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Waarom een onderzoek  
onder het thuisfront?
Nederland kent ruim 80.000 veteranen die niet meer in dienst zijn bij het Ministerie van 

Defensie. Regelmatig voert het Veteraneninstituut onderzoek uit onder deze groep 

veteranen. Door deze onderzoeken zijn we inmiddels veel te weten gekomen over hoe 

veteranen terugkijken op hun uitzending en de rol die de uitzending nog speelt in hun leven. 

Vrijwel elke veteraan heeft een kring van mensen om zich heen die nauw betrokken is bij 

zijn1 wel en wee. Deze groep van betrokkenen, die we thuisfront noemen, kan bijvoorbeeld 

bestaan uit ouders, partners, kinderen, broers en zussen. Uit onderzoek onder leden van het 

thuisfront van veteranen die in actieve dienst zijn, weten we dat de uitzending ook hun leven 

beïnvloedt. Maar we weten opvallend weinig van de rol die een uitzending (nog) speelt in 

het leven van het thuisfront van veteranen die inmiddels de dienst uit zijn. Met dit onderzoek 

brengen we daar verandering in.

1 Voor de leesbaarheid schrijven we in dit rapport over mannelijke veteranen en vrouwelijke partners.  
Uiteraard kunnen veteranen en partners ook van het andere geslacht zijn.

Meer weten over het thuisfront van veteranen in actieve dienst?  

Zie enkele leessuggesties aan het eind van deze publicatie.

Het begrip ‘thuisfront’ is geen officieel begrip. De Veteranenwet uit 2012, hanteert het begrip ‘rela-

tie’. Een relatie is volgens deze wet “de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel 

en bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad van de veteraan”. Deze definitie ziet de 

meest directe familieleden van de veteraan als thuisfront. Uit de evaluatie van het veteranenbeleid 

in 2016 blijkt echter dat in het dagelijks spraakgebruik ‘thuisfront’ een veel gebruikte term is. En uit 

onderzoek van de Nederlandse Defensie Academie in 2015 blijkt dat ‘thuisfront’ breder is en ook kan 

slaan op “een ieder die van betekenis is voor de uitgezonden militair, zoals kinderen, buren, familie 

en vrienden”.
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Wat willen we weten van  
het thuisfront?
Het Veteraneninstituut wil met dit onderzoek in kaart brengen wie het thuisfront zijn, welke rol 

de uitzending (nog) speelt in hun leven, in hoeverre men zich thuisfront voelt en in hoeverre 

men activiteiten onderneemt als thuisfront. Ook willen we inzicht krijgen in hoeverre er bij 

het thuisfront behoefte is aan waardering en steun en of in die behoefte wordt voorzien. 

Daarnaast willen we vaststellen of, en zo ja hoe, de waardering en steun voor het thuisfront 

kan worden verbeterd.

Het onderzoek
Voor het onderzoek hebben wij 2.500 veteranen een brief gestuurd met een vragenlijst voor 

henzelf en een vragenlijst voor degene die zij het meest tot hun thuisfront rekenen. Aan het 

onderzoek hebben 372 thuisfrontleden en 645 veteranen meegedaan. In dit rapport staan 

voornamelijk de antwoorden van het thuisfront. Voor enkele thuisfrontonderwerpen hebben 

we ook naar de mening van veteranen gevraagd, waardoor we nog meer inzicht in dat 

onderwerp kunnen krijgen. Als wij de mening van de veteranen weergeven dan geven wij 

dat nadrukkelijk aan.

Kenmerken van het thuisfront
Verreweg de meeste deelnemers aan het thuisfrontonderzoek zijn partner van de veteraan. 

Ook hebben de nodige ouders meegedaan, een kleine groep met broers, zussen, kinderen 

en een enkele ex-partner.

Deelnemers aan het thuisfrontonderzoek

Dat er zoveel partners hebben meegedaan is niet verwonderlijk, want de meeste veteranen 

zien vooral hun partner als thuisfront. Daarnaast vult ongeveer één op de vijf veteranen de 

categorie ‘anders, namelijk. ..’ in. De meesten bedoelen daarmee dat ze hun gezin of partner 

én kinderen het meest als thuisfront zien.

Zie de bijlage ‘Tabellenboek’ voor een uitgebreide toelichting op de methode 

van onderzoek onder het thuisfront:  

https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/thuisfrontonderzoek-tabellen-2018/

Zie het rapport Kerngegevens veteranen 2018 voor de resultaten van het 

onderzoek onder de veteranen:  

https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/kerngegevens-veteranen-2018/
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Wie rekenen veteranen het meest tot hun thuisfront?

 

Negen op de tien deelnemers aan het thuisfrontonderzoek is vrouw. De gemiddelde leeftijd 

van de deelnemers is 49 jaar. Ongeveer één op de drie thuisfrontleden heeft de uitzending 

niet meegemaakt. Deze thuisfrontleden zijn gemiddeld acht jaar na de (laatste) uitzending 

van de veteraan in zijn leven gekomen. Voor hen die de uitzending wel hebben meegemaakt 

als thuisfront is deze uitzending gemiddeld al weer zestien jaar geleden. Voor de meeste 

thuisfrontleden betrof het een uitzending van de veteraan naar voormalig Joegoslavië (in de 

periode 1991-heden) en/of Afghanistan (in de periode 2006-2010).

