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Oordeel over veteranenbeleid en dienstverlening 

Over het algemeen zijn veteranen positief over het veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. 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 nazorg voor veteranen en veteranendagen van de 

krijgsmachtdelen. Verder valt op dat bijna 16% van de veteranen (zeer) negatief oordeelt over het uitdragen en stimuleren 

van waardering voor veteranen door Defensie/de overheid. 

  

Belang van veteranenbeleid en dienstverlening 

Veteranen vinden bijna alle onderdelen van het veteranenbeleid belangrijk. Het meeste belang hechten zij aan het 

herdenken van omgekomen militairen, het stimuleren en uitdragen van waardering van veteranen door Defensie/de 

overheid en de nazorg voor veteranen. Het minste belang wordt gehecht aan de veteranendagen in de regio of gemeente 

of die van het eigen krijgsmachtdeel.  

 

Veteraan voelen en veteranenactiviteiten 

Driekwart van de veteranen is er trots op om veteraan te zijn, en meer dan de helft van de veteranen voelt zich veteraan en 

voelt zich verbonden met andere veteranen. Iets meer dan een kwart draagt actief uit dat hij of zij veteraan is. Van de 

veteranen is 42% lid van een veteranenvereniging en bijna de helft van de veteranen neemt wel eens deel aan activiteiten 

voor veteranen, zoals reünies; dit betreft vooral de oudere generatie veteranen. 

 

Waardering als veteraan 

Het meest gewaardeerd voelen veteranen zich door collega-veteranen, door het plaatsvinden van de Nederlandse 

Veteranendag en door de directe omgeving. Zij voelen zich het minst gewaardeerd door de samenleving, de media en/of 

Defensie. 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%). Het gevoel gewaardeerd te worden door de samenleving is gedaald van 31% naar 25%. 

 

   

 

 

 

 

 



 

Invloed van de uitzending  

Twee derde van de veteranen heeft geen (gezondheids)klachten overgehouden aan de uitzending(en). Twaalf procent 

van de veteranen geeft aan klachten te hebben gehad, maar dat deze nu voorbij zijn en 20% geeft aan nog steeds 

klachten te ondervinden. Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de uitzendervaringen hun leven (zeer) 

positief hebben beïnvloed.  

 

Dienstverlening Veteraneninstituut en Veteranenloket 

Vier op de vijf veteranen hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek diensten afgenomen van het 

Veteraneninstituut. Bijna driekwart van de veteranen die gebruik hebben gemaakt van een van de diensten is hierover 

(zeer) tevreden. Een op de vijf veteranen heeft contact gezocht met het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Ook 

de afnemers van die diensten zijn (zeer) tevreden over de wijze waarop zij zijn geholpen. 

 

Thuisfront 

In het algemeen merken veteranen dat het thuisfront belangstelling heeft voor de uitzendperiode; zij praten met hun 

thuisfront over hun uitzending. Het thuisfront wordt betrokken bij het uitzendverleden van de veteraan en de 

uitzendervaringen. Wat hierbij opvalt, is dat hoe ouder de veteraan is, hoe minder de veteraan denkt dat zijn thuisfront 

belangstelling heeft voor zijn uitzendverleden. De overgrote meerderheid van de veteranen vindt dat er niets hoeft te 

veranderen in het tonen van erkenning en waardering voor het thuisfront of de zorg voor het thuisfront. Veteranen die 

wel verandering willen zien, geven aan dat het thuisfront meer betrokken moet worden bij de voorbereiding op de 

uitzending of de nazorg van de veteraan. 

 

Ten slotte  

De algehele mening van veteranen over het beleid, de ervaren erkenning en waardering en de dienstverlening is stabiel 

gebleken in de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor wat het voor hen betekent om veteraan te zijn en de manier waarop 

zij inhoud geven aan het veteraan zijn. Omdat de resultaten stabiel zijn, is het niet nodig jaarlijks eventuele wijzigingen 

in de mening van veteranen te peilen. Met ingang van 2019 zal het Veteraneninstituut met grotere tussenpozen dan 

een jaar vragen naar de mening van veteranen over de genoemde thema’s. 



 



Het Veteraneninstituut (Vi) doet onderzoek onder veteranen om meer zicht te krijgen op hun behoeften, opvattingen en 

ervaringen.  

