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01 Management toplines 



Management Summary 
Algemeen 

Nederlanders steunen de Nederlandse deelname aan vredesoperaties en hebben belangstelling voor veteranen 
Door  de  oorlog  in  Oekraïne  is e r  dit j aar  veel  aandacht g eweest v oor  militairen  en  (internationale)  vredesmissies.  Mogelijk  is hier in  de  huidige  meting  ook  een  
effect van terug te zien in de publieke opinie en belangstelling omtrent Nederlandse militairen: ook is er dit jaar veel steun voor  de  Nederlandse  deelname  aan  
vredesoperaties  en  veel  belangstelling  voor  Nederlandse  veteranen.  De  waardering  voor  Nederlandse  veteranen  is  stabiel  gebleven, net  als  de  bekendheid  van de  
Nederlandse Veteranendag en beoordeling van de hoeveelheid media-aandacht  hiervoor.  De  meeste  Nederlanders  vinden  dat  veteranen  en  de  Nederlandse  
Veteranendag positief belicht worden in de media. 

Het beeld dat Nederlanders van veteranen hebben is opnieuw overwegend positief 
De  aspecten  die  Nederlanders h et m eest b ij  veteranen  vinden  passen  zijn  ‘dapper’,  ‘moedig’,  ‘plichtsgetrouw’,  ‘behulpzaam’  en ‘daadkrachtig’.  Dit  beeld  is  
vergelijkbaar  met  dat  van  voorgaande  jaren.  Hoewel  er  in  vergelijking  met  de  voorgaande  meting  een  paar  kleine  stijgingen  (‘held’,  ‘gewelddadig’,  ‘man’,  ‘oud’)  
en dalingen (‘psychische klachten’) in specifieke associaties zijn, blijft het algemene beeld dat men heeft van Nederlandse veteranen  hiermee  grotendeels  
stabiel. 

Ondanks grote belangstelling en waardering voor (de inzet van) Nederlandse militairen, blijft kennis achter 
Hoewel een  ruime  meerderheid  aangeeft  Nederlandse  veteranen  te  waarderen  en  een  positief  beeld  van  hen  heeft,  lijkt  de  inhoudelijke  kennis  over  veteranen  
achter  te  blijven.  Net  als  in  voorgaande  jaren  weet  minder  dan  de  helft  van  Nederlanders  een  correcte  omschrijving te  geven  van  een veteraan. Daarnaast kent  
ongeveer  vier  op  de  tien  Nederlanders  (tenminste  een  van)  de  wijzen  waarop  de  waardering  voor  veteranen  geuit  kan  worden.  Een derde  van  Nederlanders  vindt  
dat  we als  Nederland te weinig  doen  om  onze veteranen  te erkennen  en  waarderen.  Ondanks  de ruime belangstelling  en  waardering voor  (de  inzet  van)  
Nederlandse veteranen,  toont  de kennis  van  Nederlanders  hierover  en  over  de Nederlandse Veteranendag flink  wat  lacunes. 
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Toplines 
Steun voor missies 

Steun voor Nederlandse deelname aan vredesoperaties opnieuw groot 
Dit  jaar  geeft 8 2%  van  Nederlanders a an  het ( heel)  belangrijk  te  vinden  dat N ederland  deelneemt a an  vredesoperaties. 
De  meest g enoemde  argumenten  voor  en  tegen  de  Nederlandse  deelname  aan  vredesoperaties z ijn  gelijk  aan  vorig  jaar.  Voorstanders  steunen  de  Nederlandse  
deelname aan  vredesoperaties  vooral  omdat  dit  bijdraagt  aan  een  veiligere wereld (26%),  al  wordt  dit  argument  minder  vaak  genoemd dan  vorig  jaar  (toen  32%).  
12%  beschouwt  deelname  aan v redesoperaties  als  plicht  (gestegen v an 6%   in 2021) .  Tegenstanders  beschouwen d e  Nederlandse  deelname aan vredesoperaties  
het vaakst als zinloos (21%) of geldverspilling (15%). 

Een meerderheid van Nederlanders waardeert de inzet van Nederlandse militairen en vindt deze inzet terecht 
Gemiddeld genomen hebben zo’n zes op tien Nederlanders (veel) waardering voor de inzet van Nederlandse militairen in diverse vredesmissies. De waardering 
voor de ingezette Nederlandse militairen verschilt weinig tussen de verschillende operaties. De waardering is het hoogst voor de veteranen van de missie in 
Afghanistan (2002-2021) (67%), en het laagst voor de veteranen van de missie in Nederlands-Indië (1945-1949) (57%). 
Voor alle missies geldt dat minder dan de helft van Nederlanders de inzet van Nederlandse militairen bij deze operaties als terecht ziet. De deelname aan de 
missie tegen Piraterij (2009-2017) wordt het vaakst terecht bevonden (50%), de missie in Nederlands-Indië (1945-1949) het minst (36%). Net als in de 
voorgaande jaren valt de terechtheid van de inzet daarmee (enigszins) lager uit dan de waardering voor de ingezette militairen. 

