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In opdracht van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag heeft Motivaction International B.V.

(hierna: Motivaction) in 2019 voor het derde jaar op rij een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van veteranen en de Nederlandse Veteranendag

onder het Nederlands publiek (16 tot 75 jaar). Dit onderzoek maakt gebruik van delen van de Draagvlakmonitor Defensie die Motivaction uitvoert in

opdracht van de Directie Communicatie en de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie.
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Groeiende belangstelling voor veteranen en media-aandacht positiever van aard

De Nederlandse veteraan komt steeds meer in de belangstelling te staan, zowel bij het Nederlands publiek als in de media. De belangstelling voor

veteranen en hun ervaringen neemt de afgelopen jaren gestaag toe en Nederlanders vinden vaker dat aan Nederlandse veteranen voldoende

aandacht wordt besteed in de media. Met name het speciale televisiespotje neemt dit jaar een prominentere rol in om de Nederlandse Veteranendag

onder de aandacht te brengen bij het publiek. Naast een groeiende belangstelling, is de media-aandacht steeds positiever van toon over veteranen

en de Nederlandse Veteranendag, aldus de Nederlander. Er blijft echter wel een aanzienlijke groep die vindt dat de waardering voor Nederlandse

veteranen tekort schiet en dat er altijd ruimte is voor meer waardering en meer publiciteit.

Meer Nederlanders weten wat een veteraan precies is

Nederlanders zijn dit jaar beter op de hoogte van wat een veteraan precies is, namelijk een militair die gediend heeft tijdens een vredesmissie of een

oorlogssituatie. Het beeld van een veteraan is in grote lijnen gelijk gebleven aan afgelopen jaar: Nederlanders zien veteranen hoofdzakelijk als

plichtsgetrouw, moedig en behulpzaam. Wel worden aspecten als jong, sensatiebelust, gewelddadig en met psychische problemen iets vaker als

passend gezien voor veteranen. Beide ontwikkelingen – betere bekendheid met wat een veteraan precies is en een licht afwijkend beeld van

veteranen – zijn wellicht een gevolg van de toegenomen media-aandacht voor veteranen, zoals in het RTL-programma Beau en de veteranen dat in de

eerste helft van 2019 werd uitgezonden.

Steun voor missies vergelijkbaar met vorig jaar, twee op de drie Nederlanders vindt de Nederlandse deelname belangrijk

De afgelopen jaren was er in het algemeen sprake van een daling in de steun voor Nederlandse deelname aan vredesoperaties. Die afname is dit jaar

een halt toegeroepen. Bijna twee derde van de Nederlanders vindt Nederlandse deelname aan vredesoperaties (heel) belangrijk. De waardering voor

veteranen die op missie geweest zijn, en de terechtheid van de inzet van Nederlandse militairen bij afgeronde missies, blijft de laatste jaren min of

meer stabiel. Het meest positief zijn Nederlanders over de lopende missie in Afghanistan: de inzet van Nederlandse militairen aldaar wordt het meest

terecht geacht, en het meest gewaardeerd van alle missies die al langer lopen. Voor de huidige missies geldt dat de steun voor de missie tegen ISIS in

Irak langzaam aan het afnemen is. Desondanks blijft het de meest gesteunde recente missie.
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Steun voor vredesmissies: na daling nu gestabiliseerd

• Na een daling sinds 2016 is de steun voor Nederlandse deelname aan vredesmissies dit jaar gestabiliseerd. 65% vindt Nederlandse deelname

(heel erg) belangrijk, tegenover 63% vorig jaar. Ruim een vijfde vindt Nederlandse deelname aan vredesmissies niet belangrijk.

• De argumenten die voorstanders aandragen voor hun steun voor Nederlandse deelname zijn in grote lijnen gelijk aan vorig jaar. De belangrijkste

motivering is nog altijd dat vredesmissies bijdragen aan een veiligere wereld. Vergeleken met 2018 motiveren minder Nederlanders hun steun

vanuit de plicht om te helpen. Dat vredesmissies bijdragen aan het welzijn van mensen in nood wordt dit jaar juist vaker gegeven als argument.

Tegenstanders dragen als argument meestal aan dat zij de vredesmissies zinloos vinden. Daarnaast zien tegenstanders vredesmissies soms als

geldverspilling. Het geldverspillingsargument is dit jaar vaker spontaan genoemd dan vorig jaar.

Inzet bij vredesmissies: waardering voor inzet Nederlandse militairen laatste jaren stabiel, op circa helft van de Nederlanders

• Drie à vier van de tien Nederlanders vinden het terecht dat Nederlandse militairen zijn ingezet tijdens verschillende huidige missies en missies in

het verleden. De Nederlandse inzet bij de missie in Afghanistan vinden zij het meest gerechtvaardigd (met 45%). De terechtheid van de inzet van

Nederlandse militairen in Afghanistan ligt bovendien hoger dan vorig jaar (40%).

• Circa de helft van de Nederlanders heeft veel waardering voor de Nederlandse militairen die zijn ingezet bij de verschillende missies. Op dit

gebied ontlopen de verschillende missies elkaar niet veel: 46% heeft (zeer) veel waardering voor de ingezette militairen in Nieuw-Guinea, 56%

voor de militairen die actief waren (en zijn) in Afghanistan. Ook vergeleken met eerdere jaren is de waardering voor de inzet van Nederlandse

militairen redelijk stabiel.

• Momenteel vormen onder andere de missies in Afghanistan en tegen ISIS in Irak onderdeel van de Draagvlakmonitor Defensie. Uit die resultaten

blijkt dat de steun voor de missie tegen ISIS in Irak in de loop van de jaren is afgenomen. In 2016 was nog 61% voorstander van die missie, nu is

dat 46%. Ondanks de daling blijft dit wel de meest gesteunde lopende missie. De steun voor de lopende missies in Afghanistan ligt lager, op 35%.
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Meer Nederlanders weten wat een veteraan is

• Meer Nederlanders weten dit jaar in hun eigen woorden correct te benoemen wat een veteraan is, namelijk een militair die gediend heeft tijdens

een vredesmissie of in een oorlogssituatie. Vorig jaar gaf 43% een omschrijving die dichtbij de officiële definitie in buurt komt, dit jaar is dat 52%.