Terugblik op de uitzending
Ongeveer twee derde van de deelnemers heeft één of meer uitzendingen als thuisfront 

meegemaakt. De meesten van hen kijken met gemengde gevoelens terug op die periode: 

er zaten zowel positieve als negatieve kanten aan. Thema’s die men vaak noemt – zowel in 

positieve zin als in negatieve zin – zijn de voorlichting en begeleiding door Defensie en de 

mogelijkheid om contact te hebben met de veteraan. 

Vaak genoemde negatieve ervaringen zijn: zich zorgen maken om de veteraan en de 

onzekerheid en spanning vanwege het gevaar. Ook noemt men regelmatig: het lang alleen 

zijn, het missen van de veteraan en het er alleen voor staan bij de opvoeding van kinderen. 

Tot slot noemt een deel van het thuisfront die een uitzending heeft meegemaakt dat ook een 

positieve, verrijkende ervaring. Bijvoorbeeld doordat men zelfstandiger is geworden of zich 

sterker is gaan voelen. Andere voorbeelden zijn dat de band met de veteraan hechter is 

geworden of dat men het leven in een welvarend land als Nederland meer is gaan waarderen.

Hoe het thuisfront terugkijkt op de uitzendperiode
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Welzijn van het thuisfront
Het thuisfront als geheel maakt het overwegend goed. Het overgrote deel van de respondenten is tevreden tot 

zeer tevreden met het leven dat men leidt, de gezondheid is goed tot zeer goed en men is tevreden tot zeer 

tevreden over de eigen relatie met de veteraan.



Alles rustig aan het thuisfront? 98

De meeste thuisfrontleden die de uitzending hebben meegemaakt, voelden zich rondom de 

uitzendperiode gewaardeerd en gesteund door de veteraan en door hun directe omgeving. 

Veel minder thuisfrontleden voelden zich gewaardeerd en gesteund door de organisaties 

die toen een rol speelden in hun leven, zoals werk, school en verenigingen, door de eenheid 

van de veteraan of door Defensie in het algemeen.

Heeft het thuisfront waardering en steun ervaren rondom de uitzending?

Ja

Nee

Weet niet/
neutraal
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Enkele toelichtingen van het thuisfront bij de diverse 
antwoordmogelijkheden:

Voor mij persoonlijk is het positief geweest, omdat ik hierdoor veel zelfstandiger ben 
geworden. De kinderen hebben het als negatief ervaren, omdat zij zich in de steek 

gelaten voelden. Dat moet hij nu nog steeds horen.

Na de uitzending en het ontslag uit het leger is hij aan de drank en drugs geraakt. Dat 
heeft onze leven wel beïnvloed.

De veteraan is “harder” geworden.

We hebben elkaar veel brieven geschreven en zijn zodoende dichter bij elkaar gekomen.

De PTSS is van invloed op alles en heeft ons leven totaal veranderd. Dat zal altijd zo 
blijven. In die zin een negatieve beïnvloeding. Ik ben trots op mijn partner dat hij de 

uitzending heeft gedraaid en zich zo heeft willen inzetten. Dat is positief.
De band binnen het gezin is nog hechter geworden.

Ik heb een hele andere partner gekregen. In het dagelijks leven moet ik hier altijd 
rekening mee houden.

Door de uitzending weten we beiden zeker dat we alles aankunnen.

Uitzending en thuisfront
Invloed van de uitzending op het verdere leven  
van het thuisfront

Onder de leden van het thuisfront denkt men verschillend over de invloed van de uitzending 

op hun verdere leven. Als we aan alle deelnemers van het onderzoek vragen op welke 

manier ze nog invloed ervaren van de uitzending, dan blijkt dat de grootste groep wederom 

uiteenlopende gevolgen ervaart; er is zowel een positieve als een negatieve invloed van de 

uitzending op hun leven. 

De invloed van de uitzending op het verdere leven van het thuisfront
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Problemen vanwege de uitzending

Een deel van het thuisfront ervaart problemen of heeft in het verleden problemen ervaren 

die samenhangen met de uitzending. Het gaat daarbij om problemen die het dagelijks 

functioneren belemmer(d)en. Ongeveer één op de drie deelnemers heeft dergelijke 

problemen zelf ervaren. Voor ongeveer de helft van hen (dus één op de zes) spelen 

die problemen in meer of mindere mate nog altijd. De meest genoemde problemen zijn 

psychische problemen, gevolgd door relationele problemen en problemen met de dagelijkse 

bezigheden, zoals school of werk. Daarnaast geeft ongeveer één op de zes thuisfrontleden 

aan dat een ander lid van het thuisfront, bijvoorbeeld een van de kinderen, soortgelijke 

problemen ervaart of heeft ervaren vanwege de uitzending. 

Ook een deel van de veteranen, ongeveer één op de drie, heeft problemen ervaren vanwege 

de uitzending. Het beeld van het thuisfront en dat van veteranen zelf komt overigens redelijk 

overeen, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Ook voor veteranen geldt dat psychische 

problemen, verhoudingsgewijs nog meer dan bij het thuisfront, het meest voorkomen, 

gevolgd door relationele problemen en problemen bij het dagelijks functioneren.