Onderzoek naar Nederlands-Indië heeft invloed op de waardering voor Indië-veteranen van één op de vijf Nederlanders 
Eén op de vijf Nederlanders geeft aan dat het grootschalig onderzoek naar de rol van Nederland en Nederlandse militairen in Nederlands-Indië in 1945-’49 
invloed heeft op zijn waardering voor Indië-veteranen. 5% zegt negatiever te denken over Indië-veteranen, 15% is juist positiever. 40% zegt dat het onderzoek 
geen invloed heeft op hun waardering en 22% geeft aan hier niks over te hebben gehoord. De rest (17%) weet het niet of heeft hier geen mening over. 
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Toplines 
Beeld en belangstelling 

Circa vier op de tien Nederlanders weten (ongeveer) te omschrijven wat een veteraan is 
Net als vorig jaar weet minder dan de helft van Nederlanders in eigen woorden correct te omschrijven wat een veteraan precies is, namelijk “iemand die als 
militair van het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of heeft deelgenomen aan een internationale vredesmissie.” Dit jaar gaf 40% 
een omschrijving die (deels) overeenkomt met deze definitie, dit aandeel is gelijk aan de vorige meting (40%). 
De meest gegeven omschrijvingen waren ‘(oud)militair/soldaat’ (28%), ‘heeft het leger gediend’ en ‘gevochten in de oorlog’ (beide 23%). Ongeveer één op de vijf 
(18%) gaf als omschrijving ‘op missie geweest’ en slechts 3% ‘heeft zich ingezet voor vrede en veiligheid’. 

Het beeld van de Nederlandse veteraan is overwegend positief en in grote lijnen gelijk aan vorig jaar 
Het beeld dat Nederlanders van Nederlandse veteranen hebben is wederom overwegend positief. De aspecten die men het meest bij Nederlandse veteranen 
vindt passen zijn net als vorig jaar ‘dapper’ (93%), ‘moedig’ (93%), ‘plichtsgetrouw’ (92%), ‘behulpzaam’ (91%) en daadkrachtig’ (91%). Een aantal aspecten 
wordt dit jaar vaker aan veteranen toegekend dan in 2021, zoals ‘held’ (van 73% naar 81%), ‘man’ (van 70% naar 77%) en ‘gewelddadig’ (van 21% naar 28%). ‘Met 
psychische klachten’ vinden Nederlanders daarentegen minder goed bij Nederlandse veteranen passen dan vorig jaar (van 63% naar 58%). 

Ruime belangstelling voor Nederlandse veteranen; de waardering is stabiel 
Dit jaar geven ruim zeven op de tien (73%) Nederlanders aan (veel) belangstelling te hebben voor veteranen. 
De hoeveelheid waardering voor Nederlandse veteranen is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Dit jaar zegt 83% (veel) waardering te hebben 
voor veteranen. Ruim vier op de tien (42%) is bekend met minstens één van de mogelijke manieren waarop waardering voor veteranen geuit kan worden, zoals 
het dragen van een witte anjer (25%), of uithangen van de Nederlandse vlag (22%). Daarnaast geeft één op de drie (29%) aan bekend te zijn met de bijzondere 
zorgplicht van veteranen. 
Bijna zeven op de tien Nederlanders (67%) vinden dat in Nederland voldoende gedaan wordt om Nederlandse veteranen te erkennen en te waarderen. Dit is 
ongeveer gelijk aan vorig jaar. Volgens een derde (32%) doet Nederland te weinig. De hiertoe behorende respondenten vinden vooral dat veteranen meer 
aandacht (13%), publiciteit (12%) en respect (10%) moeten krijgen. 
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Toplines 
Bekendheid Nederlandse Veteranendag 2022 

