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Samenvatting 
 

In december 2010 is het online veteranenpanel van start gegaan. Het doel van dit 
panel is om regelmatig  opvattingen van veteranen te peilen  om zo beter zicht te 
krijgen op hun wensen en behoeften. Daarvoor zijn ruim 7.000 veteranen met een 
veteranenpas benaderd. 45% van hen heeft deelgenomen aan een eerste peiling 
over erkenning en zorg in brede zin. 30% wil blijven deelnemen aan het panel. 
Deelnemers aan dit panel zijn in meerderheid veteranen die als militair uitgezonden 
zijn naar voormalig Joegoslavië, Libanon, Kosovo, Sinaï, Cambodja, Irak of 
Afghanistan. Het zijn vooral mannen van middelbare leeftijd en jong-volwassenen 
die samenwonen of getrouwd zijn, al dan niet met kinderen. De meeste deelnemers 
zijn eenmalig uitgezonden, maar bijna een derde vaker.  

De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Zo 
blijkt dat bijna driekwart van de deelnemers veel waarde hecht aan de 
veteranenstatus. Deelnemers zijn vooral trots op hun militaire inzet en ontlenen 
erkenning en waardering aan hun veteranenstatus. Begrip en waardering voor hun 
inzet ervaren deelnemers vooral van collega-veteranen, de commandant van de 
eenheid en familie en vrienden. Daarentegen ervaren deelnemers het minst begrip 
en waardering van de Nederlandse bevolking, de politiek en de media. Waardering 
komt voor deelnemers aan het veteranenpanel vooral tot uitdrukking  via aandacht 
van de media, de Nederlandse Veteranendag en in de vorm van materiële uitingen, 
zoals medailles, financiële voordelen, kortingen, privileges e.d. 27% van de 
deelnemers heeft behoefte aan meer waardering vanuit de samenleving voor zijn 
militaire inzet. 

Veertien procent van de deelnemers had behoefte aan steun en nazorg na 
terugkeer van de uitzending. Als toelichting bij deze vraag gaf een ruime 
meerderheid van de deelnemers aan het veteranenpanel vooral aan weinig 
(schokkende gebeurtenissen) te hebben meegemaakt of dat er voldoende nazorg 
was. Een kleine groep deelnemers geeft aan dat zij geen of onvoldoende nazorg 
hebben gekregen of meldt dat zij gezondheidsproblemen heeft overgehouden aan 
de uitzendingen, zelfs jaren na terugkeer. Deelnemers zijn over het algemeen 
redelijk goed bekend met reüniefaciliteiten, het Centraal Aanmeldpunt van het Vi, 
het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en informatie over psychische gevolgen 
van uitzending. 

65% van de deelnemers aan het veteranenpanel heeft contact met andere 
veteranen en dan vooral via e-mail, telefoon, internet en persoonlijke ontmoetingen 
(zoals reünies). Vooral de jongere generatie  veteranen lijkt een voorkeur te 
hebben voor telefoon en/of email. Eén op de vijf deelnemers zou wel iets voor 
andere veteranen willen betekenen, vooral in de vorm van het bieden van 
(geestelijke) begeleiding. In de vraag op welke wijze het Vi verdere ondersteuning 
zou kunnen bieden, kwam veelal positieve feedback naar voren over bestaande 
regelingen en de huidige aanpak. Overige suggesties ter verbetering lagen op het 
vlak van een actievere benadering, begeleiding en nazorg, als ook meer aandacht 
voor het thuisfront.   
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1. Inleiding 
 

De centrale doelstelling van het Veteraneninstituut (Vi) is het bevorderen van 
maatschappelijke waardering en het psychisch, sociaal en lichamelijk welbevinden 
van Nederlandse veteranen. Daarin geeft het Vi uitvoering aan het veteranenbeleid 
zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Defensie 1

Een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen 
van het veteranenbeleid zijn de meningen en 
opvattingen van veteranen zelf. Om zicht te 
krijgen op de wensen en behoeften van 
veteranen is daarom een online veteranenpanel 
gestart waarmee op structurele basis 
onderwerpen die te maken hebben met 
erkenning, zorg en andere veteranenthema’s 
kunnen worden bevraagd.  

. 

In samenwerking met Blauw Research is in december 2010 begonnen met het 
samenstellen van een veteranenpanel. Daarvoor zijn in eerste instantie de 
geregistreerde veteranen uit het veteranenpasbestand van het Vi benaderd die zijn 
uitgezonden vanaf de missie naar Libanon (1979) tot aan de meest recente missie. 

Dit rapport bevat een beschrijving van de resultaten van de eerste peiling onder 
deze groep veteranen. In totaal hebben 3.216 deelnemers meegedaan aan deze 
eerste vragenronde. Onderwerpen waar veteranen over werden bevraagd betroffen 
de status van veteraan, erkenning en waardering en de steun en nazorg die ze 
hebben ontvangen na de uitzending. 

Per hoofdstuk worden de uitkomsten per onderwerp beschreven. Het rapport eindigt 
met een hoofdstuk conclusies en een hoofdstuk aanbevelingen. 

 

Doorn, mei 2011 

 

                                                
1 Ministerie van Defensie (2010). Veteranennota 2009-2010. Den Haag: Ministerie van Defensie. 
http://www.defensie.nl/_global/parliament/letters/2010/02/tcm46163488 

Doel veteranenpanel 

Het inventariseren van wensen en 
behoeften van veteranen ter bevordering 
van zorg, welzijn en maatschappelijke 
waardering.  

 



 

 



9 

2 Eerste peiling 

 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de wijze waarop de eerste peiling is 
uitgevoerd. 

 

2.1 Steekproef 

Veteranenpashouders die in de periode 1979 tot heden zijn uitgezonden en van wie het 
emailadres bekend was zijn benaderd voor deze eerste peiling. In totaal zijn er 9.547 
emailadressen van jonge veteranenpashouders uit ons bestand getrokken. Uiteindelijk zijn er 
7.116 veteranen benaderd voor deelname aan het veteranenpanel. Ruim duizend e-
mailadressen bleken niet meer actueel en een deel van de e-mailadressen bleek dubbel. De 
verdeling van de diverse missies in de steekproef is te zien in Figuur 1. Onder kleinere missies 
wordt verstaan de missies waarvan het aantal pashouders kleiner is dan 100 veteranen. 

Figuur 1 – Verdeling missies steekproef 

 

2.2 Vragenlijst en verzending 

De vragenlijst is opgesteld door het Veteraneninstituut in samenwerking met Blauw Research. 
De opzet van de vragenlijst was gericht op het inventariseren van wensen en behoeften van 
veteranen met betrekking tot het veteranenbeleid. Nadat het Veteraneninstituut een 
vooraankondiging had gestuurd, is de definitieve online vragenlijst door Blauw aan de 
veteranenpashouders gestuurd (zie bijlage A).  

 

2.3 Response 

Voor het opstarten van het veteranenpanel zijn in totaal 7.116 veteranen benaderd via het 
veteranenpasbestand. Daarvan hebben 3.217 veteranen deelgenomen aan de eerste peiling. 
Van deze deelnemersgroep zijn 2.148 veteranen bereid om aan het panel te blijven 
deelnemen. Dat betekent een responsepercentage van respectievelijk 45% en 30%. 
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3 Kenmerken deelnemers 
 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de deelnemers aan de eerste peiling van 
het veteranenpanel beschreven op basis van missie, frequentie uitzending, rang bij 
dienstverlaten en een aantal demografische kenmerken. 

 
3.1 Per missie 

 

Tabel 1 geeft de missies van de deelnemers weer. De meest voorkomende 
uitzending is naar voormalig Joegoslavië (54,1%) gevolgd door de missie naar 
Libanon (20,1%) en de missie naar Afghanistan (18,8%).  

NB. Deelnemers kunnen tijdens meerdere missies zijn uitgezonden. 

