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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, de dienstverlening van het Veteraneninstituut (Vi) en de Nederlandse
Veteranendag.
•
Veteranen hechten het meeste belang aan het herdenken van omgekomen militairen en de waardering en nazorg
voor veteranen. Ook de dienstverlening van het Vi is belangrijk. Het minste belang hechten veteranen aan de
veteranendag in hun regio of gemeente.
Waardering
•
Een grote groep veteranen voelt zich gewaardeerd door verschillende partijen of staat hier neutraal tegenover. Het
meest gewaardeerd voelen veteranen zich door de directe omgeving en het minst door de samenleving. Zo’n 5% van
de veteranen geeft aan zich op geen enkele wijze gewaardeerd te voelen.
•
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. De oudere veteranen voelen zich vaker veteraan en zij
zijn ook trotser op hun veteranenstatus in vergelijking met de jongere groepen. Zij zijn ook vaker lid van een
veteranenvereniging en nemen ook vaker deel aan activiteiten voor 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.

Invloed van de uitzending
•
Ruim 70% van de veteranen blikt positief terug op de uitzending.
•
Ongeveer de helft van de veteranen denkt regelmatig of vaak terug aan de uitzending en een op de vijf verlangt
regelmatig terug naar de uitzending
•
71% van de veteranen heeft geen klachten na de uitzending.
•
Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de uitzending(en) hun leven (zeer) positief heeft/hebben
beïnvloed. Ongeveer 5% geeft aan dat de invloed (zeer) negatief was. Dat zijn met name de mensen die nu nog
klachten ervaren van hun uitzending(en).
Overgang naar de burgermaatschappij
•
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. Als binnen de verschillende leeftijdscategorieën
wordt gekeken, dan blijkt dat veteranen die problemen (hebben) ervaren na hun uitzending vaker een moeizame
overgang doormaken.
•
85% van de veteranen heeft zijn of haar plek weer gevonden in de burgermaatschappij. Ook hier geldt dat hoe
jonger men is, hoe vaker men aangeeft nog niet op zijn of haar plek te zijn. Daarnaast zijn veteranen die nu nog
problemen ervaren die gerelateerd zijn aan de uitzending minder vaak op hun plek. Degenen die aangeven zich
nog niet op de plek te voelen in de burgermaatschappij, zijn vaak ook minder positief over de kwaliteit van het
leven. Dat geldt binnen alle leeftijdscategorieën.
Opvallendste resultaat
De resultaten van dit onderzoek komen grotendeels overeen met de resultaten van het onderzoek uit 2015.
Een bijdrage van dit onderzoek is dat (nog) duidelijker is geworden dat het ervaren van problemen gerelateerd aan de
uitzending een belangrijke factor is voor het al dan niet doormaken van een moeizame overgang, het vinden van je plek
in de burgermaatschappij en het ervaren van een bepaalde mate van kwaliteit in het huidige leven.

Het Veteraneninstituut doet onderzoek onder de veteranen om zicht te krijgen op behoeften, opvattingen 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 wat meer aandacht te besteden aan het onderwerp transitie van de militaire wereld naar de
burgermaatschappij. De reden hiervoor is dat we graag willen weten hoe veteranen dit proces ervaren, waar zij tegen
aanlopen, waar hun behoeften en ook hun uitdagingen liggen. Inzicht hierin kan het Vi helpen haar dienstverlening op
dit gebied beter toe te snijden op de wensen en behoeften van veteranen.
Voor het onderzoek zijn 1.000 veteranen uitgenodigd en 448 veteranen hebben deelgenomen. Dit is een respons van
45%. 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 Veteraneninstituut en Veteranenloket
•
Waardering die veteranen ervaren
•
Veteranendag
•
Veteraan voelen
•
Terugkijken op de uitzending
•
Overgang naar de burgermaatschappij
Per onderwerp wordt gekeken naar verschillen in relatie tot leeftijd. Als er verschillen zijn, wordt dat vermeld bij het
betreffende onderwerp.

Aantal

%

Geslacht
Man
Vrouw

426
22

95
5

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

29
134
187
98

6
30
42
22

Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Weduwnaar

51
348
13
36

11
78
3
8

2
46
7
206

10
2
46

180

40

7

2

Woonsituatie
Thuiswonend
Alleenstaand
Alleenstaand met kind(eren)
Samenwonend zonder
kind(eren)
Samenwonend met
kind(eren)
Overig
Opleidingsniveau
Geen of lager onderwijs
Lager voorbereidend
beroeps
onderwijs
Middelbaar algemeen
vormend
onderwijs
Middelbaar
beroepsonderwijs
Hoger algemeen vormend
onderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Wetenschappelijk
onderwijs
Inkomen
Geen of minder dan
modaal
Een tot twee keer modaal
Mee dan twee keer modaal
Wil ik niet zeggen
Arbeidsmarktpositieb
Opleiding
Betaald werkzaam
Onbetaald werkzaam
Werkloos
Met pensioen
Arbeidsongeschikt

9
48

2
11

116

26

122

27

32

7

90
30

20
7

121

27

219
58
49

49
13
11

6
257
24
14
179
16

1
58
5
3
40
4

Demografische kenmerken
respondenten
•

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de respondenten ouder is dan
50 jaar, gehuwd is, samenwoont (al dan niet met kinderen), ten minste
middelbaar beroepsonderwijs heeft genoten 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 40% van de respondenten is met
pensioen.

