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Veteranenbeleid
•
Veteranen zijn over het algemeen tevreden over het veteranenbeleid en de dienstverlening. Het meest positief zijn
zij over het herdenken van omgekomen militairen en de Nederlandse Veteranendag. Het minst positief zijn
veteranen over de veteranendag van het eigen krijgsmachtdeel.
•
Veteranen hechten het meeste belang aan nazorg voor veteranen, het herdenken van omgekomen militairen en
de waardering voor veteranen. Het minste belang hechten veteranen aan de veteranendag in hun regio of
gemeente.
Waardering
•
Veteranen voelen zich redelijk gewaardeerd. Het meest gewaardeerd voelen veteranen zich door de directe
omgeving en het minst gewaardeerd door de samenleving.
•
Een ruime meerderheid van de veteranen geeft aan dat het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag
(NLVD) de maatschappelijke erkenning voor veteranen bevordert. Dat is in lijn met hetgeen is gevonden onder de
Nederlandse bevolking.
•
Driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn. Vrouwen voelen zich minder vaak veteraan dan
mannen, identificeren zich daar minder mee, maar zijn wel net zo trots op het feit dat ze veteraan zijn. Oudere
veteranen zijn vaker lid van een veteranenvereniging dan jongere veteranen en nemen ook meer deel aan
activiteiten die specifiek gericht zijn op veteranen.
Dienstverlening
•
Veteranen zijn erg tevreden over de dienstverlening van het Veteraneninstituut in het algemeen en van het
Veteranenloket in het bijzonder. De Checkpoint wordt het meest genoemd als dienst van het Vi waarvan men
gebruikmaakt. Contact zoeken met het Veteranenloket gebeurt vooral voor een algemene dienst, zoals het
aanvragen van een treinkaartje.
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Invloed van de uitzending
•
Driekwart van de veteranen kijkt positief terug op de uitzending
•
Bijna de helft van de veteranen heeft geen moeite ervaren bij de overgang van de militaire wereld naar de
burgermaatschappij. Veteranen die aangeven meer moeite te hebben met de overgang zijn vaak jonge
veteranen. Het lijkt erop dat het wennen aan de burgermaatschappij tijd kost.
•
82% van de veteranen heeft zijn of haar plek weer gevonden in de burgermaatschappij. Ook hier geldt, net
als bij de overgang naar de burgermaatschappij, dat hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft nog niet op
zijn of haar plek te zijn.
•
Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de uitzendervaringen een (zeer) positieve invloed op hun
leven hebben.
Klachten en hulpverlening
•
74% geeft aan geen klachten te hebben ervaren die gerelateerd zijn aan de uitzending. 12% heeft dergelijke
klachten ervaren, maar nu niet meer en 14% ervaart nog steeds klachten. Als veteranen klachten (hebben)
ervaren, dan is ongeveer driekwart van die klachten psychisch, een derde lichamelijk en de rest valt onder
de categorie ‘anders’. Met name jonge veteranen geven aan nu nog klachten te ervaren van hun uitzending.
Het merendeel van de veteranen met uitzendgerelateerde klachten zoekt hulp voor zijn of haar klachten.
Vrouwen zoeken iets vaker hulp voor hun psychische klachten dan mannen.
•
60% van de veteranen die gebruik hebben gemaakt van professionele hulpverlening is hier tevreden over,
14% niet. Zij die niet tevreden zijn geven veelal aan dat zij niet worden begrepen door de hulpverlener. Hulp
wordt zowel in de civiele sector gezocht als bij aan defensie gerelateerde instituten. De verhouding is
ongeveer 52% civiel, 37% defensie gerelateerd en 11% beiden.
Opvallendste resultaat
Het kost tijd om ervaringen uit de militaire wereld een plek te geven en verder te gaan met het leven in de
burgermaatschappij. Jonge veteranen zitten nog in dit proces en daarom geven zij vaker aan dat zij moeite
hebben met de overgang, nog geen plek hebben gevonden in de burgermaatschappij en rapporteren zij iets vaker
dat zij momenteel nog last hebben van uitzendgerelateerde klachten.
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Het Veteraneninstituut doet onderzoek onder de veteranen om zicht te krijgen op wensen, behoeften en ervaringen van
veteranen. De thema’s die in dit onderzoek worden behandeld zijn het veteranenbeleid, de dienstverlening door het
Veteraneninstituut (Vi) en de invloed van de uitzending op de rest van het leven.
Dit jaar is ervoor gekozen evenveel mannelijke als vrouwelijke veteranen uit te nodigen om deel te nemen aan het
onderzoek. De reden hiervoor is dat we graag willen weten of vrouwelijke veteranen andere wensen, behoeften en
ervaringen hebben dan mannelijke veteranen. Als dat het geval is, kan het Vi de dienstverlening beter toesnijden op
hun wensen en behoeften.
Voor het onderzoek zijn 3520 veteranen uitgenodigd en 1505 veteranen hebben deelgenomen. Dit is een respons van
43%. De demografische kenmerken en het militaire verleden van de groep respondenten staan op de volgende twee
bladzijden.
De onderwerpen die achtereenvolgens worden behandeld zijn:
•
Oordeel over veteranenbeleid en dienstverlening
•
Belang van veteranenbeleid en dienstverlening
•
Dienstverlening Veteranenloket
•
Dienstverlening Veteraneninstituut
•
Waardering die veteranen ervaren
•
Veteranendag
•
Veteraan voelen
•
Terugkijken op de uitzending
•
Overgang naar de burgermaatschappij
•
Klachten gerelateerd aan de uitzending
•
Hulp voor klachten
•
Tevredenheid over hulp voor klachten
•
Mogelijke verbeteringen nazorg veteranen
•
Invloed van de uitzending op het verdere leven
Per onderwerp wordt gekeken naar verschillen in relatie tot leeftijd en geslacht. Als er verschillen zijn, wordt dat
vermeld bij het betreffende onderwerp.
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Aantal