Tabel 1 – Deelname missies 1e peiling veteranenpanel 

 

                                                
2 UNMEE (2000 - 2003), Albanië (MAPE, WEU, OVSE, 1997 - 2002), Amber Fox, Task Force Fox 
TFF (2002 - 2002), UNTSO (1956 – heden), Haïti UNMIH (1993 - 1996), UNAVEM II/III, CMATS 
(1991 - 1999), UNMIS (2005 - heden), UNMIL (2003 - 2004), Nieuw Guinea (1950-1962), Provide 
Care (1994), UNFICYP (1998 - 2001), Maritime Task Force UNIFIL (2006 - 2008), 
UNOMUR/UNAMIR (1993 - 1994), UNSCOM (1991 – 1998), EUFOR Tjaad (2008 – 2009) en 
UNOMOZ (1993 - 1995). 

Missies  Deelname aan 
vervolgonderzoeken 

Totaal 

Panel Eenmalige 
deelname 

Voormalig Joegoslavië 
(1991 – heden) 

1153 53,7% 586 54,9% 1739 54,1% 

Libanon UNIFIL (1979 – 
1985) 

490 22,8% 156 14,6% 646 20,1% 

Afghanistan OEF, ISAF 
(2002 - heden) 

350 16,3% 189 17,7% 539 16,8% 

Kosovo-crisis (1998 - 2000) 205 9,5% 88 8,2% 293 9,1% 

Irak SFIR (2003 - 2004) 156 7,3% 86 8,1% 242 7,5% 

Cambodja UNAMIC/UNTAC 
(1992 - 1993) 

119 5,5% 57 5,3% 176 5,5% 

Eerste Golfoorlog (1987 - 
1989) 

113 5,3% 63 5,9% 176 5,5% 

Sinai MFO 124 5,8% 44 4,1% 168 5,2% 

Tweede Golfoorlog (1990 - 
1991) 

83 3,9% 53 5,0% 136 4,2% 

Kleinere missies (< 100 
personen) 2

288 
 

13,4% 152 14,2% 440 13,7% 

Totaal 3081 143,5% 1474 138,0% 4555 141,7% 
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3.2  Frequentie uitzendingen 

 

De meeste deelnemers zijn één keer uitgezonden geweest (zie Tabel 3). Dit 
percentage wijkt niet af voor deelnemers die aan het panel willen blijven 
deelnemen van deelnemers die eenmalig hebben deelgenomen.   

Tabel 3 – Frequentie uitzendingen 

 

3.3  Rang bij dienstverlaten 

 

De meeste deelnemers aan deze eerste peiling waren soldaat/korporaal bij 
dienstverlaten (35,6%) (zie Tabel 4). 

Tabel 4 – Rang bij dienstverlaten 

 

3.4  Demografische kenmerken 

 

Het merendeel van de deelnemers is man (95.8%) (zie Tabel 5a). 

Tabel 5a – Sexe deelnemers 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is afgerond 49 jaar(zie Tabel 5b).  

Tabel 5b – Leeftijd deelnemers (99 waarschijnlijk fout ingevoerde leeftijd) 

 

Frequentie 
uitzendingen Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Één missie 69,7% 73,2% 70,9% 

Meerdere missies 30,3% 26,8% 29,1% 

Rang bij 
dienstverlaten Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Soldaat/korporaal 36,5% 34,5% 35,6% 

Onderofficier 30,6% 33,9% 31,9% 

Officier 26,5% 26,8% 26,6% 

Sexe Panel Eenmalige 
deelname Totaal 

Man 95,9% 95,6% 95,8% 

Vrouw 4,1% 4,4% 4,2% 

Leeftijd Panel Eenmalige 
deelname Totaal 

Gemiddeld 48,93 48,55 48,80 

Min-max 20-99 21-79 20-99 
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De meeste deelnemers zijn van middelbare leeftijd als de leeftijdscategorieën van 
het RIVM worden gehanteerd (zie Figuur 2). 

 

 

 Figuur 2- Verdeling leeftijdscategorieën deelnemers 

 

De meeste deelnemers zijn getrouwd of samenwonend, al dan niet met kinderen. 

Tabel 5c – Gezinssituatie deelnemers 

 

Gezinssituatie Panel Eenmalige 
deelname Totaal 

getrouwd/samenwonend 
met kind(eren) 45,2% 44,8% 45,0% 

getrouwd/samenwonend 
zonder kind(eren) 37,2% 37,8% 37,4% 

alleenstaand zonder 
kind(eren) 9,3% 9,5% 9,4% 

anders 4,5% 3,6% 4,2% 

alleenstaand met 
kind(eren) 2,7% 2,9% 2,8% 

inwonend bij 
(groot)ouders of familie 1,0% 1,2% 1,1% 
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4 Status veteraan 
 

Dit hoofdstuk gaat in op diverse aspecten van de veteranenstatus, zoals de 
kenmerken die veteranen toeschrijven aan de term veteraan. Verder is een aantal 
stellingen voorgelegd over het veteraan zijn en is gevraagd hoeveel waarde zij 
hechten aan de veteranenstatus. 

 
4.1  Kenmerken veteraan 

 
Deelnemers schrijven diverse kenmerken toe aan de term veteraan. In de woordenwolk 
is daar een impressie van te zien (zie Figuur 3). Deze bestaat uit het eerste kenmerk dat 
deelnemers invulden. Naarmate de woorden groter en dikker zijn komen zij meer voor. 
Het woord militair komt het meest frequent voor en daarna de woorden ervaring, oud en 
uitgezonden. 

Figuur 3 – woordenwolk term veteraan 

 

4.2  Stellingen 

 
Ruim 80% van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling “Ik ben trots 
op mijn inzet tijdens de missie” (zie Figuur 2). 

Driekwart van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling “Ik kijk met 
veel voldoening terug op mijn missie”. 
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Vijfenzestig procent van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling “Ik 
heb met mijn inzet een bijdrage geleverd aan betere omstandigheden voor de 
lokale bevolking”. 

Bijna de helft van de deelnemers (46,4%) is het (helemaal) eens met de stelling “Ik 
praat graag over mijn ervaringen die ik heb opgedaan tijdens de missie”. 

Ruim een derde van de deelnemers is (helemaal) eens met de stelling “De missie 
houdt me nog vaak bezig”. 

Nog geen tien procent van de deelnemers (6,6%) is het (helemaal) eens met de 
stelling “Ik heb vooral negatieve gevolgen overgehouden aan de missie”. 

Figuur 2 – Stellingen status veteraan 

 

4.3  Waarde status veteraan 

 

Op een schaal van 1 tot 7 konden de deelnemers aangeven hoeveel waarde ze 
hechten aan de veteranenstatus. Bijna driekwart van alle deelnemers (72%) hecht 
hier (heel) veel waarde aan de veteranenstatus. De deelnemers die aan het panel 
willen blijven deelnemen hechten relatief meer waarde aan de veteranenstatus dan 
de deelnemers die maar één keer hebben deelgenomen (77% versus 64%). 

83,1

46,4

39,3

77,1

6,6

65

13,6

32,7

27,6

15,8

16

21,6

2,9

20,1

20,4

6,8

75

11,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik ben trots op mijn inzet tijdens de
missie

Ik praat graag over mijn ervaringen die
ik heb opgedaan tijdens de missie

De missie houdt me nog vaak bezig

Ik kijk met veel voldoening terug op de
missie

Ik heb vooral negatieve gevolgen
overgehouden aan de missie

Ik heb met mijn inzet een bijdrage
geleverd aan betere omstandigheden

voor de lokale bevolking

(helemaal) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (helemaal) mee oneens
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Figuur 3 – Waarde status veteraan 

 

Opvallend aan de toelichtingen (n=2.514) die de veteranen gaven op de vraag “hoeveel 
waarde hecht u aan de status veteraan?” was het vaak voorkomen van het woord ‘ trots’. Ook 
de onder dezelfde categorie vallende antwoorden met de woorden ‘erkenning en waardering’ 
passeerden regelmatig de revue. Daarnaast is het opvallend dat er toch ook een flinke groep 
juist weer zegt er vrij onverschillig tegenover te staan. Bij het screenen van de toelichtingen 
werd al gauw duidelijk dat de antwoorden in vijf, eigenlijk vier categorieën te verdelen waren.  

 

1. ‘De trotse veteranen’ 

Zoals is beschreven, waren dat de groepen die aangaven dat ze trots zijn op hun status als 
veteraan. Zij geven aan met trots terug te kijken op de prestatie die zij tijdens hun toenmalige 
missie verricht hebben en aan de status van veteraan ontlenen zij de erkenning hiervan en de 
waardering hiervoor. Dit leidde tot antwoorden als: 

“Op de vraag van mijn land om te dienen in een vreemd land met risicovolle 
situaties en dit tot en goed einde te brengen. Maakt dat ik trots ben mijn taak 
toen en mijn status als veteraan nu.”  

Anderen vonden het mensbeeld van de veteraan verschillen van de gemiddelde burger, een 
benadering die regelmatig terugkwam. Zoals deze bijvoorbeeld:  

“ Ik denk dat een veteraan zich onderscheidt in mentaliteit en attitude van niet 
veteranen.” 

 

2. ‘De onverschilligen’ 

Het is opvallend dat diegenen die er meer onverschillig tegenover staan juist deze meningen 
lijken te weerleggen. Dan krijg je antwoorden als “Ook als niet veteraan kun je je 
onderscheiden met dezelfde mentaliteit”. Of deze; “De status van veteraan is een logisch 
gevolg van de keuze militair te worden en niet zo bijzonder. Een brandweerman blust branden, 
een chirurg snijdt in mensen, enz. Prima dat er aandacht is voor de veteranen maar niet 
overdrijven.” 
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Het gros van de antwoorden die in deze categorie vallen heeft als achtergrond dat de 
betreffende veteranen vinden dat ze ‘niet zo veel hebben meegemaakt’, ‘niet in gevaar zijn 
geweest’ dan wel dat ‘het gewoon hun werk was.’ In hoeverre hier nu sprake is van valse 
bescheidenheid is moeilijk vast te stellen. Wel zien we dat ook hier regelmatig de 
vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog naar voren komen met als uitleg dat daar de 
echte veteranen hebben gediend. Het lijkt er dan op of deze veteranen zichzelf niet als meer 
bijzonder dan andere burgers vinden. 

 

3. ‘De negatieven’ 

Een kleine groep heeft een negatieve conotatie bij de status veteraan. Dat zijn diegenen die bij 
deze vraag ook aangeven slecht bedeeld dan wel behandeld te zijn door de samenleving en/of 
door defensie. Soms moeten ze ook gewoon niets van veteranen hebben. Dan krijg je 
antwoorden als: “veteranen in Nederland moeten niet zoals in Amerika een bejaardenclub 
worden die met petjes vol speldjes ieder moment aandacht proberen te trekken.” De eerder 
genoemde ondertoon kwam voor in antwoorden als : “Nog te weinig begrip bij een groot deel 
van de bevolking, bij ons was het vaak van een leuke foto, lekker bruin en verder niet zeuren.” 

 

4. ‘De posit ieven’ 

Een ongeveer even grote categorie die wat positiever is, wordt gevormd door de groep die er 
vooral een voordeel ziet in de status veteraan. Dan moet niet gedacht worden in de trend van 
“het heeft me veel gebracht”, maar meer in praktische aard, dat men elkaar kan ontmoeten en 
dat men hulp kan krijgen (nazorg). Een heel goed voorbeeld daarvan is deze: “Status geeft 
rechten, rechten geven mogelijkheden”. 

 

5. De vijfde categorie 

Er is een vijfde categorie, die heel klein lijkt te zijn, maar die in het algemeen toch tot 
nadenken stemt. Dat is de categorie die de vraag niet lijkt te begrijpen en een raar antwoord 
geeft. Zij antwoorden met “Ik ben gescheiden” of “ik woon in het buitenland”. Andere 
antwoorden zijn: “????”, “nvt”. Dan zijn er ook nog die een heel epos beginnen over 
vredesmissieveteranen en oorlogsveteranen, maar eigenlijk niets zeggen en zeker geen 
antwoord op de vraag geven.  
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5 Erkenning en waardering 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de erkenning en waardering die veteranen ervaren vanuit 
de omgeving en de behoefte die zij hebben aan waardering en erkenning.  

 

5.1  Begrip door omgeving 

 

Deelnemers ervaren met name begrip van collega-veteranen, de commandant van 
de eenheid en familie en vrienden (zie Tabel 6). Het minste begrip ervaren ze van 
de Nederlandse politiek, de media en de Nederlandse bevolking. 

Tabel 6 – Begrip door omgeving 

Panelleden (deelnemers die in de toekomst willen blijven deelnemen aan het panel) 
onderscheiden zich doordat zij relatief vaker aangeven onvoldoende begrip van de 
Nederlandse bevolking, de Nederlandse politiek, de media en familie en vrienden te 
ervaren en meer begrip van de commandant van de eenheid, collega veteranen en 
de lokale bevolking te ervaren dan veteranen die eenmalig meededen. 

 

5.2  Waardering door omgeving 

 

Deelnemers ervaren met name waardering van collega-veteranen, de commandant 
van de eenheid en familie en vrienden (zie Tabel 7). De minste waardering ervaren  

Tabel 7 – Waardering door omgeving 

 

Begrip omgeving Voldoende Neutraal Onvoldoende 

Nederlandse bevolking 18,9% 41,9% 32,3% 

Nederlandse politiek 19,4% 35,5% 39,3% 

De media 15,1% 41,0% 36,8% 

Commandant eenheid 67,1% 20,7% 7,8% 

Collega-veteranen 79,0% 14,6% 1,6% 

Familie en vrienden 60,0% 27,2% 11,3% 

Lokale bevolking 
uitzendgebied 35,6% 36,6% 13,6% 

Waardering omgeving Voldoende Neutraal Onvoldoende 

Nederlandse bevolking 20,2% 44,1% 28,0% 

Nederlandse politiek 21,3% 37,3% 35,2% 

De media 16,1% 43,1% 34,1% 

Commandant eenheid 71,7% 17,8% 6,9% 

Collega-veteranen 79,9% 13,7% 1,8% 

Familie en vrienden 68,1% 23,6% 6,7% 

Lokale bevolking 
uitzendgebied 38,8% 36,7% 11,9% 
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ze van de media, de Nederlandse bevolking en de Nederlandse politiek. Relatief 
meer panelleden ervaren onvoldoende waardering van de Nederlandse bevolking, 
de Nederlandse politiek, de media en familie en vrienden. Relatief panelleden 
ervaren meer waardering van de commandant van de eenheid, collega veteranen en 
de lokale bevolking dan veteranen die eenmalig meededen aan deze peiling. 

 

5.3  Steun tijdens en na de uitzending 

 

Deelnemers voelen zich vooral gesteund door het thuisfront en hun collega’s (zie 
Tabel 8). Relatief meer panelleden voelen zich onvoldoende gesteund door 
leidinggevenden, collega’s en het thuisfront.  

Tabel 8 – Steun tijdens en na de uitzending 

 

5.4  Behoefte aan meer waardering 

 
Ruim een kwart van de deelnemers heeft behoefte aan meer waardering. Relatief 
meer panelleden (bijna een derde) heeft behoefte aan meer waardering (zie Tabel 
9a). 

Tabel 9a – Behoefte aan meer waardering 

Er hebben 730 veteranen een toelichting gegeven op de vraag” waarom heeft u 
behoefte aan meer waardering?”. Een klein aantal was niet eenduidig. Een deel van 
de respondenten heeft meer dan één reden (antwoord) aangegeven (zie Tabel 9b).  

Van de respondenten die aangeven meer behoefte aan waardering te hebben, 
geven de meesten (31,8%) aan dat dit komt vanwege het gebrek aan waardering in 
Nederland voor militair werk en veteranen. Binnen deze groep wijzen er 45 expliciet 
de overheid (politiek/Defensie) als hoofdschuldige aan, terwijl er 24 verwijzen naar 
de in hun ogen veel grotere waardering voor veteranen in landen als de VS en 
Groot-Brittannië. 

Een tweede grote antwoordcategorie hangt hiermee nauw samen en betreft het 
noemen van gebrekkige kennis in Nederland over de militaire inzet en de 
(moeilijke) inzetomstandigheden (14,5%) of de impact van uitzendervaringen 
(2,6%). Hoewel dit eigenlijk geen direct antwoord op de gestelde vraag is, is hierbij 
waarschijnlijk de gedachtegang dat meer kennis ook leidt tot meer waardering en 
meer aandacht en kennis tot een groter gevoel van waardering onder veteranen. 

Steun tijdens en na 
uitzending Voldoende Neutraal Onvoldoende 

Leidinggevende 51,6% 26,3% 20,1% 

Collega’s 70,6% 19,6% 8,3% 

Thuisfront 80,0% 14,2% 5,3% 

Behoefte aan meer 
waardering Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Ja 31,3% 18,3% 27,0% 

Nee 48,3% 61,3% 52,6% 

Weet ik niet 20,4% 20,4% 20,4% 
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Een derde grote antwoordcategorie heeft een meer positieve insteek en stelt dat de 
behoefte aan meer waardering voortvloeit uit het belangrijke werk dat zij onder 
risicovolle omstandigheden hebben verricht (12,7%). 

Naast deze meer algemene antwoordcategorieën hebben kleinere groepen 
veteranen antwoorden gegeven die voortvloeien uit meer specifieke en vaak 
negatieve eigen ervaringen of observaties.  

Tabel 9b – Toelichtingen behoefte aan meer waardering 

 

Waardering komt voor deelnemers het meest tot uitdrukking via aandacht van de 
media en door de Nederlandse Veteranendag (zie Tabel 10a). Relatief meer 
panelleden vinden aandacht van de media en andere vormen uitdrukking geven aan 
waardering voor hun inzet. 

Tabel 10a – Vormen van waardering 

Bij andere vormen van waardering die veteranen noemen (n=350) gaf de grootste 
groep (24,9%) hieraan een materiële invulling, variërend van gratis openbaar 
vervoer en belastingvoordeel tot eenmalige uitkeringen en kortingen op tal van 

Toelichtingen behoefte aan meer waardering (n=730) Percentage 

Algemeen  

In Nederland te weinig waardering/begrip voor belangrijk militair werk cq veteranen 31,8% 

In Nederland gebrek aan kennis over militaire inzet en de inzetomstandigheden  14,5% 

Vanwege het belangrijke werk onder moeilijke of risicovolle omstandigheden 12,7% 

In Nederland onvoldoende besef van grote impact uitzendervaringen 2,6% 

Meer specifiek: Aantal 

Mijn missie is een vergeten missie 51 

Gebrek aan aandacht/waardering na terugkeer op de militaire werkvloer 40 

Vanwege (erkenning van) gezondheidsklachten of aanpassingsproblemen 32 

Rol media: weinig of negatieve aandacht 20 

Gebrekkige opvang/nazorg 18 

Uitblijven onderscheidingstekens of insignes (divers) 17 

Omdat waardering helpt bij verwerking of persoonlijke groei 17 

Om te voelen dat je inzet niet voor niets is geweest 17 

In Nederland onvoldoende materiële waardering of financiële voorzieningen 15 

Slechte ervaringen met Defensie nadien  9 

Uit respect voor de gesneuvelden 4 

Omdat er nu teveel nadruk ligt op psychische klachten 3 

Vormen van 
waardering Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Aandacht media 57,2% 47,2% 55,0% 

Nederlandse 
Veteranendag 51,3% 49,2% 50,8% 

Anders 42,2% 34,9% 40,6% 

Medaille 35,5% 35,9% 35,6% 

Monument 15,2% 16,9% 15,6% 

Weet niet 7,9% 11,3% 8,6% 
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diensten en producten. Binnen deze categorie verwijzen 12 respondenten naar de 
bestaande of vermeende grotere voordelen voor veteranen in landen als VS en 
Groot-Brittannië (zie Tabel 10b).Vijfenveertig respondenten (12,9%) sluiten in hun 
antwoord aan op een observatie bij eerdere toelichtingen over waardering, namelijk 
de in hun ogen tekortschietende kennis over oorlogen en vredesmissies onder de 
Nederlandse bevolking. Zij willen graag dat deze bekendheid wordt vergroot langs 
tal van wegen. De top drie wordt afgesloten door 35 respondenten die graag zien 
dat vertegenwoordigers van politieke partijen of de overheid vaker uiting geven aan 
waardering voor veteranen van zowel recente als oudere missies en tevens het 
toegeven wanneer de politiek richting veteranen is tekort geschoten. 

Tabel 10b – Andere vormen van waardering 

 

 

Andere vormen van waardering Percentage 

Financiële voordelen, kortingen, privileges ed 24,9% 

Meer bekendheid geven aan missies en resultaten (publicaties, media, scholen, 
televisie, veteranendag ed) 

12,9% 

Uitingen van waardering door vertegenwoordigers politiek/overheid 10% 

Meer/betere nazorg, ondersteuning of begeleiding na de missie of dienstverlaten 8,3% 

Organiseren van (gratis) reunies of activiteiten 5,7% 

Meer waardering en respect vanuit bevolking 4,6% 

In de vorm van een (speciale) onderscheiding 2,9% 

Persoonlijke waardering en belangstelling 2,3% 

Eerlijke overheid: niets verzwijgen 2,0% 

Organiseren lokale , regionale of provinciale bijeenkomsten veteranen 1,7% 

Speciale oorkonde/ervaringscertificaat 1,4% 

Meer aandacht/waardering vanuit defensieorganisatie/eenheid/commandant 1,4% 

Arbeidsbemiddeling, voorkeursbehandeling arbeidsmarkt 0,1% 

Veteranendag betaalde vrije dag 0,1% 

Meer luisteren naar veteranen en gebruikmaken van hun militaire ervaringen 0,1% 

Minder kritiek vanuit politiek en in media 0,1% 
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6 Steun en nazorg 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de behoefte aan steun en nazorg die veteranen hebben en 
de mate waarin zij bekend zijn met informatie en contactmogelijkheden. 

 
6.1  Behoefte aan steun en nazorg 

 
Veertien procent van de deelnemers had behoefte aan steun en nazorg na 
terugkeer van de uitzending (zie Tabel 11). Relatief meer panelleden hadden deze 
behoefte. 

Tabel 11a – Behoefte aan steun en nazorg na terugkeer van uitzending 

In totaal gaven 1.830 veteranen een toelichting bij de vraag in welke mate zij 
behoefte hadden aan steun en nazorg na terugkeer van de uitzending. Bijna de 
helft gaf daarbij aan hieraan geen behoefte te hebben gehad of geen problemen te 
hebben (zie Tabel 11b). Ook werd regelmatig aangegeven geen ingrijpende 
ervaringen te hebben meegemaakt. Een voorbeeld daarvan: 

“Heb een goed gevoel overgehouden aan mijn uitzending, als ook aan 
de daarbij gekomen verdieping in de relatie met mijn vrouw. Wij zijn 
elkaar nog meer gaan waarderen.” 

Zo’n vijftien procent geeft aan geen of onvoldoende nazorg te hebben gekregen. 
Een veteraan was meerdere keren op missie geweest en kon daardoor zijn 
ervaringen vergelijken:  

“Je kwam terug uit Libanon en dat was het wel zo’n beetje, je ontving 
een brief waarin stond dat als je hulp nodig had je die kon krijgen. 
Tijdens mijn uitzending naar Bosnië was er niet erg veel veranderd in 
mijn optiek. Je maakt deel uit van de grote massa militairen die deel 
hadden genomen aan een missie en daarna is het stil.” 

Veteranen benoemden ook psychische of gezondheidsproblemen te hebben 
gehad naar aanleiding van hun uitzending, soms zelfs jaren na dato: 

 “Na de uitzending eigenlijk niet, totdat een jaar of 6 erna PTSS werd 
geconstateerd.” 

Verder gaven veteranen ook aan vooral steun en begrip te hebben gevonden 
bij hun thuisfront of collega’s. Een aantal veteranen gaf ook aan weer te 
hebben moeten wennen aan het dagelijks leven in Nederland na terugkeer of 
waren juist prima in staat om de draad gewoon weer op te pakken. Verdere 

Behoefte aan steun en 
nazorg na terugkeer Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Geen 35,6% 46,2% 39,1% 

Weinig 24,2% 23,4% 23,9% 

Niet veel, niet weinig 20,7% 17,5% 19,7% 

Veel 11,3% 7,7% 10,1% 

Zeer veel 4,7% 2,2% 3,9% 

Weet niet 3,5% 3,1% 3,4% 
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thema’s die aan de orde kwamen, waren onbegrip vanuit de omgeving en/of 
de samenleving, behoefte te hebben aan contact met de eenheid na de 
uitzending of te zijn veranderd door de uitzending. 

Tabel 11b – Toelichtingen bij behoefte aan steun en nazorg na terugkeer van uitzending 

 

6.2  Bekendheid met informatie en contactmogelijkheden 

 
Deelnemers zijn het meest bekend met reünies, het Centraal Aanmeldpunt (CAP) 
van het Vi, informatie en voorlichting en het LZV (zie Tabel 12). Relatief meer 
panelleden zijn hier bekend mee. Een aanzienlijk percentage is met geen van de 
genoemde mogelijkheden bekend. 

Tabel 12 – Bekendheid met informatie en contactmogelijkheden 

 

 

Toelichtingen behoefte aan steun en nazorg Percentage 

Weinig meegemaakt/geen problemen/nazorg was voldoende/geen behoefte 45,7% 

Geen of onvoldoende nazorg 15,4% 

Gezondheidsproblemen/vaak jaren later 14,9% 

Steun van familie, vrienden en/of collega’s 8,5% 

Wennen aan de maatschappij/de draad weer opgepakt 6,9% 

Onbegrip omgeving en/of samenleving/behoefte aan begrip 3,2% 

Behoefte aan contact met eenheid na de uitzending 2,1% 

Veranderd door de uitzending 1,6% 

Bekendheid met 
informatie en 
contact 

Panel Eenmalige 
deelname Totaal 

Reünie 69,9% 67,1% 69,0% 

Centraal Aanmeldpunt 
Veteraneninstituut 
(CAP) 

44,8% 39,6% 43,1% 

informatie/voorlichting 
psychische gevolgen 
uitzending 

34,3% 29,6% 32,7% 

Landelijk Zorgsysteem 
voor Veteranen (LZV) 30,4% 24,8% 28,6% 

ondersteuning door 
kameraden/veteranen 28,8% 19,7% 25,7% 

gespreksgroepen (de 
Basis) 28,4% 18,7% 25,2% 

Geen van bovenstaande 15,9% 17,3% 16,4% 
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7 Contact met andere veteranen 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het contact met andere veteranen, de behoefte 
hieraan en de vraag in hoeverre ze zelf iets zouden willen doen voor andere 
veteranen. 

 
7.1  Contact met andere veteranen 

 

Van de deelnemers heeft 64,6% contact met andere veteranen. Relatief meer 
panelleden (67,2% vs 59,6%) hebben contact met andere veteranen. 

Tabel 13 – Contact met andere veteranen 

 

7.2  Manieren van contact 

 

Vooral via e-mail, telefoon, in reünieverband en via internet hebben de deelnemers 
contact met andere veteranen. Panelleden hebben relatief meer contact met andere 
veteranen via internet, op andere manieren, via veteranencafés en andere 
veteranenactiviteiten. 

Tabel 14a – Manieren van contact met andere veteranen 

 

In totaal hebben 938 veteranen een toelichting gegeven op andere manieren van 
contact met veteranen. Bij deze antwoorden bleek duidelijk dat er veel nauwe 

Contact met andere 
veteranen Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Ja 67,2% 59,6% 64,6% 

Nee 32,5% 40,3% 35,1% 

Weet ik niet 0,3% 0,2% 0,3% 

Manieren contact 
met andere 
veteranen 

Panel Eenmalige 
deelname Totaal 

Via e-mail of telefonisch 56,1% 53,3% 55,2% 

Reünie 49,7% 48,6% 49,4% 

Via internet/websites 25,9% 17,6% 23,4% 

Persoonlijk contact 21,8% 23,1% 22,2% 

Anders 10,0% 7,4% 9,2% 

Via veteranencafés 7,6% 3,8% 6,4% 

Collega’s 5,2% 4,2% 4,9% 

Veteranendag 4,5% 3,1% 4,1% 

Sociale netwerken 3,3% 2,2% 2,9% 

Andere 
veteranenactiviteiten 3,4% 1,1% 2,7% 

Weet niet 0,7% 0,9% 0,8% 
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relaties bestaan tussen veteranen, deels ontstaan door de gesloten vriendschap 
sinds de uitzending die destijds gezamenlijk is ondergaan. Veel contacten worden 
onderhouden op georganiseerde activiteiten, maar vinden eveneens spontaan 
plaats. Moderne sociale media, evenals de telefoon en briefverkeer, worden 
aangegeven als belangrijke contactmogelijkheid. 

Op welke manier onderhoudt u contact met andere veteranen? Percentage 

Persoonlijk contact (privé, familie, vriendschap) 38,4% 

Reünies, veteranendagen, 4-daagse, herdenkingen, bijeenkomsten verenigingen 17,1% 

Incidenteel & toeval 12,8% 

Werk (defensie, NATRES, COM, post-actieven, regimentsdiners, vlootdagen) 8,5% 

Overig werk 7,8% 

Internet (hyves, facebook) en overig (telefonisch, brieven) 7,8% 

Veteranenorganisaties (projecten, bestuur e.d.) 4,2% 

Therapie 2,1% 

Terugkeerreis 0,1% 

Veteranencafé e.d. (4) 

Literatuur (Checkpoint) (3) 

o-lijns hulp (3) 

Geen behoefte (3) 

Hoor nooit wat (1) 

Tabel 14b – Overige manieren van contact met andere veteranen 

 

7.3  Behoefte aan contact 

 

De meeste deelnemers hebben ‘niet veel, niet weinig’ behoefte aan contact met 
andere veteranen (47,1%). Relatief meer panelleden hebben (zeer) veel behoefte 
aan contact met andere veteranen. 

Tabel 15 – Behoefte aan contact met andere veteranen 

 

Behoefte aan contact 
andere veteranen Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Geen 6,8% 14,0% 9,2% 

Weinig 25,1% 34,4% 28,2% 

Niet veel, niet weinig 49,4% 42,5% 47,1% 

Veel 13,0% 6,5% 10,8% 

Zeer veel 2,4% 0,5% 1,8% 

Weet niet 3,2% 2,2% 2,9% 
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7.4  Stellingen 

 

Ruim een derde is het (helemaal) eens met de stelling “Door met andere veteranen 
te praten is het gemakkelijker om terug te keren in de maatschappij”(zie Figuur 2). 
Relatief meer panelleden zijn het hiermee eens. 

Bijna 70% is het (helemaal) oneens met de stelling “Ik vind het moeilijk om over 
mijn ervaringen te praten”. Panelleden zijn het relatief vaker eens met deze 
stelling. 

Ruim een derde is het (helemaal) oneens met de stelling “Mijn omgeving begrijpt 
me niet als ik praat over de missie”. Relatief meer panelleden zijn het eens met 
deze stelling. 

Ruim 80% is het (helemaal) eens met de stelling “Ik heb veel gehad aan de 
kameraadschap tijdens de uitzending”. Panelleden zijn het relatief vaker eens met 
deze stelling. 

Bijna de helft is het (helemaal) eens met de stelling “Ik praat graag met andere 
veteranen over mijn ervaringen”. Relatief meer panelleden zijn het hiermee eens. 

Ruim een derde is het (helemaal) eens de stelling “Ik wil anderen niet lastig vallen 
met mijn verhalen over de uitzending”.  

Figuur 4 – Stellingen praten over missie 
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7.5  Iets doen voor andere veteranen 

 

Twintig procent van de deelnemers zou wel iets willen doen voor andere veteranen 
(zie Tabel 16a). Bijna de helft zou dat misschien willen doen. Relatief meer 
panelleden willen iets doen voor andere veteranen. 