 

Dit jaar besteden we extra aandacht aan het onderwerp thuisfront. Ook voor het thuisfront kunnen de uitzending en de 

gevolgen daarvan een belangrijke rol in hun leven spelen. Het Vi heeft aan de veteranen gevraagd in hoeverre dat het 

geval is en of er – in hun ogen – eventuele behoefte aan ondersteuning is. Zo kan het Vi helpen de dienstverlening 

beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van veteranen en hun thuisfront. 

 

Voor het onderzoek hebben we 2.500 veteranen uitgenodigd en 645 veteranen hebben deelgenomen. Dit is een 

respons van 26%.  De demografische kenmerken en het militaire verleden van de respondenten staan op de volgende 

twee pagina’s.  
 

De onderwerpen die we achtereenvolgens behandelen, zijn: 

• Oordeel over het veteranenbeleid 

• Belang van het veteranenbeleid 

• Veteraan voelen en veteranenactiviteiten 

• Ervaren waardering als veteraan 

• Invloed van de uitzending(en) op het leven 

• Dienstverlening Veteraneninstituut en Veteranenloket 

• Thuisfront 
 

Per onderwerp kijken we in hoeverre er verschillen zijn tussen veteranen uit vijf leeftijdscategorieën: t/m 35 jaar, 36-45 

jaar, 46-55 jaar. 56-65 jaar, 66-75 jaar. Als er verschillen zijn, vermelden we dat bij het betreffende onderwerp.  

 

 



Demografische kenmerken 

respondenten 

• Uit de tabel blijkt dat meer dan driekwart van de respondenten ouder is dan 

46 jaar, gehuwd is, samenwoont (al dan niet met kinderen), ten minste 

MAVO heeft afgerond en een netto inkomen heeft van minstens één tot 

twee keer modaal.   

 

• Ongeveer de helft van de respondenten heeft een betaalde baan en 50% 

van de respondenten is met pensioen.  

 

• De demografische kenmerken van de responsgroep komen overeen met  

die van de responsgroep van 2017.  

 

• De responsgroep is niet geheel representatief voor de veteranenpopulatie 

in het veteranenpasbestand (zie ook de bijlage). De resultaten zijn daarom 

gewogen (gecorrigeerd) voor de verschillende leeftijdscategorieën, zodat 

ze meer representatief zijn voor de hele groep veteranen uit dienst, 

woonachtig in Nederland en in 2018 maximaal 75 jaar oud.  

a Soms hebben veteranen meerdere antwoorden op deze vraag 

gegeven, waardoor het totaal boven de 100% komt. 

  Aantal % 

Geslacht     

 Man 621 96 

 Vrouw 24 4 

      

Leeftijd     

 Tot en met 35 62 10 

 36-45 85 13 

 46-55 92 14 

 56-65 172 27 

 66-75 234 36 

      

Burgerlijke staat     

 Ongehuwd 67 10 

 Gehuwd 506 79 

 Gescheiden 20 3 

 Weduwnaar 51 8 

      

Woonsituatie     

 Thuiswonend 4 1 

 Alleenstaand 68 11 

 Alleenstaand met kind(eren) 9 1 

 Samenwonend zonder   

 kind(eren) 

327 51 

 Samenwonend met   

 kind(eren) 

231 36 

 Overig 6 1 

      

Opleidingsniveau     

 Lager onderwijs 9 1 

 Lager voorbereidend beroeps  

 onderwijs 

73 11 

 Middelbaar algemeen   

 voortgezet onderwijs  

 onderwijs 

149 23 

 Middelbaar beroepsonderwijs 182 28 

 Hoger algemeen vormend  

 onderwijs 

61 10 

 Hoger beroepsonderwijs 124      19 

 Wetenschappelijk onderwijs 46 7 

      

Inkomen     

 Geen of minder dan modaal 151 24 

 Een tot twee keer modaal 349 54 

 Meer dan twee keer modaal 74 12 

 Wil ik niet zeggen 71 11 

      

Arbeidsmarktpositie a     

 Opleiding 9 1 

 Betaald werkzaam 304 48 

 Onbetaald werkzaam 36 6 

 Werkloos 13 2 

 Met pensioen 317 50 

 Arbeidsongeschikt 33 5 



Militair verleden  

 Aantal % 

   