Bekendheid Nederlandse Veteranendag ongeveer gelijk aan vorig jaar 
Dit jaar zijn 57% van Nederlanders (zeer) bekend met de Nederlandse Veteranendag, een vergelijkbaar aandeel met 2021 (toen 59%). Hiermee blijft de 
bekendheid van de Nederlandse Veteranendag relatief stabiel. Daarnaast geeft 37% aan niet zo bekend te zijn met de Nederlandse Veteranendag, terwijl slechts 
een klein deel (5%) hier nog nooit van gehoord had. 
Nederlanders die bekend zijn met Nederlandse Veteranendag geven aan hier vooral van af te weten door (nationale) televisie; 36% wist er vanaf door de live 
NOS-uitzending op 25 juni, 18% door een speciale tv-spot en 14% door de uitzending op Omroep MAX. Nederlanders die de uitzending op NOS of Omroep MAX 
gezien hebben, geven met name terug dat deze interessant was (NOS: 65%, MAX: 72%), leuk om naar te kijken (NOS: 59%, MAX: 65%), en de aandacht vasthield 
(NOS: 34%, MAX: 43%). Daarentegen is men minder vaak van mening dat zij tot de doelgroep voor de uitzending behoren (NOS: 65%, MAX: 72%), of dat deze 
iets veranderde aan hun beeld van veteranen (NOS: 37%, MAX: 44%). 

Nederlanders zijn te spreken over de media-aandacht voor de Nederlandse Veteranendag en Nederlandse veteranen 
Nederlanders beoordelen de hoeveelheid media-aandacht voor de Nederlandse Veteranendag met een 6,7 als rapportcijfer als (ruim) voldoende. Dit is 
vergelijkbaar met voorgaande jaren (2021: 6,9; 2020: 6,7). Ongeveer vier op de tien (38%) vindt de hoeveelheid media-aandacht goed tot uitstekend (8-10 als 
rapportcijfer) en een kwart (24%) vindt deze onvoldoende (<5). 
Meer Nederlanders beschouwen de wijze waarop de Nederlandse Veteranendag belicht wordt in de media als positief. Dit jaar vindt 62% van Nederlanders de 
media-aandacht positief, vergeleken met 46% vorig jaar. Daarnaast is men ook meer te spreken over de wijze waarop Nederlandse veteranen in het algemeen 
belicht worden in de media. Dit jaar vindt 60% de media-aandacht hiervoor positief, vergeleken met 46% vorig jaar. 
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02 Opzet & uitvoering 



Opzet & uitvoering 
Centrale vraag,  doelstellingen  en  uitvoering  

Centrale vraag 
Wat is de kennis en houding van 
Nederlanders ten aanzien van Nederlandse 
deelname aan vredesoperaties, veteranen in 
het algemeen en de Nederlandse 
Veteranendag? 

Doelstellingen 
Inzicht  geven  in  de  bekendheid v an  
en  waardering  voor: 

Nederlandse deelname aan 
vredesoperaties 
Nederlandse veteranen in het 
algemeen 
De Nederlandse Veteranendag 
2022 

Populatie & steekproef 
Brede  representatieve  
steekproef  van  Nederlands 
publiek,  16-75 jaar 
2022:  n=1.000 

Datacollectieperiode 
27 juni – 30 juni 2022 

Dataverzameling middels online 
vragenlijst (CAWI). 

Weging 
Resultaten zijn gewogen naar 
kenmerken leeftijd, geslacht, 
opleiding en regio (Nielsen). Met 
een betrouwbaarheidstoets van 
95% bedraagt de foutenmarge 
3,0%. 
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Achtergrond en opzet 
Achtergrond 
Sinds 2014 voeren het Nederlands Veteraneninstituut en het Ministerie van 
Defensie onderzoek uit naar de kennis en opvattingen van het Nederlands 
publiek ten aanzien van veteranen en de Nederlandse Veteranendag. Per 
2022 is CHOICE Insights + Strategy samenwerkingspartner van het 
Ministerie van Defensie en uitvoerend bureau voor dit onderzoek. 

Om  een soepele  overdracht  tussen uitvoerders  te  garanderen hebben 
CHOICE  Insights + Strategy en het Ministerie van Defensie de nodige 
maatregelen  getroffen  om de  kans  op  een  trendbreuk  zo  klein  mogelijk  te  
houden. Hierbij is onder meer met extra aandacht gelet op minimale  
aanpassingen  in  de  opzet  van  het  onderzoek  en  de  kwaliteit  en  represen-
tativiteit van  het  sample.  Echter,  enig  effect  van  de  verandering  van  online  
onderzoekspanel is  nooit  volledig  uitgesloten.  Het  is  bijvoorbeeld  
aannemelijk  dat  het  grotere  aantal  respondenten  met  een  veteraan  in  de  
directe omgeving  van  invloed was  op  de resultaten  die op  p.  14,  p.  16 en   p.  
22 worden w eergegeven. 

