
 
 

Het Veteraneninstituut (Vi) heeft een enthousiaste groep Voorlichtingsvrijwilligers en 
Thuisfrontvrijwilligers en wil deze groep graag uitbreiden. Zij zijn het visitekaartje van 
het Veteraneninstituut tijdens evenementen, zoals bevrijdingsfestivals, de Nijmeegse 
Vierdaagse, reünies en veteranendagen en tijdens evenementen waarbij het thuisfront 
aanwezig is, zoals de specifieke dagen van Defensie tijdens een uitzending, maar ook 
tijdens reünies en veteranendagen. En dragen bij aan de zichtbaarheid van veteranen in 
de maatschappij. Het Vi deelt hun verhalen en verbindt veteranen onderling met elkaar, 
met het thuisfront, met dienstverleners en met de samenleving. Hierdoor ervaart de 
veteraan respect en dankbaarheid vanuit de samenleving voor wat hij doet en heeft 
gedaan.  

 

Je geeft informatie over zorg, diensten en overige werkzaamheden van het Veteraneninstituut en het 

Veteranenloket aan veteranen, thuisfront en overige belangstellenden. Daarnaast bied je vaak een 

luisterend oor aan veteranen en hun thuisfront.  

Daarnaast ondersteun je evenementen, zoals bevrijdingsfestivals, veteranendagen, Nijmeegse 

Vierdaagse, beurzen, thuisfrontinformatie- en contactdagen en reünies met het opbouwen, inrichten 

en afbreken van een stand.  

Voorkeur voorlichtingsvrijwilliger: Burger of (oud-)militair  

Voorkeur thuisfrontvrijwilliger: Thuisfront van actief-dienende en post-actieve veteranen (bijv. 

partner, vader, moeder of kind van een veteraan). 

 

• Enthousiast en betrokken, bereid om meerdere keren per jaar tijd te investeren. Je kunt een goed 

gesprek kunnen voeren met veteraan en thuisfront met daarbij begrip voor ieders situatie. Daarnaast 

is het belangrijk dat je goed kunt overbrengen waar het Veteraneninstituut voor staat. 

• Een goede luistervaardigheid. Veteranen, thuisfront of andere betrokkenen willen vaak hun verhaal 

kwijt over hun eigen ervaringen. Hier kan jij als vrijwilliger een luisterend oor bieden.  

• Een representatieve uitstraling. 

Je wordt aangestuurd vanuit de prachtige bossen van Doorn met leuke collega’s. Je zet je in voor een 

maatschappelijk relevante organisatie met bijzondere verhalen. Een keer per jaar is er een training 

en een uitje voor alle vrijwilligers en er is een onkostenvergoeding beschikbaar.

Hou je van aanpakken, kun je goed met mensen omgaan en wil je je inzetten voor het 

Veteraneninstituut? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Voor voorlichtingsvrijwilligers, mail naar activiteiten@veteraneninstituut.nl 

Voor thuisfrontvrijwilligers, mail naar thuisfront@veteraneninstituut.nl 
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