•

De demografische kenmerken van de responsgroep verschillen duidelijk
met de responsgroep van 2015 en is meer gelijk aan die van 2014. De
responsgroep van 2015 was jonger, bestond bijna voor de helft uit vrouwen
en was vaker actief op de arbeidsmarkt. Een verschil met 2014 is dat er
geen veteranen zijn meegenomen die ouder zijn dan 75 jaar.

•

De responsgroep is niet geheel representatief voor de veteranenpopulatie
in het veteranenpasbestand. De resultaten zullen daarom worden gewogen
op leeftijd en geslacht. Hierdoor zijn de resultaten wel generaliseerbaar
naar de gehele veteranengroep en kan er dus worden gesproken over “de
veteranen” in plaats van “de respondenten.

Aantal

%

Gediend bij …
Koninklijke Marine
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechaussee

101
289
60
26

23
65
14
6

Rang of stand bij verlaten dienst
Soldaatc
Korporaalc
Onderofficier
Officier

120
102
144
81

27
23
32
18

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

60
48
92
78
69
146

14
11
10
18
16
33

Aantal missies
1
Meer dan 1 keer

302
144

68
32

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

67
85
161
176
70

15
19
36
39
16

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

57
69
11
12
164
22
53
16
44

13
15
3
3
37
5
12
4
10

Militair verleden
• De meeste respondenten hebben gediend bij de Koninklijke Landmacht. Meer
dan 30% verliet de dienst als onderofficier.
• De duur van de militaire loopbaan varieert van 1 tot 42 jaar. Voor tweederde
van de respondenten duurde een militaire loopbaan langer dan 6 jaar.
• Veruit de meeste respondenten hebben aan één missie deelgenomen.
Driekwart heeft aan een missie deelgenomen in de periode tussen 1988 en
2005 en ongeveer één op de vijf heeft aan een recente missie deelgenomen
(na 2005). Meer dan een derde van de respondenten heeft missie-ervaring
opgedaan in voormalig Joegoslavië.

Veteranen positief over veteranenbeleid en de
uitvoering daarvan

In het algemeen zijn veteranen positief over het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Het meest positief
zijn zij over het herdenken van omgekomen militairen, de dienstverlening van het Vi en de Nederlandse
Veteranendag.
In vergelijking met voorgaande jaren is het beeld stabiel positief als het gaat om de waardering van het
veteranenbeleid en de uitvoering daarvan.
De jongere groep veteranen (<50 jaar) is iets negatiever over het uitdragen van waardering dan de oudere
veteranen. Jonge veteranen hebben vaker geen mening over de regionale veteranendag en die van het eigen
krijgsmachtdeel.

Herdenken, waardering, nazorg en diensten Vi
voor veteranen het belangrijkst

Veteranen vinden bijna alle onderdelen van het veteranenbeleid die worden bevraagd belangrijk. Het meeste
belang hechten zij aan het herdenken van omgekomen militairen en de waardering en nazorg voor veteranen. Ook
de dienstverlening van het Vi scoort hoog. Vrijwel iedereen vindt ook dat (heel) belangrijk.
Het minste belang wordt gehecht aan de veteranendag in de regio of gemeente of van het eigen krijgsmachtdeel.
De oudste categorie veteranen hecht hieraan verhoudingsgewijs nog het meeste belang.

Dienstverlening Veteraneninstituut en
Veteranenloket

De linker grafiek laat zien welke specifieke diensten van het Vi door veteranen zijn afgenomen. Er zijn 333
veteranen (75%) die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek diensten hebben afgenomen van
het Veteraneninstituut. Het merendeel noemt hier het lezen/doorbladeren van Checkpoint.
Driekwart van veteranen die gebruik hebben gemaakt van een van de diensten is hierover (zeer) tevreden.

Er zijn 73 (16%) veteranen die contact hebben gezocht met het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. De
rechter 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 89% (zeer) tevreden over de wijze waarop hij/zij is geholpen.
Het zijn met name de oudere veteranen (66 jaar en ouder) die contact zoeken met het Veteranenloket.

Veteranen voelen zich redelijk gewaardeerd

Een grote groep veteranen voelt zich gewaardeerd door verschillende partijen of staat hier neutraal
tegenover. Het meest gewaardeerd voelen veteranen zich door de directe omgeving en het minst
door de samenleving. Zo’n 5% van de veteranen geeft aan zich op geen enkele wijze gewaardeerd te
voelen.
Jonge veteranen voelen zich minder gewaardeerd door Defensie, de media en de samenleving. Er is
geen verschil als het gaat om de waardering vanuit de directe omgeving. Dit beeld van de jonge
veteraan die minder tevreden is over de waardering voor veteranen door de overheid/Defensie klopt
met het beeld dat op pagina 9 wordt geschetst. Het wordt, ook door hen, wel heel belangrijk
gevonden.