De meest gegeven omschrijving is: ‘iemand die gevochten heeft in de oorlog’.

• Het beeld dat Nederlanders dit jaar van veteranen hebben is in grote lijnen gelijk aan vorig jaar. De aspecten die Nederlanders het meest vinden

passen bij een veteraan zijn, net als vorig jaar, plichtsgetrouw, moedig en behulpzaam. Daarnaast vinden Nederlanders dit jaar aspecten als jong,

gewelddadig en sensatiebelust vaker passend bij hun beeld van veteranen dan vorig jaar. Ze zien veteranen dit jaar eveneens vaker als iemand

met psychische problemen.

Belangstelling voor veteranen: gestage toename sinds 2016

• De belangstelling voor veteranen en hun ervaringen ligt op hetzelfde niveau als in 2018. Circa zes op de tien Nederlanders hebben (veel)

belangstelling voor (de ervaringen van) veteranen. Sinds 2016 neemt die belangstelling bovendien gestaag toe: in 2016 lag de belangstelling op

52%.

• De belangstelling voor Defensie (als onderwerp of organisatie) in het algemeen is iets lager dan voor veteranen en hun ervaringen. Daarvoor

heeft 53% (enige of veel) belangstelling.
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Waardering voor veteranen: drie kwart van de Nederlanders heeft waardering voor veteranen

• Qua waardering voor verschillende geüniformeerde beroepen nemen militairen en veteranen net als vorig jaar een gemiddelde positie in (4,1 op

een schaal van 1 tot 7). Ambulancebroeders, brandweerlieden en politieagenten krijgen meer waardering, douanebeambten, buitengewoon

opsporingsambtenaren en beveiligingspersoneel minder.

• In totaal geeft drie kwart van de Nederlanders aan waardering voor veteranen te hebben. Ruim een derde uit die waardering ook, onder andere

door het tonen van respect en het luisteren naar (verhalen van) veteranen.

• Net als vorig jaar vinden drie op de tien Nederlanders dat we als Nederland te weinig doen om onze veteranen te erkennen en waarderen. Zij

vinden vooral dat er betere nazorg, meer publiciteit en (meer) respect moet komen voor veteranen.

Waardering voor de Nederlandse Veteranendag: drie kwart vindt de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om

veteranen te erkennen en waarderen

• Een meerderheid van de Nederlanders vindt de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen openlijk waardering te geven.

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders vinden het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden.

• Een derde van de Nederlanders zou de eigen waardering voor veteranen wel willen uiten door een witte anjer te dragen op/rondom de

Nederlandse Veteranendag. De donatiebereidheid voor een witte anjer, om daarmee goede (veteranen)doelen te steunen, ligt iets lager: 29%

zou bereid zijn om te doneren voor de witte anjer.
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Bereik van de Nederlandse Veteranendag: bekendheid stabiel op 55%, bereik tv-spot neemt gestaag toe

• De bekendheid van de Nederlandse Veteranendag ligt in lijn met eerdere jaren. Circa de helft van de Nederlanders is (zeer) bekend met het

evenement. 5% heeft er nog nooit van gehoord.

• Het bereik van de televisiespot is dit jaar groter dan in de vorige twee jaren. Waar in 2017 11% bereikt werd via de spot, en in 2018 16%, geeft in

2019 19% aan dat ze wisten van het plaatsvinden van de Nederlandse Veteranendag via het spotje op televisie.

• Daarnaast zijn ook de live uitzending op zaterdagmiddag (20%) en de radiospot (14%) dit jaar redelijk effectieve kanalen geweest.

• De opvallendheid van de verschillende onderdelen van de Nederlandse Veteranendag in alle media-uitingen is gelijk aan vorig jaar. Het meest

opvallend waren het defilé door Den Haag, de verhalen van veteranen en de aanwezigheid van koning Willem-Alexander.

Media-aandacht: positievere media-aandacht voor veteranen en de Nederlandse Veteranendag

• Nederlanders vinden dit jaar vaker dat er voldoende aandacht was voor veteranen in de media. Het rapportcijfer hiervoor lag vorig jaar op een 6,7

gemiddeld, dit jaar op een 7,0.

• Naast het volume qua media-aandacht zijn Nederlanders ook meer te spreken over de aard van de berichtgeving. Ze vinden dat veteranen vaker

positief beschreven worden in de media. Ook vinden ze dat de Nederlandse Veteranendag vaker positief belicht wordt in de media.
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Invictus Games: bekend bij zes op de tien Nederlanders, drie kwart staat er positief tegenover

• Dit jaar zijn voor het eerst vragen opgenomen over de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde

militairen en veteranen, geïnitieerd door de Britse prins Harry. Ruim de helft van de Nederlanders is bekend met dit evenement. 43% heeft er nog

nooit van gehoord.

• Na het voorleggen van een korte toelichting is een ruime meerderheid te spreken over de Invictus Games: twee derde staat er positief tegenover.

• In 2020 worden de Invictus Games in Nederland (Den Haag) georganiseerd. Zes op de tien Nederlanders staan er positief tegenover dat het

evenement naar Nederland komt volgend jaar. Een klein deel (4%) zegt (waarschijnlijk) wel (een of meerdere) sportwedstrijden te gaan

bezoeken. 14% geeft aan het evenement misschien te bezoeken.
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Respons

De Nederlandse Veteranendag vond in 2019 plaats op zaterdag 29 juni. In de weken na de Nederlandse Veteranendag (van zondag 30 juni tot en met

dinsdag 9 juli) is aan de deelnemers van de Draagvlakmonitor Defensie een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan een aanvullend onderzoek.*

Aan 1.545 panelleden is een uitnodiging verstuurd en hiervan hebben 1.031 respondenten de enquête volledig ingevuld, een respons van 67%.

