Kerngegevens veteranen 2017

Veteranenbeleid
•
Veteranen zijn in 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. Dit beeld is gelijk aan de uitkomsten van dit onderzoek in voorgaande jaren.
•
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 overgrote meerderheid van de veteranen voelde zich tijdens of direct na hun uitzending vooral gewaardeerd door
hun collega’s, gevolgd door hun commandant en als laatste door Defensie.
•
De vragen over het gevoel van waardering leveren een wisselend beeld op. Een minderheid van rond de 30% voelt
zich gewaardeerd door de samenleving en media, ongeveer de helft voelt zich gewaardeerd door overheid/ defensie
en de eigen omgeving en circa 60% voelt zich gewaardeerd door collega veteranen en het plaatshebben van de
Nederlandse Veteranendag.
•
Bijna 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.
•
Voor meer dan de helft van de veteranen geldt dat de meeste mensen in hun directe omgeving weten dat zij veteraan
zijn en het merendeel geeft ook aan dat er veelal positief op hen wordt gereageerd als dit bekend wordt. Wel geeft
een kwart aan dat de reactie dubbel is, dus zowel positief als negatief.
•
Op de vraag wat er gedaan moet worden om de veteraan zich meer gewaardeerd te laten voelen, antwoordt bijna
twee derde dat het wel goed is zo. Een derde geeft aan dat er wel wat kan veranderen en noemt dan bijvoorbeeld dat
er in de media op een positievere manier aandacht moet komen voor veteranen, missies en het werken en leven bij
defensie.

Dienstverlening
•
Veteranen zijn 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
•
Bijna 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.
•
75% van de veteranen heeft na de uitzending geen gezondheidsklachten gehad. 13% heef nog steeds klachten.
•
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).

Tenslotte
De resultaten van dit onderzoek komen grotendeels overeen met de resultaten van het onderzoek uit voorgaande
jaren. Omdat het beeld redelijk stabiel is door de jaren heen is het voorstel om dit onderzoek niet meer jaarlijks te doen.

Het Veteraneninstituut doet onderzoek onder veteranen om meer zicht te krijgen op behoeften, opvattingen en
ervaringen van veteranen.
Dit jaar is ervoor gekozen wat meer aandacht te besteden aan het onderwerp waardering. De reden hiervoor is dat we
de discrepantie die er is tussen hoe het Nederlandse publiek veteranen waardeert en hoe dit wordt ervaren door de
veteranen beter willen begrijpen. Het Nederlandse publiek is vaak erg positief over veteranen en heeft veel waardering,
echter dit wordt door de veteranen niet altijd zo ervaren. Inzicht hierin kan het Vi helpen de dienstverlening op dit
gebied beter toe te snijden op de wensen en behoeften van veteranen.
Voor het onderzoek zijn 2.000 veteranen uitgenodigd en 554 veteranen hebben deelgenomen. Dit is een respons van
28%. 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
•
Veteraan voelen
•
Waardering die veteranen ervaren
•
Terugkijken op de uitzending
Per onderwerp wordt gekeken naar verschillen in relatie tot leeftijd en door de tijd heen. Als er verschillen zijn, wordt
dat vermeld bij het betreffende onderwerp.

Aantal

%

Geslacht
Man
Vrouw

517
39

93
7

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

69
149
265
71

12
27
48
13

Burgerlijke staat
Ongehuwd
Gehuwd
Gescheiden
Weduwnaar

84
402
58
10

15
73
10
2

3
68
10
240

1
12
2
43

222

40

11

2

14
65

2
12

108

20

147

26

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

65

12

118
36

21
7

Inkomen
Geen of minder dan modaal

128

23

Een tot twee keer modaal
Meer dan twee keer modaal

291
76

53
14

Wil ik niet zeggen

57

10

Arbeidsmarktpositieb
Opleiding
Betaald werkzaam
Onbetaald werkzaam
Werkloos
Met pensioen
Arbeidsongeschikt

18
328
31
19
217
26

3
51
5
3
34
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 34% van de respondenten is met
pensioen.

•

De demografische kenmerken van de responsgroep komen overeen met
die van de responsgroep van 2016.

