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10 mei 2000 

Opening van het Veteraneninstituut door minister-president Wim Kok i.a.v. ZKH prins Bernhard. Het 
Veteraneninstituut, dat onderdak krijgt in een nieuw opgetrokken vleugel van het oude BNMO-complex, is 
opgericht als een koepelorganisatie waaraan vijf partijen een bijdrage leveren: Stichting Dienstverlening 
Veteranen, BNMO-Bond, BNMO-Centrum, Veteranen Platform en Defensie. Belangrijke gezamenlijke 
onderdelen zijn het Koepelbestuur, waarin alle partijen zijn  vertegenwoordigd en dat wordt voorgezeten 
door commandeur b.d. Herman Ploeg, het Centraal Aanmeldingspunt en het Kennis- en Onderzoekscentrum. 
Kolonel Loek Habraken is de eerste directeur van het Vi. 

 

Augustus 2000 

Het eerste nummer van Checkpoint verschijnt. Dit tijdschrift komt in de plaats van het tijdschrift De Opmaat 
dat via de Stichting Dienstverlening Veteranen werd uitgegeven. 

 

6 december 2000 

Eerste symposium van het Veteraneninstituut in de Prins Bernhardzaal van de BNMO onder de titel: ‘Vechten, 
verbeelden en verwerken. Nederland en zijn Korea-veteranen’ 

 

11 december 2001 
Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform wordt het door Vi-medewerkers 
samengestelde boek Van strijd tot veteranenbeleid. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en zijn veteranen 
1941-2001 gepresenteerd. De IGK, luitenant-generaal C.M. de Veer, neemt het eerste exemplaar in 
ontvangst.  
 

9-12 mei 2002 

Veteraneninstituut organiseert zijn eerste internationale conferentie in Doorn - The Second Northern 
European Conference on Veterans Support. 

 

Oktober 2002 

Eerste uitgave van het Handboek Veteraan, een uitgave in pocketformaat waarin de veteraan alle relevante 
informatie kan vinden en dat gratis aan alle veteranenpashouders wordt verstrekt. 

 

20 januari 2003 

Instelling Draaginsigne Veteranen dat het Veteraneninstituut verstrekt aan alle houders van de veteranenpas. 

 

24 februari 2003 

Het Veteraneninstituut transformeert van koepelorganisatie naar een zelfstandig rechtspersoon: de Stichting 
het Veteraneninstituut met als voorzitter oud-Tweede kamerlid Martin Zijlstra en als directeur nog altijd 
kolonel Loek Habraken. 
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1 mei 2003 

Presentatie van het boek ‘Afscheid van Nieuw-Guinea. Het Nederlands-Indonesische conflict 1950-1962.’ in 
Delft. Dit boek en een bijbehorende tentoonstelling zijn de producten van samenwerking tussen het Vi en het 
Legermuseum in Delft. 

 

Juli 2003 

Eerste maal dat een Vi-veteranendetachement (46 deelnemers, variërend in leeftijd van 38 tot/met 81 jaar) 
deelneemt aan de Nijmeegse Vierdaagse. 

 

24 oktober 2003 

Onthulling van het Monument voor Vredesoperaties in Roermond. Het Veteraneninstituut is bij de 
totstandkoming hiervan nauw betrokken geweest en heeft de inhoud van de onthullingsplechtigheid 
georganiseerd. Op initiatief van het Vi worden niet alleen de namen van omgekomen militairen op 
plaquettes vermeld, maar is er ook plaquette met aandacht voor de gewonde veteranen en voor veteranen 
die een einde aan hun leven hebben gemaakt vanwege psychische problemen die door de uitzending zijn 
ontstaan. 

 

27 november 2003 

Het Vi organiseert het symposium ‘Veteranen, onze zorg’. Vooral de bijdrage van een bij het Vi 
gedetacheerde militair-psycholoog over zelfdoding onder veteranen leidt tot veel media-aandacht. 

 

26 augustus 2004 

Presentatie van het boek ‘Oost west, thuis best? De opvang van uit Nederlands-Indië teruggekeerde 
militairen, 1946-1951.” 