Problemen vanwege de uitzending die het  
dagelijks functioneren belemmeren
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Thuisfront over zichzelf
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Rol van de uitzending in het huidige leven  
van het thuisfront

Voor meer dan de helft van het thuisfront speelt de uitzending niet of nauwelijks meer 

een rol in hun leven. Voor ongeveer één op de acht is dat anders; bij hen speelt de 

uitzending nog wel een grote of zeer grote rol. Die rol kan dan zowel positief, negatief 

als een combinatie van beiden zijn. 

De mate waarin de uitzending nog een rol speelt  
in het huidige leven van het thuisfront
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Invloed van de uitzending op de relatie  
met de veteraan

Ongeveer twee op de vijf thuisfrontleden geeft aan dat de ervaringen rond de uitzending hun 

relatie met de veteraan sterker hebben gemaakt, terwijl ongeveer één op de vijf aangeeft dat 

dat niet zo is. De rest spreekt zich daar niet over uit. De meeste thuisfrontleden die aangeven 

dat de relatie niet sterker is geworden, zijn overigens wel tevreden over hun relatie. Onder 

veteranen komt een min of meer vergelijkbaar beeld naar voren.

Thuisfrontleden die de uitzendperiode hebben meegemaakt, geven relatief vaker aan 

dat hun relatie sterker is geworden dan degenen die de uitzendperiode niet zelf hebben 

meegemaakt. Ook thuisfrontleden die in het verleden problemen hebben gehad vanwege 

de uitzending, of wiens veteraan ooit dergelijke problemen heeft gehad, geven relatief vaker 

aan dat hun relatie is gesterkt.

Aard van de problemen vanwege de uitzending

Toelichting: een thuisfrontlid kon meerdere problemen aangeven; daardoor komt het totaalpercentage van 
de problemen boven de 100%. Aan de veteranen zelf is in dit onderzoek niet gevraagd wat de aard van hun 
uitzendgerelateerde problemen is.
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De beleving van het thuisfront
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De beleving van het thuisfront
Aan het thuisfront zijn vijftien stellingen voorgelegd die inzichtelijk maken in hoeverre men 

zich thuisfront voelt en daaraan invulling geeft. Over het algemeen antwoordt de meerderheid 

bevestigend op gevoelens die de rol van thuisfront van een veteraan kunnen oproepen; het 

meest is men trots op de veteraan dat hij op uitzending is geweest. Ook voelt een meerderheid 

zich geraakt door het nieuws rondom veteranen en uitzendingen. De meerderheid geeft ook 

aan dat er interactie is met de veteraan; er is wederzijdse belangstelling voor ervaringen die 

de uitzending betreffen en daar wordt ook over gesproken.

Veel minder thuisfrontleden voelen zich verbonden met het thuisfront van andere veteranen 

en een relatief kleine groep vindt het contact met het thuisfront van andere veteranen 

belangrijk. Een nog kleinere groep heeft daadwerkelijk regelmatig contact met het thuisfront 

van andere veteranen om ervaringen rondom de uitzending en de gevolgen daarvan uit te 

wisselen. 

Onder het thuisfront komt het meer voor dat er aandacht is voor het uitzendverleden van 

de veteraan dan dat de veteraan belangstelling heeft voor de ervaringen van het thuisfront 

vanwege de uitzending. Dit beeld komt ook terug bij de antwoorden over het communiceren 

over elkaars ervaringen.

Ongeveer een derde van het thuisfront antwoordt bevestigend op het gros (tien of meer) van 

de stellingen; over deze groep kunnen we wel stellen dat zij zich niet alleen thuisfront voelt, 

maar er ook inhoud aan geeft. Er is ook een groep, ongeveer één op de zeven, die daar juist 

weinig of niets mee heeft. Deze respondenten antwoorden neutraal of ontkennend op het 

merendeel van de stellingen. 

Een belangrijke factor die samenhangt met de groep waartoe men behoort is of het thuisfront 

de uitzending heeft meegemaakt of niet. Zo ja, dan is de kans groter dat men zich thuisfront 

van een veteraan voelt en daar invulling aan geeft. Ook als het thuisfront vindt dat de relatie 

vanwege de uitzendervaringen sterker is geworden of als men zelf of iemand anders van 

het thuisfront problemen heeft gehad vanwege de uitzending dan is de kans daarop groter.
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Veteranen over het thuisfront
Veteranen hebben acht stellingen beantwoord over het thuisfront. De meerderheid van 

de veteranen is trots op zijn thuisfront. Eveneens merkt de meerderheid van de veteranen 

belangstelling van het thuisfront voor zijn uitzendervaringen en ongeveer twee op de drie 

veteranen voelen zich gesteund door het thuisfront. De groep veteranen die aangeeft steun 

nodig te hebben van het thuisfront is een stuk kleiner. 

Minder dan de helft van de veteranen praat nog met het thuisfront over uitzendervaringen of 

betrekt hen bij zijn uitzendverleden. De groep die samen met het thuisfront deelneemt aan 

activiteiten voor veteranen is relatief klein.