Opzet huidige meting en vergelijking met eerdere jaargangen 
De Nederlandse Veteranendag vond in 2022 plaats op zaterdag 25 juni. Voor 
het eerst sinds de coronapandemie kon de ceremonie weer in fysieke vorm 
plaatsvinden: 85.000 bezoekers waren hierbij in Den Haag aanwezig voor de 
publieksactiviteiten. Daarnaast werd op televisie aandacht besteed aan de 
ceremonie, via de live uitzending op de NOS en uitzending Ode aan onze 
veteranen van Omroep MAX. De week na Veteranendag is een online 
enquête verstuurd onder een breed Nederlands publiek. 

Zoals ieder jaar zijn de resultaten uit het Veteranenonderzoek onderhevig 
aan de ontwikkeling en heersende sentimenten in de samenleving. Met de 
Russische inval in Oekraïne is er dit jaar veel te doen geweest omtrent 
Defensie, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Hoewel de kanttekening dient te worden geplaatst dat er mogelijk op 
onderdelen sprake is van versterkend effect ten gevolge van de verandering 
van het onderzoekspanel, kunnen de bevindingen in de huidige jaargang 
moeilijk los worden gezien van de actualiteit, evenals de extra aandacht 
voor Defensie in de media die dit met zich mee heeft gebracht. 
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03 Resultaten 



Resultaten 

Deelname aan vredesmissies 
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8 op de 10 steunt Nederlandse deelname aan vredesoperaties 
Steun voor de Nederlandse deelname aan vredesoperaties blijft hoog 
Het  is  aannemelijk  dat  het  grotere aantal  respondenten  met  een  veteraan  in  de directe omgeving  van  invloed  was  op  de resultaten  die  in  de  rechtergrafiek  worden  weergegeven. 

V3. Geef aan wat op jou van toepassing is. Nederlandse deelname aan vredesoperaties vind ik: 

Belang Nederlandse deelname vredesoperaties 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

Helemaal  niet  belangrijk 

3%

Niet belangrijk 

 7% 

Belangrijk 

57% 

Heel  erg  belangrijk 

25% 

Weet  niet 

7% 

Ontwikkeling belang Nederlandse deelname (% (heel erg) belangrijk) 
Basis: allen, excl. 2020 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2017 

67% 

2018 

63% 

2019 

65%

2021 

67% 

2022 

82% 
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Vrede en veiligheid belangrijkste reden vóór vredesoperaties 
Voor tegenstanders worden zinloosheid en geldverspilling als belangrijkste argumenten tegen vredesmissies gezien 

4a. Ik vind de Nederlandse deelname aan vredesoperaties niet belangrijk omdat… 

Argumenten tegenstanders Nederlandse deelname vredesoperaties 
Basis: tegenstanders huidige en vorige meting 

Zinloos 

2022 (n=104) 

21% 

20 21 (n=202) 

23% 

Geldverspilling 15% 
13% 

Teveel bemoeienis buitenlandse conflicten 13% 
12% 

Eigen land eerst 13% 
11% 

Heeft  niets  met  vrede  te  maken/tegen  oorlog 6% 
7% 

Nederland is te klein 6% 
2% 

Gevaarlijk/levens  op  het  spel 5% 
5% 

We hebben niet de middelen/teveel bezuinigd 3% 
2% 

Eerdere  vredesoperaties  zijn  mislukt 3% 
1% 

Ver van mijn bed/geen interesse 2% 
7% 

Politiek spe l 2% 
2% 

Overig 3% 
7% 

Wee t niet/geen antwoord 24% 
31% 

4b. Ik vind de Nederlandse deelname aan vredesoperaties belangrijk omdat… 

Argumenten voorstanders Nederlandse deelname vredesoperaties 
Basis: voorstanders huidige en vorige meting 

Draagt  bij  aan  (r echt  op)  vrede/veilige  wereld 

2022 (n=822) 

26% 

20 21 (n=685) 

32% 
Plicht/noodzakelijk 12% 

6% 

Gezamenlijke ver antwoorde lijkheid/belang 10% 
11% 

Goed/nuttig/belangrijk werk 9% 
9% 

Draagt bij aan helpen/welzijn mensen in nood 8% 
5% 

Wederkerigheid 7% 
5% 

Steentje  bijdragen 6% 
12% 

Uitbreiding problemen voorkomen 3% 
4% 

Welwillendheid  Nederland  tonen/signaal  afg even 3% 
3% 

Draagt bij aan stabiliteit 2% 
2% 

Oefening/praktijkervaring  voor  Defensie 2% 
2% 

Nederland is welvarend 1% 
1% 

Overig 4% 
4% 

Wee t niet/g een antwoord 30% 
31% 
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Terechtheid en waardering inzet in 2022 

V9:  Dat  Nederlandse  militairen (v eteranen) zijn i ngezet  in  <missie> vind  ik  … 

  
 