 

December 2004 

Veteraneninstituut verstrekt bijna 2.000 treinkaarten aan veteranen die een laatste eer willen bewijzen aan 
de op 1 december overleden prins Bernhard. 

 

10 mei 2005 

Het Vi viert eerste lustrum met als eregast en hoofdspreker de staatssecretaris van Defensie, Cees van der 
Knaap. 

 

29 juni 2005 

De eerste Nederlandse Veteranendag vind plaats in Den Haag en Rotterdam, waarbij het Vi uiteenlopende 
ondersteuning levert. 

 



4 
 

Juni/juli 2005 

Zes voorstellingen van het toneelstuk ‘Thuisfront’ van theatergroep Wederzijds in Doorn. Het toneelstuk is 
geschreven door Bosniëveteraan Barry Hofstede. 

 

Najaar 2005 

Start van het scholenproject onder de naam ‘Verhalen van veteranen’. In opdracht van het Comité 
Nederlandse Veteranendag voert het Vi dit project uit dat tot doel heeft om veteranen als gastspreker over 
hun ervaringen te laten vertellen in klassen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

 

8 september 2005 

Presentatie door hoofdonderzoeker Joanne Mouthaan van het eindrapport “Libanon laat ons nooit helemaal 
los” van het meerjarige onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL-veteranen 

 

19-20 december 2005 

Op initiatief van Checkpoint-hoofdredacteur Fred Lardenoye vindt in Doorn het Veteranenfilmfestival plaats 
met vertoning van de films ‘Black Hawk Down’ en ‘Saving Private Ryan’. 

 

18-20 april 2006 

Werkbezoek aan Vi en lezing van luitenant-generaal b.d. Romeo Dallaire. Deze Canadese oud-generaal was 
tijdens de genocide in Rwanda (1993-1994) de hoogste VN-commandant. Door de dramatische militaire 
ervaringen ontwikkelde hij PTSS en raakte jarenlang aan lager wal. Over zijn ervaringen tijdens en na de 
missie schreef hij de internationale bestseller ‘Shake hands with the devil.’ 

 

2006  

Eerste gastles Veteraan in de Klas. Leerlingen maken tijdens een gastles kennis met iemand die als militair 
diende tijdens een oorlog of vredesmissie, bijvoorbeeld in Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan. 
De veteraan is uitstekend in staat het persoonlijke verhaal te delen met jongeren. Gastlessen van veteranen 
zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. 

 

14 juni 2006 

Koningin Beatrix bezoekt in Doorn het Veteraneninstituut en de BNMO-organisaties. 

 

7 november 2006 

Symposium ‘Wijzer door onderzoek?’ met de presentatie van de eerste Onderzoekswijzer, een overzicht van 
lopend en recent afgesloten onderzoek op het gebied van veteranenzorg en veteranenbeleid. 
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22 december 2006 

Het Vi organiseert in discotheek City Hall in Utrecht een Veterans Clubnight voor jonge veteranen. 
Optredens van DJ Abrandis en DJ G-Spott (beide zelf veteraan). 

 

Januari 2007 

Startbijeenkomst van het Interviewproject Nederlandse Veteranen  

 

4 mei 2007 

Voor het eerst nemen 24 veteranen van recente missies de plek in van oud-leden van de voormalige 
Binnenlandse Strijdkrachten in het erecouloir van militairen en veteranen tussen de Nieuwe Kerk en het 
Nationaal Monument op de Dam. Deze veteranen worden geselecteerd en begeleid door het Vi. 

 

April 2007 

Start van het Veteranen Registratie Systeem 

 

Eind juni 2007 

De NOS zendt de in opdracht van het Vi vervaardigde documentaire ‘In Vredesnaam’ uit, waarin vijf 
Nederlandse veteranen door documentairemaker Hans Heijnen zijn geportretteerd.  

 

8 oktober 2007 

Officiële oprichting van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen waarin het Vi participeert met de 
Geestelijke Verzorging. 

