders dan onze diensttijd. Wij (van het 17de Painfbat) hebben geen vergelijkbare 
gevechtshandelingen meegemaakt. En dan nog… wij vertellen onze eigen ervaringen niet aan de 
oudere veteranen, uit schaamte, zeg maar!” 

• “Mensen die bij Dutchbat 3 zaten, of een collega verloren zoals in Irak, verdienen de titel ‘veteraan’ 
meer dan wij van SFOR 17/EUFOR 1.” 

• “Mariniers en commando’s werken anders en beter dan wij ‘pleunen’. Zij verdienen het meer dan 
wij om dadelijk veteraan te zijn.” 

 
Hiërarchie 
Er ontstond bij alle groepen spontaan een discussie over de hiërarchie binnen de veteranenstatus. 
Hier kwam het onderscheid tussen oude en jonge veteranen wel in voor, maar dit leidde niet tot een 
sluitende definitie. “Een oude veteraan immers kan bijvoorbeeld veel minder hebben meegemaakt dan 
een jonge veteraan”. 
Wanneer op dit punt vervolgens, veelal door respondenten zelf en in één sessie op aangeven van een 
onderzoeker, werd teruggekeken naar datgene wat eerder was gezegd over de uitzendervaring (“Alle 
uitzendingen tellen mee!”), werd deze discussie breder. 
 
Ook een actief dienend militair…  
Uiteindelijk bleken de meeste respondenten een voorkeur te hebben voor uitbreiding van de definitie, 
waarbij ook de actief dienend militair met een uitzending op naam de status van ‘veteraan’ bereikt.  
Hierbij werd benadrukt dat er dan een onderscheid dient te komen in het soort uitzending dan wel de 
soort oorlogssituatie, waarin men heeft gediend. Dit dient zichtbaar te zijn in bijvoorbeeld 
onderscheidingen.  
Tevens dient er tussen militaire en ex-militaire veteranen een onderscheid gemaakt te worden in 
bijvoorbeeld de voorzieningen, waarvan men binnen dan wel buiten defensie gebruik mag maken. 
 
Andere landen 
Bij alle vijf de eenheden werd vanuit de groep zelf een vergelijking gemaakt met de status van 
veteranen in andere landen. Het idee blijkt te leven dat in landen als de VS, Engeland en Frankrijk in 
het algemeen veel meer respect heerst voor veteranen dan in Nederland en dat in die landen met 
name de materiële veteranenzorg uitgebreider is. 
 
 
2.3.4. De invloed van de uitzending(en) op het leven 
Bij het bespreken van de uitzendervaringen bleken de meeste respondenten hun uitzending(en) 
achteraf te beschouwen als een verrijking. Hierbij werden termen gebruikt als ‘eye-opener’, ‘zingeving’ 
‘persoonlijke groei’ en ‘het vermogen om beter te relativeren’. 
Bij het doorvragen door de onderzoekers kwamen er bij de verschillende eenheden echter ook enkele 
gedeelde ervaringen en daaruit voortvloeiende invloeden op het leven naar voren die niet direct als 
positief werden beschouwd. 
 
Positief 
Op de startvraag wat werd gemerkt of verwacht van de invloed van de diensttijd in het algemeen en 
de uitzending(en) in het bijzonder, werd deze invloed in eerste instantie wederom beschreven als het 
positief doorwerken van de levenservaringen die ‘in de burgermaatschappij en op deze manier’ niet 
mogelijk lijken te zijn. 
 
Minder positief 
• Het verbreken van de relatie tijdens of na de uitzending (bij meerdere groepen genoemd). 
• Het ervaren gebrek aan begrip bij ‘burgervrienden’ (bij meerdere groepen genoemd). 
• De repatriëring van een collega (bij meerdere groepen genoemd). 
• Suïcide van een ex-collega na de uitzending. 
• Het naar aanleiding van het vorige punt (suïcide) nog jaarlijks bijeenkomen met groepsgenoten. 
 

“Defensie is toch eigenlijk wel een apart bedrijf!” 

____________________________________________________________________________________________________________ 
SVi 

21



Wensen en behoeften van pré-veteranen 

Begrip en het gebrek hieraan 
Het ervaren gebrek aan begrip bleek bij respondenten van alle vijf de eenheden herkenbaar. Men gaf 
echter verschillende manieren aan om daarmee om te gaan.  
 
Sommigen gaven aan het onbegrip minder prettig of zelfs moeilijk te vinden: 
• “Juist hierdoor is mijn relatie gesneuveld”. 
• “Mijn vroegere schoolgenoten hebben totaal geen feeling met militaire zaken als uitzending”. 
• “Ik praat in de kroeg wel over dienst, maar ik merk dat ik meestal aan het uitleggen ben en ik praat 

dan zeker niet over alles”. 
• “Wij hebben bepaalde dingen met elkaar meegemaakt, die niet geschikt zijn voor ‘andermans’ 

oren”. 
• “Ik heb allang gemerkt: een burgerarts weet en snapt niets van defensie.” 
 
Sommigen merken de worsteling hiermee ook bij anderen: 
• “Mijn oma heeft sinds drie jaar een nieuwe vriend. Hij was destijds sgt1… Nu praat hij alleen met 

mij over zijn dienstervaringen, omdat hij merkt dat ik hem begrijp, denk ik. Hij zegt mij dat hij er nog 
nooit met anderen over heeft gesproken!” 

 
Er zijn ook respondenten die het onbegrip wel bemerken, maar zeggen er niet mee te zitten: 
• “Het delen van mijn ervaringen? Die behoefte voel ik nu nog niet zo.” 
• “Begrip? Mijn familie en ikzelf hebben begrip. De rest interesseert me niet!” 
• “Ik verwacht niet zozeer waardering binnen een burgerbaan of bij vrienden. Ik ben daar ook niet zo 

naar op zoek bij hen. Ik weet zelf wat ik heb gedaan en ben daar trots op! Dit ligt misschien anders 
bij mensen die echt heftige dingen hebben meegemaakt, in Libanon of zo…” 

• “Oké, burgers snappen onze ervaringen niet. In de toekomst zal ik dan toch gewoon ex-collega’s 
zoeken?” 

• Met collega’s, met een zwaar woord ‘lotgenoten’, kun je met meer begrip én wederzijds ervaringen 
uitwisselen…” 

 
Contact met ex-collega’s 
Zo werden in deze fase van de groepsgesprekken impliciet en soms expliciet wensen en behoeften 
uitgesproken over de mogelijkheden in de toekomst in contact te komen en te blijven met ex-collega’s.  
•  “Hierom wil ik zeker wel contact onderhouden met oud-mariniers en dat doe ik gewoon via de 

COM (Contact Oud Mariniers)”. 
Men zei te verwachten dat dit vrij eenvoudig zal gaan. 
 
De meeste van de 55 respondenten zeggen te ervaren dat defensie toch wel een bijzonder bedrijf is: 
• “(…) met een sterke onderlinge band, die anders is als in de burgermaatschappij waar de deuren 

om 17:00 uur dicht gaan.” 
 
Rond dit moment werd door de onderzoekers gevraagd, wat men vond van de stelling dat ‘iemand 
met uitzendervaring iets heel speciaals heeft gedaan in de naam van Nederland’ en of men vond dat 
de Nederlandse overheid en defensie daarom een bepaalde verantwoordelijkheid ten aanzien van 
veteranen hebben. 
 
 
2.3.5. De Nederlandse overheid, defensie en het Vi  
De geponeerde stelling (zie laatste alinea paragraaf 2.3.4.) maakte verschillende reacties los.  
 