Terechtheid inzet 
militairen in: Terecht 

  
 

Niet 
terecht, niet 

onterecht 
Onterecht  Weet niet 

Nederlands-Indië 
1945-1949 36% 26% 14% 23% 

Libanon 
1979-1985 42% 27% 7% 23% 

 Voormalig Joegoslavië 
1991-heden 48% 23% 10% 19% 

Srebrenica 
1994-1995 45% 23% 12% 19% 

Afghanistan 
2002-2021 49% 21% 13% 17% 

Irak 
2003-2005 47% 23% 13% 18% 

Mali 
2015-2019 44% 23% 12% 22% 

Anti-piraterij 
2009-2017 50% 21% 8% 21% 

     

            V10: Voor de Nederlandse militairen (veteranen) die zijn ingezet in <missie> heb ik … 

  
 

Waardering inzet 
militairen in: 

(Zeer) veel  
waardering 

  Niet veel, 
  niet weinig 

waardering 

(Zeer) 
 weinig 

waardering 
 Weet niet 

Nederlands-Indië 
1945-1949 57% 22% 8% 14% 

Libanon 
1979-1985 62% 20% 4% 14% 

 Voormalig Joegoslavië 
1991-heden 65% 18% 5% 11% 

Srebrenica 
1994-1995 63% 19% 6% 11% 

Afghanistan 
2002-2021 67% 17% 6% 10% 

Irak 
2003-2005 66% 17% 6% 11% 

Mali 
2015-2019 61% 20% 5% 13% 

Anti-piraterij 
2009-2017 66% 17% 4% 13% 
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Kritisch Indië-onderzoek beïnvloedt oordeel over Indië-
veteranen vooral in positieve zin 
Zes op tien Nederlanders is bekend met het onderzoek, voor twee derde hiervan heeft dit geen impact op hun oordeel 

Eén  op  de  vijf  Nederlanders  geeft  aan  dat  het  grootschalig  onderzoek  
naar  de  rol  van Nederland  en de  Nederlandse  militairen in Nederlands-
Indië  in  1945-’49  invloed  heeft  op  hun waardering  voor  Indië-
veteranen. 

15% zegt positiever te denken over de Indië-veteranen, 5% zegt juist 
negatiever over Indië-veteranen te denken. 

Bijna  de  helft  (40%)  geeft  aan dat  het  onderzoek  geen invloed  heeft  op  
hun waardering en bijna een kwart (22%) zegt hier niks over te hebben  
gehoord. 

V44: Begin dit jaar is een grootschalig onderzoek afgerond naar de rol van Nederland en de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië in 1945-1949. Heeft de uitkomst van dit onderzoek jouw waardering voor Indië veteranen veranderd? 

Invloed onderzoek Nederlands-Indië op waardering inzet 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

Ja,  ik  denk  nu  positiever  over  de  Indië 
veteranen 15% 

Ja, ik denk nu ne gatiever ov er de Indië 
veteranen 5% 

Nee, dit heeft geen inv loed gehad 40% 

Ik heb hier niks over gehoord 22% 

Weet niet/geen mening 17% 
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Resultaten 

Beeld van een veteraan 
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Circa vier op de tien weet ongeveer wie veteraan is 
Men denkt dat veteranen (oud-)militairen/soldaten zijn, het leger hebben gediend of in de oorlog hebben gevochten 

        Definitie van een veteraan volgens het Ministerie van Defensie: 
Een veteraan is iemand die als militair van het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder 
oorlogsomstandigheden of heeft deelgenomen aan een internationale vredesmissie. 

De inhoudelijke kennis over wat een ‘veteraan’ precies is, blijft stabiel in de huidige 
meting. De antwoordopties die het meest in de buurt komen van de officiële definitie 
zijn: ‘gevochten in de oorlog’ (23%), ‘op missie geweest’ (18%) en ‘heeft zich ingezet 
voor vrede en veiligheid’ (3%). In totaal geeft 40% één van deze antwoorden – dit 
percentage is gelijk aan dat van 2021. 

De meest gegeven antwoorden zijn ‘(oud-)militair/soldaat’ (28%), gevolgd door ‘heeft 
het leger gediend’ (23%) en ‘gevochten in de oorlog’ (23%). Ten opzichte van 2021 is 
het antwoord ‘heeft het leger gediend’ vaker genoemd (toen 18%) en ‘heeft zich 
ingezet voor vrede en veiligheid’ minder (3% vs. 9%). 

V5: Wat is volgens jou een veteraan? 