 

28 mei 2008 

Minister-president Jan Peter Balkenende bezoekt het Vi 

 

Mei 2008 

Voorpremière van documentaire de Meivliegers in ‘tot de nok toe gevulde’ Amsterdamse sociëteit De Kring 
in aanwezigheid van vijf van de zes vliegers die de hoofdrol in de documentaire spelen. Het Vi heeft deze 
productie ondersteund. 

 

8 juli 2008 

Oprichting van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden dat zowel aanvragen van veteranen 
als van actief dienende militaire gaat behandelen. Het Vi levert twee leden voor deze commissie en voert het 
secretariaat 
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24 oktober 2008 

Eerste fakkeltocht naar en herdenking bij het Monument voor Vredesmissies in Roermond voor 
nabestaanden van omgekomen Nederlandse militairen, georganiseerd door het Vi . 

 

Eind juni 2009 

Een team van bijna twintig veteranen voltooit in vier dagen de ruim 800 kilometer lange fietstocht ‘In het 
spoor van de Irenebrigade’ van Normandië naar Den Haag. Het fietsteam, dat in de media veel aandacht 
kreeg, voltooide de tocht door mee te lopen met het veteranendefilé tijdens de Nederlandse Veteranendag. 

 

1 juli 2009 

Kapitein-ter-zee van administratie Frank Marcus volgt kolonel Loek Habraken op als directeur van het Vi. 

 

9 oktober 2009 

Voor het eerst verdedigt een medewerker van het Vi een wetenschappelijk proefschrift ter verkrijging van 
de doctorstitel. Het door de Universiteit Utrecht goedgekeurde proefschrift ‘Meaning as a mission. Making 
sense of war and peacekeeping’ van Michaela Schok over de betekenis die veteranen toekennen aan hun 
uitzendervaringen krijgt veel media-aandacht. 

 

November 2009 

Op initiatief van het Veteraneninstituut wordt voortaan een veteranenpanel georganiseerd tijdens de 
tweejaarlijkse conferentie van de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society  

14 november 2009 

Publieksdag Interviewproject Nederlandse Veteranen in Soesterberg wordt bezocht door 300 geïnterviewde 
veteranen en hun partners. 

 

16 december 2009 

De bij het Vi gedetacheerde onderzoeker Natasja Rietveld verdedigt in Tilburg met succes haar proefschrift 
‘De Gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies. 

 

10 mei 2010 

Het Vi viert zijn tweede lustrum met een barbecue en een fietstocht ‘In het spoor van de meidagen’ voor 
veteranen. 

 

2010 

Op verzoek van Defensie verstrekt het Vi voortaan ook twee nieuwe defensiepassen: de dienstslachtofferpas 
en de postactievenpas. 
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21 juni 2010 

Presentatie van het door het Comité Nederlandse Veteranendag geïnitieerde boek ‘Oorlogen en 
Vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse Veteranen 1940-2010’, waaraan het Vi een flinke bijdrage 
leverde. 

 

25-26 juni 2010 

Met een tweedaagse estafetteloop tussen Schaarsbergen en Den Haag verbindt een team van 14 veteranen 
de herdenking van de Korea Oorlog (1950-2010) met de Nederlandse Veteranendag, waar het deelnam aan 
het defilé. 

 

27 oktober 2010 

Het Vi organiseert samen met KNAW en DANS het symposium ‘The Veteran Tapes’, met de presentatie van 
het boek ‘Wat veteranen vertellen’. In de digitale versie daarvan is gelinked naar interviewfragmenten. 

 

1 maart 2011 

Oud-kamerlid (PvdA) en gepromoveerd historicus Gerrit Valk volgt Martin Zijlstra op als voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het Vi. 

 

8-9 april 2011 

Onder begeleiding van het Vi woont een groep veteranen en dienstslachtoffers kosteloos een concert van 
voormalig Pink Floyd zanger Roger Waters bij. Op beide dagen is er voor de veteranen een ‘meet and greet’ 
met Roger Waters en vindt bovendien een onverwachte ontmoeting met prins Willem-Alexander en prinses 
Maxima plaats. 

 

25-29 april 2011 

Met steun van het Vi bezorgt het vakantieschip de ‘Henri Dunant’ (opnieuw) zestig veteranen met een 
handicap een onvergetelijke vakantieweek. 