Tabel 16a – Iets willen doen voor andere veteranen 

In totaal hebben 612 veteranen een toelichting gegeven op de vraag “op welke 
manier zou u iets met of voor andere veteranen willen doen?” Bij deze vraag is een 
onderscheid gemaakt tussen veteranen die al op verschillende manieren actief zijn 
en veteranen die nog niet actief zijn (zie Tabel 16b). Van deze laatste groep is het 
heel duidelijk dat deze bereid is andere veteranen op allerlei manieren te 
ondersteunen, waarbij de geestelijke ondersteuning vanuit de gedeelde 
ervaringsachtergrond het meest wordt aangehaald. Een aantal van deze veteranen 
is ondertussen opgeleid tot bijvoorbeeld maatschappelijk werker en is bereid zich 
belangeloos in te zetten voor een andere veteraan. 

 

Op welke manier zou u iets met of voor andere veteranen willen doen? Percentage 

Ben al actief (geweest) in veteranenorganisaties 14,9% 

Ben al actief bij hulp aan veteranen 6,0% 

Ben al actief (in bijv scholenproject of andere activiteiten) 4,1% 

Ben nog niet actief, maar ben bereid om mij in te zetten bij:  

o-lijns hulp 40,4% 

Reünies, veteranendagen, 4-daagse, herdenkingen, bijeenkomsten, verenigingen, 
terugkeerreis 

11,9% 

Scholenproject, voorlichting geven 6,0% 

Weet niet, maar ben wel bereid actief te zijn 5,2% 

Weet niet 4,1% 

Maakt mij niet uit 3,6% 

Rol spelen in veteranenorganisaties (projecten, bestuur e.d.) 2,3% 

Persoonlijk contact  0,1% 

Hulp algemeen (zoeken naar werk, juridische hulp) 0,1% 

Weer functie binnen de defensie organisatie (2) 

Op medisch gebied (2) 

Thuisfrontorganisatie (2) 

Functie bij Vi (2) 

Wil niet helpen (om moverende redenen) (2) 

Tabel 16b – Manieren om iets te doen voor andere veteranen 

 

 

Andere veteranen 
ondersteunen Panel Eenmalige 

deelname Totaal 

Ja 26,9% 8,1% 20,7% 

Nee 12,9% 33,6% 19,8% 

Misschien 49,6% 42,7% 47,3% 

Weet ik niet 10,6% 15,5% 12,2% 
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7.6  Verdere ondersteuning van het Vi 

Eén van de laatste vragen aan de deelnemers was of er verder nog manieren zijn 
waarop het Veteraneninstituut ondersteuning kan bieden aan veteranen. In totaal 
hebben daarop 1.562 veteranen een reactie gegeven. Er is een enorme 
verscheidenheid aan antwoorden gegeven (zie Tabel 16c).  

Een heel groot deel van de populatie geeft aan geen ideeën te hebben waarmee het 
Vi ondersteuning kan bieden. Een deel schrijft dat zij onvoldoende zicht heeft op 
allerlei mogelijkheden. Hierin zou het Vi meer aan gerichte voorlichting en promotie 
kunnen doen. Het is namelijk opvallend dat in een aantal gevallen om reeds 
bestaande regelingen, mogelijkheden of procedures wordt gevraagd. Voorbeelden: 
(financiële ) ondersteuning bij de organisatie van reünies, informatie op 
(basis)scholen, op de website van het Vi verhalen van andere veteranen plaatsen, 
maandelijkse nieuwsbrief beschikbaar stellen, nauwe samenwerking met de IGK, 
een vaste jaarlijkse parade (!), een overzicht voor mogelijkheden voor contact en 
eventueel hulp, een directe inbelverbinding met de Basis en het aanbieden van 
reünieweekenden op de Basis. In de Checkpoint zou periodiek aangegeven kunnen 
worden welke regelingen er beschikbaar zijn voor de veteranen, zodat veteranen 
meer kennis krijgen wat er in de veteranenwereld gebeurt en beschikbaar is. Er 
wordt eveneens geopperd om middels Postbus 51 voorlichting te geven. 

Er wordt regelmatig aangegeven dat er meer gedaan kan worden aan direct 
gerichte benadering, begeleiding en nazorg, waarbij er vanuit de kant van de 
organisatie wordt verwacht dat er actief veteranen worden benaderd. Meer 
aandacht voor de overgang naar de burgermaatschappij, niet direct een taak van 
het Vi, wordt eveneens een aantal keren benoemd. 

Een aantal veteranen vraagt om meer belangstelling en waardering voor het 
thuisfront. De partners van veteranen verdienen het eveneens om een keer in het 
zonnetje gezet te worden.  

Een klein deel van de populatie wil een verdere verbetering van bepaalde 
regelingen. Het organiseren van terugkeerreizen wordt een aantal keren genoemd. 
Een andere mogelijkheid die wordt geopperd is om een TV-programma te maken 
over het voormalig inzetgebied. Dit zou inzicht kunnen geven in de zinvolheid van 
de missie destijds. Andere voorstellen zijn onder meer kortingen op musea en 
dergelijke, kortingen op verzekeringen, belastingvoordeel, maar eveneens vrij 
openbaar vervoer voor veteranen. Een van de veteranen stelt voor om jaarlijks één 
dag een pretpark te reserveren voor alleen veteranen en hun families. Een aantal 
keren wordt er gewezen op betere regelingen, zoals deze in andere landen 
georganiseerd zijn voor veteranen. Heel veel veteranen hebben echter aangegeven 
reeds erg tevreden te zijn met de bestaande regelingen en de aanpak van het Vi.  
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Andere manieren waarop het Vi ondersteuning kan bieden Percentage 

Geen idee 26,8% 

Positieve feedback 20,4% 

Meer promotie Vi (in media; positieve verhalen van veteranen), maar ook voorlichting 
verbeteren 

8,1% 

(Verplichte) begeleiding/meer gerichte benadering veteranen ivm kop in het 
zand/betere nazorg 

6,9% 

Opkomen belangen (meer doen voor veteranen) 6,3% 

Op eenheid afgestemde bijeenkomsten/aandacht voor individuele missie en kleine 
missies 

4,4% 

Ondersteunen bij reunies organiseren (in het algemeen) 3,1% 

Meer aandacht jonge veteraan 2,9% 

Meer faciliteiten (gratis OV; allerlei kortingen, belastingvoordeel) 2,8% 

Sociale media (facebook, hyves, chatsite, et cetera) 2,6% 

Vergelijkingen met regelingen en status in het buitenland 1,3% 

Terugkeerreizen ondersteunen 1,2% 

Niet doorslaan qua zorg/hulp 0,1% 

Teleurgesteld 0,1% 

Meer politieke waardering 0,1% 

Veteranendag een algemene verlofdag 0,1% 

Tabel 16c – Ondersteuning van het Vi 
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8 Verschillen tussen missies 
 

In een verdere analyse is gekeken naar verschillen tussen missies. Daarbij is een 
aantal opmerkelijke verschillen naar voren gekomen op het gebied van de 
veteranenstatus, steun en waardering.  

 

8.1. Kenmerken deelnemers per missie 
 

Relatief meer veteranen die hebben aangegeven uitgezonden te zijn tijdens UNIFIL, 
in voormalige Joegoslavië en MFO zijn één keer op missie geweest. Daarentegen 
zijn veteranen van de Eerste en Tweede Golfoorlog, UNAMIC/UNTAC, Kosovo-crisis, 
OEF/ISAF, SFIR en overige minder in deze peiling vertegenwoordigde missies 
relatief vaker uitgezonden. 

De deelnemende UNIFIL-veteranen hadden een relatief lagere rang in vergelijking 
met de andere missies (56,8% was soldaat/korporaal bij dienstverlaten). 