•

De responsgroep is niet geheel representatief voor de veteranenpopulatie
in het veteranenpasbestand. De resultaten zijn daarom gewogen naar
leeftijd. Hierdoor zijn de resultaten wel te generaliseren naar de gehele
veteranengroep in het veteranenpasbestand 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

103
354
99
27

18
61
17
5

Rang of stand bij verlaten dienst
Soldaatc
Korporaalc
Onderofficier
Officier

110
129
172
142

20
23
31
26

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

51
41
55
99
95
212

9
7
10
18
17
38

Aantal missies
1
Meer dan 1 keer

300
254

54
46

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

37
109
182
246
213

5
14
23
31
27

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

33
76
13
13
138
22
174
19
67

6
14
2
2
25
4
31
3
12

Militair verleden
• De meeste respondenten hebben gediend bij de Koninklijke Landmacht. De
verdeling van de respondenten over de rangen is redelijk gelijk.
• Voor meer dan twee derde van de respondenten duurde een militaire loopbaan
langer dan zes jaar.
• Ongeveer de helft van de respondenten heeft aan één missie deelgenomen.
Ruim 50% heeft aan een missie deelgenomen in de periode tussen 1988 en
2005 en ongeveer een kwart heeft aan een recente missie deelgenomen (na
2005). Bijna een derde van de respondenten heeft missie-ervaring opgedaan in
Afghanistan.

Uitvoering veteranenbeleid

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 Nederlandse Veteranendag en de dienstverlening
van het Vi.
In vergelijking met voorgaande jaren is het beeld stabiel positief als het gaat om de waardering van
(onderdelen van) het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. Het minst positief is men over de waardering
en de nazorg, respectievelijk 15% en 12% is daar (zeer) negatief over.
De oudere groep veteranen is vaker positief over de verschillende beleidsonderdelen dan de jongere
veteranen die vaak wat neutraler oordelen. Jong en oud verschillen niet in hun oordeel over de Nederlandse
Veteranendag.

Belang veteranenbeleid

Veteranen vinden bijna alle onderdelen van het veteranenbeleid die worden bevraagd belangrijk. Het meeste
belang hechten zij aan het herdenken van omgekomen militairen, de waardering en nazorg voor veteranen. De
twee laatst genoemde onderwerpen zijn wel de twee onderwerpen die wat kritischer worden beoordeeld, zoals op
de vorige pagina is aangegeven.
Het minste belang wordt gehecht aan de veteranendag in de regio of gemeente of van het eigen krijgsmachtdeel.

Dienstverlening Veteraneninstituut en
Veteranenloket

De linker grafiek laat zien welke specifieke diensten van het Vi door veteranen zijn afgenomen. Er zijn 415
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.
70% van de veteranen die gebruik hebben gemaakt van een van de diensten is hierover (zeer) tevreden.

Er zijn 82 (15%) 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 83% (zeer) tevreden over de wijze waarop hij/zij is geholpen.
Hoe jonger de veteranen, hoe minder vaak zij contact zoeken met het Veteranenloket.

Veteraan zijn

Bijna driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn, ruim 60% voelt zich veteraan en meer
dan 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 41% lid van een veteranenvereniging en 46% 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.

Ervaren waardering en belang van waardering
rondom uitzending

Op de vraag of veteranen zich gewaardeerd voelden voor hun inzet tijdens of direct na de uitzending door Defensie,
hun commandant of hun collega’s antwoorden zij dat zij met name waardering door de collega’s hebben ervaren.
Ruim een kwart geeft aan het niet eens te zijn met de stelling dat zij waardering hebben ervaren van Defensie
rondom hun uitzending.
Waardering vanuit alle drie de partijen wordt door bijna alle veteranen belangrijk gevonden.
Jonge veteranen zijn het vaker (helemaal) eens met de stelling dat zij waardering hebben ervaren van hun collega’s.

Waardering als veteraan

Een grote groep veteranen voelt zich gewaardeerd door verschillende partijen of staat hier neutraal
tegenover. Het meest gewaardeerd voelen veteranen zich door collega-veteranen, het plaatsvinden
van de Nederlandse Veteranendag en de directe omgeving. Zij voelen zich het minst gewaardeerd
door de samenleving en de media. Alle vormen van waardering worden door de overgrote
meerderheid van de veteranen belangrijk gevonden. Het belangrijkst vinden zij de waardering door
de overheid/defensie (88%); het minst belangrijk de waardering door de media (72%).
Jonge veteranen voelen zich het minst gewaardeerd door Defensie, de media en de samenleving. Ze
vinden dit echter wel belangrijk.