Speciaal? 
Sommigen gaven aan hun uitzending(en) niet te ervaren als iets waar een speciale status bij hoort.  
• “Defensie zelf lijkt heel erg hard op zoek te zijn naar waardering. Ikzelf heb dat niet zo.” 
 
Anderen zeiden niet alleen hun uitzending in het bijzonder, maar ook hun diensttijd in het algemeen 
als iets speciaals te ervaren. Dit werd naar de mening van deze militairen soms juist ‘van buitenaf’ 
opgedrongen. 
 
Verwijzend naar het ervaren onbegrip werd bij een eenheid een anekdote verteld die ongecensureerd 
mocht worden weergegeven in de rapportage van dit onderzoek: 
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• “Tijdens de Eerste Nederlandse Veteranendag waren wij (17de Painfbat) op oefening in de 
Ardennen. Wij hadden konijnen geslacht. De context van dit slachten kwam op een naar ons idee 
vertekende manier in de media. Daar balen we enorm van, omdat wij de juiste toedracht kennen en 
we ons machteloos voelen over de wijze van presenteren in de media”. 

 
Politieke erkenning en respect 
Met name de militairen van het 17de Panterinfanteriebataljon en de mariniers brachten naar voren dat 
zij het van groot belang achten dat de Nederlandse Staat en ‘de politiek’ erkenning en respect hebben 
en tonen aan militairen, veteranen en aan de burgerbevolking. Hoewel de meeste respondenten 
zeggen dat ‘de mening van de burgers’ hen op zich niet interesseert, geven de meesten aan er wel 
van overtuigd te zijn dat diezelfde burgers door hun stemrecht en de publieke opinie invloed 
uitoefenen op de politieke besluitvorming rondom uitzendingen en ‘zoiets als veteranenbeleid’.  
Enkele deelnemers zeiden dat ze graag zelf invloed zouden willen uitoefenen op de media, om zo een 
positiever beeld over hen als militairen met hun bijzondere werk naar buiten te brengen. 
 
Erkenning en waardering binnen de eenheid! 
De algemene mening van het 17de Painfbat en de mariniers kwamen op nog een ander punt overeen. 
Nagenoeg alle respondenten van beide eenheden gaven aan veel vertrouwen te hebben in de eigen 
eenheid. Vooral de mariniers zeiden veel voordelen te zien binnen de structuur van hun Korps: 
• “Een marinier doorloopt meerdere uitzendingen: eerst als marinier algemeen, dan als korporaal, als 

sergeant en pas later als PC. Zo hebben wij uitsluitend ervaren kaderleden in de leiding.” 
• “Er heest vertrouwen en duidelijkheid bij het Korps Mariniers. We kennen geen ‘nee’ want dat kan 

helemaal niet.” 
Ook bij het Geneeskundig Bataljon wordt positief gesproken over de eigen eenheid. 
 
Deze mening wordt met nadruk uitgesproken omdat de mening over de politiek veel negatiever is. 
Er blijkt onder de mariniers en de infanteristen, maar ook bij de Afdeling Veldartillerie, veel kritiek op 
en weinig vertrouwen in de politiek te zijn: 
• “Het is in Nederland zo krom geregeld; voetballers zijn helden en militairen en veteranen zijn niets!” 
 
Erkenning en waardering binnen defensie? 
De kritiek blijkt bij bovengenoemde drie eenheden name betrekking te hebben op defensie. Hier volgt 
een opsomming van de besproken aspecten: 
• Reorganisatie op reorganisatie veroorzaakt veel onzekerheid en onrust. 
• De vele wijzigingen in het personeelsbeleid veroorzaken onzekerheid en onrust. 
• De wijzigingen ten aanzien van de pensioengerechtigde leeftijd krijgen worden onrechtvaardig 

gevonden. 
• Het ‘Up-or-Out-systeem’ is alleen maar verzonnen omdat defensie te duur wordt gevonden. 
• Militairen worden in het algemeen te laag betaald. 
• Uitzendingen in het bijzonder worden onderbetaald. 
• Het is fout dat er verschillende toelagen bestaan voor verschillende missies en tussen 

verschillende krijgsmachtdelen.  
o “Voor een SFOR-missie krijg je meer geld dan voor SFIR III, vanwege de dollarkoers, omdat de 

missie door de VN niet wordt erkend. Dat is toch krom en slecht?”  
• Militairen met een contract voor Bepaalde Tijd (BT’ers) hebben betere contracten en voorwaarden 

dan BOT’ers. Dit wordt door de BOT’ers als onrechtvaardig ervaren. 
Ten aanzien van de twee laatste aspecten wordt gevonden dat defensie ‘één lijn’ hoort te trekken. 
 
De militairen van de Afd VA en vooral van de KLu brachten tijdens een soortgelijke discussie een 
ander aspect naar voren: 
• De studiebegeleiding en het certificeren valt alle 10 KLu-militairen enorm tegen: 

o “De studiebegeleiding bij de KL en zéker destijds in Seedorf vond ik veel beter dan nu bij de 
KLu. Het ‘mits de dienst het toelaat’ wordt hier heel star geïnterpreteerd en gehanteerd.”  

• Ook bij de 14de Afd VA wordt kritiek op dit aspect geuit:  
o “Tijdens de uitzendingen (zowel bij SFOR 17 / EUFOR 1 als bij SFIR 5) hebben we helemaal 

geen tijd gekregen voor onze opleidingen. Slechts 4% van de leerlingen slaagde .”  
Bij beide eenheden werd door de respondenten aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de 
opleidingen en het certificeren (“waarmee de wervingsspotjes van defensie toch ook vol staan”) goed 
geregeld zijn, zodat je na je diensttijd je opleidingen volwaardig en aantoonbaar hebt gehaald. 
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De luchtmachtmilitairen bleken met nog een aspect te worstelen: 
• Verlenging van het contract versus dienstverlating.  

o “Het is heel onduidelijk of ik nou wel of niet mag blijven. Het voelt of er met me gesold wordt.” 
o “Personeelszaken van onze eenheid geeft zelf toe dat we op dit gebied te veel onzekerheden 

hebben. Ze zeggen dat ze daar niets aan kunnen doen, dat de problemen door hogerhand 
worden veroorzaakt. Maar ik zit ermee”. 

o De uiteindelijke begeleiding van defensie naar de burgermaatschappij is bij de KLu heel slecht: 
het is van: ‘uitboeken  exit  bedankt!’ En klaar, voor hen.”  

 
Na bovengenoemde aspecten te hebben bediscussieerd, constateren veel respondenten, verspreid 
over alle eenheden, dat wanneer de Nederlandse overheid en defensie hen al zo teleurstelt tijdens 
hun actieve diensttijd, dit vast en zeker zal gebeuren na de diensttijd. 
  
Zoals tijdens de discussie over het begrip ‘veteraan’ al werd geconstateerd, wordt in deze fase van het 
groepsinterview bovendien bij alle vijf de eenheden wederom aangegeven dat werd verwacht dat in 
landen als de VS, Engeland en Frankrijk de zaken voor veteranen beter geregeld zijn dan in 
Nederland. 
 
Bij vier van de vijf eenheden vroegen respondenten zich af of het Veteraneninstituut een onderdeel 
van defensie was. Zij brachten vervolgens naar voren dat zij het belangrijk vonden dat het instituut los 
van defensie en daarmee onafhankelijk zal zijn. 
 
 
2.3.6. Ga je jezelf veteraan voelen? 
Tot aan deze fase in de groepsinterviews werden soms openlijk wensen, behoeften en verwachtingen 
uitgesproken, maar vaker werden ze impliciet geuit. Op de vraag of men zich te zijner tijd veteraan 
denkt te gaan voelen, kwamen veel explicietere meningen, wensen en behoeften naar voren. 
 