 

24-25 juni 2011 

Het Vi heeft een leidende rol in de organisatie van de ‘Veteranen Motorrit 2011’. Tweehonderd 
motorrijdende veteranen vertrekken een dag voor de Nederlandse Veteranendag vanuit vier windstreken 
naar Den Haag om op 25 juni gezamenlijk het Malieveld op te rijden. 

 

1 juli 2011 

Het Interviewproject Nederlandse Veteranen, vier jaar lang geleid door Vi-historica Stef Scagliola, wordt 
formeel afgesloten. De digitale geluidscollectie bevat inmiddels meer dan duizend interviews met veteranen 
die hun levensverhaal vertellen en daarbij vooral inzoomen op oorlogs- en uitzendervaringen. Later dit jaar 
wordt een groot deel van de collectie ontsloten en toegankelijk gemaakt via de website van het Vi. 
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2011 

Start van een online veteranenpanel met 2.200 deelnemers. Vanaf 2014 wordt dit panel omgezet in een 
jaarlijks vragenlijstonderzoek ‘Kerngegevens Veteranen’ 

 

September 2011 

In het Amsterdamse theater De Balie vindt de première plaats van het toneelstuk ‘Af – Terug naar 
Srebrenica’, dat mede tot stand kwam dankzij het Vi. Cees Geel speelt hierin de hoofdrol. 

 

26 november 2011 

Door 300 veteranen bezochte publieksdag ter afsluiting van het Interviewproject Nederlandse Veteranen in 
het Marine Etablissement in Amsterdam  

 

December 2011 

Op initiatief van het Vi verstuurt de minister van Defensie Hans Hillen aan alle veteranenpashouders een 
kerstkaart. Dit wordt in latere jaren een traditie. 

 

27 maart 2012 

Organisatie van de eerste Veteranenlezing met als hoofdspreker de journalist Joeri Boom die over zijn werk 
in Afghanistan vertelt. Vanaf dit jaar vindt de Veteranenlezing jaarlijks plaats, na verloop van tijd doorgaans 
aan het einde van het jaar. 

 

Juni 2012 

Met het aannemen van de Veteranenwet door het parlement wordt de definitie van ‘veteraan’ uitgebreid met 
actief dienende militairen met uitzendervaring.  

 

28 november 2012 

De diensten Geestelijke Verzorging organiseert samen met het Vi in Doorn het symposium ‘Zingeving na de 
missie.’ 

 

December 2012 

Het Vi begint met het verzenden van duizenden ‘zilveren roosjes’ aan veteranen die hiermee hun 
partner/familielid/vriend willen bedanken voor de steun tijdens en na de uitzending. 

 

Begin 2013 

Introductie nieuwe huisstijl van het Vi, inclusie de slogan ‘Veteranen. Onze missie.’ 
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Juni 2013 

Op initiatief wordt de tweejaarlijkse conferentie van de European Research Group on Military and Society 
uitgebreid met een werkgroep over veteranen. Het Vi gaat deze werkgroep leiden. 

23 september 2013 

Het Vi verhuist op het terrein in Doorn naar de nieuwbouw van de Stichting de Basis, waar het niet alleen 
‘huisgenoot’ wordt van laatstgenoemde organisatie, maar ook van de BNMO, het Veteranen Platform en het 
programmabureau van het LZV. Prinses Beatrix opent het nieuwe gebouw. 

 

16 november 2013 

Open Dag van de nieuwbouw in Doorn voor relaties van organisaties en medewerkers 

 

26-27 september 2013 

Tweedaags symposium over schrijvende veteranen en veteranenboeken, met als sprekers onder andere de 
beroemde Amerikaanse veteraan-auteur Karl Marlantes en Hans Goedkoop, de presentator van het tv-
programma ‘Andere Tijden’. 