Bekendheid als veteraan

Waardering door de omgeving voor het ‘veteraan zijn’ begint natuurlijk bij het bekend stellen aan die omgeving dat
zij veteraan zijn. Vandaar dat is gevraagd hoe het met die bekendheid is gesteld. Voor meer dan de helft van de
veteranen geldt dat de meeste mensen om de veteraan heen weten dat zij veteraan zijn en het merendeel geeft
ook aan dat er positief op wordt gereageerd als dit bekend wordt. Geen enkele veteraan geeft aan dat er alleen
negatief op wordt gereageerd. Wel geeft een kwart aan dat de reactie dubbel is, dus zowel positief als negatief.
Veteranen geven aan dat mensen vaak verrast zijn als zij erachter komen dat zij met een veteraan te maken
hebben. Ze hadden het niet achter hen gezocht. Meestal is de vervolgreactie ook positief en zeggen mensen dat
‘ze goed werk hebben gedaan’. Maar als negatief ervaren reacties zijn er ook, zoals mensen die dan vragen of zij er
niets aan hebben overgehouden of reacties als ‘lekker op vakantie geweest daar’ en ‘je hebt er zelf voor gekozen’.
Uit de antwoorden van de veteranen komt tussen de regels naar voren dat de beeldvorming bij het Nederlandse
publiek met name wordt gevormd op basis van media die niet altijd ten faveure zijn van de veteraan, de militaire
missies en het leven en werken bij Defensie.

Meer waardering

Op de vraag wat er gedaan moet worden om de veteraan zich meer gewaardeerd te laten voelen,
antwoordt bijna twee derde dat het wel goed is zo.
De veteranen die aangeven dat er wat gedaan kan worden is ook gevraagd dit toe te lichten. De
toelichtingen zijn gevarieerd. Er worden dingen gezegd als dat het moet worden zoals in de Verenigde
Staten. Volgens deze respondenten wordt een veteraan daar ‘op handen gedragen’ en is de veteraan
‘verankerd’ in de cultuur. Ook een financiële component wordt genoemd, vaak in relatie met het AOW-gat,
wat voor velen momenteel een issue is, en kortingen of extra’s krijgen op vertoon van de veteranenpas.
Verder is er een oproep tot meer mediamomenten en dan ook op een positieve manier, zodat er
bewustwording en zichtbaarheid in de Nederlandse samenleving ontstaat over het belang van de militairen
en veteranen en hun missies. Dat sluit aan bij wat er op de vorige bladzijde ook naar voren kwam: de
beeldvorming door de media komt in de beleving van sommige veteranen niet altijd ten goede voor de
veteraan.

Terugblik op de uitzending(en)

Bijna 70% van de veteranen blikt positief terug op de uitzending(en), ruim een kwart zowel positief als
negatief en bijna 3% louter negatief.
Bijna 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).
Hoe jonger de veteraan, hoe vaker zij aangeven dat zij terugverlangen naar de uitzending(en).

Invloed van de uitzending(en) op het leven

Driekwart van de veteranen heeft geen (gezondheids)klachten overgehouden aan de uitzending(en). Ruim
10% van de veteranen geeft aan klachten te hebben gehad, maar dat deze nu voorbij zijn en 13% 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).

Steekproef, dataverzameling en respons
Steekproef
In mei 2017 is een steekproef getrokken uit het veteranenpasbestand van het Veteraneninstituut. Hierin zitten alle
veteranen die een veteranenpas hebben. Er is een algemene a-selecte steekproef getrokken van 1.000 veteranen
in de leeftijd tot en met 75 jaar en een a-selecte steekproef van 1000 veteranen die hebben deelgenomen aan
ISAF.
Dataverzameling
Op 23 mei 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 een herinneringsbrief en een bijgesloten papieren
versie van de vragenlijst bij de mensen op de mat gevallen. De sluitingsdatum van het onderzoek was 9 juni.
Respons
In totaal hebben 554 veteranen de vragenlijst ingevuld. De respons komt hiermee op 28%. Om uitspraken te
kunnen doen over veteranen uit het veteranenpasbestand hebben we de resultaten gewogen naar leeftijd. Hierdoor
kunnen de resultaten worden gegeneraliseerd naar de veteranenpopulatie uit het veteranenpasbestand.