De cijfers over huidige missies – in Irak (tegen ISIS) en in Afghanistan – zijn niet gebaseerd op de aanvullende enquête. Deze twee missies worden al

uitgevraagd in de Draagvlakmonitor Defensie en de resultaten vanuit dat onderzoek zijn overgenomen in deze monitor.**

* De uitnodiging is verstuurd aan respondenten die in het eerste of tweede kwartaal van 2019 hebben deelgenomen aan de Draagvlakmonitor Defensie.

** Er is sprake van een selectie van de respondenten van de Draagvlakmonitor Defensie uit Q1 2019 en Q2 2019 samen. Hierdoor kunnen de resultaten in deze rapportage afwijken van de resultaten in de

halfjaarlijkse rapportage van de Draagvlakmonitor Defensie.
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76% 77%

71%
67%

63% 65%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Steun voor deelname aan vredesmissies gestabiliseerd

Net als voorgaande jaren vindt een meerderheid van ongeveer twee derde van

de Nederlanders (65%)* het belangrijk of zeer belangrijk dat Nederland

deelneemt aan vredesoperaties. Na een daling tussen 2015 en 2018 is het

aandeel Nederlanders dat de Nederlandse deelname belangrijk vindt, in 2019

gestabiliseerd.

% (Heel erg) belangrijk

Mogelijke trendbreuk door 
bureauwissel

Significant gedaald ten opzichte 
van het voorgaande jaar

9% 55% 15% 7% 13%

Nederlandse deelname aan vredesoperaties vind ik: 
(n = 1.031)

Heel erg belangrijk Belangrijk Niet belangrijk

Helemaal niet belangrijk Weet niet
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* Door afronding wijkt dit geaggregeerde percentage een procentpunt af van de som van beide percentages in de 
grafiek.
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• Net als in eerdere jaren zijn voor-

standers van deelname aan vredes-

missies dit vooral omdat die missies

bijdragen aan een veiligere wereld

(32%).

• Het argument dat de Nederlandse

deelname aan vredesmissies onze

plicht is, is dit jaar minder vaak

genoemd (11% vs. 15% in 2018). Een

motivering die wel vaker is benoemd,

is dat vredesmissies bijdragen aan het

welzijn van mensen in nood (9% vs.

6%).

• De voornaamste motivering van

tegenstanders is dat de missies zinloos

zijn (20%). Een even groot aandeel is

tegen deelname aan vredemissies

omdat het geldverspilling zou zijn

(20%). Dat aandeel is gestegen ten

opzichte van 2018, toen noemde 12%

van de tegenstanders het

geldverspilling.
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Geldverspilling vaker genoemd als reden om tegen deelname aan
vredesmissies te zijn

20%

20%

16%

11%

8%

5%

5%

3%

11%

33%

28%

12%

18%

11%

7%

5%

9%

12%

21%

Zinloos

Geldverspilling

Teveel bemoeienis buitenlandse conflicten

Eigen land eerst

Zet levens op het spel

Nederland is te klein

Het heeft niets met vrede te maken*

We hebben niet de middelen

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

2019

2018

+

+

_

32%

12%

11%

10%

9%

6%

5%

4%

3%

2%

8%

34%

30%

11%

15%

9%

6%

7%

3%

3%

1%

9%

34%

Draagt bij aan vrede/veilige wereld

Goed/Nuttig/Belangrijk werk

Plicht

Gezamenlijke verantwoordelijkheid*

Draagt bij aan het welzijn van
mensen in nood

Wederkerigheid

Uitbreiding problemen voorkomen

Welwillendheid Nederland tonen**

Draagt bij aan stabiliteit

Nederland is welvarend

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

_

+

Argumenten voorstanders (n = 680) Argumenten tegenstanders (n = 233)
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De helft van de Nederlanders heeft waardering voor de inzet van Nederlandse militairen tijdens missies

• Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft veel of zeer veel waardering voor de Nederlandse militairen die zijn ingezet tijdens vredesmissies.

Eén op de vijf Nederlanders geeft aan niet veel, maar ook niet weinig waardering te hebben voor militairen op vredesmissie. Ongeveer één op de

tien Nederlanders heeft weinig of zeer weinig waardering voor de veteranen die zijn ingezet bij de verschillende missies. De waardering is het

hoogst voor militairen die actief waren en zijn in Afghanistan (56%).

• De afgelopen jaren (sinds 2017) is de waardering voor de inzet van Nederlandse militairen redelijk stabiel. Dit jaar toont alleen de missie in

Cambodja een stijging qua waardering, van 42% in 2018 tot 47% in 2019.

Meer Nederlanders vinden de inzet in Afghanistan terecht

• Sinds 2017* is de terechtheid van de inzet voor veel missies redelijk stabiel, ondanks kleine schommelingen. Als we kijken naar de afgelopen zes

jaar dan is echter te zien dat het aandeel Nederlanders dat de inzet van Nederlandse militairen tijdens de verschillende missies terecht vindt, is

toegenomen, met zo’n tien tot vijftien procentpunt sinds 2015.

• Over de terechtheid van de inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan zijn Nederlanders afgelopen jaar positiever geworden. Waar vorig jaar

nog 40% de inzet van militairen in Afghanistan terecht vond, is dat percentage nu gestegen naar 45%. Het aantal Nederlanders dat de inzet niet

terecht vindt, is gedaald van 18% naar 14%.

• Circa drie à vier op de tien Nederlanders vinden het terecht dat Nederlandse militairen zijn inzet tijdens vredesmissies, variërend van 29% voor de

missie in Nieuw-Guinea tot 45% voor de missie in Afghanistan. Het aandeel dat de inzet tijdens die missies niet terecht vindt varieert van 12%

voor de missie in Libanon tot 15% voor de missie in Afghanistan. De rest van de ondervraagden heeft hierover geen mening.