Interpretatie veteraan 
Basis: laatste drie metingen 

(Oud-)militair/soldaat 

2022 (n=1.000) 

28% 

2021 (n=1.016) 

28% 

2020 (n=992) 

31% 

Heeft het leger gediend 
23% 

18% 
21% 

Gevochten in de oorlog 
23% 

20% 
31% 

Op missie geweest 
18% 

21% 
22% 

Heeft het land gediend 
5% 

7% 
10% 

Heeft zich ingezet voor v rede en 
veiligheid 

3% 
9% 

6% 

Ove rig 
6% 

7% 
5% 

Weet niet/geen antwoord 
15% 

18% 
18% 
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72% 

Beeld van Nederlandse veteraan stabiel en overwegend positief 
Men associeert Nederlandse veteranen vooral met dapper, moedig en plichtsgetrouw; minder met gewelddadig en leeftijd 

V6: Vind je het onderstaande aspect wel of niet passen bij jouw beeld van de Nederlandse veteraan? 

Beeld van de Nederlandse veteraan 

202 2:  passend 

202 2:  niet  passend 

202 1:  passend 
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Belangstelling, waardering en
erkenning 
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7 op de 10 heeft (veel) belangstelling voor veteranen 
5% geeft aan geen belangstelling te hebben voor veteranen 
Het is aannemelijk dat het grotere aantal respondenten met een veteraan in de directe omgeving van invloed was op de resultaten die in de rechtergrafiek worden weergegeven. 

V7: Geef aan wat op jou van toepassing is. Voor veteranen en hun ervaringen heb ik … 

Belangstelling voor veteranen 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

Geen belangstelling 

5% 

Weinig  belangstelling 

22% 

Belangste lling 

61% 

Veel  belangstelling 

12% 

Ontwikkeling belangstelling voor veteranen (% (veel) belangstelling) 
Basis: allen 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2017 

57% 

2018 

60% 

2019 

62%

2020 

56%

2021 

60%

2022 

73%
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Ruim 8 op 10 geeft aan waardering te hebben voor veteranen 
Slechts een kleine minderheid van Nederlanders zegt weinig tot geen waardering te hebben voor veteranen 

Ruim  acht  op  de  tien  (83%) N ederlanders  hebben  waardering  voor  
veteranen.  Slechts  2%  geeft  aan  geen  waardering  voor  veteranen  te  
hebben. Zodoende is de hoeveelheid waardering die Nederlanders in zijn  
algemeenheid  voor  veteranen  hebben  redelijk  stabiel. 

V29: In hoeverre ben je het eens of oneens met: ik heb waardering voor veteranen. 

Waardering voor veteranen 
Basis: huidige meting (n=1.000)

Zeer oneens Oneens 

14% 

Niet eens en niet oneens 

48% 

Eens 

35% 

Zeer eens 
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Kwart weet hoe waardering jegens veteranen geuit kan worden 
Ongeveer drie op tien geeft aan bekend te zijn met de bijzondere zorgplicht die de overheid voor veteranen heeft 

V46:  Wist  je  dat  je  een  witte  anjer  kon  dragen  of  de  Nederlandse  vlag  uit  kon  hangen  om Nederlandse  veteranen  waardering  te  tonen? 

Bekendheid wijze(n) van waardering uiten 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

Wist  je  dat  je  een  witte  anjer  kon  dragen  om 
Nederlandse  veteranen  waardering  te  tonen? 

Ja 

25% 

Nee 

75% 

Wist  je  dat  je  de  Nederlandse  vlag  op  de 
Nederlandse  veteranendag  kon  uithangen  om 

waardering  te  tonen? 

22% 

78% 

V48: Ben je bekend met de bijzondere zorgplicht die de overheid heeft voor veteranen? 

Bekendheid bijzondere zorgplicht 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

Ja 

29% 

Nee 
71% 
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7 op 10 vindt erkenning/waardering veteranen voldoende 
Degenen die vinden dat Nederland hiervoor te weinig doet, denken met name aan: meer aandacht, publiciteit en respect 

V17:  Wat  vind  je  van  de  erkenning  en  waardering  voor  veteranen  in  Nederland? 

Mate van erkenning/waardering 
Basis: huidige meting (n=1.000) 

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

63% 

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

4% 

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

32% 

V18: Je geeft aan dat Nederland te weinig doet om onze veteranen te erkennen en te waarderen. Waar denk je aan bij meer erkenning en waardering? 

