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Legenda

De derde meting van het Veteranenpanel stond in het

teken van (na)zorg en re-integratie in het dagelijks

leven en op de arbeidsmarkt. Het onderzoek heeft

enerzijds nieuwe inzichten opgeleverd die het

Veteraneninstituut handvatten geven voor het

optimaliseren van de nazorg (door het Vi of andere

instanties). Daarnaast bevestigingen de uitkomsten

vermoedens of ideeën die al aanwezig waren bij het

Vi.
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Voorwoord

Ter verduidelijking van de onderzoeksresul-

taten worden in dit rapport belangrijke of

opmerkelijke resultaten toegelicht aan de

hand van pictogrammen.

Betekenis van de pictogrammen:

Verschillen tussen missies 

Citaat

Aanvulling Blauw Research

Positieve bevinding

Aandachtspunt

Opvallend resultaat

Resultaten uit de telefonische 

gesprekken van Vi met veteranen
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Hoofdstuk I: Kort & Krachtig
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1 Kort & Krachtig

1.1 Achtergrond &

onderzoeksdoelstelling

De terugkeer in het dagelijks leven

Het Veteraneninstituut (Vi) zet zich in voor de maatschappelijk erkenning en het welzijn van veteranen.

Omdat de mening van veteranen hierbij van groot belang is, heeft Blauw Research in opdracht van het Vi

het Veteranenpanel opgezet.

In deze derde meting in het Veteranenpanel is ingezoomd op de re-integratie van veteranen na de

uitzending. Dit thema is onderverdeeld in drie subthema’s:

1. Nazorg

2. Re-integratie in het dagelijks leven

3. Re-integratie op de arbeidsmarkt

In deze rapportage worden de uitkomsten per thema besproken.

In totaal hebben 1386 van de 2304 panelleden deelgenomen aan het onderzoek; een respons van 60%.

Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 24 februari tot en met 28 maart.

Omdat het onderzoek bij veteranen ook ervaringen op kon rakelen, is aan veteranen gevraagd of zij naar

aanleiding van de vragenlijst behoefte hadden aan contact met het Vi. De personen die hier behoefte aan

hadden zijn gebeld door het Vi voor een gesprek. Het Vi heeft een luisterend oor geboden en waar nodig

de persoon doorverwezen naar de geschikte instantie.
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1 Kort & Krachtig

1.2 Conclusies
De meeste veteranen ondervinden geen tot weinig moeite bij de

terugkeer naar het dagelijks leven.

Over het algemeen komen veteranen zonder veel problemen weer terug in het dagelijks leven. De helft is

binnen twee maanden al weer gewend aan het dagelijks leven, en ongeveer driekwart ondervindt geen

lichamelijke, sociale of psychologische klachten.

Defensie doet tegenwoordig meer aan nazorg dan vroeger, en dit is terug te zien in de resultaten. Gemiddeld

genomen vindt tweederde van de veteranen dat er voldoende nazorg is geweest, maar dit verschilt duidelijk

in de tijd. Van de Libanon-veteranen (uitgezonden in de periode ’79-’85) is 42% van mening dat de nazorg

voldoende was, onder Irak-veteranen (‘03-’04) is dit 82%. Een aantal Irak- en Afhganistanveteranen voor wie

de nazorg onvoldoende was, hebben behoefte aan een gesprek met een andere veteraan die soortgelijke

ervaringen heeft. Ook lijkt het er op dat de nazorg voor veteranen die een bijzondere positie hadden (als

individu uitgezonden of eerder teruggekeerd), minder goed is geregeld.

De meest gewaardeerde vorm van nazorg is het adaptatieprogramma op Cyprus/Kreta. Tweederde van de

veteranen geeft aan dit als (zeer) nuttig te hebben ervaren. Alle vormen van nazorg worden vaker als nuttig

dan onnuttig beoordeeld.

Ook zijn er veteranen die na uitzending klachten ondervinden. Deze klachten zijn meestal van sociale of

psychologische aard. Voor lichamelijke klachten wordt vaker hulp gezocht dan voor psychische en sociale

klachten. Gemiddeld genomen weet ongeveer de helft van de veteranen niet waar ze met hun klachten

terecht kunnen, maar dit aandeel is door de tijd heen afgenomen.