%

Geslacht
Man
Vrouw

861
644

57,2
42,8

Leeftijd
Tot en met 35
36-50
51-65
66 en ouder

230
604
402
269

15,3
40,1
26,7
17,9

Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Weduwnaar

281
1045
33
146

18,7
69,5
2,2
9,7

8
165
74
611

0,5
11
4,9
40,6

611

40,6

36
26
137

2,4
1,7
9,1

Middelbaar algemeen
vormend
onderwijs

319

21,2

Middelbaar beroepsonderwijs

467

31

Hoger algemeen vormend
onderwijs

146

9,7

Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk onderwijs

309
101

20,5
6,7

Inkomen
Geen of minder dan modaal
Een tot twee keer modaal
Mee dan twee keer modaal
Wil ik niet zeggen

382
744
170
208

25,4
49,4
11,3
13,8

Arbeidsmarktpositieb
Opleiding
Betaald werkzaam
Onbetaald werkzaam
Werkloos
Met pensioen
Arbeidsongeschikt

46
934
78
62
446
68

3,1
62,1
5,2
4,1
29,7
4,5

Woonsituatie
Thuiswonend
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Samenwonend zonder
kind(eren)
Samenwonend met
kind(eren)
Opleidingsniveau
Overig
Geen of lager onderwijs
Lager voorbereidend beroeps
onderwijs
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Demografische kenmerken
respondenten
•

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de respondenten onder
de 50 jaar oud is, gehuwd, samenwoont (al dan niet met kinderen),
ten minste middelbaar beroepsonderwijs genoten heeft en een netto
inkomen heeft van minstens één tot twee keer modaal.

•

Meer dan de helft van de respondenten heeft een betaalde baan
(van twaalf uur of meer per week) en ongeveer 30% van de
respondenten is met pensioen, functioneel leeftijdsontslag, of geniet
van de uitkeringswet gewezen militairen.