Voorbeelden meer erkenning/waardering 
Basis: vindt dat Nederland veteranen te weinig erkent/waardeert (n=323) 

Vaker aandacht besteden aan veteranen 13% 
Meer publiciteit 12% 

Respect/waardering 10% 
Betere  nazorg 8% 

Betere  begeleiding 6% 
Financiële zorg 6% 

Meer aandacht voor  psychische klachten 4% 
Geen  verwijten  achteraf/blijven  steunen 4% 

Voorlichten  samenleving  over  werk… 4% 
Luisteren  naar  verhalen 1% 

Aandacht  uitbreiden  voor  specifieke  missies 1% 
Overig 3% 

Weet niet/geen antwoord 43%
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De Nederlandse Veteranendag 2022 
Resultaten 
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Bijna 6 op 10 (zeer) bekend met Nederlandse Veteranendag 
De bekendheid van de Nederlandse Veteranendag is door de jaren redelijk stabiel 

V11: In hoeverre ben je bekend met de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag? 

Bekendheid Nederlandse Veteranendag 
Basis: huidige meting (n=1.000)

Zeer bekend 

7% 

Bekend 
50% 

Niet zo bekend 

37% 

Nooit   van  gehoord 

5% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

Ontwikkeling bekendheid Nederlandse Veteranendag 
Basis: allen (n=6.113) 

2017 

55%

2018 

51% 

2019 

55%

2020 

66% 

2021 

59%

2022 

57%
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Nederlandse Veteranendag vooral bekend van (nationale) tv 
Ongeveer een kwart geeft aan van de Nederlandse Veteranendag af te weten door online media (social media, websites) 

V12: Hoe wist je dat de Nederlandse Veteranendag plaatsvond? 

Informatiebron Nederlandse Veteranendag 
Basis: bekend met Nederlandse Veteranendag (n=944) 

NOS  (live):  Nederlandse  Veteranendag  (25  juni) 36% 

Speciale tv-spot 18% 

Omroep  Max: Ode  aan onze  veteranen (26 juni) 14% 

Social media 14% 

Speciale  radiospot 8% 

Aankondiging landelijke/regionale krant 6% 

Andere  website 6% 

Persoonlijk contact/uitnodiging 5% 

Aankondiging  in  tijdschrift 4% 

Website Nederlandse Veteranendag 3% 

Aankondiging  regionale  tv-/radiozender 3% 

Ove rig 7% 

Geen  van  bovenstaande 18% 
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Meerderheid kijkers vindt tv-uitzendingen interessant 
Daarentegen is men minder sterk van mening dat de tv-uitzendingen hen iets nieuws vertellen en/of voor hen bedoeld is 

V39:  Het  tv-programma  op de  NOS  over  de  Nederlandse  Veteranendag  … 

Beoordeling tv-uitzending NOS over Nederlandse Veteranendag 
Basis: wist van tv-uitzending op NOS (n=335) 

Vond ik interessant 

Zeer oneens 

2% 

Oneens 

5% 

Niet eens en niet oneens 

22% 

Eens 

50% 

Zeer eens 

15% 

Weet niet/geen mening 

5%

Hield  mijn  aandacht  vast 3% 9% 23% 44% 15% 6% 

Vond  ik  leuk  om  naar te 
kijken 3% 6% 24% 45% 14% 8%

Vertelde mij iets nieuws 3% 16% 36% 31% 9% 5% 

Veranderde  mijn  kijk  op 
veteranen 3% 18% 35% 30% 7% 7%

Was voor mij bedoeld 8% 17% 34% 24% 10% 7% 

V47: Het tv-programma op Omroep MAX over de Nederlandse Veteranendag … 

Beoordeling tv-programma Omroep MAX over Nederlandse Veteranendag 
Basis: wist van tv-uitzending op Omroep MAX (n=130) 

Vond ik interessant 

Zeer oneens Oneens 

2% 

Niet eens en niet oneens

15% 

Eens 

49% 

Zeer eens 

23% 

Weet niet/geen mening 

8% 

Vond  ik  leuk  om  naar te 
kijken 7% 18% 49% 16% 9%

Hield mijn aandacht vast 3% 22% 44% 20% 9% 

Vertelde  mij  iets  nieuws 11% 28% 37% 15% 7% 

Veranderde  mijn  kijk  op 
veteranen 13% 29% 36% 8% 13%

Was voor mij bedoeld 10% 34% 30% 13% 12% 
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8 op de 10 vindt dat veteranen voldoende aandacht krijgen 
6 op de 10 vindt dat veteranen en de Nederlandse Veteranendag positief belicht worden in de media 

V13:  Vind  je  dat  er  in  de  media  voldoende  aandacht  was  voor  de  Nederlandse  Veteranendag? Kun  je  dit  uitdrukken  in  een  rapportcijfer van  1  (onvoldoende)  tot  10  (uitstekend)? 