Nu nog niet 
Bij het Geneeskundig Bataljon, de Afdeling Veldartillerie, de Infanterie en vooral bij de mariniers werd 
aangegeven dat men meer bezig is met de huidige actieve diensttijd dan met de toekomstige status 
van veteraan: 
• “Wij leven en werken in het heden. We genieten nu van de leuke dingen van het werk en juist ook 

van de uitzendingen. We maken zoveel bijzondere anekdotes mee…” 
• “We zijn nog actief dienend en bij overplaatsing, iedere vier jaar en via ons roulatiesysteem, komen 

we altijd weer collega’s van vroeger tegen. We zitten nu nog niet zo te wachten op een reünie.” 
• “Wij (van de Afd VA) zitten nu nog bij elkaar dus ik denk helemaal nog niet aan reünies.” 
• “Ik vind het goed dat er een Veteraneninstituut is, maar nog niet voor mijzelf; misschien over 10 of 

15 jaar?” 
• “Weet u, direct na mijn dienstverlaten verwacht ik dat ik ‘alles even zat ben’ op dit vlak. Ik heb dan 

vast geen behoefte aan dienst- of veteraangerelateerde zaken. 
 
Reünies 
Een militair van de GNK gaf aan dat ondanks de huidige actieve status er toch reünies plaatsvinden: 
• “De club die naar Afghanistan is geweest en de ramp met de Duitse bus heeft meegemaakt, komt 

nu al regelmatig bij elkaar. Maar dat zijn zowel militairen als mensen die de dienst nu uit zijn.” 
Bij dezelfde eenheid wordt dit aangevuld met de wetenschap dat dit ook geldt voor mensen van 
Dutchbat 3.  
Wanneer hierover, naar aanleiding van deze aanvulling, bij de andere eenheden een startvraag werd 
gesteld, werden vergelijkbare ervaringen gemeld, zoals bij de Afd VA: 
• “Wij van KFOR zien elkaar wel eens.” 
Men spreekt hierbij voornamelijk over het uitwisselen van (gedeelde) ervaringen. 
 
Daar waar de behoeftes aan een reünie verschillen, geldt dit ook voor de invulling ervan. Velen vinden 
dat het vooral gaat om het houden van contact met elkaar en het op de hoogte blijven van het wel en 
wee van ex-collega’s. Eén militair, die een individuele missie heeft vervuld binnen een internationaal 
team en daarbij heel veel problemen heeft ervaren ten aanzien van de groepsvorming, was heel 
stellig: “Wij zullen nooit een reünie houden!”  
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Een kwart van de respondenten gaf nadrukkelijk aan vooral op de hoogte te willen blijven van 
defensie gerelateerde zaken, terwijl anderen denken deze interesse na de diensttijd niet meer te 
hebben.  
Als gevolg van bovengenoemde verschillen spreken veel militairen zich uit over een reünieplek buiten 
de kazernes: “(…) lekker buiten, vrij op een camping in de Ardennen of de Eiffel, biertje drinken bij een 
kampvuurtje”, waarbij sommigen daarbij de wens uitten dat er bijvoorbeeld een klimprogramma 
ingevoegd wordt. 
Een kleiner deel gaf echter aan juist op een kazerne bijeen te willen komen, nieuw materieel te zien 
en op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen in en rond de krijgsmacht: “Mijn interesse in 
bewapening en voertuigen is zeker niet weg als ik de dienst verlaat!” 
 
Identiteit 
Daar waar de mariniers zich vooral identificeren met het Korps Mariniers, bleken respondenten van de 
andere vier eenheden en vooral degenen met meerdere missies op naam te worstelen met hun 
veteranenidentiteit. 
• “Ik ben op meerdere uitzendingen geweest en ik denk dat ik lang niet alle reünies etc. kan 

behappen. Waar hoor ik dan bij?” 
Dit bleek ook te gelden voor individueel uitgezonden militairen, zoals bij CIMIC en LOT. Deze 
militairen stromen over het algemeen halverwege een rotatie in en roteren halverwege de volgende. 
Dit blijkt negatieve consequenties te hebben voor de groepsbinding met de moedereenheid en 
daarmee op de identiteit als veteraan. 
 
Zorg 
Eén respondent van de 55 heeft tijdens het groepsinterview aangegeven professionele hulp te krijgen 
in verband met uitzendgerelateerde klachten. De militair heeft verteld wat deze zorg inhield. 
 
Bij alle vijf de eenheden werd de noodzaak van zorg en nazorg genoemd en belangrijk gevonden. De 
meeste ‘pré-veteranen’ spraken daarbij in termen van ‘voor degenen die dat nodig hebben’, waarbij 
door de verschillende groepen verwezen werd naar onder andere het omkomen van de sgt1 Dave 
Steensma en wmr1 Jeroen Severs. Het blijkt dat het overlijden van deze collega’s bij velen diepe 
indruk heeft gemaakt.  
Hierbij werd bekendheid aangegeven met de MDD en de AIH en werd de verwachting uitgesproken 
“dat er ook wel zoiets zal zijn voor veteranen”. 
 
Erkenning en waardering 
Naar aanleiding van dit onderwerp werd bij enkele eenheden teruggegrepen op de erkenning van hen 
als uitgezonden militairen door het ook aan hen toekennen van de veteranenstatus. Hierbij werd 
aangegeven dat het daarbij niet zozeer gaat om materiele voordelen, maar juist om de waardering en 
om “het gevoel dat ik er bij heb”.  
 
Is er een leven na defensie? 
Op de afsluitende vraag of men optimistisch tegenover hun toekomst na defensie staan, of dat ze er 
tegenop zien, variëren de antwoorden enorm. Drie voorbeelden ter illustratie: 
• “Ik zie het één en ander, dienst en uitzending, niet als iets voor een speciale status. Ik vind mijn 

werk nu nog leuk. En als ik iets beters vind buiten defensie, grijp ik misschien wel die kans. Ik zie 
wel.” 

• “Ik kan niet wachten tot mijn afzwaaidatum voorbij is. Ik weet precies wat ik ga doen! Echt, ik ben 
helemaal klaar met defensie.” 

• “Ik zie erg op tegen mijn dienstverlating. Ik raak voor mijn gevoel mijn vrijheid kwijt. Ik zal een 
vrouw en kinderen krijgen en een standaard leven. Mijn vrijheid en mijn sporten zoals binnen de 
dienst zal verdwijnen. Ik ben daar bang voor!” 

 
 
2.4. Vragen ná groepsinterview en voorlichting 
In deze paragraaf worden de resultaten van de elf vragen besproken die, middels een schriftelijke 
vragenlijst, zijn gesteld ná het groepsinterview en de voorlichting.  
De resultaten worden per vraag weergegeven in een tabel, aan de hand van een frequentieverdeling 
en percentage naar responsbestand. Omdat één militair na de voorlichting niet meer in de 
gelegenheid was deze vragenlijst in te vullen, bedraagt het aantal respondenten nu 54. 
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De aantallen respondenten per eenheid zijn niet groot genoeg om, bijvoorbeeld aan de hand van 
kruistabellen, statistisch verantwoordde uitspraken te doen over de verdeling van de antwoorden per 
eenheid. Indien er, face value, waarden opvallend genoemd kunnen worden, wordt er een toelichting 
gegeven. 
 