 

13 december 2013 

Gerrit Vink, sinds 1992 vrijwilliger bij het Vi en zijn voorganger (SDV), krijgt de Ted Meinesprijs uitgereikt. 
De adviescommissie heeft uit de beschikbare voordrachten de heer Vink aanbevolen wegens “Zijn 
uitzonderlijk voorbeeld voor alle Nederlandse veteranen, zijn nimmer aflatende inzet ondanks zijn hoge 
leeftijd, zijn dossierkennis waardoor voor alle veteranen belangenbehartiging is gegarandeerd en zijn inzet 
gericht op de nazorg van de uitgezonden veteraan.” 

 

16 april 2014 

Presentatie van het boek “De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd.” Prinses Margriet, beschermvrouwe 
van de koopvaardij, neemt in het Rotterdamse Hotel New York in aanwezigheid van diverse 
koopvaardijveteranen het 1e exemplaar in ontvangst. 

 

5 mei 2014 

Na twee jaar samenwerking met het Landstede College in Zwolle wordt het pilotproject ‘speeddaten met een 
veteraan’ uitgerold naar drie anders bevrijdingsfestivals. In de jaren daarna zal het project uitgebreid 
worden naar alle (15) grote bevrijdingsfestivals in Nederland. 

 

11 juni 2014 

Opening van het Veteranenloket in Doorn door de minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert. Het 
Veteranenloket maakt deel uit van het Vi en vormt voor veteranen en hun thuisfront de centrale toegang tot 
zorg(coördinatie) en dienstverlening. 
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2014 

Met het van kracht worden van het Veteranenbesluit treedt de Veteranenwet uit 2012 in werking. 

 

November 2014 

Het Vi verstrekt de veteranenpas aan 26.000 veteranen in werkelijke dienst. 

 

19 december 2014 

Op uitnodiging van Tweede Kamerlid mevrouw Angelien Eysink brengen medewerkers van het 
Veteranenloket een bezoek aan de Tweede Kamer 

 

2015 

Veteranen in werkelijke dienst krijgen een prominente rol in de vernieuwde huisstijl van het Vi. 

 

15 juni 2015 

In aanwezigheid van tientallen veteranen van de meidagen overhandigt Vi-medewerker Gielt Algra het 
eerste exemplaar van het boek ‘Militaire Ooggetuigen. De strijd in mei 1940’ aan de minister van Defensie, 
Jeanine Hennis-Plasschaert. 

 

2015 

Het Vi begint met de verstrekking van het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen. Aan het einde van het jaar 
zijn er al 2.586 draaginsignes verstrekt 

 

Najaar 2015 

Presentatie van het eindrapport en publiekssamenvatting van het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u? 
dat het Vi samen met het Trimbos-instituut in opdracht van de RZO heeft uitgevoerd. 

 

9 november 2015 

Veteranenlezing over vrouwelijke veteranen in Zeist (Hotel Figi) en het daar gepresenteerde onderzoek naar 
ervaringen van vrouwelijk veteranen krijgen veel media-aandacht. 

 

Voorjaar 2016 

Voor de derde maal in de Vi-geschiedenis start een Vi-medewerker een promotieonderzoek. Yvon de 
Reuver gaat onder begeleiding van de Radboud Universiteit (Nijmegen) onderzoek doen naar de vorming en 
bevestiging van groepsidentiteit onder (jonge) veteranen en de relatie daarvan met maatschappelijke 
waardering. 
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16 april 2016 

Het Vi organiseert een symposium over het thuisfront, waarbij onder meer resultaten van een thuisfront-
interviewproject (video) worden getoond. 

 

24 juni 2016 

Tijdens de Nederlandse Veteranendag neemt het Vi afscheid van directeur KTZA Frank Marcus. Kolonel der 
Jagers Ludy de Vos neemt zijn functie over. 

Op deze dag was tevens de memorabele actie met haring ‘Vaatje vol maatjes’. Veteranen kunnen al 
haringhappend met hun maten op de foto en deze met een boodschap achterlaten voor veteranen in Mali om 
hen een hart onder de riem te steken. Veteranen in Nederland kunnen op vertoon van hun veteranenpas 
gratis een haring afhalen bij de stand van het Veteraneninstituut. 