 

8.2 Status veteraan 
 

Van alle deelnemers hechten UNIFIL-veteranen de meeste waarde aan de 
veteranenstatus, gevolgd door veteranen van de Eerste en Tweede Golfoorlog 
veteranen (zie tabel 17). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17 – Waarde status veteraan per missie: (heel erg) veel 

 

Deelnemers per missie  Waarde status veteraan  
(heel erg) veel 

UNIFIL (1979 – 1985) 77,6% 

Eerste Golfoorlog (1987 - 1989) 74,5% 
 

Tweede Golfoorlog (1990 - 1991) 74,3% 
 

Kosovo-crisis (1998 - 2000) 74,1% 
 

Voormalig Joegoslavië (1991 – 
heden) 

72,4% 
 

MFO 70,7% 
 

OEF, ISAF (2002 - heden) 70,6% 
 

UNAMIC/UNTAC (1992 - 1993) 70,0% 
 

SFIR (2003 - 2004) 68,6% 
 

Kleinere missies (< 100 personen) 64,4% 
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8.3 Onvoldoende begrip en waardering van de omgeving 
 

Vooral SFIR-veteranen ervaren onvoldoende begrip van de Nederlandse bevolking 
en de Nederlandse politiek (resp. 43,4% en 46,7% ) en vooral UNIFIL-veteranen 
ervaren onvoldoende waardering van de Nederlandse bevolking (resp. 36,2% en 
38,9%) (zie Tabel 18a). 

UNIFIL-veteranen ervaren het meeste onvoldoende begrip en waardering van de 
media (resp. 42,7% en 38,9%) 

Tabel 18a – Onvoldoende begrip en waardering per missie 

Wanneer naar de meer directe omgeving en de lokale bevolking van het 
uitzendgebied van de veteranen gekeken wordt, zijn de volgende verschillen te 
constateren tussen missies als het gaat om onvoldoende begrip en waardering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18b – Onvoldoende begrip en waardering per missie 

 

Deelnemers per 
missie  

Onvoldoende begrip 
en waardering 
Nederlandse 

bevolking 

Onvoldoende begrip 
en waardering 

Nederlandse politiek 

Onvoldoende begrip 
en waardering media 

Begrip Waardering Begrip Waardering Begrip Waardering 

UNIFIL (1979 – 1985) 39,9% 36,2% 46,1% 38,9% 42,7% 38,9% 

Eerste Golfoorlog (1987 
- 1989) 

26,1% 26,1% 38,1% 29,0% 32,4% 29,0% 

Tweede Golfoorlog 
(1990 - 1991) 

25,7% 22,8% 38,2% 35,3% 31,6% 35,3% 

Kosovo-crisis (1998 - 
2000) 

30,0% 22,2% 39,6% 35,8% 37,2% 35,8% 

Voormalig Joegoslavië 
(1991 – heden) 

31,0% 26,6% 38,9% 34,6% 37,0% 34,6% 

MFO (1982-1995) 26,8% 23,2% 26,2% 35,7% 36,9% 35,7% 

OEF, ISAF (2002 - 
heden) 

36,9% 31,2% 41,9% 36,4% 37,3% 36,4% 

UNAMIC/UNTAC (1992 
- 1993) 

26,0% 24,9% 42,9% 29,9% 30,5% 29,9% 

SFIR (2003 - 2004) 43,4% 33,1% 46,7% 37,2% 41,7% 37,2% 

Kleinere missies (< 100 
personen) 

28,8% 23,9% 38,6% 34,2% 31,5% 30,7% 

Deelnemers per missie  Onvoldoende begrip en 
waardering familie en 

vrienden 

Onvoldoende begrip en 
waardering lokale 

bevolking 
uitzendgebied 

Begrip Waardering Begrip Waardering 

UNIFIL (1979 – 1985) 20,0% 12,4% 7,0% 5,1% 

Eerste Golfoorlog (1987 - 1989) 8,0% 6,8% 11,9% 8,0% 

Tweede Golfoorlog (1990 - 1991) 4,4% 1,5% 14,7% 13,2% 

Kosovo-crisis (1998 - 2000) 7,5% 4,8% 10,6% 10,2% 

Voormalig Joegoslavië (1991 – 
heden) 

9,9% 5,8% 17,1% 15,8% 

MFO (1982-1995) 8,3% 4,8% 8,3% 9,5% 

OEF, ISAF (2002 - heden) 9,3% 3,7% 17,4% 12,6% 

UNAMIC/UNTAC (1992 - 1993) 7,3% 7,9% 7,9% 7,3% 

SFIR (2003 - 2004) 12,0% 5,0% 17,4% 13,6% 

Kleinere missies (< 100 personen) 9,0% 6,8% 10,9% 10,1% 
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Vooral UNIFIL-veteranen ervaren relatief vaak onvoldoende begrip en waardering 
van familie en vrienden (resp. 20,0% en 12,4%)(zie Tabel 18b). Veteranen die zijn 
uitgezonden naar voormalige Joegoslavië, OEF/ISAF en SFIR hebben relatief vaak 
onvoldoende begrip en waardering ervaren van de lokale bevolking in het 
uitzendgebied.  

 

8.4 Onvoldoende steun  

 

Relatief meer UNIFIL- en MFO-veteranen ervoeren onvoldoende steun tijdens en na 
de uitzending van hun leidinggevenden, collega’s en thuisfront (zie Tabel 19). 

SFIR-, OEF/ISAF-veteranen en veteranen van minder in dit panel 
vertegenwoordigde missies ervoeren relatief vaker onvoldoende steun tijdens en na 
de uitzending van hun leidinggevenden. 

Tabel 19 – Onvoldoende steun leidinggevenden, collega’s en thuisfront 

 

Deelnemers per missie  Onvoldoende steun 
leidinggevenden 

Onvoldoende steun 
collega’s 

 

Onvoldoende steun 
thuisfront 

 

UNIFIL (1979 – 1985) 28,8% 15,3% 11,8% 

Eerste Golfoorlog (1987 - 1989) 14,2% 4,0% 2,8% 

Tweede Golfoorlog (1990 - 1991) 11,8% 2,9% 0,7% 

Kosovo-crisis (1998 - 2000) 16,0% 5,1% 3,4% 

Voormalig Joegoslavië (1991 – 
heden) 

18,3% 7,0% 3,6% 

MFO (1982-1995) 19,0% 8,3% 6,0% 

OEF, ISAF (2002 - heden) 17,8% 5,4% 2,6% 

UNAMIC/UNTAC (1992 - 1993) 15,8% 3,4% 5,6% 

SFIR (2003 - 2004) 22,7% 6,2% 5,0% 

Kleinere missies (< 100 personen) 21,2% 6,8% 3,0% 
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8.5 Behoefte aan meer waardering 

 

OEF/ISAF-, SFIR-, UNIFIL- en UNAMIC/UNTAC-veteranen hebben relatief het meest 
behoefte aan meer waardering (resp. 33,8%, 33,5%, 30,2% en 29,9%) (zie Figuur 
4).  

Figuur 4 - Behoefte aan meer waardering per missie 

 

8.6 Behoefte aan (zeer) veel steun en nazorg na terugkeer 

 

Relatief meer UNIFIL-veteranen hadden (zeer) veel behoefte aan steun en nazorg 
na terugkeer van hun missie (20,6%) (zie Figuur 5). 

Figuur 5 - Behoefte (zeer) veel steun en nazorg per missie 

 



35 

8.7 Onderling contact 

 

MFO-, UNIFIL- en UNAMIC/UNTAC-veteranen hebben overwegend onderling contact 
in reünieverband, terwijl veteranen van SFIR, OEF, ISAF en Kosovo meer gebruik 
maken van email en telefoon voor onderling contact (zie Figuur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 – Onderling contact via reünie versus email/telefoon 

 

8.8 Behoefte aan (zeer) veel contact met andere veteranen 

 

Relatief veel veteranen van UNIFIL, UNAMIC/UNTAC en MFO hebben (zeer) veel 
behoefte aan contact met andere veteranen (18,9%) (zie Figuur 6). 

Figuur 7 - Behoefte (zeer) veel contact met andere veteranen per missie 
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9 Conclusies 
 

1. De opstart van het veteranenpanel levert een breed palet op van 
deelnemende veteranen met een veteranenpas die diverse missies 
vertegenwoordigen. De groep veteranen die heeft gediend in voormalig 
Joegoslavië is relatief sterk vertegenwoordigd in het veteranenpanel. De 
meeste deelnemers zijn eenmalig uitgezonden en dertig procent is vaker 
uitgezonden geweest. Ruim een derde was bij het verlaten van de dienst 
soldaat/korporaal, een derde was onderofficier en bijna dertig procent was 
officier. Deelnemers zijn overwegend mannen met een gemiddelde leeftijd 
van 49 jaar. De grootste groep deelnemers is van middelbare leeftijd (45-
64 jaar) en is getrouwd of samenwonend, al dan niet met kinderen.  