•

De demografische kenmerken van de responsgroep verschillen
duidelijk met de responsgroep van 2014. De responsgroep van 2015
is jonger, bestaat bijna voor de helft uit vrouwen en is vaker actief op
de arbeidsmarkt.

•

De resultaten van dit onderzoek zijn representatief voor de veteraan
in de leeftijdsgroep die wij hebben geselecteerd.

Aantal

%

Gediend bij …
Koninklijke Marine
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechaussee

377
939
204
65

25,1
62,4
13,6
4,3

Rang of stand bij verlaten dienst
Soldaatc
Korporaalc
Onderofficier
Officier

400
426
393
286

26,6
28,3
26,1
19,0

Duur militaire loopbaan (in
jaren)
1
2
3-5
6-10
11-20
21-of meer

94
153
238
405
253
360

6,3
10,2
15,9
26,9
16,8
23,9

Aantal missies
1
Meer dan 1 keer

1003
502

66,6
33,4

Inzetperiodeb
Voor 1979
1979-1987
1988-1996
1997-2005
Na 2005

189
198
490
678
287

12,6
13,2
32,6
45,0
19,1

Missie(gebied)
Nieuw-Guinea
Libanon
Golfoorlog
Cambodja
Voormalig Joegoslavië
Kosovo
Afghanistan
Irak
Overigf

171
137
45
39
530
103
128
65
190

11,4
9,1
3,0
2,6
35,2
6,8
8,5
4,3
12,7
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Militair verleden
• De meeste respondenten hebben gediend bij de Koninklijke Landmacht. Bijna
30% verliet de dienst als korporaal.
• De duur van de militaire loopbaan varieerde van 1 tot 43 jaar. Ongeveer twee
derde van de responsgroep had een militaire loopbaan die langer dan 6 jaar
duurde.
• Veruit de meeste respondenten hebben aan één missie deelgenomen. Bijna
80% van de respondenten heeft aan een missie deelgenomen in de periode
tussen 1988 en 2005 en ongeveer één op de vijf respondenten heeft aan een
recente missie deelgenomen(na 2005). Ongeveer 35% van de respondenten
heeft missie-ervaring opgedaan in voormalig Joegoslavië.
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Veteranen tevreden over veteranenbeleid en
dienstverlening

In het algemeen zijn veteranen (zeer) tevreden over het beleid en de dienstverlening. Het meest positief zijn
zij over het herdenken van omgekomen militairen en over de Nederlandse Veteranendag. Het minst positief
zijn veteranen over de veteranendag van het eigen krijgsmachtdeel.
Jonge veteranen zijn minder positief over nazorg en de waardering voor veteranen dan ouderen. Jongere
veteranen zijn met name neutraal over veteranenbeleid en de Nederlandse Veteranendag. Ouderen zijn meer
uitgesproken positief over dienstverlening Vi, herdenkingen en de andere veteranendagen.
Van de veteranen is 3% negatief over het huidige veteranenbeleid en 12% over de huidige nazorg voor
veteranen en de waardering voor veteranen door de overheid/defensie.
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Nazorg, herdenken, waardering en diensten Vi
voor veteranen het belangrijkst

Veteranen vinden bijna alle onderdelen van het veteranenbeleid die worden bevraagd belangrijk. Het meeste
belang hechten de veteranen aan nazorg van militairen, de waardering en het herdenken van omgekomen
militairen. Ook de dienstverlening van het Vi scoort hoog. Vrijwel iedereen vindt dat (heel) belangrijk. Het minste
belang hechten de veteranen aan de veteranendag in hun regio of gemeente.