➢ De tabel met percentages per missie staat op de volgende pagina. De grafiek met ontwikkelingen door de tijd staat op pagina 16.

* Sinds 2017 voert Motivaction de Veteranenmonitor uit en wordt de terechtheid van de inzet op dezelfde wijze gemeten. De metingen daarvoor zijn door een ander onderzoeksbureau uitgevoerd.
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Waardering en terechtheid inzet missies in grote lijnen stabiel 
vergeleken met vorig jaar



Groen gemarkeerde percentages zijn significant hoger dan in 2018. Rood gemarkeerde percentages zijn significant lager dan in 2018. 

Terechtheid en waardering inzet in 2019

Dat Nederlandse 
militairen 
(veteranen) zijn 
ingezet in (…) vind 
ik (n = 1.031) Terecht

Niet 
terecht, 

niet 
onterecht Onterecht Weet niet

Nederlands-Indië
1945 – 1949

33% 23% 13% 31%

Nieuw-Guinea 
1950 - 1962

29% 22% 13% 36%

Libanon 
1979 - 1985

37% 21% 12% 30%

Cambodja 
1992 - 1993

30% 20% 15% 35%

Srebrenica 
1994 - 1995

41% 20% 13% 27%

Voormalig Joegoslavië 
1991 - heden

41% 22% 13% 24%

Afghanistan 
2002 - heden

45% 21% 14% 20%

Irak 
2003 - 2005

42% 21% 16% 20%

Uruzgan 
2006 - 2010

39% 22% 14% 25%

Voor de Neder-
landse militairen 
(veteranen) die zijn 
ingezet in (…) heb 
ik (n = 1.031)

(Zeer) veel 
waardering

Niet veel, 
niet weinig 
waardering

(Zeer) 
weinig 

waardering Weet niet

Nederlands-Indië
1945 – 1949

50% 23% 8% 20%

Nieuw-Guinea 
1950 - 1962

46% 22% 8% 24%

Libanon 
1979 - 1985

51% 21% 8% 21%

Cambodja 
1992 - 1993

47% 22% 10% 21%

Srebrenica 
1994 - 1995

52% 21% 9% 18%

Voormalig Joegoslavië 
1991 - heden

53% 21% 10% 16%

Afghanistan 
2002 - heden

56% 19% 9% 16%

Irak 
2003 - 2005

53% 21% 9% 17%

Uruzgan 
2006 - 2010

52% 20% 9% 19%
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32%
33%

14%

19%

16%

27%26%

29%

22%

28%
26%

34%
35%

37%
39%

45%

39%
40%40%41%

15%

20%
18%

28%28%
30%

37%

41%

37%

47%

42%43%
40%

45%

30%

44%

38%
40%

39%

42%

50%50%

34%

38%

41%

45%44%
46%

40%

47%47%48%48%

51% 52%

59%
57%57%

53%53%

35%

42%43%
45%

42%

47%

52%52%

58%

65%

62%

56%55%56%

52%

63%

60%

54%
52%53%

Onwikkeling in terechtheid en waardering inzet sinds 2014

Nieuw-Guinea 

1950-1962

Libanon 

1979-1985

Voormalig 

Joegoslavië 

1991-heden

Cambodja 

1992-1993

Afghanistan 

2002-heden

Irak 

2003-2005

% Inzet terecht

(% (Zeer) veel 
waardering voor 
inzet

Nederlands- Indië  

1945-1949

Srebrenica 

1994-1995

De missie in Uruzgan is 

in 2019 voor het eerst 

voorgelegd.

• Inzet terecht: 39%

• (Zeer) veel 

waardering voor 

inzet: 52%

Ministerie van Defensie | Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2019 16

Mogelijke 
trendbreuk door 
bureauwissel

Afgeronde (of langlopende) missies



Dalende trend in steun voor deelname aan missie tegen ISIS

Tegen ISIS in 
Irak 

(n = 283)

Afghanistan
(n = 312)

Sterk tegenstander 5% 7%

Tegenstander 4% 10%

Geen voorstander, geen 
tegenstander

31% 34%

Voorstander 31% 28%

Sterk voorstander 15% 7%

Weet niet/geen mening 14% 13%

• Sinds 2015 is een dalende trend

zichtbaar in de steun voor de

missie tegen ISIS in Irak. In 2015

was 61% voorstander van de

missie, in 2019 is dat

afgenomen tot 46%.

• Tegelijkertijd ontvangt de

missie in Irak van de twee

uitgevraagde, lopende missies

de meeste steun van

Nederlanders. Het aandeel

voorstanders voor de missie in

Afghanistan ligt lager (op 35%).

• Over de missie in Afghanistan

zijn Nederlanders het meer

verdeeld dan over de missie in

Irak : 17% is er tegen, 35% voor,

en 47% is neutraal of heeft

geen mening.
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61%

55% 54% 53%

46%
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70%

80%

90%
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2015 2016 2017 2018 2019

Ben je tegenstander of voorstander van de inzet van 

Nederlandse militairen in…

Ontwikkeling steun missie in Irak*

% (sterk) voorstanders missie Irak

Trendbreuk door bureauwissel

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de Draagvlakmonitor Defensie. Omdat de deelnemers aan de Veteranenmonitor een selectie vormen van de deelnemers aan 
de Draagvlakmonitor kunnen de percentages afwijken van de resultaten in de rapportage van de Draagvlakmonitor.

* De missie in Afghanistan wordt sinds 2019 uitgevraagd in de Draagvlakmonitor, waardoor gegevens uit eerdere jaren ontbreken. In de Draagvlakmonitor wordt 
specifiek gevraagd naar de uitbreiding van de missie in Afghanistan. De deels afgeronde missie (onder meer in Uruzgan) vormt onderdeel van de 
Veteranenmonitor zelf (zie vorige pagina). 



Resultaten | Beeld van een veteraan
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• Nederlanders zijn dit jaar beter op de hoogte van wat een veteraan precies is.