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. Bijna 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 (Publieke Opinie onderzoek 2016). 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 veteranen is ook 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.

Trots op veteranenstatus

Bijna driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn, 60% voelt zich veteraan en de helft
van de veteranen voelt zich verbonden met andere veteranen. Men draagt het veteraan zijn echter niet
zo vaak actief uit. Van de veteranen is 40% lid van een veteranenvereniging en ook 40% neemt wel eens
deel aan bepaalde activiteiten voor veteranen, zoals reünies.
De oude categorie veteranen voelt zich vaker veteraan, voelt zich vaker verbonden met andere
veteranen en draagt dit ook vaker actief uit. Zij zijn ook vaker lid van een veteranenvereniging en nemen
ook vaker deel aan activiteiten voor veteranen.

Terugblik op de uitzending(en)

Ruim 70% van de veteranen blikt positief terug op de uitzending(en), ruim 20% zowel positief als negatief en
5% negatief.
Ongeveer de helft van de veteranen denkt een paar keer per maand of vaker terug aan de uitzending(en) en
20% verlangt een paar keer per maand of vaker terug naar de uitzending(en).
Jonge veteranen (<50 jaar) geven vaker aan dat zij terugverlangen naar de uitzending(en).

Invloed van de uitzending(en) op het leven

Een ruime meerderheid van de veteranen heeft geen (gezondheids)klachten overgehouden aan de
uitzending(en). Ongeveer 14% van de veteranen geeft aan klachten te hebben gehad, maar dat deze nu
voorbij zijn en 15% geeft aan nog steeds klachten te hebben.
Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de uitzending(en) hun leven (zeer) positief heeft/hebben
beïnvloed. Ongeveer 5% geeft aan dat de invloed alleen maar (zeer) negatief was. Dat zijn met name de
mensen die nu nog klachten ervaren van hun uitzending(en).
Veteranen die momenteel nog klachten ervaren die gerelateerd zijn aan de uitzending(en) rapporteren een
lagere kwaliteit van leven op dit moment. Dat geldt binnen alle leeftijdsgroepen.

Overgang van ‘militaire wereld’ naar
burgermaatschappij

Voor bijna de helft van de veteranen is de overgang naar de burgermaatschappij (zeer) gemakkelijk gegaan.
27% geeft aan (veel) moeite te hebben gehad met deze overgang. Hier is een verschil in leeftijd zichtbaar:
veteranen die jonger zijn dan 50 jaar geven vaker aan moeite te hebben (gehad) met deze overgang. Als
binnen de verschillende leeftijdscategorieën wordt gekeken, dan blijkt dat veteranen die problemen (hebben)
ervaren na hun uitzending vaker een moeizame overgang doormaken.
Veteranen die moeite hebben met de overgang noemen 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.

Je plek vinden in de burgermaatschappij

Van de veteranen geeft 85% aan uiteindelijk wel zijn of haar plek gevonden te hebben in de burgermaatschappij. Aan de
15% 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 of ziek / arbeidsongeschikt zijn, 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. Daarnaast zijn veteranen die nu nog problemen ervaren die gerelateerd zijn aan de uitzending
minder vaak op hun plek en zij die aangeven zich nog niet op de plek te voelen in de burgermaatschappij, zijn ook vaak
minder positief over de kwaliteit van het leven. Dat geldt binnen alle leeftijdscategorieën.

Steekproef, dataverzameling en respons
Steekproef
Eind augustus 2016 hebben we een steekproef getrokken uit het veteranenpasbestand van het Veteraneninstituut.
Hierin zitten alle veteranen die een veteranenpas hebben. Er is een a-selecte steekproef getrokken van 1.000
veteranen in de leeftijd tot en met 75 jaar.
Dataverzameling
Op 13 september hebben de deelnemers aan het onderzoek een uitnodigingsbrief ontvangen. In eerste instantie is
het onderzoek alleen digitaal uitgezet. Deelnemen aan het onderzoek was mogelijk 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. Om de respons te verhogen is besloten alsnog een schriftelijke vragenlijst te versturen. Deze is
verstuurd op 5 oktober. De sluitingsdatum van het onderzoek was14 oktober.
Respons
In totaal hebben 448 veteranen de vragenlijst ingevuld. De respons komt hiermee op 45%. Om uitspraken te
kunnen doen over veteranen uit het veteranenpasbestand hebben we de resultaten gewogen naar leeftijd en
geslacht. Hierdoor kunnen de resultaten worden gegeneraliseerd naar de veteranenpopulatie uit het
veteranenpasbestand.