Gediend bij …
a
   

 Koninklijke Marine 146 23 

 Koninklijke Landmacht 391 61 

 Koninklijke Luchtmacht 95 15 

 Koninklijke Marechaussee 45 7 

   

Rang of stand bij verlaten dienst   

 Soldaat
 b
 112 17 

 Korporaal
 b
 135 21 

 Onderofficier 224 35 

 Officier 174 27 

   

Duur militaire loopbaan (in 

jaren) 

  

 1 70 11 

 2 32 5 

 3-5 54 9 

 6-10 104 16 

 11-20 78 12 

 21 of meer  305 47 

   

Aantal missies   

 1 399 62 

 Meer dan 1 keer 245 38 

   

Inzetperiod 
a
   

 Voor 1979 45 7 

 1979-1987 127 20 

 1988-1996 271 42 

 1997-2005 278 43 

 Na 2005 126 20 

   

Missie(gebied)
 a
   

 Nieuw-Guinea  23 4 

 Libanon 86 13 

 Golfoorlog 25 4 

 Cambodja 21 3 

 Voormalig Joegoslavië  242 38 

 Kosovo 28 4 

 Afghanistan 91 14 
 Irak 25 4 
 Overig 101 16 

 

• De meeste respondenten hebben gediend bij de Koninklijke Landmacht. Iets 

meer dan de helft van de respondenten was (onder)officier op het moment van 

dienstverlaten. 

  

• Bijna de helft van de respondenten had een diensttijd van meer dan 21 jaar. 

 

• Meer dan de helft van de respondenten heeft aan één missie deelgenomen. 

De respondenten hebben overwegend deelgenomen aan een missie in de 

periode 1988-2005. De grootste groep respondenten is (onder andere) 

uitgezonden geweest naar voormalig Joegoslavië. 

  

a Soms hebben veteranen meerdere antwoorden op deze 

vraag gegeven, waardoor het totaal boven de 100% komt. 
b Of een vergelijkbare rang 

 



 



Oordeel over het veteranenbeleid 

Over 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.  

 

Het minst positief is men over de 

veteranendagen van de krijgsmachtdelen en de 

nazorg voor veteranen. Opvallend is dat 16% 

(zeer) negatief is over de nazorg en het 

stimuleren van waardering door Defensie/de 

overheid.  

 

De oudere groep veteranen is vaker positief 

over de verschillende beleidsonderdelen dan 

de jongere veteranen, die vaker zowel positief 

als negatief oordelen. Jong en oud verschillen 

niet in hun oordeel over de Nederlandse 

Veteranendag.   

 

 



Belang van het veteranenbeleid 

 

 

Veteranen vinden bijna alle onderdelen van het veteranenbeleid die worden bevraagd belangrijk. Het meeste 

belang hechten zij aan het herdenken van omgekomen militairen, het stimuleren van waardering voor veteranen 

door Defensie/de overheid en nazorg voor veteranen.  

 

Het minste belang wordt gehecht aan de veteranendagen in de regio of gemeente of die van het eigen 

krijgsmachtdeel. Toch vindt meer dan de helft van de veteranen deze (heel) belangrijk. 

 

 

 

 

 

 



Veteraan voelen en veteranenactiviteiten 

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 (26%).  

 

Van de veteranen is 42% lid van een veteranenvereniging en 45% heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan activiteiten voor 

veteranen, zoals reünies. Van degenen die deelnemen aan veteranenactiviteiten betrekt de meerderheid (soms) ook zijn of 

haar thuisfront bij die activiteit.  

 

De oudere 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. 

Alle leeftijdscategorieën zijn even trots op hun veteranenidentiteit. 

 



Ervaren waardering als veteraan (1)  

De meerderheid van de veteranen voelt zich gewaardeerd door collega-veteranen, door het plaatsvinden van de 

Nederlandse veteranendag en door hun directe omgeving. Een grote groep veteranen staat neutraal tegenover de 

ervaren waardering vanuit de samenleving of media, terwijl slechts een kwart van de veteranen zich door hen 

gewaardeerd voelt. De overgrote meerderheid vindt het belangrijk om door de verschillende groepen (overheid en 

Defensie, de media, etc.) gewaardeerd te worden. De veteranen geven aan waardering door de overheid en Defensie 

het meest belangrijk te vinden.  