Vrouwelijke veteranen onder de 35 hechten in vergelijking met de mannen in die leeftijdscategorie nog meer
belang aan veteranenbeleid, nazorg en waardering.
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Dienstverlening Veteraneninstituut

Bovenstaande grafiek laat zien welke specifieke diensten van het Vi door de veteranen zijn afgenomen.
Er zijn 1284 veteranen (85%) die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek diensten hebben
afgenomen van het Veteraneninstituut. Het merendeel noemt hier het lezen/doorbladeren van Checkpoint. Twee
derde van veteranen die gebruik hebben gemaakt van een van de diensten is hier (zeer) tevreden over.
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Dienstverlening Veteranenloket

Er zijn 257 (17%) veteranen die contact hebben gezocht met het Veteranenloket. Bovenstaande grafiek laat zien dat
het merendeel van de veteranen contact heeft gezocht voor een algemene dienst. Dat gaat bijvoorbeeld om het
aanvragen van een treinkaart of het Draaginsigne Veteranen. Van de veteranen die contact hebben gezocht met het
loket is 84% (zeer) tevreden over de wijze waarop hij/zij is geholpen.
Het zijn vaak de wat oudere, mannelijke veteranen die contact zoeken met het loket.
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Veteranen voelen zich redelijk gewaardeerd

In het algemeen oordeelt een grote groep veteranen neutraal of positief op stellingen die ingaan op
de ervaren waardering. Het meest gewaardeerd voelen veteranen zich door de directe omgeving en
het minst gewaardeerd door de samenleving.
Hoe ouder de veteraan, hoe meer men aangeeft gewaardeerd te worden door Defensie, media en
samenleving. Voor de waardering vanuit de directe omgeving geldt dat juist jongere veteranen meer
waardering ervaren en ouderen hier meer neutraal tegenover staan.
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Nederlandse Veteranendag bevordert
maatschappelijke erkenning

Driekwart van de veteranen geeft aan dat het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag (NLVD) de
maatschappelijke erkenning voor veteranen bevordert. Ruim de helft geeft aan dat zij zich meer
gewaardeerd voelen door het plaatsvinden van de NLVD. Het dragen van de witte anjer vindt een
minderheid van de veteranen van belang.
Opvattingen van de veteranen over de NLVD en de witte anjer komen overeen met die van het Nederlandse
publiek. Bijna driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de NLVD een uitstekende manier is om
veteranen te waarderen. Een derde van het Nederlandse publiek geeft aan een witte anjer te willen dragen.
Aan de respondenten is gevraagd hoe zij de berichtgeving rondom de NLVD hebben ervaren. Veteranen zijn
het meest te spreken over berichtgeving op TV en in de geschreven media. Dit beeld komt overeen met het
beeld uit het publieke opinieonderzoek uit 2015.
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Trots op veteranenstatus

Bijna driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn. 60% voelt zich ook veteraan en de
helft van de veteranen voelt zich verbonden met andere veteranen. Men draagt het echter niet zo vaak
uit. Van de respondenten is 42% lid van een veteranenvereniging. 43% neemt wel eens deel aan
bepaalde activiteiten voor veteranen, zoals reünies.

Op dit onderwerp verschillen mannen en vrouwen. Vrouwen voelen zich minder vaak veteraan en voelen
minder onderlinge verbondenheid met andere veteranen. Ook dragen vrouwen minder vaak uit dat zij
veteraan zijn. Daarentegen zijn vrouwen net zo trots op het feit dat zij veteraan zijn als mannen.
Oudere veteranen zijn vaker lid van een vereniging en nemen ook vaker deel aan activiteiten die worden
georganiseerd voor veteranen.
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Positieve terugblik op de uitzending

•

Driekwart van de respondenten kijkt louter positief terug op de uitzending. Een vijfde zowel positief als
negatief en 3% negatief.

•

Gevoelens die opkomen als men terugdenkt aan de uitzending zijn:
– Kameraadschap: 97% in enige mate van toepassing
– Voldoening: 93% in enige mate van toepassing
– Schaamte: 85% helemaal niet van toepassing
– Frustratie: 57% helemaal niet van toepassing

•

Frustratie komt bij 43% van de respondenten in enige mate voor. Frustraties ten tijde van de uitzending
zijn bijvoorbeeld het gebrek aan onderlinge samenwerking en gebrek aan mandaat of middelen,
waardoor de taak niet goed kan worden uitgevoerd. Frustraties na afloop komen voort uit het gevoel dat
de uitzending geen nut heeft gehad, omdat het gewenste effect niet is bereikt of omdat de uitzending
door de media in een negatief daglicht is gesteld.
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Overgang van ‘militaire wereld’ naar
burgermaatschappij soms lastig

Voor bijna de helft van de veteranen is de overgang naar de burgermaatschappij (zeer) gemakkelijk gegaan.
Ongeveer een derde geeft aan (veel) moeite te hebben gehad met de overgang naar de burgermaatschappij.
Hier is een verschil in leeftijd zichtbaar, namelijk hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft moeite te hebben
(gehad) met de overgang.
Redenen die veteranen hebben aangedragen voor hun moeite met deze overgang hebben met name te maken
met het feit dat ze Defensie missen: het missen van de saamhorigheid, de manier waarop mensen met elkaar
omgaan, het samen aan een taak werken en het gevoel dat er voor je wordt gezorgd.
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Je plek vinden in de burgermaatschappij kost
tijd
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•

Van de respondenten geeft 82% aan uiteindelijk wel zijn of haar plek gevonden te hebben in de
burgermaatschappij. Aan de 18% die aangeeft nog niet op zijn of haar plek te zitten, is gevraagd dit toe te
lichten. Geen passende baan kunnen vinden, het gevoel niet begrepen te worden door de mensen in de
burgermaatschappij, het egoïsme in de burgermaatschappij en daaraan gerelateerd het gebrek aan
kameraadschap zijn zaken die vooral worden genoemd.

•

Ook hier is, net als bij de overstap van de militaire wereld naar de burgermaatschappij, een verschil tussen
leeftijdsgroepen gevonden, namelijk hoe jonger, hoe vaker men aangeeft nog niet helemaal de plek te
hebben gevonden.

•

Het lijkt erop dat tijd een belangrijke factor is bij de overgang naar de burgermaatschappij en het opnieuw
een plek vinden in de burgermaatschappij.

Meerderheid geen klachten gerelateerd aan
uitzending

Een ruime meerderheid van de veteranen geeft aan geen (gezondheids)klachten te hebben overgehouden
aan de uitzending. Ongeveer 12% van de veteranen geeft aan dergelijke klachten te hebben gehad, maar dat
deze nu voorbij zijn en 14% geeft aan nog steeds dergelijke klachten te hebben. Hoe jonger de veteraan, hoe
vaker men aangeeft nu nog klachten te ervaren die (deels) gerelateerd zijn aan de uitzending.
Van de veteranen die klachten hebben of hebben gehad, geeft bijna driekwart aan dat deze van psychische
aard waren/zijn, ongeveer 30% ervoer of ervaart lichamelijke klachten en 20% overige klachten. Overige
klachten zijn bijvoorbeeld financiële problemen, relationele problemen en aanpassingsproblemen.
In het RZO-onderzoek ‘Veteraan hoe gaat het met u’? ligt het percentage dat nu nog klachten ervaart op
11%. Het verschil met het wat hogere percentage klachten dat in dit onderzoek wordt gevonden, vloeit
mogelijk voort uit de afwijkende leeftijdsopbouw van de populatie. In de RZO-populatie is 60% ouder dan 50
jaar. Bij het kerngegevensonderzoek is dat 45%.
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Hulpzoekgedrag in geval van klachten

Merendeel van de veteranen zoekt professionele hulp op het moment dat zij klachten ervaren. Voor klachten die
veteranen als ‘anders’ bestempelen wordt minder vaak hulp gezocht. ‘Andere’ klachten zijn bijvoorbeeld moeite
hebben met aanpassen in de samenleving, slapeloosheid, alcoholgebruik, relatieproblemen en financiële
problemen. Die klachten ervaren mensen wel als klachten, maar zij lijken minder mogelijkheden te zien om die
klachten bij een hulpverlener neer te leggen.