Niet alle veteranen praten evenveel met hun partner over de uitzending, de helft geeft aan hier slechts een

beetje tot helemaal niet over gesproken te hebben met de partner. Veteranen die hier wel veel over praten

met hun partner zien vaker een verbetering in hun relatie (en minder vaak een verslechtering).

Drie op de vijf veteranen bekleden na het einde van hun tijd bij defensie een baan in de burgermaatschappij.

Indien de ervaring bij defensie aan de orde komt in het sollicitatiegesprek wordt hier bijna altijd positief op

gereageerd. Veteranen geven vaker aan profijt te hebben gehad van uitzending dan nadeel. Veteranen die

geen baan hebben kunnen vinden (een derde) geven aan dat dit komt door de slechte arbeidsmarkt, of

slechte aansluiting bij de banenmarkt door de militaire ervaring.
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1 Kort & Krachtig

1.3 Overwegingen
Naar aanleiding van deze resultaten willen we het

Veteraneninstituut de volgende punten ter overweging meegeven.

Nazorg:

1. We adviseren het Veteraneninstituut nader te onderzoeken hoe de nazorg voor bijzondere gevallen is

geregeld om te kijken of daar nog verbetering mogelijk is.

2. Uit andere onderzoeken is naar voren gekomen dat veteranen meer behoefte hebben aan een gesprek

met een andere veteraan, dan met een hulpverlening zonder deze uitzendervaring. Het

Veteraneninstituut kan zich met andere instanties beraden op de mogelijkheden hiervoor.

3. Nog steeds is het voor veel veteranen niet duidelijk waar men terecht kan met klachten. We adviseren

het Veteraneninstituut om er verder over na te denken hoe dit verbeterd kan worden.

Re-integratie dagelijks leven:

1. Het praten over de missie heeft wellicht een positief effect op de relatie met partner en kinderen. Dit effect

kan echter ook anersom gelden; veteranen die een goede relatie met hun partner en kinderen hebben,

praten wellicht makkelijker over de missie. Veteranen die wel moeite hebben met de terugkeer, vinden

het moeilijk om aansluiting te vinden. Ze voelen zich bijvoorbeeld een buitenstaander, kunnen moeilijk

omschakelen uit de ‘oorlogsstand’, voelen zich ondergewaardeerd of krijgen gedragsproblemen. Het

Veteraneninstituut of Defensie kan in de voorlichting en communicatie meer aandacht aan besteden aan

het praten over de missie met partner en kinderen en kan wellicht veteranen nog beter voorbereiden op

wat ze kunnen verwachten bij terugkeer.

Arbeidsmarkt:

1. Een van de problemen waar veteranen tegen aanlopen als zij een baan bekleden in de

burgermaatschappij, is dat zij, door wat zij op uitzending hebben meegemaakt, in sommige gevallen

nuchterder tegen zaken aankijken dan hun burgercollega’s. Defensie of het Veteraneninstituut zou

veteranen hier beter op voor kunnen bereiden door in communicatie hier meer aandacht aan te besteden.
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Hoofdstuk II: Zorg
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2 Zorg

2.1 Aangeboden nazorg

Gemiddeld genomen vond tweederde van de veteranen de nazorg

voldoende. Van de Irak- en Afghanistanveteranen vond acht op de

tien de nazorg voldoende.

Veteranen die op meer dan 1 missie zijn

geweest, zijn vaker van mening dat de

nazorg voldoende was (76%).

Vraagstelling:

“Na afloop van een missie krijgen

uitgezonden militairen sinds 1995 de

onderstaande vormen van zorg

aangeboden. Kunt u aangeven of u van

deze vormen van personeelszorg gebruik

heeft gemaakt?”

“Was de aangeboden nazorg voldoende

voor u?”

Er is een stijgende trend te zien in de

beoordeling van de nazorg. Van de

Libanon-veteranen vond 42% dat er

voldoende nazorg was, onder veteranen

die naar Joegoslavië zijn was dit 74%, en

tenslotte 82% onder veteranen die op

missie zijn geweest naar Irak en

Afghanistan.