 
Vraag 1 
Zou u een draaginsigne veteraan willen ontvangen na het verlaten van de dienst? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 44 81,5
□   Nee 10 18,5
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 19 
 
Vijf van de tien ‘nee’-antwoorden zijn afkomstig van mariniers (13). De overige antwoorden zijn 
gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
 
 
Vraag 2 
Denkt u dat u geïnteresseerd zou zijn in 2 gratis treinkaartjes per jaar? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 31 57,4
□   Nee 23 42,6
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 20 
 
Alle tien KLu-mensen, tien van de dertien mariniers en vijf infanteristen (8) gaven aan geïnteresseerd 
te zijn in de gratis treinkaartjes. Bij de andere twee eenheden ligt dit aantal relatief een stuk lager. 
 
 
Vraag 3 
Zou u geïnteresseerd zijn in Checkpoint, het gratis maandblad voor veteranen, waarin o.a. reünies, 
achtergronden en interviews staan? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 47 87,0
□   Nee 7 13,0
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 21 
 
Het merendeel van de respondenten bleek geïnteresseerd te zijn in Checkpoint. Van de zeven ‘nee’-
antwoorden zijn er drie afkomstig van mariniers (13), twee van het GNKbat (13), en één van zowel 
een luchtmachter (10) als een artillerist (11). 
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Vraag 4 
Zou u geïnteresseerd zijn in feesten voor veteranen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 33 61,1
□   Nee 21 38,9
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 22 
 
Alle acht infanteristen gaven aan geïnteresseerd te zijn in feesten, terwijl acht van de elf artilleristen 
juist ‘nee’ antwoordden. 
 
 
Vraag 5 
Zou u geïnformeerd willen blijven over reünies van uw voormalige eenheid? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 46 85,2
□   Nee 8 14,8
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 23 
 
Meer dan 85% wil geïnformeerd blijven over reünies van hun voormalige eenheid. De acht ‘nee’-
antwoorden komen van drie artilleristen (11), drie mariniers (13), een geneeskundig troeper (13) en 
een luchtmachtmilitair.  
 
 
Vraag 6 
Denkt u geïnteresseerd te zijn in sportmiddagen/wedstrijden voor veteranen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 28 51,9
□   Nee 26 48,1
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 24 
 
De antwoorden zijn gelijkmatig over de vijf eenheden verspreid. 
 
 
Vraag 7 
Zou u geïnformeerd willen blijven over reizen naar het voormalig uitzendgebied? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 39 72,2
□   Nee 15 27,8
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 25 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
SVi 

27



Wensen en behoeften van pré-veteranen 

Van zowel de Pantserinfanterie (8) als de KLu (10) is er slechts één persoon niet geïnteresseerd in 
reizen naar het voormalig uitzendgebied. Bij de andere drie eenheden ligt het aantal ‘nee’-antwoorden 
relatief iets hoger. 
 
 
Vraag 8 
Denkt u dat u interesse zult hebben voor gezinsdagen of partnerdagen voor veteranen? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 17 31,5
□   Nee 37 68,5
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 26 
 
Ruim 31%, bijna een derde van de respondenten, is geïnteresseerd in gezinsdagen of partnerdagen 
voor veteranen. Zeven van de tien luchtmachters antwoordden ‘ja’ op deze vraag. Bij de Infanterie (8) 
antwoordde de helft ‘ja’. Van de overige eenheden gaven elk twee mensen ‘ja’ als antwoord. 
 
 
Vraag 9 
Ik ben geïnteresseerd in een training/workshop die de uitzendervaring vertaalt naar relatie, familie of 
nieuwe werkomgeving 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 15 27,8
□   Nee 39 72,2
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 27 
 
Bijna 28%, iets meer dan een kwart van de mensen, is geïnteresseerd in een training of workshop van 
deze aard. Van de Artillerie (11) antwoordde slechts één militair ‘ja’. Bij de overige eenheden waren er 
drie, dan wel vier mensen die dit antwoord gaven. 
 
 
Vraag 10 
Ik ben geïnteresseerd in trainingen/workshops in mijn woonregio waarin ik met voormalig collega’s de 
uitzendervaring vertaal naar relatie, familie of werkomgeving. 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 14 25,9
□   Nee 40 74,1
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 28 
 
Deze vraag is door drie mensen anders beantwoord dan de voorgaande vraag 9. Eén luchtmachter 
gaf aan wel geïnteresseerd te zijn in een training of workshop indien het in de woonregio is. Twee 
mariniers die bij vraag 9 ‘ja’ antwoordden, gaven bij deze vraag ‘nee’ als antwoord. 
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Vraag 11a 
Denkt u dat u na het afzwaaien een veteranenpas aanvraagt? 
  

Frequentie 
 

Percentage
   
□   Ja 40 74,1
□   Niet direct  6 11,1
□   Nee 8 14,8
  
Totaal 54 100,0
  

Tabel 29 
 
Alle tien luchtmachtmilitairen en zeven van de acht infanteristen denken direct na het afzwaaien een 
veteranenpas aan te vragen. Eén infanterist, Twee GNK’ers (13), twee artilleristen (11) en drie 
mariniers (13) antwoordden ‘nee’. 
 
 
Vraag 11b 
Zo nee, waarom niet? 
 
Van de 54 respondenten antwoordden er acht ‘nee’ en daarvan gaven er vijf een toelichting: 
 

• “Heb hem al (uit dienst geweest, Veteranenpas aangevraagd, en heringetreden.)” 
• “Omdat ik de mensen met wie ik contact wil houden, ook zonder pas ken!” 
• “Heb niet het gevoel erbij wat ik er denk ik bij zou moeten hebben.” 
• “Geen behoefte aan.” 
• “Geen behoefte.” 

 
 
Vraag 12 
Wat mist u in deze enquête waar u wel in geïnteresseerd bent? 
 
Op deze vraag werd door acht van de 54 respondenten gereageerd: 
 

• “Niet in deze, maar ik denk dat het goed is dat als iemand lid wil worden, dat er dan een 
formulier bij zit om te vragen, wat zij voor-, tijdens- en na hun uitzending gemist hebben.  
Ik weet niet of dat al van toepassing is hoor”. 

• “De mogelijkheid / interesse van actief dienende militairen zich aan te melden / op te geven 
als veteraan”. 

• “Na één of twee jaar navraag door defensie aan jou, of alles in orde is. 
(eventueel hulp aanbieden)”. 

• “Streven naar maatschappelijke erkenning”. 
• “Helemaal niks”. 
• “Niks.” 
• “Niets.” 
• “Niets.” 

 
 
Nadat de ingevulde vragenlijsten waren ingenomen, werden de respondenten bedankt voor de 
medewerking en vooral voor de openheid over hun meningen, verwachtingen, wensen en behoeften. 
Wederom werd aangegeven dat de verstrekte gegevens geanonimiseerd zouden worden verwerkt. 
 
Veel militairen gaven aan de bijeenkomst als zeer nuttig te hebben ervaren en blij te zijn met de 
verstrekte informatie over het Veteraneninstituut en het veteranenbeleid en de mogelijkheid hun 
meningen te ventileren. 
 
Iedereen werd een goede, zelf gekozen, toekomst gewenst. 
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HOOFDSTUK 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de 
zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve 
militaire dienst. 
Om deze doelstelling te bereiken, is een verkennend onderzoek gedaan, waarbij gebruik is gemaakt 
van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering. Tijdens groepsbijeenkomsten, gehouden 
tussen juli 2005 en januari 2006, zijn twee schriftelijke vragenlijsten afgenomen en groepsinterviews 
gehouden, waarbij is genotuleerd. 
Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wensen en behoeften van militairen van 
verschillende KMDn, waren bij het onderzoek drie KL-eenheden betrokken, een eenheid van de KLu 
en een eenheid van de KM.  
In totaal hebben 55 militairen deelgenomen, onder wie 10 vrouwen. De jongste deelnemers waren ten 
tijden van het onderzoek 20 jaar, de oudste was 42.  
De 55 respondenten zijn naar in totaal 94 missies uitgezonden, waarbij 17 uitzendgebieden werden 
aangedaan. Hierbij hadden de militairen een rang als officier, onderofficier of manschap. De functies 
die zij vervulden waren legio. 
 