Vrouwelijke veteranen zoeken iets sneller hulp voor psychische klachten dan mannelijke veteranen. Dat beeld is
gelijk aan de burgermaatschappij waar vrouwen ook eerder hulp zoeken voor hun psychische klachten.
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Tevredenheid over de hulpverlening

60% van de veteranen die gebruik hebben gemaakt van professionele hulpverlening is hier tevreden over,
14% niet. Hulp wordt zowel in de civiele sector gezocht als bij aan defensie gerelateerde instituten. De
verhouding is ongeveer 52% civiel, 37% defensie gerelateerd en 11% beiden.
Veteranen die niet tevreden zijn over de hulpverlening noemen vaak dat ze zich niet begrepen hebben
gevoeld en dat is onafhankelijk van waar zij die zorg hebben gekregen. Dat kan dus zowel civiele als aan
defensie gerelateerde zorg zijn.
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Wat noemen veteranen als mogelijke
verbeteringen van nazorg
•
•
•
•
•
•
•
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Screening op een later tijdstip
Actief contact zoeken met veteranen om te kijken hoe het gaat: ‘nee zeggen is makkelijker dan zelf een
drempel over stappen’
Beter voorbereiden en begeleiden op de overgang naar de burgermaatschappij
Meer persoonlijke aanpak: individuele gesprekken
Thuisfront actiever betrekken
Betere informatie over nazorgmogelijkheden
Erkenning en begrip voor veteranen

Positieve invloed van de uitzending(en) op het
leven

Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de missie een (zeer) positieve invloed heeft op hun leven.
Ongeveer 3% geeft aan dat de invloed (zeer) negatief was.
Door middel van zes stellingen is gevraagd wat de positieve spin-off is geweest van de ervaringen in het
uitzendgebied. In onderstaande drie stellingen herkenden de meeste respondenten zich: Door mijn
uitzending(en)…
…weet ik beter dan voorheen dat ik moeilijkheden aankan.
…heeft mijn eigen leven voor mij meerwaarde gekregen.
…ben ik meer geneigd om dingen in mijn leven te veranderen die verandering nodig hebben.

Voor deze laatste drie stellingen geldt dat leeftijd van invloed is. Hoe jonger, hoe sterker men het bovenstaande
ervaart.
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Steekproef, dataverzameling en respons
Steekproef
Eind augustus 2015 hebben we een steekproef getrokken uit het veteranenpasbestand van het Veteraneninstituut.
Hierin zitten alle veteranen die een veteranenpas hebben. Omdat wij meer inzicht willen krijgen in de opvattingen
en beleving van vrouwelijke veteranen, hebben we ervoor gekozen alle vrouwelijke veteranenpashouders tot en
met 75 jaar uit te nodigen voor het onderzoek. Dat zijn in totaal 1760 vrouwen. Om een vergelijking met mannen te
kunnen maken is uit hetzelfde veteranenpasbestand een a-selecte steekproef getrokken van 1760 mannen. Ook
hier is de leeftijdsgrens op 75 gesteld.
Dataverzameling
Op 8 september hebben de deelnemers aan het onderzoek een uitnodigingbrief ontvangen. In eerste instantie is
het onderzoek alleen digitaal uitgezet. Deelnemen aan het onderzoek kon door de inlogcodes in te vullen die in de
uitnodigingsbrief stonden. Een week na de eerste brief is de herinneringsbrief bij de mensen op de mat gevallen.
Wegens achterblijvende respons is besloten alsnog een schriftelijke vragenlijst te versturen. Deze is verstuurd op
25 september. De sluitingsdatum van het onderzoek is daardoor verschoven van 25 september naar 9 oktober.
Respons
In totaal hebben 1505 respondenten de vragenlijst ingevuld. Er zijn 3520 vragenlijsten verstuurd. Echter niet
iedereen heeft kunnen meedoen, omdat sommige adressen niet bleken te kloppen (15), iemand in de tussentijd
was overleden (2) en sommige veteranen weer in actieve dienst waren en dus niet konden deelnemen aan het
onderzoek (5). Uiteindelijk was de respons 43% (3498/1505).
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