2. Het responsepercentage is 45%. Dat is relatief hoog voor deze doelgroep, 
maar is naar verwachting niet representatief voor de algemene 
veteranenpopulatie. Veteranen die zich identificeren met de 
veteranenstatus zullen relatief sterker vertegenwoordigd, zijn alsook 
degenen die behoefte hebben aan het delen van hun meningen en 
opvattingen rondom erkenning en zorg.  

3. De term veteraan associëren deelnemers vooral met militair, ervaring, oud 
en uitgezonden. Op basis van de stellingen die zijn voorgelegd aan de 
deelnemers en de toelichtingen die veteranen gaven over het ‘veteraan 
zijn’ kan worden geconcludeerd dat veteranen overwegend met trots en 
voldoening terugkijken op hun missie. Een kleine minderheid lijkt negatieve 
gevolgen te hebben overgehouden aan de missie. 

4. Bijna driekwart van de deelnemers hecht (heel) veel waarde aan de status 
van veteraan. Vooral UNIFIL- en Golfoorlog-veteranen vinden het veteraan 
zijn belangrijk. Op basis van toelichtingen die deelnemers gaven, kan 
worden geconcludeerd dat een grote groep veteranen vooral trots is op de 
status van veteraan, maar er is ook een aanzienlijk groep deelnemers die 
daar wat onverschilliger in staat. 

5. Deelnemers ervaren met name begrip en waardering van collega-
veteranen, de commandant van de eenheid en familie en vrienden. Het 
meeste waarde hechten deelnemers aan aandacht van de media, de 
Nederlandse Veteranendag en materiële uitingen, zoals een medaille, 
financiële voordelen, kortingen, privileges e.d.  

6. De minste begrip en waardering ervaren ze van de media, de Nederlandse 
bevolking en de Nederlandse politiek. Vooral UNIFIL- en SFIR-veteranen 
ervaren relatief onvoldoende begrip en waardering van de politiek, de 
samenleving en de media. Uit de toelichtingen over de behoefte aan meer 
waardering komt naar voren dat zij een gebrek aan waardering ervaren in 
Nederland voor het werk van militairen en veteranen, evenals een 
gebrekkige kennis over de Nederlandse militaire inzet tijdens internationale 
operaties.  

7. Veertien procent van de deelnemers had (zeer) veel behoefte aan steun en 
nazorg na terugkeer van de uitzending. Een vergelijking tussen missies laat 
zien dat twintig procent van de responderende UNIFIL-veteranen (zeer) 
veel behoefte had aan steun en nazorg. Op basis van de toelichtingen over 
de behoefte aan steun en nazorg na terugkeer van de uitzending kwam ook 
naar voren dat een kleine groep veteranen aangeeft geen of onvoldoende 
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nazorg heeft gekregen en/of ook op wat langere termijn pas problemen 
heeft ervaren. 

8. Vijfenzestig procent van de deelnemers heeft contact met andere 
veteranen, vooral via e-mail, telefoon, in reünieverband en via internet. 
Vooral de jongere generatie veteranen heeft voornamelijk contact via email 
en telefoon en de wat oudere generatie veteranen vooral in reünieverband. 

9. Relatief veel veteranen van UNIFIL, UNAMIC/UNTAC en MFO hebben 
behoefte aan contact met andere veteranen.  

10. Op basis van een aantal stellingen geven veel deelnemers aan veel gehad 
te hebben aan de kameraadschap tijdens de missie. Ongeveer de helft van 
de deelnemers praat graag met andere veteranen over zijn ervaringen. 
Weinig deelnemende veteranen vinden het moeilijk om over hun ervaringen 
te vertellen. 

11. Twintig procent van de deelnemers, met name de panelleden, zouden iets 
willen betekenen voor andere veteranen op het gebied van geestelijke 
ondersteuning vanuit hun gedeelde ervaringen.  

12. Deelnemers die vaker willen meedoen aan het panel verschillen doorgaans 
van deelnemers die eenmalig hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
Zoals kan worden verwacht, hechten zij meer waarde aan de status 
veteraan, ervaren zij minder begrip en waardering van hun omgeving, en 
hebben zij meer behoefte aan waardering, steun en nazorg na terugkeer 
van de uitzending. Ook hebben zij meer contact met andere veteranen en 
ook meer behoefte aan dat contact.  
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10  Aanbevelingen 
 

1. Het is aan te bevelen de resultaten van deze eerste peiling onder de 
aandacht te brengen van partijen waarmee het Vi samenwerkt: het 
Ministerie van Defensie, het Veteranen Platform, het LZV, de Initiatiefgroep 
Nuldelijn Veteranen en de vakbonden (contactraad). Vervolgpeilingen 
worden inhoudelijk met deze partners voorbereid.  

2. Het is aan te bevelen een groot aantal veteranen dat aangeeft iets te 
willen doen voor andere veteranen te organiseren en actief in te zetten. 
Het Vi neemt initiatieven om deze mensen bijeen te brengen en 
daadwerkelijk in te zetten.  

3. Vanuit de open antwoorden blijkt dat een aanzienlijke groep veteranen 
onvoldoende op de hoogte is van de voorzieningen en faciliteiten die het 
Vi, het Ministerie van Defensie en anderen bieden. Door middel van een 
actief voorlichtingsbeleid, intensivering van de contacten met media en 
door een pro-actieve opstelling in het algemeen kan meer bekendheid 
worden gegeven aan bestaande voorzieningen, activiteiten en 
programma’s.  

4. Kameraadschap en loyaliteit zijn belangrijke aspecten voor veel veteranen. 
In toekomstige peilingen wordt uitgezocht op welke manieren veteranen 
met andere veteranen contact onderhouden en hoe het Vi dit kan 
ondersteunen en versterken. Specifieke groepen die aangeven dat zij daar 
relatief veel behoefte aan hebben (UNIFIL, UNAMIC/UNTAC, MFO) 
verdienen daarbij speciale aandacht. 

5. Veteranen uit sommige missies (UNIFIL, OEF, ISAF en SFIR) geven aan dat 
zij meer behoefte hebben aan waardering en nazorg in vergelijking met 
andere groepen. Deze groepen verdienen dan ook specifieke aandacht in 
de voorlichting en in de nazorg.  

6. In vervolgpeilingen is het van belang te differentiëren naar leeftijd, missie 
en krijgsmachtdeel. 

7. Op basis van de relatieve hoge response lijkt het voor veel veteranen van 
belang te zijn dat zij hun verhaal kunnen vertellen. Vergroot de 
mogelijkheden en de kanalen hiervoor. 
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Bijlage A 

 
Aankondiging veteranenpanel 

 
Het Veteraneninstituut zet zich in voor de maatschappelijk erkenning en het 
welzijn van veteranen. Daarbij is de mening van veteranen zelf natuurlijk van 
groot belang. Het Veteraneninstituut heeft daarom Blauw Research, een 
geregistreerd en onafhankelijk onderzoekbureau, gevraagd een veteranenpanel 
op te zetten waarin veteranen hun mening kunnen geven over aspecten rondom 
erkenning en welzijn. 

 
Graag nodigen we u uit om aan dit online panel mee te doen. Dit houdt in dat u 
een of enkele malen per jaar van Blauw Research een vragenlijst zult 
ontvangen, via de mail, met het verzoek deze in te vullen. Een eerste vragenlijst 
zal in de loop van december worden verzonden. We zouden het zeer op prijs 
stellen als u aan dit panel wilt meedoen en de vragen die Blauw Research u 
toestuurt, wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst zal ca. 10 minuten in 
beslag nemen.  
 
In deze eerste vragenlijst vragen wij u, of u bereid bent ook in de toekomst van 
dit panel mee te doen. De resultaten van deze vragen zullen regelmatig 
gepubliceerd worden via de website van het Veteraneninstituut en Checkpoint. 
De deelnemers aan het panel ontvangen rechtstreeks een samenvatting van de 
resultaten. 

 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.  

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jos Weerts 
Hoofd Kennis- en onderzoekscentrum 
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