De drie antwoordopties die het dichtst bij de officiële definitie in de buurt

komen zijn: ‘gevochten in de oorlog’, ‘op missie geweest’ en ‘heeft zich ingezet

voor vrede en veiligheid’.

• Voor al deze drie categorieën geldt dat dit jaar een stijging zichtbaar is bij het

aandeel Nederlanders dat op die wijze een veteraan omschrijft. De meest

voorkomende definitie is nu ‘iemand die gevochten heeft in de oorlog’ (29%

vs. 24% in 2018). In totaal geeft ca. de helft (52%) van de Nederlanders ten

minste één van de goede definities, en dat is meer dan vorige jaar (43% in

2018).

• Minder Nederlanders omschrijven veteranen dit jaar met een definitie die niet

juist is, zoals ‘oud-militair of –soldaat (19% vs. 33% in 2018) of ‘heeft het leger

gediend’ (16% vs. 26% in 2018).
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Meer Nederlanders hebben een correct beeld van wat een
veteraan is

29%

10%

16%

28%

19%

11%

9%

22%

24%

10%

26%

23%

33%

8%

6%

14%

Gevochten in de oorlog

Heeft het land gediend

Heeft het leger gediend

Op missie geweest

Oud-militair/soldaat

Heeft zich ingezet voor vrede en
veiligheid

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Wat is volgens jou een veteraan?

2019 (n = 1.031)

2018 (n = 1.001)

+

+

+

+

+

_

_

Definitie van een veteraan volgens de Veteranenwet:

Veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse
krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot
het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder
oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering
van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

Percentages in de grafiek tellen niet op tot 100%, omdat respondenten soms meerdere 
antwoorden hebben gegeven.
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• Het beeld dat Nederlanders hebben van een

Nederlandse veteraan is grotendeels gelijk aan

vorig jaar. De meest passende aspecten vinden

Nederlanders plichtsgetrouw (93%), moedig (92%)

en behulpzaam (92%).

• Een aantal aspecten passen volgens Nederlanders

meer bij het beeld van een Nederlandse veteraan

dan het afgelopen jaar. Zo zien Nederlanders

veteranen dit jaar vaker als iemand met psychische

problemen (61% vs. 54% in 2018) en als jong (43%

vs. 30%), gewelddadig (21% vs. 17%) en

sensatiebelust (21% vs. 16%).

• In 2019 is voor het eerst uitgevraagd in welke

mate Nederlanders het aspect ‘vrouw’ vinden

passen bij veteranen. Voor bijna twee derde (64%)

past dit wel bij hun beeld van een veteraan, voor

ruim een derde (36%) niet.
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Net als vorig jaar zien Nederlanders vooral als plichtsgetrouw,
moedig en behulpzaam

93% 92% 92% 91% 90% 86% 85%
77% 74%

67% 64% 63% 61% 57%

43%

21% 21%

7% 8% 8% 9% 10% 14% 15%
23% 26%

33% 36% 37% 39% 43%

57%

79% 79%

93% 92% 93%
90% 89% 88%

83%

57%

73%

67%
62%

54%
57%

30%

17% 16%

Vind je het onderstaande aspect wel of niet passen bij jouw beeld van de 
Nederlandse veteraan?  (n = 1.031)

Passend

Niet
passend

2018

* Het aspect ‘vrouw’ is toegevoegd in 2019. Het is mogelijk dat de verschuiving op de passendheid van het aspect ‘man’ (van 
57% naar 77%) samenhangt met de toevoeging van het aspect ‘vrouw’. We hebben om die reden geen conclusies getrokken 
over deze verschuiving tussen 2018 en 2019. 



Resultaten | Belangstelling, waardering 
en erkenning
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Stijgende trend in belangstelling voor veteranen

10% 52% 32% 6%

Voor veteranen en hun ervaringen heb ik: 
(n = 1.031)

Veel belangstelling Belangstelling Weinig belangstelling Geen belangstelling

55% 53% 52%
57%

60% 62%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

• Net als vorig jaar hebben circa zes op de tien Nederlanders (62%) (veel)

belangstelling voor veteranen en hun ervaringen. Een derde van de

Nederlanders (32%) heeft weinig belangstelling voor veteranen en hun

ervaringen. 6% heeft er helemaal geen belangstelling voor.

• Sinds 2016 is er een stijgende trend zichtbaar in de belangstelling voor

veteranen en hun ervaringen. In 2016 had circa de helft van de

Nederlanders (veel) belangstelling (52%), in 2019 is dat gestegen naar ruim

zes op de tien Nederlanders (62%).

% (veel) belangstelling voor veteranen

Trendbreuk door bureauwissel
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Eén op de tien Nederlanders heeft veel belangstelling voor
Defensie

• De belangstelling voor Defensie in het algemeen ligt iets

lager dan de belangstelling voor veteranen en hun

ervaringen. Eén op de tien Nederlanders (9%) heeft veel

belangstelling voor Defensie in het algemeen, en 44%

enige. Ongeveer een derde heeft geen belangstelling

voor Defensie (als onderwerp of organisatie; 34%).

• Eén op de vijf Nederlanders zegt erg veel of tamelijk veel

te weten over Defensie (18%). Twee derde (67%) weet

naar eigen zeggen weinig over Defensie, en 14% (vrijwel)

niets.

9% 44% 34% 14%

Heb je belangstelling in Defensie (als onderwerp of 
organisatie)? (n = 478)

Veel belangstelling Enige belangstelling

Geen belangstelling Weet niet/geen mening

1% 17% 67% 14%

Over Defensie weet ik... (n = 478)

Erg veel Tamelijk veel Tamelijk weinig Vrijwel niets

Bovenstaande resultaten zijn afkomstig uit de Draagvlakmonitor Defensie. Omdat de deelnemers aan de 
Veteranenmonitor een selectie vormen van de deelnemers aan de Draagvlakmonitor kunnen de percentages afwijken 

van de resultaten in de rapportage van de Draagvlakmonitor. Vorig jaar vormde deze vraag nog geen onderdeel van 
de Veteranenmonitor, waardoor de vergelijking met vorig jaar ontbreekt voor deze vraag.



• Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd om

zeven geüniformeerde beroepen te ordenen naar

waardering voor het beroep, waarbij 1 staat voor het

meest gewaardeerde beroep en 7 voor het minst

gewaardeerde beroep.

• De volgorde van de gerangschikte beroepen verschilt niet

van vorig jaar. Vergelijkbaar met vorig jaar ligt de

waardering voor militairen en veteranen rond het

middelpunt, op een 4,1. Qua waardering moeten zij de

ambulance (1,9), brandweer (2,7) en de politie (3,0) voor

laten gaan.

• De waardering voor douanebeambten (5,3),

buitengewone opsporingsambtenaren (5,4) en

beveiligingspersoneel (5,7) ligt iets lager dan die voor

militairen en veteranen.

Rangorde van waardering voor geüniformeerde beroepen
gelijk gebleven
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1

4

7

Ambulance (1,9)

Brandweer (2,7)

Politie (3,0)

Militairen (en veteranen) (4,1)

Douane (5,3)

Buitengewone opsporingsambtenaren (5,4)

Beveiligingspersoneel (5,7)

Wil je de onderstaande zeven geüniformeerde beroepen in 
volgorde zetten van waardering die je voor dat beroep 

hebt? (n = 1.031)



23%

10%

53%

26%

18%

40%

3%

19%

2%

5%

Ik heb waardering voor veteranen

Ik uit mijn waardering naar veteranen

Zeer eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens Zeer oneens
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• Drie kwart van de Nederlanders (76%)

heeft waardering voor veteranen.

Slechts een klein deel, 5%, heeft geen

waardering voor veteranen.

• Ruim een derde van de Nederlanders

(36%) geeft ook uiting aan de

waardering die zij hebben voor

veteranen. Dit doen ze meestal door

hun respect te tonen (22%). Andere

uitingen komen minder vaak voor. 6%

volgt veteranen bijvoorbeeld op

televisie of in de media, 5% praat over

veteranen of luistert naar verhalen

van/over veteranen. 4% is aanwezig bij

evenementen en herdenkt hen.

• Een manier van waardering uiten die in

eerdere metingen nog niet naar voren

kwam is het volgen/liken van (uitingen

over) veteranen op sociale media.
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Eén op de drie Nederlanders uit waardering voor veteranen

Op welke manier uit jij jouw waardering voor veteranen? (n = 386)

Respect/waardering tonen 22%

Volgen op tv of in de media 6%

Erover praten (met anderen) 5%

Luisteren naar verhalen 5%

Erbij stil staan/herdenken 4%

Aanwezig zijn bij evenementen 4%

Ik ken een veteraan 3%

Belangstelling/interesse tonen 2%

Liken/volgen op sociale media 1%

Overige antwoorden 8%

Weet niet/geen antwoord 50%



67% 5% 28%

Wat vind je van de erkenning en waardering voor 
veteranen in Nederland? (n = 1.031)

Wij als Nederland doen voldoende om onze veteranen te erkennen en te waarderen

Wij als Nederland doen te veel om onze veteranen te erkennen en waarderen

Wij als Nederland doen te weinig om onze veteranen te erkennen en te waarderen

• Een twee derde meerderheid van de Nederlanders (67%)

vindt dat we als Nederland voldoende doen om de

Nederlandse veteranen te erkennen en te waarderen.

• Drie op de tien Nederlanders (28%) vinden echter dat we

te weinig doen voor de erkenning en waardering van

veteranen.

• Volgens hen zou Nederland met name kunnen zorgen

voor betere nazorg voor veteranen (15%), meer publiciteit

(11%) en respect en waardering (11%) om de mate van

erkenning voor veteranen te vergroten.

Drie op de tien Nederlanders vinden dat Nederland te weinig
doet om zijn veteranen te erkennen en waarderen
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Waar denk je dan aan bij: meer erkenning en waardering? (n = 286)

Betere nazorg 15%

Meer publiciteit 11%

Respect en waardering 11%

Meer aandacht voor psychische klachten 10%

Vaker aandacht besteden aan veteranen 10%

Voorlichten samenleving over werk veteranen 10%

Betere begeleiding 8%

Geen verwijten achteraf en blijven steunen 1%

Overige antwoorden 10%

Weet niet/geen antwoord 44%



Resultaten | De Nederlandse Veteranendag
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• Iets meer dan de helft van de Nederlanders is bekend met de Nederlandse

Veteranendag (55%)*. Daarmee ligt de bekendheid van Veteranendag op

hetzelfde niveau als eerdere jaren.
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Bekendheid van de Nederlandse Veteranendag stabiel op 55%

9% 47% 40% 5%

In hoeverre ben je bekend met de jaarlijkse Nederlandse 
Veteranendag? (n = 1.031)

Zeer bekend Bekend Niet zo bekend Nooit van gehoord

55%
58%

55%
51%

55%

2015 2016 2017 2018 2019

% (zeer) bekend met de Nederlandse 
Veteranendag

Mogelijke trendbreuk door 
bureauwissel

* Door afronding wijkt dit geaggregeerde percentage een procentpunt af van de som van beide percentages in de 
grafiek.
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• Het bereik van berichtgeving over de Nederlandse

Veteranendag is vooral op traditionele media groot.

De grootste groep Nederlanders weet dat de

Nederlandse Veteranendag plaatsvond via de

televisie: 20% via de live uitzending op zaterdag-

middag, 19% via de televisiespot die in aanloop naar

de Nederlandse Veteranendag vertoond is.

• Het bereik van de televisiespot neemt sinds 2017

gestaag toe. In 2017 wist 11% van de Nederlanders

van het bestaan van de Nederlandse Veteranendag

door de speciale tv-spot, in 2019 is dat aandeel

gestegen naar 19%.