Beoordeling hoeveelheid aandacht Nederlandse Veteranendag 
Basis: bekend met Nederlandse Veteranendag (n=944) 

Uitstekend  (9-10) 
12% 

Goed (8) 26% 

Ruim  voldoende (7) 

22% 
Voldoende (6) 

17% 

Onvoldoende  (1-5) 

24% 

Gemiddeld rapportcijfer 

6,7 

V14:  Hoe  vind  je  dat  de  Nederlandse  Veteranendag in  de  media  beschreven  (of  belicht)  wordt? 
V26: Hoe vind je dat Nederlandse veteranen in het algemeen in de media beschreven (of gepresenteerd) worden? 

Berichtgeving Nederlandse Veteranen(dag) 
Basis: bekend met Nederlandse Veteranendag (n=944) 

Wijze waarop de Nederlandse 
Veteranendag belicht wordt in 

de media 

Weet niet 

14% 

Zeer negatief Negatief Niet negatief en niet positief

23% 

Positief 

49% 

Zeer positief 

13% 

Wijze waarop Nederlandse 
veteranen belicht worden in 

de media 
12% 4% 24% 49% 11% 
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Wederom breed draagvlak voor de Nederlandse Veteranendag 
Driekwart vindt het goed dat de Nederlandse Veteranendag er is en vindt dit een uitstekende wijze om waardering te uiten 

V16: Wil je per stelling aangeven in hoeverre je het er mee eens of oneens bent? 

Stellingen Nederlandse Veteranendag 
Basis: bekend met Nederlandse Veteranendag (n=944) 

Ik  vind  het  goed  dat  er  ieder  jaar 
een  Nederlandse Veteranendag 

wordt  gehouden 

Zeer eens 

22% 

Eens 
53% 

Niet eens en niet oneens 

21% 

Oneens 

3% 

Zeer oneens 

Ik  vind  de  Nederlandse 
Veteranendag  een  uitstekende 
manier  om veteranen  openlijke

waardering  te  geven

21% 

56% 

18% 

4% 

80% 

75% 

70% 

65% 

60% 

Ontwikkeling stellingen Nederlandse Veteranendag (% (zeer) eens) 
Basis: allen (n=5.920) 

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

2017 

72% 

2018 

75% 

2019 

73% 

2020 

76% 

2021 

74%

2022 

76%

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

72%
71% 71% 

75%

71%

75%
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04 Bijlagen 



Bijlage 
Steekproefsamenstelling:  ongewogen  en  gewogen  data 

Kenmerken 

Leeftijd 

Ongewogen 

N % N 

Gewogen 

% 

Kenmerken 

Regio 

Ongewogen 

N % N 

Gewogen 

% 

16 t/m 24 jaar 98 10% 144 14% 3 grote gemeenten 125 13% 122 12% 
25 t/m 34 jaar 140 14% 169 17% West 237 24% 294 29% 
35 t/m 44 jaar 158 16% 158 16% Noord 136 14% 97 10% 
45 t/m 54 jaar 213 21% 189 19% Oost 211 21% 209 21% 
55 t/m 64 jaar 199 20% 180 18% Zuid 251 25% 232 23% 
65 t/m 75 jaar 192 19% 159 16% Randgemeenten 35 4% 39 4% 

Opleiding 
Onbekend 5 1% 5 1% 

Laag 286 29% 265 27% 
Middel 423 42% 422 42% 
Hoog 291 29% 312 31% 

Geslacht 
Man 479 48% 496 50% 
Vrouw 520 52% 501 50% 
Anders/zeg ik liever niet 1 0% 1 0% 
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Bijlage 
Steekproefsamenstelling: militaire ervaring/militairen in omgeving 

Ben je zelf militair of militair geweest? 2022 2021 
Ja, maar ik ben geen veteraan 13% 12% 
Ja en ik ben ook veteraan 4% 3% 
Nee 83% 84% 
Wil ik niet zeggen 1% 2% 
Totaal ondervraagden n=1.000 n=1.016 

Zijn er mensen in je directe omgeving die militair zijn of zijn geweest? 
Ja, maar geen veteraan/veteranen 18% 29% 
Ja en waaronder ook een veteraan/veteranen 23% 12% 
Nee 55% 56% 
Weet niet 4% 3% 
Totaal ondervraagden n=1.000 n=1.016 

Wie in jouw directe omgeving is militair (geweest)? 
Partner 7% 8% 
Vader/moeder/verzorger 19% 23% 
Stiefvader/stiefmoeder 3% 2% 
Broer(s)/zus(sen) 17% 21% 
Ander(e) familielid/leden 35% 37% 
Goede vriend(en)/bekend(en 38% 36% 
(Nog) iemand anders, namelijk... 6% 4% 
Wil niet zeggen 1% 3% 
Totaal ondervraagden n=413 n=415 
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