 
3.1. Conclusies 
Aan de hand van dit geheel zijn de navolgende conclusies getrokken. 
 
 
3.1.1. Kwantitatieve conclusies 
Antwoorden van vóór het groepsinterview en de voorlichting: 
• Bij ruim 89% heeft de uitzending momenteel een belangrijke plaats in het leven. 
• Bijna 75% denkt regelmatig of vaak aan de uitzendervaringen. 
• Bijna 75% denkt dat de uitzending na afzwaaien een (enigszins) belangrijke plaats in het leven zal 

hebben. 
• Ruim 5% denkt na dienstverlaten nooit meer contact te hebben met mensen uit de uitzendeenheid. 
• Bijna 82% denkt (nog een beetje) contact te blijven zoeken met mensen met een 

defensieachtergrond. 
• Ruim 16% verwacht na afzwaaien het hoofdstuk defensie/uitzending helemaal af te sluiten. 
• 20% denkt geen reünies van de voormalige eenheid te zullen gaan bezoeken. 
• Ruim 45% vindt het fijn als defensie na afzwaaien nog eens contact opneemt in verband met een 

vorm van nazorg. 
• 100% praat over hun uitzendervaringen. 
• Ruim 27% denkt na afzwaaien niet meer over hun uitzendervaringen te praten. 
• 80% vindt het goed dat een instituut zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt. 
• Bijna 91% wil na dienstverlating op de hoogte blijven van defensiegerelateerde zaken.  
• 5% vindt het fijn als er een plek/monument specifiek voor hun missie zou komen. 
• Ruim 25% ziet op tegen een leven zonder defensie. 
• Ruim 52% vindt het normaal na dienstverlating nog een keer door defensie te worden opgeroepen 

voor een nazorggesprek.  
• Bijna 42% is na dienstverlaten geïnteresseerd in een maandblad voor veteranen. 
 
Antwoorden van ná het groepsinterview en de voorlichting 
• Ruim 81% wil na dienstverlating een draaginsigne veteraan ontvangen. 
• Ruim 57% is geïnteresseerd in 2 gratis treinkaartjes per jaar. 
• 87% is geïnteresseerd in Checkpoint.  
 Vergeleken met de 42% die hun interesse in een veteranenmaandblad hadden aangegeven in de 
 vragenlijst vóór het groepsinterview en de voorlichting betekent dit een toename van 45%. 
• Ruim 61% is geïnteresseerd in feesten voor veteranen. 
• Ruim 85% wil geïnformeerd blijven over reünies van de voormalige eenheid. 
• Bijna 52% is geïnteresseerd in sportmiddagen/wedstrijden voor veteranen. 
• Ruim 72% wil geïnformeerd worden over reizen naar het voormalig uitzendgebied. 
• Ruim 31% is geïnteresseerd in gezinsdagen of partnerdagen voor veteranen. 
• Rond de 27% is geïnteresseerd in trainingen/workshops, al dan niet in de woonregio, die de 

uitzendervaring vertaalt naar relatie, familie of nieuwe werkomgeving. 
• Ruim 74% vraagt direct na het afzwaaien een veteranenpas aan 
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3.1.2. Kwalitatieve conclusies 
 
Uitzendervaringen 
Een algemene conclusie van de respondenten is dat iedereen zijn of haar eigen ervaringen heeft. En 
hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de zwaarte van missies en de impact hiervan op iemands 
leven, vindt men over het algemeen: “Iedere missie is er één en ze tellen allemaal mee!” 
 
Bekendheid Veteraneninstituut 
Met de bekendheid van het Veteraneninstituut blijkt het erg tegen te vallen.  
Bij één eenheid heeft een herintreder een Veteranenpas en navenant relatief veel kennis van het Vi 
en zijn de overige groepsleden door deze militair geïnformeerd.  
Bij de overige vier eenheden hebben enkele militairen niet zozeer van het Vi zelf gehoord, maar 
vragen zij zich wel af of het iets te maken heeft met ‘nazorg’ en met ‘de Veteranendag’. 
Het merendeel van de respondenten geven aan het op zich een goede zaak te vinden dat er een 
instituut is dat zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt. 
 
Het begrip ‘veteraan’ 
De meeste respondenten hebben wel een voorstelling bij het begrip ‘veteraan’, maar wat er onder 
‘veteranen’  wordt verstaan is niet bekend. 
Na discussie hierover blijkt het merendeel te vinden dat de in Nederland gehanteerde definitie dient te 
worden uitgebreid tot de actief dienende militair met een uitzending of missie op naam. 
Tevens blijkt het idee te leven dat in landen als de VS, Engeland en Frankrijk in het algemeen veel 
meer respect heerst voor veteranen dan in Nederland en dat in die landen vooral de materiële 
veteranenzorg uitgebreider is. 
 
De invloed van de diensttijd en de uitzending(en) op het leven 
Bij het bespreken van de uitzendervaringen blijken de meeste respondenten hun uitzending(en) 
achteraf te beschouwen als een verrijking. Hierbij worden termen gebruikt als ‘eye-opener’, ‘zingeving’ 
‘persoonlijke groei’ en ‘het vermogen om beter te relativeren’. 
Wanneer wordt doorgevraagd, komen er bij de verschillende eenheden echter ook enkele gedeelde 
ervaringen en daaruit voortvloeiende invloeden op het leven naar voren die niet direct als positief 
worden beschouwd. 
Het ervaren gebrek aan begrip blijkt bij militairen van alle vijf de eenheden herkenbaar. Sommigen 
geven aan het onbegrip minder prettig of zelfs moeilijk te vinden. Anderen zeggen er niet mee te 
zitten; zij geven aan dat het voldoende voor hen is wanneer zijzelf en liefst ook hun partner en directe 
familie begrip hebben en dat ‘de rest’ hen niet interesseerde.  
Impliciet en soms expliciet worden door de meesten toch wensen en behoeften uitgesproken over 
mogelijkheden om in de toekomst in contact te komen en te blijven met ex-collega’s. Men zegt te 
verwachten dat dit vrij eenvoudig zal gaan. 
 
De Nederlandse overheid, defensie en het Vi 
Hoewel sommigen aangeven hun uitzending(en) niet te ervaren als iets waar een speciale status bij 
hoort, zeggen de meesten niet alleen hun uitzending in het bijzonder, maar ook hun diensttijd in het 
algemeen als iets speciaals te ervaren. 
In het algemeen wordt het belangrijk gevonden dat de Nederlandse Staat en ‘de politiek’ erkenning en 
respect heeft en toont aan zowel militairen, veteranen als aan de burgerbevolking. Hoewel de meeste 
respondenten zeggen dat ‘de mening van de burgers’ hen op zich niet interesseert, geven de meesten 
aan er wel van overtuigd te zijn dat diezelfde burgers door hun stemrecht en de publieke opinie 
invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming rondom uitzendingen en ‘zoiets als veteranenbeleid’.  
Enkele deelnemers zeggen dat ze graag zelf invloed zouden willen uitoefenen op de media, om zo 
een positiever beeld over hen als militairen met hun bijzondere werk naar buiten te brengen. 
Veel respondenten geven aan voornamelijk veel vertrouwen te hebben in de eigen eenheid. Deze 
mening wordt met nadruk uitgesproken, omdat hun mening over de politiek veel negatiever is. 
Er blijkt veel kritiek op en weinig vertrouwen in de politiek te zijn. Deze kritiek blijkt vooral  betrekking 
te hebben op defensie zelf. Kritisch belicht worden met name de vele reorganisaties, de wijzigingen in 
het personeelsbeleid en de pensioengerechtigde leeftijd, de (onder)betaling, de verschillen in toelagen 
tussen zowel missies als de KMDn, de contractverschillen tussen OT’ ers en BT’ers, de tegenvallende 
studiebegeleiding en certificering én duidelijkheid over de verlengingsmogelijkheden van het contract. 
Veel respondenten constateren dat wanneer de Nederlandse overheid en defensie hen zo teleurstelt 
tijdens hun actieve diensttijd, dit wellicht ook zal gebeuren ten aanzien van hun status als veteraan. 
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Wederom wordt bij alle vijf de eenheden de verwachting aangegeven dat in landen als de VS, 
Engeland en Frankrijk de zaken voor veteranen beter geregeld zullen zijn dan in Nederland. 
 
Ga je jezelf veteraan voelen? 
Veel respondenten geven aan dat ze momenteel meer bezig zijn met hun huidige actieve diensttijd 
dan met hun toekomstige status van veteraan. 
Slechts enkelen bezoeken tijdens hun militaire loopbaan al een missiegerelateerde reünie. De 
behoeftes aan een reünie na het verlaten van de dienst verschillen en dat geldt ook voor de wensen 
ten aanzien van de invulling hiervan. Velen vinden dat het vooral gaat om het houden van contact met 
elkaar en het op de hoogte blijven van het wel en wee van ex-collega’s. Hierbij wordt veelal gesproken 
over het uitwisselen van (gedeelde) ervaringen. Een kwart van de militairen geeft aan vooral op de 
hoogte te willen blijven van defensie gerelateerde zaken, terwijl anderen denken deze interesse na 
hun diensttijd niet meer te hebben.  
Als gevolg van bovengenoemde verschillen spreken veel militairen zich uit over een reünieplek buiten 
de kazernes, zoals op een camping in de Ardennen of de Eiffel, waarbij sommigen daarbij de wens 
uitten voor bijvoorbeeld een klimprogramma. Een kleiner deel geeft echter aan juist op een kazerne 
bijeen te willen komen, nieuw materieel te zien en op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen 
in en rond de krijgsmacht.  
De respondenten met meerdere missies op naam zowel als de individueel uitgezonden militairen 
blijken veelal te worstelen met hun veteranenidentiteit: “Waar hoor ik bij?” 
Bij alle vijf de eenheden wordt de noodzaak van zorg en nazorg genoemd en belangrijk gevonden. De 
meeste ‘pré-veteranen’ spreken daarbij in termen van ‘voor degenen die dat nodig hebben’, 
Hierbij wordt aangegeven dat men bekend is met de MDD en de AIH en wordt de verwachting 
uitgesproken “dat er ook wel zoiets zal zijn voor veteranen”. Ruim de helft van de militairen vindt het 
vanzelfsprekend dat ze een bepaalde periode na dienstverlating, bijvoorbeeld na een jaar, nog een 
keer door defensie zouden worden opgeroepen voor een nazorggesprek.  
Op de afsluitende vraag of men optimistisch tegenover hun toekomst na defensie staat, of dat men er 
tegenop zien, variëren de antwoorden enorm. 
 
 
3.2. Aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek komen de onderzoekers tot de volgende aanbevelingen: 
 
• De bekendheid met het Veteraneninstituut onder de actief dienende militairen dient te worden 

vergroot. 
• De bekendheid met de, vanaf januari 2006 automatisch te verstrekken, veteranenpas met de 

rechten op bijbehorende faciliteiten, dient te worden vergroot. 
• Militairen in het algemeen en ‘pré-veteranen’ in het bijzonder dienen actief te worden benaderd met 

informatie ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. 
• Uitbreiding van de voorlichtingsbijeenkomsten voor actief dienende militairen dient te worden 

bezien. Voorlichtingsbijeenkomsten op kleine schaal, zoals gehouden volgens het protocol van dit 
onderzoek, is daarbij aan te bevelen 

• Mogelijkheid tot uitbreiding van de in Nederland geldende definitie van ‘de veteraan’ tot de actief 
dienende militair met een uitzending of missie op naam, dient te worden bestudeerd. 

• Het verstrekken van de draaginsigne veteraan dient te worden bestendigd. 
• Het verstrekken van Checkpoint dient te worden bestendigd. 
• De bekendheid met de mogelijkheid om als actief dienend militair een abonnement op Checkpoint 

te nemen, dient te worden vergroot. 
• De bekendheid met de Raamregeling Reüniefaciliteiten dient te worden vergroot. 
• De overige op erkenning gerichte activiteiten van het Vi dienen te worden bestendigd. 
• Positieve berichtgeving over veteraangerelateerde zaken door defensie en veteraangerelateerde 

instanties dient te worden gestimuleerd. 
• De (na)zorg voor veteranen en gezinsleden dient te worden bestendigd. 
• Het actief aanbieden van een nazorggesprek, een bepaalde periode na dienstverlating, dient 

nadrukkelijk te worden overwogen. 
• Het verdient aanbeveling om onderzoek naar of het monitoren van de wensen en behoeften van 

‘pré-veteranen’ een permanent karakter te geven. 
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HOOFDSTUK 4 Methodologische kanttekeningen 
De in hoofdstuk 2 beschreven resultaten en de in hoofdstuk 3 besproken conclusies en aanbevelingen 
dienen te worden voorzien van enkele methodologische kanttekeningen die hierop van invloed zijn. 
 
 
4.1. Betrouwbaarheid 
De twee gebruikte dataverzamelingsmethoden, te weten de kwantitatieve schriftelijke vragenlijsten en 
de kwalitatieve groepsinterviews, hebben de onderzoekers in staat gesteld om op een zorgvuldige 
manier gegevens te verzamelen. Door de herhaling van metingen van de onderzoekssituatie bij vijf 
eenheden is de betrouwbaarheid verhoogd. 
Er is om verschillende redenen geen gebruik gemaakt van meerdere onderzoekers. Door met name 
de groepsinterviews door verschillende onderzoekers te laten doen, had methodologische 
overeenstemming tussen de betreffende interviewers kunnen worden nagestreefd, wat de 
betrouwbaarheid nog meer had kunnen vergroten. 
 
 
4.2. Interne geldigheid 
Kwalitatieve onderzoeksmethoden, waartoe het gehanteerde groepsinterview behoort, zijn sterk in het 
bieden van garanties voor de interne geldigheid. Immers, het verkrijgen van inzicht in ‘de mening van 
een populatie’ over een kwestie wordt het best verkregen door het vragen naar die mening aan de 
populatie zelf. Aan de hand van het onderzoeksprotocol (zie Bijlage 1) is gestreefd naar het 
beschrijven en interpreteren vanuit het gezichtspunt (de wensen en behoeften ten aanzien van hun 
veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst) van de betrokken ‘pré-veteranen’ zelf. 
Dit proces van dataverzameling en data-analyse is methodisch naar behoren verlopen. Hierdoor kan 
met de nodige zekerheid worden waargemaakt dat de onderzoeksresultaten een juiste weergave zijn 
van de onderzochte populatie.  
Wanneer echter gebruik had kunnen worden gemaakt van meerdere onderzoekers, had kunnen 
worden gestreefd naar overeenstemming tussen onderzoekers over datgene wat in de praktijk aan de 
hand is. Daarmee had de intersubjectiviteit kunnen worden verhoogd. 
 
De interne geldigheid is echter nog verhoogd, doordat tevens is gewerkt met kwantitatieve schriftelijke 
vragenlijsten, waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van exacte getallen. 
 
 
4.3. Externe geldigheid 
Het overdragen van conclusies uit een specifieke onderzoekssituatie naar mogelijke andere situaties 
wordt generalisatie genoemd. De vraag is nu, of de statistische en inhoudelijke resultaten en 
conclusies van dit onderzoek ook gelden of geldig zijn, dan wel toepasbaar en overdraagbaar zijn, 
naar andere groepen en eenheden dan die aan dit onderzoek hebben deelgenomen.  
 
Bij het onderzoek waren vijf eenheden van drie krijgsmachtdelen (KMDn) betrokken. In totaal namen 
55 militairen deel, waaronder 10 vrouwen. De 55 respondenten zijn naar 94 missies uitgezonden, 
waarbij 17 uitzend-gebieden werden aangedaan. Hierbij hadden de militairen een rang als officier, 
onderofficier dan wel manschap. De functies die zij vervulden waren legio. 
 
In 2006 zal het Ministerie van Defensie (MvD) een personele omvang kennen van ongeveer 69.200 
VTE (voltijds equivalenten): globaal gaat het om 18.500 burgers en 50.700 militairen.  
 
In onderstaande tabel wordt de verdeling weergegeven van het militair personeel binnen het MvD, 
over de vier verschillende KMDn en de verschillende staven. De totalen zijn uitgesplitst in Beroeps 
Onbepaalde Tijd (BOT) en Beroeps Bepaalde Tijd (BBT) 
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Totaal 

 
BOT 

 
BBT 

    
□   KL                     Koninklijke Landmacht 21 700 8 000 13 700
□   KLu                   Koninklijke Luchtmacht 8 800 4 800 4 000
□   KM                    Koninklijke Marine 9 600 5 000 4 600
□   KMar                 Koninklijke Marechausse 6 100 3 400 2 700
□   Bestuursstaf 900 600 300
□   CDC                  Commando DienstenCentra 2 400 1 400 1 000
□   DMO                  Directie Materieel Organisatie 1 200 1 000 200
  
Totaal 50 700 24 200 26 500

Tabel 30: Verdeling van het militair personeel binnen het MvD in 2006  
 
Het moge duidelijk zijn dat het aantal van 55 respondenten, waarvan 32 werkzaam bij de KL, 10 bij de 
KLu, en 13 bij de KM, niet groot genoeg is om statistisch verantwoorde uitspraken te doen over het 
geheel. 
 
Echter, in het kader van de doelstelling van dit verkennend vervolgonderzoek, te weten het verkrijgen 
van inzicht in de wensen en behoeften van de ‘pré-veteranen’ ten aanzien van hun veteranenstatus na 
dienstverlaten, mag worden aangenomen dat dit doel is bereikt.  
De grote diversiteit aan meningen, verwachtingen, wensen en behoeften én de samenvattende 
conclusies die de groepen tijdens de interviews trokken, maken aannemelijk dat de conclusies ten 
aanzien van het verkregen inzicht generaliseerbaar zijn. 
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BIJLAGE 1 PROTOCOL ONDERZOEK  
  ‘WENSEN EN BEHOEFTEN VAN PRÉ-VETERANEN’ 
 
 
Voorbereiding  
• Benader de te bezoeken eenheid in eerste instantie mondeling (telefonisch). 
• Bevestig het (telefonisch) gesprek per mail, met daarin een korte introductie van het Vi en ten 

aanzien van het onderzoek de achtergrond, het doel en de benodigdheden. 
• Draag zorg voor concrete afspraken met de te bezoeken eenheid:   

o een groep van ongeveer 10 pré-veteranen; 
o een locatie, geschikt voor een groepsinterview met 15 personen, het invullen van de 

vragenlijsten en de PPT.presentatie (scherm/witte muur);  
o datum-tijdgroep; 
o koffie/thee. 

• Draag zorg voor voldoende eigen materiaal: 
o vragenlijsten deel 1 en 2; 
o pennen van het Vi; 
o Checkpoints; 
o laptop met de PPT.presentatie SVi Voorlichting 
o beamer. 

 
 
Uitvoering 
00:00 min Stel jezelf voor, zónder een inleiding over wat het Veteraneninstituut inhoudt. Vraag of 

men de vragenlijst voor zichzelf wil invullen.  
Geef aan dat de resultaten anoniem verwerkt zullen worden.  
Vraag wel om nummering i.v.m. koppeling van de eerste en tweede vragenlijst. 

 
00:05 min: Begin invullen eerste vragenlijst 
 
00:10 min: Einde invullen eerste vragenlijst.  
 

Zorg dat iedereen goed zit om aan een plenair groepsinterview deel te kunnen nemen.  
Geef aan dat wij geïnteresseerd zijn in de verwachtingen die zij als ‘pré-veteranen’ 
hebben ten aanzien van hun tijd na het verlaten van de militaire dienst.  
Maak aantekeningen van het groepsinterview. 

 
• Voorstelronde: 

o huidige functie; 
o uitzendervaring; 
o toekomstplannen. 

 
• Bespreek de verwachtingen die zij hebben aan de hand van een aantal 

aandachtspunten, zonodig door middel van startvragen: 
o Wie heeft er al wel eens gehoord van het Veteraneninstituut? 
o Wat is over dit instituut bekend? 
o Wie weet wat ‘een veteraan’ is, in Nederland? En buiten Nederland? 
o Wat merken ze of verwachten ze dat de invloed van hun diensttijd en 

uitzendervaringen is (geweest) op hun leven? 
o Wat zijn hun verwachtingen ten opzichte van het praten over hun 

uitzendervaringen, binnen een burgerbaan of een relatie?  
o Verwachten en vinden zij dat defensie hierin nog een rol zal of moet spelen? 
o Wat vinden zij van de stelling dat ‘iemand met uitzendervaring iets heel 

speciaals heeft gedaan in naam van Nederland’ en vinden zij dat de 
Nederlandse overheid en defensie daarom een bepaalde 
verantwoordelijkheid ten aanzien van veteranen hebben? 

o Denken ze dat ze zich te zijner tijd veteraan gaan voelen? 
o Vinden zij dat er een verantwoordelijkheid is tot zorg en nazorg? 
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o Hoe staan zij ten opzichten van het punt waardering? 
o Vinden zij dat er over het algemeen genoeg is waardering voor mensen die 

uitgezonden zijn geweest? 
o Hebben zij behoefte aan een bepaalde benadering na het afzwaaien? 
o Welke behoeften hebben ze nu, of denken zij te krijgen in het afzwaaitraject 

of (net) na het afzwaaien? 
o Staan zij optimistisch tegenover hun toekomst na defensie of zien ze er tegen 

op? 
 
01:00 min Vat kort samen wat er is besproken over een aantal verwachtingen, wensen en 

behoeften. 
Geef aan welke dat er al een aantal dingen worden gedaan.  

 
Geef nu, m.b.v. PPT. presentatie “SVi Voorlichting” een beschrijving van wat het 
Veteraneninstituut is en wat zij doet.  
Hierin wordt ook beschreven wat de BNMO is en wat hij doet. 
Geef aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om in contact te komen met andere 
veteranen (www.bluehelmets.nl, signal-batallion group, etc.). 

 
01:20 min: Geef na deze beschrijving de respondenten de tweede vragenlijst. 
 
01:25 min: Bespreek, indien gewenst, kort de laatste vragenlijst.  
 Vraag of er nog vragen zijn. 

Bedank iedereen en wens iedereen een goede, zelf gekozen, toekomst. 
 
01:30 min: Retour Doorn! 
 
 
Uitwerking 
• Werk de aantekeningen van de sessie uit in een Worddoc. 
• Voer de gegevens van de ingevulde vragenlijsten in een Excel-bestand in. 
• Voer dit Excel-bestand in SPSS in. 
• Voer de gewenste berekeningen uit. 
• Leg de uitgewerkte aantekeningen naast de analyse 
• Trek conclusies. 
• Formuleer aanbevelingen.  
• Rapporteer schriftelijk. 
• Geef een PPT.presentatie. 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
SVi 

37

http://www.bluehelmets.nl/


Wensen en behoeften van pré-veteranen 

BIJLAGE 2 Vragenlijst vóór voorlichting 
 
 

  

  

  

  

  

WENSEN EN BEHOEFTEN 
VETERANEN VN-VREDESMISSIES 

  
  
Het Veteraneninstituut is in 2000 opgericht als organisatie die de belangen 
behartigt van veteranen. Een veteraan is iemand die in een oorlogssituatie of 
tijdens een uitzending heeft gediend en die de dienst heeft verlaten. 
  
In Nederland maken wij onderscheid tussen oude en jonge veteranen. De oude 
veteranen hebben gediend voor 1979 in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, 
de voormalig Nederlandse Koloniën en Korea. Diegenen die naar Libanon 
(UNIFIL, 1979) of later zijn uitgezonden worden jonge veteranen genoemd. 
  
In het kader van een onderzoek naar “wensen en behoeften” van jonge veteranen 
willen wij te weten komen wat militairen, met een uitzending achter de rug, 
verwachten van hun tijd na defensie. 
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Persoonsgegevens 
  
Wat is uw geslacht?                      □         man 

□         vrouw 
  
Hoe oud bent u?                                                                                                  __________ 
  
Op welke leeftijd bent u bij de dienst gekomen?                                                __________ 
  
Hoe oud was u toen u (voor het eerst) werd uitgezonden?                                 __________ 
  
Met welke missie(s) bent u uitgezonden geweest?         ____________________________ 
                                                                                               
                                                                                         ____________________________ 
  
  
Wat was uw rang tijdens uw missie(s)                            ____________________________ 
  
                                                                                         ____________________________ 
  
  
Wat was uw functie tijdens uw missie(s)                        ____________________________ 
  
                                                                                         ____________________________ 
  
Op welke leeftijd zult u (naar alle waarschijnlijkheid) de dienst verlaten?        __________ 
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De volgende vragen zijn erop gericht om een beeld te krijgen van wat uw 
verwachtingen zijn na het afzwaaien met betrekking tot bijvoorbeeld het  
contact met uw uitzendeenheid, informatie over bijeenkomsten en dergelijke. 
(kruis het vakje aan wat voor uw het meest van toepassing is) 
  
  
Heeft uw uitzending een belangrijke plaats in uw leven? 
□ nee              □ enigszins                □ ja 
  
Hoe vaak denkt u nog aan de ervaringen die u tijdens uw uitzending heeft opgedaan? 
□ zelden         □ regelmatig              □ vaak 
  
Denkt u dat uw uitzending na het afzwaaien een belangrijke plaats in uw leven zal hebben? 
□ nee              □ enigszins                □ ja 
  
Hoe vaak denkt u nog contact met mensen uit uw uitzendeenheid te hebben na het verlaten van de dienst? 
□ nooit            □ heel soms               □ geregeld 
  
Denkt u dat u het contact met mensen met een defensieachtergrond zal blijven opzoeken? 
□ nee               □ een beetje              □ ja 
  
Verwacht u dat na het afzwaaien het hoofdstuk Defensie, en daarmee de uitzending, helemaal afgesloten is? 
□ nee              □ weet niet                □ ja 
  
Verwacht u dat u reünies van uw voormalige eenheid zult gaan bezoeken?  
□ nee              □ weet niet                □ ja 
  
Verwacht u dat u het fijn zou vinden als defensie, na uw afzwaaien, nog een keer contact met u opnam om te 
vragen of uw nog behoefte heeft aan een vorm van nazorg? 
□ nee              □ geen mening          □ ja 
  
Praat u over uw uitzendervaringen? 
□ nee              □ zelden                     □ ja          en als u erover praat, met wie 
                                                                          (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ partner 
□ familie 
□ collega’s 
□ mensen uit mijn uitzendeenheid 
□ vrienden 
□ anderen, namelijk    ______________________ 
  
________________________________________ 
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Denkt u dat u er behoefte aan heeft om na het afzwaaien nog met mensen over uw uitzendervaringen te praten? 
□ nee              □ misschien               □ ja           en als u erover zou praten, met wie zou 
                                                                           dat zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 □ partner 

□ familie 
□ collega’s 
□ mensen uit mijn uitzendeenheid 
□ vrienden 
□ anderen, namelijk    _______________________ 
  
_________________________________________ 
 
  

Denkt u dat het goed is dat er een instituut is dat zich specifiek met veteranenzaken bezig houdt? 
□ nee              □ geen mening          □ ja 
  
Denkt u dat u na het verlaten van de dienst op de hoogte wilt blijven van wat er op defensiegebied gebeurt? 
□ nee              □ gemiddeld              □ ja 

  
Zou u het fijn vinden als er een plek/monument specifiek voor uw missie zou komen? 
□ nee              □ geen mening          □ ja 
  
Kijkt u uit naar een leven zonder defensie? 
□ zie er tegen op       □ geen mening          □ kijk er naar uit 
  
Zou u het normaal vinden als u na het verlaten van defensie nog een keer wordt opgeroepen voor een 
nazorggesprek? 
□ nee              □ geen mening          □ ja 
  
Denkt u dat u na het verlaten van de dienst geïnteresseerd bent in een maandelijks blad voor veteranen? 
□ nee              □ weet niet                □ ja 
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BIJLAGE 3 Vragenlijst ná voorlichting 
 
 
Na deze korte, en hopelijk bondige, voorlichting over de werkzaamheden van 
het Veteraneninstituut, willen wij u graag nog enkele vragen stellen. 
  
  
Zou u een draaginsigne veteraan willen ontvangen na het verlaten van de dienst? 
□ ja                 □ nee 
  
Denkt u dat u geïnteresseerd zou zijn in 2 gratis treinkaartjes per jaar? 
□ ja                 □ nee 
  
Zou u geïnteresseerd zijn in Checkpoint, het gratis maandblad voor veteranen; waarin o.a. reünies, 
achtergronden en interviews staan? 
□ ja                 □ nee 
  
Zou u geïnteresseerd zijn in feesten voor veteranen? 
□ ja                 □ nee 
  
Zou u geïnformeerd willen blijven over reünies van uw voormalige eenheid? 
□ ja                 □ nee 
  
Denkt u geïnteresseerd te zijn in sportmiddagen/wedstrijden voor veteranen? 
□ ja                 □ nee 
  
Zou u geïnformeerd willen blijven over reizen naar het voormalig uitzendgebied?  
□ ja                 □ nee 
             
Denkt u dat u interesse zult hebben voor gezinsdagen of partnerdagen voor veteranen? 
□ ja                 □ nee 
  
Ik ben geïnteresseerd in een training/workshop die de uitzendervaring vertaalt naar relatie, familie of 
nieuwe werkomgeving. 
□ ja                 □ nee 
  
Ik ben geïnteresseerd in trainingen/workshops in mijn woonregio waarin ik met voormalig collega´s 
de uitzendervaring vertaal naar relatie, familie of werkomgeving. 
□ ja                 □ nee 
  
Denkt u dat u na het afzwaaien een veteranenpas aanvraagt? 
□ ja                 □ niet direct                □ nee               
zo nee, waarom niet?    _______________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
  
  
 
Wat mist u in deze enquête waar u wel in geïnteresseerd bent?   _______________________________ 
   
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                              
__________________________________________________________________________________ 
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