• Hoewel de aantallen die bereikt worden via sociale

media gering zijn, is ook het bereik via deze kanalen

gestegen: voor YouTube van 2% naar 3%, voor

Instagram van 1% naar 3%.

• Landelijke dagbladen hebben juist een minder groot

aandeel in het bereik van de Nederlandse

Veteranendag dan voorheen: het percentage

Nederlanders dat via die weg wist dat de Nederlandse

Veteranendag plaatsvond is gedaald van 13% vorig

jaar naar 9% nu.
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Bereik van speciale tv-spot neemt gestaag toe

Hoe wist je dat de Nederlandse 
Veteranendag plaatsvond? 
(Basis: heeft weleens gehoord van de Nederlandse 
Veteranendag)

2016 2017 2018
(n = 949)

2019
(n = 984)

Via de live uitzending op zaterdagmiddag op NPO1 - 19% 21% 20%

Via een speciale tv-spot 28% 11% 16% 19%

Via een speciale radiospot 18% 12% 16% 14%

Via Facebook - 13% 13% 12%

Via een landelijke krant 18% 10% 13% 9%

Via een regionale krant 9% 5% 7% 7%

Via een andere website 9% 4% 4% 5%

Via persoonlijk contact/uitnodiging 15% 3% 3% 4%

Via een regionale tv-zender 5% 2% 3% 4%

Via tijdschriften 3% 3% 2% 4%

Via de website van de Nederlandse Veteranendag 4% 2% 2% 3%

Via YouTube - 1% 2% 3%

Via Instagram - 1% 1% 3%

Via Twitter - 1% 2% 2%

Via een regionale radiozender 2% 1% 1% 2%

Anders, namelijk: 8% 8% 14% 17%

Geen van bovenstaande - 14% 16% 16%
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• De mate waarin de verschillende elementen van de

Nederlandse Veteranendag dit jaar zijn opgevallen in

de media is vergelijkbaar met vorig jaar. Drie

momenten blijven het meeste bij: het defilé door het

centrum van Den Haag (17%), de verhalen van

veteranen (16%) en de aanwezigheid van Willem-

Alexander (13%).

• Vier op de tien Nederlanders (41%) is niets

opgevallen in de media-uitingen over de Nederlandse

Veteranendag, ondanks dat zij wel hebben gehoord

van de Nederlandse Veteranendag.
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Defilé door Den Haag meest opvallende element in media-uitingen

17%

16%

6%

3%

13%

3%

41%

14%

16%

8%

3%

12%

4%

44%

Het defilé door het centrum van Den Haag

Verhalen van veteranen

De activiteiten op het Malieveld

De medaille-uitreiking op het Binnenhof

Aanwezigheid van koning Willem-Alexander

Iets anders (namelijk)

Niets

Wat is je het meest opgevallen in de (media)uitingen? 
(Basis - heeft weleens gehoord van de Nederlandse Veteranendag)

2019 (n = 984)

2018 (n = 949)
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• Nederlanders hebben het idee dat er dit jaar

meer aandacht was voor veteranen in de

media. Op de vraag of er voldoende

aandacht was voor veteranen, geven zij dit

jaar gemiddeld een 7 (waarbij een 1 staat

voor onvoldoende, en een 10 voor

uitstekend). Vorig jaar lag dit cijfer iets lager,

op een 6,7 gemiddeld.

• Bovendien vindt men de aandacht die er is

voor veteranen is, vaker positief dan vorig

jaar. Bijna zes op de tien Nederlanders (59%)

vinden dat de Nederlandse Veteranendag dit

jaar (zeer) positief belicht is in de media (vs.

51% in 2018).

• Met 55% vindt bijna een even groot aandeel

dat Nederlandse veteranen in het algemeen

(zeer) positief beschreven worden in de

media. Dat percentage lag vorig jaar op 45%.
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Media-aandacht steeds vaker positief van toon over veteranen 
en de Nederlandse Veterandag

8% 51% 21% 0% 20%

Hoe vind je dat de Nederlandse Veteranendag in de media beschreven (of 
belicht) wordt? 

(Heeft weleens gehoord van de Nederlandse Veteranendag, n = 984)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief Negatief Zeer negatief Weet niet

6% 49% 21% 3% 20%

Hoe vind je dat Nederlandse veteranen in het algemeen in de media 
beschreven (of gepresenteerd) worden? 

(n = 1.031)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief Negatief Zeer negatief Weet niet
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• Het merendeel van de Nederlanders is positief over de Nederlandse Veteranendag. Circa drie kwart (73%) vindt de Nederlandse Veteranendag

een uitstekende manier om veteranen openlijke waardering te geven. Dat percentage is sinds het begin van de meting in 2014 stabiel.

• Een vergelijkbaar aandeel vindt het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden. Slechts 6% is het hier niet mee eens.

Ook hier geldt dat dit percentage stabiel is ten opzichte van eerdere jaren.
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Drie kwart van de Nederlanders is te spreken over de 
Nederlandse Veteranendag

26%

28%

47%

43%

22%

23%

3%

4%

1%

2%

Zeer eens Eens Niet eens en niet oneens Oneens Zeer oneens

2014 2015 2016 2017 2018 
2019

(n = 1.031)

74% 76% 77% 72% 75% 73%

74% 72% 75% 72% 71% 71%

Ik vind de Nederlandse Veteranendag een uitstekende manier om veteranen openlijke 
waardering te geven

Ik vind het goed dat er ieder jaar een Nederlandse Veteranendag wordt gehouden 

% Eens + zeer eens



• Eén op de drie Nederlanders (33%) zou wel een witte anjer

willen dragen op de Nederlandse Veteranendag om waardering

te tonen voor veteranen. Vier op de tien Nederlanders (40%)

zouden dit niet willen.

• Iets minder Nederlanders zouden bereid zijn te doneren voor de

witte anjer als daar een goed veteranendoel mee gesteund

wordt. 29% zouden wel willen doneren voor de witte anjer, 42%

niet.