 

Medio 2016 

De evaluatie veteranenbeleid is afgerond. Hieruit blijkt onder meer dat de samenwerkende partijen zien dat 
de toegang tot zorg- en dienstverlening met de komst van het Veteranenloket daadwerkelijk is verbeterd. De 
monitoring van het zorgproces bij zowel materiële als immateriële hulpvragen is beter geborgd.  

 

24 december 2016 

Indiëveteraan, ere-voorzitter van het Veteranen Platform en ‘boegbeeld der veteranen’ luitenant-
generaal b.d. Ted Meines overlijdt. 

 

2017 

In nauwe samenwerking met Become-IT is voor de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen een nieuwe 
website gebouwd (www.veteranenvertellen.nl) met daaraan gekoppeld een verbeterde zoekmachine.  

 

2017 

Extra aandacht voor veteranen met gevechtservaring. Om hier meer over te weten te komen, heeft het Vi 
onderzoek gedaan naar veteranen met gevechtservaring, staat de jaarlijkse Veteranenlezing in het teken van 
gevechtservaring en delen we ook via de website verhalen van veteranen met gevechtservaring.  

 

2017 Tijdens de evaluatie van het veteranenbeleid wordt duidelijk dat het thuisfront van postactieve 
veteranen relatief weinig aandacht krijgt. Daarom lanceert het Vi het project Home@Vi, aangestuurd door de 
‘coördinator thuisfrontzaken post-actieve veteranen’.  

 

Mei 2017  

Militaire bedevaart in Lourdes. Veteranen per bus en per motor naar Lourdes, terwijl er ook een klein 
groepje olv het Veteraneninstituut op de fiets erheen ging. 
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September 2017 

Het Veteraneninstituut start een pilot van minimaal een jaar om een gerichte poging te doen veteranen die 
aandacht mijden, bijvoorbeeld vanwege eerdere teleurstellingen met de zorg, de hand te reiken. Een 
geestelijk verzorger en een militair, zelf ervaringsdeskundige, gebruiken hun netwerk en ervaringen om 
duidelijk te maken dat ook deze groep er bij hoort. Zonder agenda, gewapend met tijd en aandacht, reizen 
ze het land door en bouwen aan vertrouwen door te ontmoeten. 

 

Februari 2018 

Het Vi organiseert samen met de Stichting Nederlandse Veteranendag succesvolle inspiratiebijeenkomsten 
voor gemeenten om een lokale veteranendag een passende invulling te geven.  

 

26 mei 2018 

Besloten bijeenkomst voor Molukse KNIL-veteranen en hun thuisfront in Doorn. Een prachtige dag met veel 
zon, een herdenking voor hen die er niet meer bij kunnen zijn, mooie Molukse muziek en een echte 
‘homeland’ maaltijd. Er is ook een aantal medailles uitgereikt door de Inspecteur der Veteranen.  

 

16 juni 2018 

Het Veteraneninstituut organiseert samen met Bronbeek in Arnhem een drukbezocht symposium over ‘oral 
history’ 

 

Zomer 2018 

Vernieuwing van het Vi-tijdschrift Checkpoint. Het magazine is aanbesteed voor drukken, verspreiding en 
redactie en de aanbesteding werd gewonnen door MPG. Na 18 jaar neemt het Vi dus afscheid van Lardenoye 
Journalistieke Producties. Namens MPG wordt Annemiek Sinnige de nieuwe hoofdredacteur. Het eerste 
exemplaar van de nieuwe Checkpoint wordt in augustus aangeboden aan twee veteranen die in 1993 ook de 
allereerste veteranenpas ontvangen hebben. 

 

2018 

Afronding pilot en formaliseren van Bureau Activiteiten. Aanleiding was een behoefte aan een goede 
ondersteuning bij de aanvragen van veteranenverenigingen en het bemensen van activiteiten als reünies, 
herdenkingen, veteranendagen en thuisfrontevenementen. Een door het bureau aangestuurde pool van 
vrijwilligers geeft voorlichting op deze dagen. De in totaal 400 vrijwilligers van het Veteraneninstituut zijn 
cruciaal voor onze dienstverlening en worden jaarlijks bedankt met een uitje. 

 

November 2018  

Veteranenlezing over het thuisfront. Minister Ank Bijleveld onderstreept het belang van het thuisfront tijdens 
de jaarlijkse Veteranenlezing. Het thuisfront-programma krijgt binnen het Veteraneninstituut de aandacht 
waarvoor al jaren hard is gewerkt. 
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Februari 2019  

Veteraan in de Klas - lancering nieuw dilemmascenario ‘Wat Zou Jij Beslissen?’ Dit is een lespakket op basis 
van dilemma’s, ervaren door Nederlandse veteranen tijdens hun missies. Door het behandelen van de 
dilemma’s oefenen de leerlingen kritische denkvaardigheden. Het programma past binnen verschillende 
domeinen van burgerschapsvorming, maar ook bij geschiedenis of het thema vrede en veiligheid. 

 

4 en 5 mei 2019 

Campagne van het Veteraneninstituut waarin rappers (o.a. Snelle) op basis van verhalen van veteranen een 
nummer maken. 

 

9 mei 2019  jubileum Veteranen Platform, 30 jaar. Tevens presentatie van een vuistdik  overzichtswerk over 
veteranen, veteranenbeleid en veteranenzorg in Nederland, het 'Handboek Veteraan', waarvoor Vi-
medewerkers  diverse hoofdstukken schreven. 

 

29 juni 2019 

Symposium ‘Veteraan hoe gaat het met u?’ Presentatie door Vi-onderzoekers Jacco Duel en Alieke Reijnen 
van het afgeronde onderzoek dat onder meer aantoont dat het met het merendeel van de veteranen goed 
gaat. Zij beoordelen de kwaliteit van leven met een 7,8. 

 

Zomer 2019 

De corporate website is vernieuwd. Het Veteranenloket is onderdeel geworden van de website, de 
Checkpoint heeft meer ruimte gekregen ook voor online content en de totale uitstraling en 
gebruiksvriendelijkheid is verbeterd. 

 

29 augustus 2019 

Bijeenkomst met ruim honderd WO2-veteranen in Doorn ter gelegenheid van het begin van het 
herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid. Gekozen werd voor 29 augustus, omdat juist op die dag, 80 jaar geleden, 
de militairen werden gemobiliseerd die in mei 1940 hun vaderland verdedigden. 

 

17-31 augustus 2019 

Een klein team van veteranen neemt deel aan de Omloop van de Slagvelden, een herhaling van de zwaarste 
etappekoers ooit uit 1919. Toen werden de omgekomen geallieerde militairen met deze wielerkoers geëerd. 
Ditmaal fietst het Vi-team in 8 etappes ruim 2100 km dwars door België, Frankrijk en Luxemburg als 
eerbetoon aan alle Nederlandse militairen die sinds 1940 omkwamen. 

 

2019 

Start proces samenvoeging van drie organisaties (Vi, NLVD en De Basis) en delen van drie andere 
organisaties (nuldelijncoördinatie VP, programmabureau LZV en Zorgcoördinatie ABP) tot één stichting (het 
Nederlands Veteraneninstituut) die het veteranenbeleid vanaf 1 januari 2021 gaat uitvoeren. 
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2019 

Versterking contact met gemeenten en veteranenverenigingen. Het ondersteunen van activiteiten lokaal 
verloopt goed en de advisering vanuit het Veteraneninstituut wordt op prijs gesteld. 

 

Februari 2020  

Presentatie bordspel Daadkracht, een spannend spel voor leerlingen van 10 t/m 14 jaar. In groepjes van vijf 
leerlingen speel je het spel en ervaar je hoe het is om in missiegebied keuzes te maken. Vervolgens ga je 
daarover met elkaar in gesprek. De veteraan in de klas heeft de rol als spelleider en adviseur.  

 

4 mei 2020 

Door de coronacrisis is de herdenking op 4 mei zonder veteranen verlopen, maar heeft het 
Veteraneninstituut een digitaal erecouloir ontwikkeld. Op deze manier zijn de verhalen van 18 veteranen in 
de media gedeeld en verspreid en is er op die manier bijgedragen aan meer begrip en erkenning voor 
veteranen en hun thuisfront. 

 

 

 

 