Ongeveer een derde van de veteranen antwoordt bevestigend op het gros (zes of meer) van 

de stellingen; over deze groep kunnen we wel stellen dat voor hen het thuisfront in relatie tot 

hun veteranenidentiteit een rol speelt in hun leven. Acht procent antwoordt neutraal op het 

gros van de stellingen en eveneens acht procent antwoordt ontkennend op het gros van de 

stellingen. Bij deze twee groepen speelt het thuisfront niet of nauwelijks een rol in relatie tot 

zijn veteranenidentiteit.
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Waardering en steun  
voor het thuisfront
Uit het onderzoek blijkt dat een uitzending vrijwel niemand van het thuisfront onberoerd heeft 

gelaten. Bijna iedereen die de uitzendperiode als thuisfront meemaakt, ervaart gedurende 

die tijd positieve en/of negatieve invloeden. Angst of onzekerheid over het welzijn van de 

veteraan, eenzaamheid of verdriet omdat men een geliefde moet missen, of trots omdat 

men het weet te redden. Het zijn slechts enkele gevoelens die dan in meer of mindere mate 

een rol kunnen spelen. Ook naderhand ervaart ongeveer driekwart van het thuisfront nog 

invloeden van de uitzendperiode. Voor de meesten zijn die invloeden niet of nauwelijks 

merkbaar, maar er is ook een groep waarbij de uitzendperiode ook na jaren nog een grote 

of zeer grote rol speelt in hun leven. Dat laatste geldt zeker voor degenen die op dit moment 

zelf of bij hun naasten (de veteraan of een ander thuisfrontlid) problemen ervaren vanwege 

de uitzending.

Met dit in het achterhoofd is het niet vreemd dat het thuisfront het belangrijk kan vinden 

om waardering en steun te krijgen voor zijn ervaringen vanwege de uitzending van de 

veteraan. In ons onderzoek hebben we dat ook gevraagd. Daarbij hebben we onderscheid 

gemaakt tussen verschillende (groepen) personen of instanties waarvan ze waardering 

en steun kunnen ontvangen. Ook hebben we gevraagd of ze die waardering en steun ook 

hebben ervaren de afgelopen jaren.

Acht op de tien thuisfrontleden vindt het belangrijk om waardering en steun te krijgen van 

de veteraan. Het deel van het thuisfront dat het belangrijk vindt om waardering en steun te 

krijgen neemt af naarmate de personen/organisaties die die waardering en steun kunnen 

geven verder afstaan van het thuisfront. Zo vinden zeven op de tien thuisfrontleden het 

belangrijk om waardering en steun te krijgen vanuit hun directe omgeving, zoals familie, 

vrienden en bekenden. Minder dan de helft van het thuisfront vindt het belangrijk om 

waardering en steun te krijgen van organisaties waarbij men betrokken is of waarvan men 

afhankelijk is, zoals werk, school en verenigingen. Nog minder thuisfrontleden vinden het 

belangrijk om waardering en steun te krijgen vanuit de samenleving of van de media. Voor 

vijf tot zes op de tien thuisfrontleden is het wel weer belangrijk om waardering en steun te 

krijgen van het Veteraneninstituut of de overheid en Defensie.

Veruit de meeste thuisfrontleden die waardering en steun van de veteraan belangrijk vinden, 

hebben die waardering en steun ook ervaren. Het deel van het thuisfront dat waardering en 

steun ook ervaart als men het belangrijk vindt, neemt af naarmate de groep personen of 

instanties verder van het thuisfront afstaan.

De kans dat men waardering en steun belangrijk vindt en dat men dat niet heeft ervaren de 

afgelopen jaren is groter als het thuisfront aangeeft dat zij zelf, de veteraan, of iemand anders 

uit het thuisfront op dit moment problemen ervaart vanwege de uitzending. De kans daarop 

is ook groter als het thuisfront aangeeft dat er iemand anders in het thuisfront is die vanwege 

de uitzending eerder problemen heeft ervaren.

Mate waarin thuisfront waardering en steun belangrijk vindt 
en dat ervaart

Toelichting: de tabel geeft per (groepen) personen of instanties aan welk percentage van het thuisfront waardering 
en steun belangrijk vindt, welk percentage van het thuisfront waardering en steun belangrijk vindt en die waardering 
en steun ook ervaart en welk percentage waardering en steun belangrijk vindt en dat niet ervaart. Beide laatste 
percentages tellen niet op tot het eerste percentage omdat steeds een deel van het thuisfront waardering en steun wel 
belangrijk vindt maar geen mening heeft of men die waardering en steun nu wel of niet ervaart. 

Belangrijk
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Thuisfrontactiviteiten  
en dienstverlening
Er zijn diverse activiteiten en diensten om waardering en steun te geven aan het thuisfront. 

Het Veteraneninstituut heeft bijvoorbeeld een programma dat specifiek gericht is op 

thuisfrontleden: Home@Vi. Het programma biedt met enige regelmaat bijeenkomsten 

voor thuisfrontleden en het biedt het thuisfront de gelegenheid om op een besloten 

Facebookpagina ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast kunnen thuisfrontleden ook 

met de veteraan mee naar activiteiten voor veteranen, zoals de Nederlandse Veteranendag 

of lokale veteranendagen. In ons onderzoek hebben we het thuisfront gevraagd naar hun 

mening over onderling contact en hoe actief ze het afgelopen jaar zijn geweest in hun rol als 

thuisfront van de veteraan. Ook hebben we het thuisfront gevraagd of ze het afgelopen jaar 

gebruik hebben gemaakt van dienstverlening van het Veteraneninstituut.