Een derde van de Nederlanders zou witte anjer willen dragen

29% 42% 29%

Zou je bereid zijn om te doneren voor de witte anjer als hier 
een goed (veteranen)doel mee gesteund wordt? 

(n = 1.031)

Ja Nee Weet niet
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33% 40% 27%

Iedereen kan op de Nederlandse Veteranendag waardering 
totnen door het dragen van een witte anjer. Zou je dat willen 

doen? (n = 1.031)

Ja Nee Weet niet



Resultaten | Invictus Games
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• Ruim een kwart van de Nederlanders (28%) is

bekend of zeer bekend met de Invictus Games. 30%

is niet zo bekend met het evenement maar heeft er

dus wel eens van gehoord, en 43% heeft er nog

nooit van gehoord.

• Na uitleg over wat de Invictus Games inhouden is

circa twee derde van de Nederlanders (66%) er

positief over. Een zeer kleine minderheid is negatief

(2%). Circa een derde staat er neutraal in of heeft

(nog) geen mening gevormd (19% + 13%).
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Ruim de helft van de Nederlanders heeft weleens van de 
Invictus Games gehoord

3% 25% 30% 43%

In hoeverre ben je bekend met de Invictus Games? 
(n = 1.031)

Zeer bekend Bekend Niet zo bekend Nooit van gehoord

21% 19% 1%
1%

13%45%

Hoe sta je tegenover de Invictus Games? 
(n = 1.031)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief

Negatief Zeer negatief Weet niet

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en
mentaal gewonde militairen en veteranen dat sinds 2014 viermaal is
georganiseerd. Initiatiefnemer hiervan is de Britse prins Harry. Het idee
achter deze games is dat de kracht van sport herstel stimuleert,
revalidatie ondersteunt en dat het evenement breder begrip en respect
genereert voor veteranen. Van 9 tot 16 mei 2020 vindt de vijfde editie
van de Invictus Games in Den Haag plaats, waarbij 500 deelnemers uit
19 landen deelnemen in 9 verschillende sporten.
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• In 2020 worden de Invictus Games in

Nederland gehouden, in Den Haag. Zes op

de tien Nederlanders (59%) staan er

positief tegenover dat Nederland volgend

jaar de organisatie op zich neemt. Een zeer

kleine minderheid is negatief (3%). Het

resterende deel (38%) denkt er neutraal

over of heeft geen mening.

• Momenteel geeft 4% van de Nederlanders

aan al te weten dat zij zeker of

waarschijnlijk een sportwedstrijd zullen

bezoeken tijdens de Invictus Games. 14%

twijfelt hier nog over. Een kwart (26%)

verwacht waarschijnlijk niet te gaan, en

45% zegt met zekerheid niet naar één of

meerdere sportwedstrijden te gaan tijdens

de Invictus Games.
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Zes op de tien Nederlanders positief over komst Invictus
Games naar Nederland

16%
1%
1%

22%19% 40%

Hoe vind je het dat Nederland de Invictus Games in 2020 organiseert? 
(n = 1.031)

Zeer positief Positief Niet negatief en niet positief Negatief Zeer negatief Weet niet

1%3% 14% 26% 45% 12%

Verwacht je zelf tijdens de Invictus Games een bezoek te brengen aan (één of 
meerdere) sportwedstrijden? 

(n = 1.031)

Ja, zeker Waarschijnlijk wel Misschien Waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Weet niet



Bijlage
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• Veldwerkperiode

- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 30 juni 2019 t/m 9 juli 2019.

• Methode respondentenselectie

- Uit het StemPunt-panel van Motivaction.

• Incentives

- De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt-spaarprogramma ontvangen.

• Weging

- De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. 

Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

• Responsverantwoording online onderzoek

- In de veldwerkperiode is aan 1.570 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het 

gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

- Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 

geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na 

afronden van het onderzoek bewaard.

• Overige onderzoekstechnische informatie

- Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.

Bijlage | Onderzoekstechnische informatie
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Bijlage | Ongewogen en gewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

N % N %

Leeftijd

16 t/m 24 jaar 99 9.6 151 14.6

25 t/m 34 jaar 151 14.6 168 16.3

35 t/m 44 jaar 173 16.8 176 17.1

45 t/m 54 jaar 219 21.2 203 19.7

55 t/m 64 jaar 201 19.5 174 16.9

65 t/m 75 jaar 188 18.2 160 15.5

Opleidingsniveau

Hoog (wo/hbo) 398 38.6 267 25.9

Middel 
(havo/vwo/mbo/mavo) 532 51.6 544 52.7

Laag 
(ibo/basisschool/geen 
opleiding)

101 9.8 220 21.4

Geslacht

Mannen 503 48.8 523 50.7

Vrouwen 528 51.2 508 49.3

Kenmerken Ongewogen Gewogen

N % N %

Regio

3 grote gemeenten 107 10.4 126 12.2

West 288 27.9 305 29.6

Noord 123 11.9 102 9.9

Oost 214 20.8 214 20.7

Zuid 265 25.7 244 23.7

Randgemeenten 34 3.3 40 3.9

Mentality

Moderne burgerij 244 23.7 226 21.9

Opwaarts mobielen 166 16.1 157 15.2

Postmaterialisten 100 9.7 94 9.1

Nieuwe conservatieven 80 7.8 84 8.2

Traditionele burgerij 80 7.8 129 12.5

Kosmopolieten 190 18.4 129 12.5

Postmoderne hedonisten 83 8.1 111 10.8

Gemaksgeoriënteerden 88 8.5 101 9.8



Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage -

anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht 

u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan 

een aantal voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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Voor vragen:

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze rapportage of vragen over de communicatie en verspreiding er van, dan kunt u contact 

opnemen met:

Het Nationaal Comité Veteranendag, Koos Sol; e-mail: sol@veteranendag.nl

Het Veteraneninstituut, Melanie Dirksen; e-mail: m.dirksen@veteraneninstituut.nl

http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid

