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1 Aanleiding onderzoek 

Vanaf 2014 tot en met 2018 heeft het Veteraneninstituut jaarlijks het 

vragenlijstonderzoek Kerngegevens (2014 – 2018) uitgevoerd. Daarin is ieder jaar 

gevraagd naar hoe Nederlandse veteranenpashouders waardering ervaren en hoe 

belangrijk ze het vinden om waardering te krijgen als veteraan. Uit de onderzoeken 

blijkt dat er een groot verschil zit tussen het percentage veteranen dat het 

belangrijk vindt om waardering te krijgen (tussen de 60 en 80%) en het percentage 

veteranen dat waardering ervaart (tussen de 30 en 60%). De samenleving en de 

media scoren het laagst: tussen de 25 en 30% van de veteranen ervaart waardering 

vanuit deze actoren. Meer veteranen ervaren waardering zij via het contact met 

de directe omgeving (tussen de 50 en 60%) en collega-veteranen (tussen de 60 en 

70%). De ervaren waardering door overheid en Defensie zit daar tussenin.  

In de jaarlijkse Publieksmonitor, die meet hoe het Nederlandse publiek over 

veteranen en hun missies denkt, zegt ongeveer 80% waardering voor veteranen te 

hebben. Dat steekt schril af bij de kleine 30% veteranen die die waardering ook 

ervaren. De vraag waar dat verschil vandaan komt, leeft al enige jaren (zie ook De 

Reuver, 2022).  

Ook in het laatste vragenlijstonderzoek van het NLVi, de Veteranenmonitor, blijkt 

dat er een groot verschil is tussen het belangrijk vinden om waardering te krijgen 

als veteraan en het daadwerkelijk ervaren van waardering als veteraan. Terwijl 75% 

zegt het belangrijk te vinden om waardering als veteraan te krijgen, zegt slechts 

37% dit ook te ervaren. 22% ervaart het niet en 42% is neutraal (Duel et. al., 2021). 

Dit leidde tot de vraag wat waardering eigenlijk voor veteranen betekent en wat er 

in hun ogen aan bij- of afdraagt. Zo hoopten we meer inzicht te kunnen krijgen in 

wat er gedaan kan worden om het percentage veteranen dat waardering ervaart 

te verhogen. We hebben dat onderzocht door het houden van drie focusgroepen, 

in gedeeld naar het al dan niet (meer) ervaren van klachten naar aanleiding van de 

uitzending. Door aandacht te geven aan de mogelijk verschillende behoeften 

tussen deze groepen, kunnen we door middel van meer toegespitst maatwerk het 

percentage veteranen dat waardering ervaart wellicht vergroten in de toekomst. 

In de focusgroepen hebben we ook naar erkenning gevraagd, omdat een van de 

doelstellingen van het veteranenbeleid is om maatschappelijke erkenning en 

waardering voor veteranen te stimuleren. Erkenning en waardering worden in het 

beleid en de uitvoering daarvan vaak altijd tegelijk genoemd. Hoewel volgens de 

theorie waardering eigenlijk een van de drie dimensies is van erkenning (Ikäheimo 

& Laitinen 2007; 2010), hebben we besloten om in dit onderzoek de term ‘erkenning 
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en waardering’ te blijven hanteren, omdat de begrippen in de beleidstaal zo met 

elkaar verbonden zijn.  

2 Opzet onderzoek 

Veteranen die deelnamen aan de Veteranenmonitor geven uiteenlopende 

adviezen en ideeën over wat waardering inhoudt en beïnvloedt. Om die adviezen 

en ideeën uit te diepen en een duidelijker beeld te krijgen van waar prioriteit zou 

moeten liggen, hebben we focusgroepen georganiseerd. De deelnemers van de 

focusgroepen zijn veteranen die in de Veteranenmonitor hebben aangegeven dat 

wij hen mogen benaderen voor vervolgonderzoek. De focusgroepen hebben we 

ingedeeld op basis van het veteranenlandschap uit de Veteranenmonitor (Duel et 

al., 2021, p 16). Dat hebben we gedaan om te onderzoeken of verschillende groepen 

veteranen ook verschillende behoeften hebben op het gebied van erkenning en 

waardering. Tabel 1 geeft de indeling van de groepen aan. 

Tabel 1. Indeling focusgroepen 

Focusgroep 1 Focusgroep 2 Focusgroep 3 

De deelnemers aan deze 

groep zijn geselecteerd 

op het niet ervaren van 

problemen naar 

aanleiding van de 

uitzending. Zij gaven in 

de vragenlijst aan dat de 

uitzending een louter 

positieve of positieve én 

negatieve invloed heeft 

op hun leven. 

De meeste deelnemers 

aan deze groep hebben 

problemen ervaren naar 

aanleiding van de 

uitzending die nu voorbij 

zijn, voor sommigen 

duren de problemen nog 

voort. Zij gaven in de 

vragenlijst aan dat de 

uitzending hun leven 

louter positief of positief 

én negatief heeft 

beïnvloed.  

 

De deelnemers aan deze 

groep ervaren op het 

moment van deelname 

problemen naar 

aanleiding van de 

uitzending. Zij gaven in 

de vragenlijst aan dat de 

uitzending hun leven 

louter negatief of 

positief én negatief 

heeft beïnvloed. 

 

 

Waarom de indeling aan de hand van het al dan niet (meer) ervaren van problemen 

naar aanleiding van de uitzending? Het geven van erkenning en waardering zou het 

welzijn van de groep aan wie erkenning gegeven wordt, moeten bevorderen 

(Honneth, 2005). Op deze aanname is het veteranenbeleid gebaseerd. De ene 

doelstelling van het beleid, het stimuleren van erkenning en waardering, hangt dus 
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sterk samen met de andere doelstelling: zorgdragen voor veteranen die met 

problematische gevolgen van de uitzending kampen (zie ook De Reuver, 2022). 

Vanuit de zeven onderscheiden groepen in de veteranenmonitor ervaren 

inderdaad de meeste veteranen waardering in de groep wiens welzijn hoog is, 

(56%) en in de groep met het laagste welzijn ervaren relatief gezien de minste 

veteranen waardering (18%).  

De focusgroepen duurden ieder ongeveer drie uur. Elke groep bestond uit zes tot 

acht personen. Na een voorstelrondje werden de onderzoeksresultaten over 

erkenning en waardering gepresenteerd en besproken met de aanwezige 

veteranen. Vervolgens kwamen in het groepsgesprek de volgende vragen aan bod:  

• Wat betekent erkenning en waardering voor de veteraan? 

• Van wie/hoe/wanneer willen de veteranen erkenning en waardering? 

• Hoe kunnen we als NLVi ervoor zorgen dat meer veteranen zich erkend en 

gewaardeerd voelen? 

In deze rapportage gaan we eerst in op de belangrijkste overeenkomsten en 

verschillen tussen de drie groepen. Daarna werken we wat besproken is per 

groep meer gedetailleerd uit. Vervolgens verbinden we in de conclusie de 

bevindingen met de literatuur, en formuleren we praktische aanbevelingen 

voor het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en vragen voor verder 

onderzoek. 

 

3 Resultaten  

In de tabel hieronder staat een samenvatting van de meest opvallende 

overeenkomsten en verschillen tussen de drie groepen. Daarna worden deze 

resultaten meer in detail uitgewerkt. 
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Tabel 2 Meest opvallende overeenkomsten en verschillen focusgroepen 

 Focusgroep 1 Focusgroep 2 Focusgroep 3 

Overeenkomsten • Oprechte waardering i.p.v. plichtmatige waardering 

• Persoonsgerichte aanpak na de missie wat betreft 

het in de gaten houden van het welzijn van de 

veteraan 

• Kritiek op missie (en gebrek aan steun voor veteranen 

als reactie daarop) werpt drempel op om je te tonen 

als veteraan 

• Informeer en betrek thuisfront rondom de 

uitzendcyclus 

• Werk aan een betere beeldvorming rond missies en 

rond veteranen 

• Het NLVi dient laagdrempelig en zichtbaar te zijn voor 

veteranen 

Verschillen - wie • De lokale overheid, de directe 

sociale omgeving en de 

samenleving komen 

• Nadrukkelijke rol voor veteranen 

zelf in beïnvloeden 

beeldvorming 

 

Landelijke overheid  

 

Verschillen - 

wanneer 

Transitiemoment 

van militair naar 

burger, hier de 

veteraan op weg 

helpen 

 • Terugkeer na de 

uitzending 

• Het moment 

waarop men het 

hulptraject inging.  

  Als missies onder vuur komen te 

liggen in het publieke debat. 

 

 

In het algemeen lijken de thema’s die naar voren komen in de gesprekken op de 

antwoorden die gegeven zijn in de Veteranenmonitor. De focusgroepen gaven een 

verdiepend beeld over wanneer welke vorm van erkenning van wie verlangd of 

verwacht wordt. 
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Hieronder wordt meer in detail per groep uitgewerkt wat er naar voren kwam in de 

focusgroepen. Dit is als volgt opgebouwd: per actor waarvan de veteranen in de 

focusgroepen aangaven erkenning en waardering te verwachten of willen, is 

beschreven wat men dan verwacht of zou willen in welke situatie. Dit hoeven niet 

alleen zaken te zijn die nog niet gedaan worden. Het kunnen ook dingen zijn die al 

gedaan worden en als zodanig als positief ervaren worden. Of dingen die al gedaan 

worden maar nog sterker neergezet kunnen worden. 

3.1 Focusgroep 1 – geen problemen naar aanleiding van de uitzending 

Defensie kan waardering tonen door toegankelijk te blijven voor veteranen, ook 

als veteranen uit dienst zijn. Drempels zouden verlaagd moeten worden zodat het 

makkelijker is om weer contact te zoeken en eventueel weer terug te keren naar 

Defensie.  

Wat de samenleving betreft, zien deze veteranen dat die vooral kijkt naar de 

resultaten van de missie, en daar de waardering op afstemt:  

‘Als resultaten er niet zijn, of zoals in Afghanistan niet in lijn met verwachtingen die 

geschetst zijn door de politiek, dan vindt men het moeilijker om waardering te 

tonen voor wat je hebt gedaan’.  

Realistischere beeldvorming en verwachtingen scheppen zouden hierin een 

positief verschil kunnen maken. Hierbij zien deze veteranen vooral een rol voor 

politici en dan met name de Minister van Defensie. 

Het Nederlands Veteraneninstituut zou waardering kunnen tonen door veteranen 

te helpen bij het vertalen van militaire capaciteiten naar capaciteiten die nodig 

zijn in een burgerfunctie. Zo kan het werk vinden in de burgermaatschappij 

vergemakkelijkt worden, en daarmee de transitie van militair naar burger. Verder 

raden deze veteranen het NLVi aan om zich vooral te richten op mensen die 

waardering missen:  

‘Laat de tevreden veteranen vooral lekker tevreden zijn’. 

Ook voor veteranen zelf ziet deze groep een rol. Om erkenning en waardering te 

ontvangen, kunnen zij een actieve rol innemen bij lokale herdenkingen en 

evenementen. Ook zouden ze positieve media-aandacht moeten zoeken door 

een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te leveren. Een voorbeeld van zo’n 

bijdrage is het Veteranen Search Team.  
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3.2 Focusgroep 2 – problemen na uitzending zijn (goeddeels) voorbij 

Het gevoel van erkend worden door de samenleving wordt voor sommige 

veteranen in deze groep verhoogd als mensen naar aanleiding van de actualiteit 

naar hun gevoelens vragen:  

‘Bijvoorbeeld toen de taliban terugkwamen, toen zeiden mensen: jij hebt daar toch 

gezeten, wat vind jij hier nu van? Dat vond ik wel heel attent’.  

Het ligt wel aan de toon waarop die interesse getoond wordt. Niet iedereen vat 

interesse altijd als teken van waardering op. Zo reageert iemand anders op de 

vorige opmerking: 

‘Dan krijg je toch het gevoel dat je je moet verdedigen’.  

In het algemeen zou er meer maatschappelijke waardering moeten komen voor 

de overheidsfunctionaris, de militair in dit geval, nog los van de uitzending. 

Deze groep veteranen uit zich positief over de waardering vanuit de directe 

omgeving. 

De gemeente kan veteranen meer betrekken bij het organiseren van 

herdenkingen en veteranendagen.  

Media-aandacht draagt vaak niet bij aan het gevoel gewaardeerd te worden, 

doordat documentaires over missies een onjuist beeld geven, vaak veel gericht op 

sensatie. Veteranen herkennen zich er niet in: 

 ‘Dan denk ik van hè?! Ik heb er toch gezeten? Heb ik nou niet opgelet of ligt het aan 

de makers?’ 

Het NLVi zou het gevoel van waardering onder veteranen kunnen verhogen door 

uitbehandelde veteranen die nog steeds klachten hebben naar aanleiding van de 

uitzending te begeleiden. Ook kan het NLVi veteranen actiever betrekken bij alles 

wat er gebeurt en al gedaan wordt. Er dient verder alertheid te zijn bij kortingen die 

bedrijven geven aan veteranenpashouders. Soms blijkt dat gewoon een algemene 

korting te zijn, die voor iedereen geldt.  

Veteranen zelf zouden zichzelf meer kunnen laten zien. Het lastige hierbij is de 

discrepantie tussen wel erkenning willen maar niet weten hoe dan precies, het is 

lastig om jezelf te laten zien als je het gevoel hebt dat er een oordeel aan militair 

zijn of aan je missie kleeft:  
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‘Dat maakt je kwetsbaar om jezelf te laten zien als veteraan. En je vraagt je af of 

dat de moeite waard is: wat krijg je ervoor terug? En dat zorgt ervoor dat de meeste 

veteranen toch terugschrikken om echt naar buiten te treden’.  

Deze groep signaleert een bepaalde vorm van schaamte dat zij militair geweest 

zijn, die voortkomt uit media-uitingen en de manier waarop Defensie omgaat met 

zaken als Srebrenica. De schaamte leidt tot wat gereserveerdheid wat betreft het 

delen van het militair verleden met anderen. 

 

3.3 Overlap focusgroep 1 & 2 

In de twee groepen waarin men geen problemen (meer) ervaart naar aanleiding 

van de uitzending, vonden we wat overlap. In relatie tot waardering uit de 

samenleving werd in beide groepen de Verenigde Staten genoemd als voorbeeld 

voor het geven van waardering aan veteranen. Het zou daar spontaner gaan, er 

zijn voordelen waar je echt wat aan hebt, bijvoorbeeld ook kinderen van veteranen 

gratis een museum laten bezoeken, of als eerste mogen boarden op het vliegveld. 

Verder vinden beide groepen de associatie tussen veteraan en PTSS vervelend. De 

beeldvorming over veteranen mag en kan positiever en realistischer, aangezien 

de meerderheid van de veteranen geen problemen ervaart. De krijgsmacht zal 

meer gewaardeerd worden wanneer we als Nederland ons pacifistisch zelfbeeld 

bijstellen. Hoe dat precies zou moeten, is uiteraard lastig te omschrijven. We 

komen dan weer terug op het voorbeeld van hoe het is in de Verenigde Staten. 

De lokale overheid zou het gevoel van waardering onder veteranen kunnen 

vergroten door de lokale veteranendag meer toe te spitsen op de behoeften van 

jongere veteranen, door veteranen bij de organisatie te betrekken en interactie te 

organiseren tussen veteranen en bewoners. Een anjerperkje in de gemeente 

wordt van mooie symbolische waarde gevonden.  

Onder militairen en veteranen zelf zou het NLVi bekender moeten worden door al 

tijdens de opwerkperiode van de missie zichtbaar te zijn. Ook zou het NLVi 

veteranen persoonlijker kunnen aanspreken door interactie met veteranen te 

richten op hun missie.  

 

3.4 Focusgroep 3 – actuele problemen naar aanleiding van de uitzending 

In deze groep leven duidelijk meer frustraties omtrent allerhande veteranenzaken, 

waaronder erkenning en waardering. De pijnpunten zitten dan vooral in hoe de 

terugkomst en het hulpzoektraject verlopen zijn. Men voelde zich hierin vaak niet 

gezien als persoon, afgehandeld als ‘een nummer’ of simpelweg genegeerd.  Zij zijn 

loyaal geweest aan hun werkgever en de belangen van de Nederlandse 
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samenleving, maar ze voelen die loyaliteit omgekeerd niet in bijvoorbeeld het 

hulptraject, of als missies kritiek krijgen. 

Defensie kan het gevoel gewaardeerd te worden al tijdens de missie vergroten 

door te zorgen voor goede middelen en goed materiaal. Na de uitzending kan 

defensie waardering laten blijken door het erkennen van eventueel negatieve 

gevolgen van de uitzending, door kortere en minder ingewikkelde procedures om 

vast te stellen of problematiek inderdaad door de uitzending komt en welke 

uitkering daar dan bij hoort. De veteranen verlangen een procedure met minder 

doorverwijzen, oftewel efficiëntere en effectievere reactie op een hulpvraag. Ze 

willen daarbij ook gelijkere behandeling: nu lijkt het afhankelijk van de hulpverlener 

die je tegenkomt hoe snel of langzaam financiële tegemoetkoming in orde worden 

gemaakt. Tegelijkertijd benadrukken zij het belang van een persoonlijke aanpak: 

het doet af aan gevoel van waardering wanneer men zich als ‘een nummer’ 

behandeld voelt.  

De Nederlandse samenleving in het algemeen wordt niet gezien als een 

belangrijke actor in het geven van waardering, hoewel warme reacties vanuit het 

publiek tijdens de Nederlandse Veteranendag wel gewaardeerd worden. Maar de 

burgers in het land van uitzending kunnen veel betekenisvollere waardering geven.   

Opvallend in deze groep is het appel dat op de Nederlandse staat wordt gedaan: 

‘Wat de bevolking over me denkt, daar lig ik niet wakker van. Instanties, Den Haag, 

de staat, dat is belangrijk’. 

En de staat komt er niet best vanaf. Deze groep vindt dat de staat niet genoeg voor 

de veteranen opkomt wanneer missies in opspraak komen, dit komt sterker tot 

uitdrukking dan bij de andere twee groepen:   

‘Een keer per jaar heb je dan zo’n Nederlandse Veteranendag, waar de minister 

staat te klappen, maar verder word je in de steek gelaten. Nederland laat 

uitgezonden militairen vallen, de koppen rollen bij ons’.  

Ook de bezuinigingen op Defensie en de grote vergaarbak van mensen die vallen 

onder de veteranendefinitie doet af aan het gevoel erkend en gewaardeerd te 

worden. En het vervolgen van militairen, zoals Erik O., door een burgerofficier van 

Justitie, wordt ervaren als onveilig door deze veteranen. Sommigen geven aan zich 

zorgen te maken over wat hen dan nog boven het hoofd hangt. Handelingen in 

oorlogssituaties achteraf laten beoordelen door burgers doet dus af aan het 

gevoel gewaardeerd te worden. De veteranen missen het gevoel dat de 

Nederlandse staat vertrouwen heeft in het professioneel handelen van militairen.  
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Wat betreft het NLVi, vindt men de terugkeerreizen van Dutchbat III een duidelijk 

teken van erkenning en waardering. De aanspreekbaarheid van de directeur 

wordt ook gewaardeerd. Wel moet er iets meer gedaan worden met 

onderzoeksresultaten om het beleid te verbeteren.  

 

3.5 Overlap focusgroep 2 & 3 

Er zit enige overlap in wat er werd gezegd in de groepen met veteranen die 

problemen (hebben) ervaren naar aanleiding van de uitzending. Dit ging over de rol 

van het NLVi in het overbrengen van waardering naar veteranen. Deze veteranen 

vinden het vooral belangrijk dat het NLVi medeleven toont naar veteranen bij 

bepaalde actualiteiten, zoals het Indiëonderzoek, zodat veteranen zich gezien en 

gesteund voelen. Ook vinden zij het waardevol om veteranen te laten meedenken 

met alles wat het instituut doet voor veteranen.   

 

4 Conclusie & discussie 

Erkenning en waardering is voor alle drie de groepen gelinkt aan oprechtheid en 

persoonlijke aanpak. Om oprechte erkenning en waardering mogelijk te maken, 

dient er te worden gewerkt aan beeldvorming rond missies en veteranen. 

Transitiemomenten, zoals de terugkeer van uitzending, het verlaten van dienst en 

het ingaan van ene hulptraject, zijn bij uitstek momenten waar erkenning en 

waardering getoond kan worden door maatwerk en oprechtheid. Dat betekent dat 

het ook momenten zijn waarop extra voelbaar is wanneer erkenning en waardering 

afwezig of niet afdoende zijn. Ook op het moment dat missies kritisch worden 

belicht in het publieke debat, doet afbreuk aan het gevoel van publieke erkenning 

en waardering. 

 

De groepen verschillen vooral in van wie zij erkenning en waardering willen. De 

groepen die geen problemen (meer) ervaren naar aanleiding van de uitzending, 

zoeken die dichter bij huis dan degenen die nog problemen ervaren. Deze laatste 

groep kijkt sterk naar de staat om in hun behoefte te voorzien. Tegelijkertijd 

verwachten zij maatwerk van die staat, waarin een zekere frustratie al ligt 

besloten. 

 

In de literatuur worden drie dimensies van sociale erkenning onderscheiden 

(Ikäheimo & Laitinen, 2007; 2010): liefde of warmte, respect en waardering. De 

eerste dimensie, liefde, gaat over het erkennen van een individu als een mens die 

erkenning waard is puur omdat het een mens is. Het gaat om een intrinsieke 

waardering, los van prestaties. Respect gaat over een ander zien als een rationeel 
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wezen die leeft volgens en misschien wel strijdt voor dezelfde morele waarden als 

jijzelf. Waardering gaat over het erkennen van de waarde van wat iemand gedaan 

heeft, zijn of haar bijdrage aan het grotere geheel. Bij veteranen is er specifiek 

beleid gemaakt om de laatste twee dimensies te adresseren. Maatschappelijke 

erkenning is voorbehouden aan degenen die op uitzending geweest zijn en de 

reden waarom dat zo belangrijk geacht wordt is het bewaken van internationale 

vrede en veiligheid. Met andere woorden, de deelname aan de uitzending is een 

bijdrage aan een groter geheel, namelijk vrede en veiligheid en verdient dus 

waardering. Het feit dat militairen zich daarvoor inzetten, suggereert dat zij een 

groot moreel kompas hebben en willen vechten voor wat juist is, waardoor hen 

respect toekomt. Echter, het militaire mandaat en de oorlogsomstandigheden 

kunnen hen dwingen andere morele keuzes te maken dan burgers zouden doen. 

Wanneer handelingen tijdens een missie achteraf onder vuur komen te liggen, 

komt de tweede dimensies van erkenning, respect, in gevaar. Inderdaad zien we in 

alle focusgroepen dat men vraagt om met meer respect behandeld te worden. Dat 

varieert van de interactie met de samenleving, tot de manier van berichtgeving in 

de media en de manier waarop de overheid met negatieve aandacht voor missies 

omgaat. Publieke debatten over missies, die in twijfel trekken of veteranen wel het 

juiste hebben gedaan, in lijn met de heersende morele waarden, ondermijnen het 

gevoel erkend te worden in het algemeen.  

Wat betreft de derde dimensie naast warmte en respect – waardering - zegt de 

literatuur dat er verschil is tussen waardering voor iemand als persoon en iemand 

als (louter) instrument (Ikäheimo & Laitinen, 2010). Waardering komt voort uit het 

feit dat iemand zijn of haar bijdrage levert aan het grotere geheel, maar hierbij 

moet worden opgepast dat iemand niet louter als radertje in het geheel wordt 

gezien en daarbij wordt ontmenselijkt. Gewaardeerd worden als onderdeel van het 

grotere geheel alleen is niet genoeg, men moet gewaardeerd worden als een 

persoon die een bijdrage levert.  

Dit onderscheid is dun, met name in een organisatie als de krijgsmacht, waar het 

overleven en overwinnen van het collectief weliswaar afhankelijk maar ook 

belangrijker is dan dat van het individu. Niet voor niets komen frustraties over hoe 

Defensie haar militairen en later veteranen waardeert, naar boven in de 

groepsgesprekken met veteranen. Die frustraties gaan bij uitstek over niet gezien 

worden als persoon door de (voormalig) werkgever, wat blijkt uit het gebrek aan 

een persoonlijke aanpak en de bureaucratie waarin een individu kan verdwalen. 

Wensen als adequatere middelen op uitzending, de veteranen steunen als missies 

in opspraak komen en de drempel laag houden als veteranen willen terugkeren 

gaan allemaal over (oud)militairen niet zien als louter een middel om de huidige 

missie tot een einde te brengen, maar als mensen met bijpassende behoeftes en 

met wie een levenslange relatie wordt aangegaan. De laatste jaren zijn hierin dan 

ook stappen gezet door bijvoorbeeld meer aandacht voor het thuisfront te hebben 

rond een missie. De aandacht voor het thuisfront voor, tijdens en na de missie 
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wordt door de deelnemende veteranen inderdaad in verband gebracht met 

erkenning en waardering, wat laat zien dat er behoefte is aan waardering van de 

militair als mens, die niet in zijn eentje functioneert maar leunt op het thuisfront.  

In het maatschappelijk narratief dat veteranen zijn ingezet voor vrede en veiligheid 

schuilt ook het gevaar dat men als instrument wordt aangeprezen. Dit kan en wordt 

ook vaak ondervangen door persoonlijke verhalen van veteranen te delen waarin 

er ruimte is voor persoonlijke context, reflectie en zingeving.  

Het menselijke aspect in erkenning is dus zeer belangrijk, wat suggereert dat de 

eerste dimensie van sociale erkenning, warmte, in het tegemoetkomen van 

wensen en behoeften van veteranen niet vergeten dient te worden. Wat namelijk 

bij alle groepen afdoet aan het gevoel erkend te worden, is het gevoel niet gezien 

te worden als mens door instanties of burgers. Binnen menselijke interacties wordt 

oprechte warmte, of interesse, puur omdat een veteraan ook maar een mens is, 

maar weinig ervaren. Als het ervaren wordt, blijft het de veteranen wel levendig bij. 

Publieke waardering wordt ervaren als ‘een moetje’, juist omdat er officieel beleid 

op wordt gemaakt. Beleid lijkt niet het meest geschikte instrument voor het uiten 

van warme gevoelens ten opzichte van de doelgroep, en daar is waar het ervaren 

van oprechte erkenning het meest wringt. De mate waarop dat vervelend 

gevonden wordt, varieert per groep en per persoon. Het wordt met name als pijnlijk 

ervaren als de gevolgen van de uitzending negatiever zijn, op bijvoorbeeld het vlak 

van mentale gezondheid of financiën.  

Met name de deelnemers aan focusgroep 3 voelen zich in dit onderzoek ‘gebruikt’ 

als instrument en veelal niet (genoeg) gezien als mens, met name wanneer zij hulp 

zochten. Om terug te komen op de relatie tussen welzijn en erkenning (zie p. 6), 

komen deze veteranen dus juist doordat hun welzijn minder is en ze daarvoor hulp 

zoeken, een gebrek aan erkenning en waardering tegen. Dat is mogelijk een reden 

voor een lagere score op ervaren waardering, aangezien de groep die nooit hulp 

zoekt en geen problemen ervaart, dit aspect ook niet meemaakt. Als we de theorie 

over sociale erkenning volgen, zorgen de problemen in het hulpzoektraject weer 

voor een lager gevoel van welzijn en komen we in een vicieuze cirkel terecht. Wat 

opvalt, is dat degenen die geen problemen (meer) ervaren naar aanleiding van de 

uitzending, de warmte en het respect dichterbij zoeken en ook vinden, in de vorm 

van de lokale overheid, mensen in de nabije omgeving of de bredere samenleving. 

Degenen die problemen ervaren naar aanleiding van de uitzending, zoeken warmte 

en respect ‘verder weg’ bij de abstracte actor van de Nederlandse staat. De vraag 

die dat oproept is of zij dat doen omdat ze problemen ervaren, of omdat hun 

problematiek vergroot is doordat zij warmte verlangen van instituties die 

doorgaans via protocollen werken en niet met de menselijke maat en de 

spontaniteit die deze veteranen wel verlangen. Daar stuiten we op een complex 

evenwicht: om erkenning oprecht te laten voelen, zijn warmte en spontaniteit 

nodig, iets waaraan het bij formeel beleid nu eenmaal per definitie ontbreekt. 
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Tegelijkertijd is het van belang dat het beleid er is, want door geformaliseerde 

uitingen van het beleid kan de warme belangstelling van het publiek ervaren 

worden. Om een voorbeeld te noemen: deze groep uit kritiek op de Nederlandse 

Veteranendag omdat deze te geformaliseerd zou zijn, maar ervaart tijdens het 

defilé bijvoorbeeld wel warme en oprechte belangstelling van het publiek aan de 

kant. 

Samenvattend blijkt dat erkenning en waardering een subjectieve ervaring is, wat 

de deelnemende veteranen zelf ook aangeven. Wat voor de een als oprechte 

belangstelling aanvoelt, kan door de ander als een aanval beschouwd worden. De 

discrepantie tussen warmte verlangen en die zoeken bij instanties roept ook de 

vraag op of een 100% tevreden doelgroep wel behaald kan worden op het vlak van 

erkenning en waardering. Wat als een paal boven water staat, is dat negatieve 

kritiek op missies en rechtszaken over wat er op missie gebeurd is het gevoel 

erkend en gewaardeerd te worden ernstig ondermijnen (zie ook De Reuver, 2022; 

Molendijk, 2021). Op deze momenten kunnen de staat, Defensie en het NLVi van 

toegevoegde waarde zijn door een luisterend oor te bieden voor veteranen, ze te 

steunen en waar mogelijk medeleven te tonen. 

 

5 Praktische aanbevelingen NLVi 

Uit de bevindingen zijn de volgende praktische aanbevelingen voor specifiek het 

NLVi afgeleid. Dat neemt niet weg dat er in het rapport ook genoeg andere actoren 

aan bod zijn gekomen, bijvoorbeeld Defensie en de staat, waarvan veteranen 

(meer) erkenning en waardering verwachten. De aanbevelingen zijn gericht op het 

NLVi, omdat een van de doelen van het onderzoek was in kaart te brengen wat het 

NLVi kan doen om veteranen (nog) meer het gevoel te geven dat zij erkend en 

gewaardeerd worden. Niet alle aanbevelingen gaan over nieuw te ontplooien 

initiatieven, maar ze kunnen ook gaan over dingen die al gedaan worden, en dus 

voortgezet dienen te worden. Andere dingen die al gedaan worden, kunnen nog 

verstevigd worden, zoals de zichtbaarheid en laagdrempeligheid van het instituut. 

Hieronder worden de aanbevelingen puntsgewijs uiteengezet. 

• Beeldvorming beïnvloeden. Dat kan door persoonlijke verhalen te blijven 

delen. Hierbij de veteraan als mens laten zien kan het gevoel oprecht gezien 

te worden verhogen. 

• Help veteranen naar buiten te treden met hun verhaal. Het is nodig om 

jezelf kenbaar te maken als veteraan om zo erkenning en waardering te 

ontvangen (De Reuver, 2022; Duel et al., 2017), maar veteranen vragen 



 

16 
 

Pagina 

16 /19 

 

Datum 

26-01-2023 

zichzelf af of het wel de moeite is om dat te doen, gezien het oordeel dat zij 

soms ervaren of vrezen. Dat wordt ook in andere landen zo beschreven. Het 

is wellicht zinvol om militairen te trainen in hoe ze praten over hun 

ervaringen nadat ze de dienst verlaten. Het helpen vertalen van militaire 

capaciteiten voor burgerbanen kan ook helpen om een kloof te 

overbruggen (zie ook Markowitz et. al., 2020). Dan investeer je niet alleen in 

wat strakker georganiseerde interacties met publiek, zoals speeddaten op 

5 mei en Veteraan in de Klas, maar zet je ook in op meer spontane en 

persoonlijke interacties. Zo kunnen veteranen weer geholpen worden om 

zich thuis te voelen in de maatschappij. 

• Investeer in zichtbaarheid. Maak zichtbaarder wat er allemaal al gedaan 

wordt om erkenning en waardering voor veteranen te stimuleren, betrek 

veteranen daar (nog) actiever bij. Wees al zichtbaar tijdens het 

opwerktraject voor de missie.  

• Laat zien dat er iets met de ervaringen van veteranen gedaan wordt om de 

situatie van komende generaties te verbeteren. Dit kan het gevoel erkend 

te worden versterken (zie ook Dückers, 2022). 

• Persoonlijke benadering. Maatwerk in erkenning en waardering zijn 

essentieel. Benader de veteraan persoonlijk en speel in op persoonlijke 

behoeften. 

• Steun veteranen als missies in opspraak komen. Persoonlijke aandacht, 

communicatie en medeleven met veteranen kunnen als een grote steun in 

de rug voelen als veteranen zich aangevallen voelen in het publieke debat. 

• Wees er ook voor veteranen die reguliere hulp gehad hebben, maar nog 

steeds met problemen kampen. Blijf alert op hun behoeften en welzijn, door 

middel van de preventie- en nazorggroepen verspreid in regio’s door het 

hele land. 

• Wees toegankelijk en laagdrempelig. Door bijvoorbeeld de regio’s in te 

gaan, zodat veteranen niet zelf naar Doorn hoeven te komen. Door goed 

benaderbare boegbeelden. Door interactie met veteranen missie-specifiek 

te maken.  
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6 Aanbevelingen verder onderzoek 

Het onderzoek roept de nodige vragen op waarvoor nader onderzoek nodig is om 

ze te kunnen beantwoorden. 

• Hoe je publiek aanzien ervaart, heeft een relatie met welzijn. Hoe die relatie 

precies loopt is niet te zeggen. Verhoogt het ervaren van erkenning het 

welzijn of staan mensen die een betere kwaliteit van leven ervaren meer 

open voor erkenning? 

• Ook heeft het ervaren van publiek aanzien effect op hoe men terugkijkt op 

de eigen militaire bijdrage (Markowitz et al., 2021). Leidt het ervaren gebrek 

aan erkenning tot een mindere waardering van de eigen inzet? Is oprechte 

erkenning voor prestaties en je inzet wel te ontvangen als je eigenlijk niet 

zo’n hoge pet op hebt van jezelf of van wat je hebt gedaan? Welke rol spelen 

zaken als zingeving, verdere levensloop en voldoening op het ervaren van 

erkenning en waardering? 

• Het blijkt dat stroperige, bureaucratische processen als men hulp of 

vergoeding zoekt het gevoel erkend te worden geen goed doen. Welke 

aspecten zijn in dit proces vooral van belang? Hoe kijken degenen die deze 

processen ontwerpen en uitvoeren hier tegenaan? Wat voor mensbeeld 

staat centraal in het uitvoeren van het veteranenbeleid? 

• Als missies na jaren onder een maatschappelijk vergrootglas komen en 

veteranen voelen zich bekritiseerd of aangevallen, hoe kan er door de 

hierboven omschreven instanties dan het beste gereageerd worden zodat 

veteranen zich gesteund en gezien voelen? Wat voor interventies hebben 

dan het meest effect? 

• Wat kunnen veteranen zelf doen om de kloof tussen de maatschappelijke 

beleving van de missies en die van henzelf te dichten? Wat kan hen helpen 

om makkelijker over de missie te praten en/of zich minder persoonlijk te 

laten raken door kritiek op de missie zonder zich geheel terug te trekken uit 

de interactie over de missie? 
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