Eén op de acht tot negen thuisfrontleden is bekend met Home@Vi, maar slechts één op 

de vijftig maakt gebruik van het programma. Ongeveer een kwart van de thuisfrontleden 

heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan één of meer activiteiten voor het thuisfront en/of 

veteranen. Een klein deel van het thuisfront heeft in de twaalf maanden voorafgaand aan het 

onderzoek gebruikgemaakt van de dienstverlening van het Veteraneninstituut of heeft contact 

gehad met het Veteranenloket. Ongeveer één op de drie heeft iets gezien of gelezen van het 

Veteraneninstituut, zoals het tijdschrift Checkpoint, de website, een nieuwsbrief of berichten 

op sociale media. Ongeveer één op de dertig thuisfrontleden is lid van een organisatie of 

Facebookgroep voor het thuisfront (anders dan Home@Vi of het Veteraneninstituut).

25%

Deelname aan 
activiteit voor 
veteraan en/of 

thuisfront

5%

Contact 
gehad met 

Veteranenloket

5%

Gebruikgemaakt 
van dienst
verlening

29%

Iets gelezen 
of gezien van 

het Veteranen
instituut

Al met al is bijna een derde van het thuisfront in de twaalf maanden voorafgaand aan 

het onderzoek actief geweest als thuisfront. ‘Actief zijn’ is een ruim begrip; het varieert 

van ‘bezoek aan een Facebookpagina voor het thuisfront’ via ‘contact hebben met het 

Veteraneninstituut’ tot bijvoorbeeld ‘het bezoeken van meerdere activiteiten voor veteranen 

en/of het thuisfront’. Het zien of lezen van iets van het Veteraneninstituut in meer algemene 

zin laten we buiten ons begrip van ‘actief zijn’. Voor de meeste thuisfrontleden hebben 

activiteiten en dienstverlening dus geen rol gespeeld in de twaalf maanden voorafgaand 

aan het onderzoek.

De kans dat men als thuisfront actief is, is groter als het thuisfront aangeeft dat zij zelf, de 

veteraan, of iemand anders uit het thuisfront op dit moment problemen ervaart vanwege 

de uitzending. Deze ‘actieve’ thuisfrontleden geven ook vaker aan dan niet actieve 

thuisfrontleden dat zij waardering en steun belangrijk vinden, maar dat zij dat de afgelopen 

jaren niet ervaren hebben. Verder is de kans dat men actief is als thuisfront groter als de 

uitzending nog in (zeer) grote mate een rol speelt in iemands leven of als men zich sterker 

thuisfront voelt.

Actief als thuisfront = één of meer van onderstaande activiteiten:

•  Gebruikgemaakt van Vi Thuisfront 

•  Gebruikgemaakt van dienstverlening Veteraneninstituut 

•  Contact gehad met Veteranenloket 

•  Lid van een organisatie(s)/Facebookgroep(en) voor thuisfront 

•  Deelgenomen aan activiteit(en) voor thuisfront en/of veteranen
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Bekendheid van het thuisfront 
met het Veteraneninstituut
Als gezegd, is ongeveer een derde van het thuisfront in meer of mindere mate actief als 

thuisfront en maakt op die manier kennis met de activiteiten en diensten die er zijn voor het 

thuisfront. Het is dan misschien niet zo verwonderlijk dat bijna de helft van het thuisfront niet 

goed weet wat het Veteraneninstituut voor hen kan betekenen. Een iets kleinere groep heeft 

daar geen uitgesproken mening over. Slechts één op de zeven zegt goed bekend te zijn met 

wat het Veteraneninstituut voor het thuisfront kan betekenen. 

Bekend met wat het Veteraneninstituut voor het thuisfront  
kan betekenen

Evenmin is het verwonderlijk dat twee op de drie thuisfrontleden geen idee hebben of het 

Veteraneninstituut zich voldoende inzet voor het thuisfront of niet. Eén op de drie heeft daar 

wel een mening over en de meesten van hen zijn daarover tevreden. 

Van de veteranen vindt ongeveer een derde dat Defensie/het Veteraneninstituut voldoende 

doet om waardering en steun te geven aan het thuisfront; ongeveer een vijfde van de 

veteranen vindt dat niet. Drie kwart van de veteranen vindt het overigens belangrijk dat 

het thuisfront zich voor informatie, steun of contact met andere thuisfrontleden moet kunnen 

wenden tot een organisatie zoals het Veteraneninstituut. 

39%

46%

15%

Ja

Neutraal / geen mening

Nee

Tevreden over de inzet van het Veteraneninstituut voor het thuisfront

 

Tot slot hebben we ook gevraagd aan het thuisfront of zij vinden dat er iets moet veranderen, 

zodat zij zich meer gewaardeerd en gesteund voelen. Voor vier op de vijf hoeft dat niet en is 

het goed zo. Eén op de vijf ziet wel verbetermogelijkheden; we komen daar later op terug. 

Dezelfde vraag hebben we voorgelegd aan veteranen. Daarvan vindt ook vier op de vijf 

veteranen dat het wel goed is zo. Wel vindt twee derde van de veteranen dat in de uitvoering 

van het veteranenbeleid (door bijvoorbeeld Defensie, het Veteraneninstituut, de Nederlandse 

Veteranendag) net zoveel aandacht moet zijn voor het thuisfront als voor veteranen.

Moet er iets veranderen zodat het thuisfront zich meer  
gewaardeerd en gesteund voelt?

66%

8%
26%

Ja

Neutraal / geen mening

Nee

19%

81%

Niets, het is goed zo

Wel iets, namelijk...
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Een meervoudig beeld van  
‘het thuisfront’
Vaak spreken we over ‘het thuisfont’ om alle betrokkenen rondom de veteranen aan te 

duiden. Het gevaar van zo’n algemene aanduiding is dat we verschillen tussen (groepen 

van) thuisfrontleden over het hoofd zien en niet aansluiten bij de behoeften van verschillende 

groepen. Op basis van dit onderzoek komen we tot een eerste, grofmazige vierdeling van 

het thuisfront. De basis voor deze vierdeling is enerzijds of men zich ‘thuisfront voelt’ en 

anderzijds of men als ‘thuisfront actief’ is. Men ‘voelt zich thuisfront’ als men op het gros 

van de stellingen (tien of meer van de vijftien) over de rol als thuisfront van een veteraan 

positief antwoordde. Men is ‘actief als thuisfront’ als men in de afgelopen twaalf maanden 

aan één of meer activiteiten heeft deelgenomen. Op deze manier onderscheiden we een 

groep ongebonden thuisfrontleden, een groep geïnteresseerde thuisfrontleden, een groep 

betrokken thuisfrontleden en tot slot een groep verbonden thuisfrontleden.

Vier thuisfrontgroepen
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Door op basis van gegeven antwoorden te kijken naar overeenkomsten en verschillen 

tussen deze vier groepen, zoals kenmerken van de deelnemer, gevolgen van de uitzending 

en ervaren waardering en steun, kunnen we een beter beeld krijgen van de behoeften van 

deze verschillende groepen. 

De ongebonden groep betreft thuisfrontleden voor wie het thuisfront-zijn (eigenlijk) geen 

rol speelt. Ook zijn ze niet actief geweest als thuisfront in de twaalf maanden voorafgaand 

aan het onderzoek. Iets meer dan de helft van het thuisfront is ongebonden. De groep valt 

op doordat vrijwel alle factoren waarop we de groepen vergelijken voor hen minder van 

toepassing zijn dan voor andere groepen. De enige uitzondering is dat deze groep, meer 

dan andere groepen, neutraal staat tegenover de invloed van de uitzending op hun verdere 

leven. De uitzending speelt in het grootste deel van de ongebonden thuisfrontleden geen 

wezenlijke rol (meer).

De geïnteresseerde groep voelt zich wel in sterke mate thuisfront, maar is niet actief als 

thuisfront. Het grootste deel van de geïnteresseerden heeft de uitzending meegemaakt en 

het grootste deel ervaart zowel positieve als negatieve gevolgen van de uitzending. De 

uitzending is voor de geïnteresseerden gemiddeld ook wat minder lang geleden dan voor 

de andere groepen en zit dus nog wat ‘verser’ in het geheugen. Een relatief groter deel 

van de geïnteresseerden heeft in het verleden problemen ervaren vanwege de uitzending. 

Voor een grote meerderheid van de geïnteresseerden geldt dat hun relatie met de veteraan 

als gevolg van de uitzendervaringen gesterkt is. Kortom, voor een flink deel van de 

geïnteresseerden is de uitzending niet zonder slag of stoot voorbijgegaan, maar ze ervaren 

nu geen problemen meer.

Dat laatste is anders in de groep van betrokken thuisfrontleden. Deze groep is wel 

actief als thuisfront, maar voelt zich niet in sterke mate thuisfront. In deze groep speelt 

de uitzending verhoudingsgewijs nog een grote rol. Problemen vanwege de uitzending 

bij het thuisfront of de veteraan komen verhoudingsgewijs meer voor onder betrokken 

thuisfrontleden. Een relatief groter deel van de betrokken thuisfrontleden mist waardering 

en steun van de veteraan.

Tot slot is er de verbonden groep. De thuisfrontleden in deze groep voelen zich in sterke 

mate thuisfront en zijn als thuisfront actief geweest in de twaalf maanden voorafgaand aan het 

onderzoek. Deze groep is meer kritisch. Ze missen, meer dan in andere groepen, waardering 

en steun vanuit de samenleving, vinden dat het Veteraneninstituut zich niet voldoende inzet 

en dat er iets moet gebeuren zodat ze meer waardering en steun ervaren. Ook actuele 

problemen onder het thuisfront vanwege de uitzending komen verhoudingsgewijs het meest 

voor in deze groep. Verhoudingsgewijs meer dan in andere groepen ervaart men (een 

positieve) invloed van de uitzending en is hun relatie met de veteraan gesterkt vanwege  

de uitzending.
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372Onderzoek onder personen

Allen Ongebonden Geïnteresseerd Betrokken Verbonden

Geen gevoel van 
‘thuisfront-zijn’

Wel gevoel van 
‘thuisfront-zijn’

Geen gevoel van 
‘thuisfront-zijn’

Wel gevoel van 
‘thuisfront-zijn’

   Niet actief  
als thuisfront

Niet actief  
als thuisfront

Wel actief  
als thuisfront

Wel actief  
als thuisfront

Verschillen tussen de vier thuisfrontgroepen

196
personen

372
personen

63
personen

68
personen

45
personen

Uitzending zelf mee-
gemaakt als thuisfront 69% 89%
Uitzending speelt (zeer) 
grote rol in huidig leven 12% 6% 22% 24%
Invloed uitzending  
positief en negatief 41% 31% 57%
Invloed uitzending niet 
positief of negatief 31% 44% 11%
Invloed uitzending (zeer) 
positief 19% 30%
Relatie gesterkt vanwege 
uitzendervaringen 41% 26% 73% 73%
Thuisfront heeft nu  
problemen vanwege 
uitzending

16% 11% 27% 31%

Veteraan heeft nu proble-
men vanwege uitzending 23% 15% 38%
Ander thuisfrontlid heeft 
nu problemen vanwege 
uitzending

8% 18%

Thuisfront heeft  
problemen gehad  
vanwege uitzending

14% 9% 27%

Mist waardering en steun 
van veteraan 4% 13%
Mist waardering en steun 
vanuit samenleving 18% 11% 36%
Ontevreden over inzet 
Veteraneninstituut 8% 5% 18%
Er moet iets veranderen 
voor meer waardering 
en steun

19% 12% 41%

Jaar Jaar

Gemiddeld aantal jaren 
geleden dat laatste  
uitzending was die men 
meemaakte

16 13

Opmerking: de tabel geeft per factor aan welke groepen significant verschillen. Factoren waarop er geen significante verschillen tussen groepen zijn 
staan niet in de tabel. 

Suggesties vanuit het 
thuisfront om de waardering 
en steun te verbeteren
Eerder gaven we aan dat ongeveer één op de vijf thuisfrontleden van mening is dat er meer 

gedaan kan worden om hen waardering en steun te geven. Die mening leeft verhoudingsgewijs 

sterker onder de groep verbonden thuisfrontleden en juist weer minder sterk onder de ongebon-

den thuisfrontleden. We kregen van 45 thuisfrontleden 51 suggesties voor verbeteringen.

Er zijn zes thema’s die een rol spelen: een actieve benadering, informeren van het thuisfront, 

passende (na)zorg voor veteraan en thuisfront, het bevorderen van erkenning voor thuisfront, 

bevorderen erkenning veteranen en betere zorg/waardering rondom de uitzendperiode. Het laat-

ste thema valt eigenlijk buiten het bestek van dit onderzoek dat zich richt op de waardering en 

zorg voor het thuisfront van veteranen die inmiddels uit dienst zijn; het maakt echter wel duidelijk 

dat de kiem voor eventuele onvrede bij het thuisfront al rondom de uitzendperiode wordt gelegd.

Aanbevelingen vanuit het thuisfront om de waardering  
en steun voor hen te verbeteren

Ongebonden Geïnteresseerd Betrokken Verbonden

196
personen

63
personen

68
personen

45
personen

Actief benaderen of persoonlijk contact/
aandacht (ook na uitzendperiode) 6 3

Informeren dat het Veteraneninstituut er ook 
voor het thuisfront is; informeren waar het 
thuisfront terecht kan; informeren wat gevolgen 
van uitzending kunnen zijn

4 1 1 1

Passende (na)zorg voor veteraan en/of 
thuisfront; kritiek op bestaande (na)zorg of 
gebrek aan erkenning toentertijd

6 3 3 4

Bevorderen erkenning voor (gevolgen van 
uitzending voor) het thuisfront 2 2 3 2

Bevorderen van erkenning voor of 
betrokkenheid met veteranen 1 1 1

Betere nazorg/waardering rondom de 
uitzendperiode 2 3 1 1

Thema

De suggesties zijn vaak in zeer algemene bewoordingen gesteld en bovendien zijn er te weinig suggesties om een 
duidelijk patroon te zien tussen de vier groepen. Hierdoor bieden de suggesties onvoldoende aanknopingspunten om per 
groep naar gerichte maatregelen te zoeken om de waardering en steun voor het thuisfront te verbeteren. Wel bieden ze 
een startpunt om per thema nader te onderzoeken waar verbetermogelijkheden liggen.
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Nabeschouwing en vooruitblik
Met dit onderzoek heeft het Veteraneninstituut voor het eerst de mening gepeild van het 

thuisfront van veteranen die niet meer in dienst zijn. In het onderzoek komt vooral de 

stem van de partners naar voren en in veel mindere mate die van de ouders, kinderen en 

anderen rondom de veteraan; meer dan de helft van de veteranen ziet hun partner het meest  

als thuisfront. 

Uit ons onderzoek komt naar voren dat het overwegend goed gaat met het thuisfront. Ze 

zijn tevreden met hun leven, de gezondheid is goed en ze zijn tevreden over hun relatie 

met de veteraan. Naast dit algemene, positieve beeld van het thuisfront blijkt dat ongeveer 

een derde van het thuisfront zich ook als zodanig identificeert. Zij voelen zich thuisfront, zijn 

er trots op om thuisfront te zijn, hebben belangstelling voor de uitzendervaringen van de 

veteraan, zijn geraakt door het nieuws over veteranen en uitzendingen en ze praten met de 

veteraan over elkaars ervaringen vanwege de uitzending. Eveneens een derde is actief als 

thuisfront. Zij gaan bijvoorbeeld naar activiteiten voor het thuisfront of veteranen, ze zijn lid 

van een vereniging of Facebookgroep voor het thuisfront, of ze nemen diensten af van het 

Veteraneninstituut. Beide groepen overlappen deels en zodoende blijkt dat voor iets meer 

dan de helft van het thuisfront de uitzending en de eventuele gevolgen ervan eigenlijk niet of 

nauwelijks (meer) een rol spelen. Voor deze groep van ongebonden thuisfrontleden speelt 

het thuisfront-zijn niet (echt) en ze zijn niet actief. Daar tegenover staat een relatief kleine 

groep verbonden thuisfrontleden. Zij voelen zich thuisfront van een veteraan en zijn als 

zodanig actief. Daarnaast zijn er nog twee groepen van min of meer dezelfde omvang. Dat 

is een groep geïnteresseerde thuisfrontleden voor wie het thuisfront-zijn wel speelt, maar 

die niet actief zijn. En een groep betrokken thuisfrontleden die wel actief is, maar bij wie het 

thuisfrontgevoel ontbreekt.

De thuisfrontleden in de vier groepen hebben op groepsniveau veel overeenkomsten, 

maar er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld in hoeverre ze waardering en steun missen of 

in hoeverre uitzendgerelateerde problemen nog een rol spelen. Deze verschillen bieden 

mogelijk aanknopingspunten om de erkenning, waardering en steun per groep meer op 

maat te snijden. Hoe dat er per groep precies moet uitzien, is op basis van dit onderzoek 

niet goed te zeggen. Echter, in het onderzoek hebben zeventig thuisfrontleden, afkomstig 

uit alle vier groepen, aangegeven open te staan voor een interview om hun ervaringen 

en behoeften als thuisfront te delen. Dat biedt een goede mogelijkheid om met deze 

thuisfrontleden uit de verschillende groepen in gesprek te gaan om er achter te komen of, en 

zo ja, hoe de waardering en steun voor de diverse thuisfrontgroepen verbeterd kan worden. 

Hierbij kunnen de zes thema’s die uit de suggesties van het thuisfront naar voren komen als 

richtsnoer dienen.

Eén thema kan het Veteraneninstituut al oppakken: het nadrukkelijker informeren van  

het thuisfront en veteranen over wat het Veteraneninstituut voor het thuisfront kan bete-

kenen. Voor de meeste thuisfrontleden is het instituut een onbekende. Meer bekendheid  

met de beschikbare diensten voor het thuisfront en hoe men daarvan gebruik kan  

maken, zal ertoe leiden dat zij die meer waardering en steun zoeken dat makkelijker 

kunnen vinden.

Meer weten?

Meer informatie over de invloed van de uitzending op het thuisfront van veteranen tijdens de 

uitzending kunt u onder meer vinden in een Engelstalig verslag (proefschrift) van een groot 

onderzoek vanuit de Nederlandse Defensie Academie over de invloed van uitzendingen op 

partners en ouders van uitgezonden Nederlandse militairen en de ervaringen van partners 

met de thuisfrontzorg rondom uitzendingen:

 Behind family lines

Nederlandstalige verslagen van dit onderzoek zijn te vinden in drie artikelen die 

gepubliceerd zijn in de Militaire Spectator:

 Militaire gezinnen en uitzending I - partners met een missie

 Militaire gezinnen en uitzending II - betrokken ouders, bezorgde ouders

 Militaire gezinnen en uitzending III - evaluatie van de thuisfrontzorg

Naast dit grote onderzoek zijn er ook diverse andere onderzoeken uitgevoerd door of 

namens het Ministerie van Defensie. Een overzicht en samenvatting van deze onderzoeken 

vindt u in:

 Thuisfrontcheck Meta-analyse

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in: 

Tabellenboek ‘Alles rustig aan het thuisfront?’

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1183681/M.D._Andres_-_Behind_Family_Lines.pdf
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%209-2008%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20I.pdf
http://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%2010-2008%20%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20II.pdf
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%2011-2008%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20III.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/16/thuisfrontcheck-meta-analyse
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1183681/M.D._Andres_-_Behind_Family_Lines.pdf
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%209-2008%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20I.pdf
http://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%2010-2008%20%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20II.pdf
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/uitgaven/inhoudsopgave/MS%2011-2008%20Andres%20Militaire%20gezinnen%20en%20uitzending%20III.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/16/thuisfrontcheck-meta-analyse
https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/tabellenboek-thuisfrontonderzoek/
https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/tabellenboek-thuisfrontonderzoek/
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