 

Jongere veteranen (tot 45 jaar) geven minder dan de overige leeftijdscategorieën aan dat men zich gewaardeerd voelt 

door de overheid en Defensie, de media en de samenleving. Ze vinden waardering vanuit deze gelederen echter wel 

belangrijk. 

 

 



Ervaren waardering als veteraan (2) 

Op de vraag of veteranen zich tijdens of direct na de uitzending door Defensie gewaardeerd voelden voor hun inzet, 

hun commandant of hun collega’s antwoorden zij dat zij met name waardering door collega’s hebben ervaren. Ruim 

een kwart geeft aan het niet eens te zijn met de stelling dat zij waardering hebben ervaren van Defensie tijdens of 

direct na hun uitzending. Bijna alle veteranen vinden het belangrijk om tijdens of direct na de uitzending waardering 

te krijgen voor inzet vanuit Defensie, hun commandant en collega’s. 

 

 

  

  



Ervaren waardering als veteraan (3) 

Aan de veteranen is gevraagd wat er gedaan zou moeten worden, zodat men zich meer gewaardeerd voelt 

door Defensie, de media, de samenleving of hun directe omgeving. Drie op de vijf veteranen geeft aan dat 

het wel goed is zo. Voor twee op de vijf veteranen zijn wel verbeteringen nodig. 

 

In hun antwoorden komt naar voren dat veel veteranen graag positieve berichtgeving rondom Defensie en 

veteranen in de media willen zien. Zij hebben het vaak over ‘bewustwording van de samenleving’. Zij zien 

graag documentaires of interviews waarin alle kanten van een uitzending belicht worden, zodat de 

Nederlander zich meer bewust is van wat een uitzending teweeg brengt: Waarom is deze uitzending er? 

Wat doen militairen in een uitzendgebied? Objectieve en transparante informatie is in hun ogen daarbij van 

belang.  

 

Transparantie is ook wat veel veteranen verlangen van Defensie. Zij zien graag openheid van (oude) zaken 

en dat Defensie ‘achter haar personeel gaat staan’.  

 

Ook noemen veteranen dat het beeld van de veteraan als ‘beschadigd of getraumatiseerd persoon’ niet 

voor de meerderheid geldt.  

 

Tot slot leggen veel veteranen de vergelijking tussen de Nederlandse situatie en die van andere landen, 

zoals de Verenigde Staten, en wensen zij meer openlijke waardering in de vorm van kortingen en 

voordelen. 

 



Invloed van de uitzending(en) op het leven  

 

Twee derde van de veteranen heeft geen (gezondheids)klachten overgehouden aan de uitzending(en). Twaalf 

procent van de veteranen geeft aan klachten te hebben gehad, maar dat deze nu voorbij zijn en 20% geeft aan 

nog steeds klachten te ondervinden. De leeftijdscategorieën van 36 t/m 45 en 46 t/m 55 jaar geven het meest aan 

uitzendgerelateerde klachten te hebben (gehad). 

 

Meer dan de helft van de veteranen geeft aan dat de uitzendervaringen hun leven (zeer) positief hebben 

beïnvloed. Ongeveer 6% geeft aan dat de invloed alleen maar (zeer) negatief was. Dit zijn met name de 

veteranen die nu nog klachten ervaren van hun uitzending(en).   

 

 

 

 

 



Dienstverlening Veteraneninstituut en 

Veteranenloket  

Vier op de vijf veteranen hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek diensten afgenomen 

van het Veteraneninstituut. Het merendeel noemt hier het lezen/doorbladeren van Checkpoint. Driekwart van de 

veteranen die gebruik hebben gemaakt van een of meer van de diensten is hierover (zeer) tevreden.  

Hoe ouder de veteranen, hoe groter de kans dat zij gebruikmaken van diensten van het Veteraneninstituut. 

 

Een op de vijf veteranen hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek contact gezocht met het 

Veteranenloket van het Veteraneninstituut. In de meeste gevallen betrof dat een algemene dienst, zoals het 

aanvragen van een treinkaart of het Draaginsigne Veteranen. Van de veteranen die contact hebben gezocht 

met het loket is 86% (zeer) tevreden over de wijze waarop men is geholpen.  

 

 

 



Thuisfront (1) 

Ruim de helft van de veteranen geeft aan de partner het meest als thuisfront te zien. Bij de categorie “anders, namelijk …” 

noemden veteranen vaak de combinatie van ‘partner én kinderen’ of ‘gezin’. Vijftien procent van de veteranen ziet (een van) 

de ouders het meest als thuisfront.  

 

Meer dan de helft van de veteranen merkt dat het thuisfront belangstelling heeft voor de uitzendperiode. Eveneens meer dan 

de helft van de veteranen praat hier met hun thuisfront over. Bijna de helft van de veteranen betrekt het thuisfront bij het 

uitzendverleden van de veteraan. De ervaringen van het thuisfront tijdens de uitzending komt bij veertig procent van de 

veteranen ter sprake. 

 

De groep 46 t/m 55 jarige veteranen geeft het minst aan te praten over hun uitzendervaringen; zij geven ook minder vaak aan 

hun thuisfront te betrekken bij hun uitzendverleden dan de andere leeftijdscategorieën. 



Thuisfront (2) 

Bijna 70% van de veteranen voelt zich gesteund door het thuisfront en ongeveer een op de vijf veteranen geeft aan nu 

nog steun nodig te hebben van het thuisfront. Bijna 80% is tevreden met de relatie met het thuisfront en het zijn vaak de 

jongere veteranen die het eens zijn met de stelling dat de uitzending hun relatie met thuis thuisfront gesterkt heeft. 

 



Thuisfront (3) 

Meer dan 75% van de veteranen vindt het belangrijk dat het thuisfront terecht kan voor steun of informatie bij een 
organisatie als het Vi en ruim 60% vindt dat er bij de uitvoering van het veteranenbeleid net zo veel aandacht 
besteed moet worden aan het thuisfront als aan veteranen. Ongeveer een op de drie veteranen vindt dat het Vi 
en Defensie voldoende doen om steun te geven en waardering te uiten aan het thuisfront van post-actieve 
veteranen. Toch vindt de overgrote meerderheid van de veteranen dat er niets hoeft te veranderen om het 
thuisfront meer waardering en steun te geven.  

 

In hun toelichting komt vooral naar voren dat veteranen willen dat hun thuisfront ‘meer betrokken’ wordt. 
Daarnaast worden (algemene) informatievoorziening en informatie tijdens en na de uitzending vaak genoemd, 
waarbij zowel het Vi als Defensie een rol dienen te spelen. Ook denken veteranen dat de thuisfrontleden 
betrokken moet worden bij de nazorg van de veteraan, omdat zij het dichtst bij de veteraan staan en het als 
eerste merken als er iets verandert aan de veteraan. 



 



Steekproef  

In mei 2018 hebben we een steekproef getrokken uit een bestand van het Veteraneninstituut dat de 

adresgegevens van alle veteranen met een veteranenpas bevat. Voor het trekken van de steekproef hebben we 

ons beperkt tot veteranen uit dienst, woonachtig in Nederland en in 2018 maximaal 75 jaar oud. Deze doelgroep, 

totaal 40.581 veteranen, hebben we verdeel in vijf leeftijdscategorieën: t/m 35 jaar, 36-45 jaar, 46-55 jaar. 56-65 

jaar, 66-75 jaar. Uit elke leeftijdscategorie hebben we aselect 500 veteranen geselecteerd. In totaal zijn dus 2500 

veteranen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Dataverzameling 

In week 23 hebben de veteranen uit de steekproef een uitnodigingsbrief ontvangen om de vragenlijst via internet in 

te vullen. Een week na de uitnodigingsbrief  ontvingen alle veteranen uit de steekproef  een herinneringsbrief en 

weer een week later kregen de veteranen uit de steekproef die tot dan nog niet hadden deelgenomen een tweede 

herinnering met en een bijgesloten papieren versie van de vragenlijst. De sluitingsdatum van het onderzoek was 8 

juli.  

 

 

Steekproef en dataverzameling 