42%

74%

83%

82%

73%

66%

58%

26%

17%

18%

27%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL, 1979 - 1985) 
(n=319)

Voormalig Joegoslavië (1991 - heden) (n=693)

Afghanistan (OEF, ISAF, 2002 - heden) (n=199)

Irak (SFIR, 2003 - 2004) (n=91)

Andere missies (n=507)

totaal

Nazorg voldoende naar missie

ja nee
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2 Zorg

2.2 Gemis in nazorg

Libanon-veteranen misten überhaupt nazorg. De huidige veteranen

die nazorg missen, missen vooral een gesprek met iemand met

soortgelijke ervaringen.

Libanon (n=172)

• Er was überhaupt geen nazorg

Voormalig Joegoslavië (n=175)

• Er was überhaupt geen nazorg

• Kritisch over het groepsgesprek. Liever

een één-op-ééngesprek.

• Niet altijd serieus genomen tijdens het

gesprek.

Afghanistan (n=34) en Irak (n=16)

• Psycholoog/hulpverlener had te weinig inlevingsvermogen. Liever een gesprek met een veteraan

die ook soortgelijke ervaringen heeft.

• Veteranen die in een a-typische positie zaten, kregen geen of te weinig nazorg. Bijvoorbeeld

veteranen die eerder zijn teruggekeerd of die als individu zijn uitgezonden. De huidige inrichting

van de nazorg is volgens deze veteranen onvoldoende ingericht op bijzondere gevallen.

Uit een aanvullend onderzoek door het

Veteraneninstituut kwam ook als

aanbeveling naar voren om de

gesprekken door veteranen met

soortgelijke ervaringen te laten voeren. De

bevindingen uit dit huidige onderzoek,

bevestigen deze aanbeveling.

Ook uit de aanvullende

telefoongesprekken die het

Veteraneninstituut heeft gevoerd naar

aanleiding van het onderzoek, kwam naar

voren dat veteranen behoefte hebben aan

een gesprek met andere veteranen met

soortgelijke ervaringen.

Aan veteranen die aangeven dat de nazorg

onvoldoende was, is gevraagd wat zij misten.

Hiernaast is voor de vier grootste missies een

samenvatting van de antwoorden gegeven.
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2 Zorg

2.3 Beoordeling nazorgMet name het adaptatieprogramma wordt als (zeer) nuttig ervaren.

9%

27%

8%

5%

32%

41%

35%

37%

35%

15%

35%

40%

15%

12%

15%

10%

9%

4%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Debriefingsgesprek einde missie (n=643)

Adaptatieprogramma Cyprus/Kreta (direct na 
afloop missie) (n=170)

Terugkeergesprek Maatschappelijke Dienst 
Defensie (2-3 maanden na afloop missie) (n=272)

Nazorgvragenlijst (6 maanden na afloop missie) 
(n=301)

Oordeel nazorgprogramma’s 

zeer nuttig nuttig neutraal niet zo nuttig helemaal niet nuttig

De meest voorkomende manier van

nazorg, het debriefingsgesprek, heeft met

24% het hoogste percentage (helemaal)

niet nuttig.

Vraagstelling:

“Na afloop van een missie krijgen

uitgezonden militairen sinds 1995 de

onderstaande vormen van zorg

aangeboden. Kunt u aangeven of u van

deze vormen van personeelszorg gebruik

heeft gemaakt?”

“In hoeverre waren deze vormen van

nazorg nuttig voor u?”

46%

12%

20%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Debriefingsgesprek einde 
missie

Adaptatieprogramma 
Cyprus/Kreta (direct na 

afloop missie)

Terugkeergesprek 
Maatschappelijke Dienst 

Defensie
(2-3 maanden na afl. missie)

Nazorgvragenlijst (6 
maanden na afloop missie)

Aangeboden zorg Defensie 

n=1386

Veteranen die naar Irak en/of Afghanistan

zijn geweest hebben alle vormen van

nazorg vaker aangeboden gekregen dan

soldaten die op andere missies zijn

geweest.
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2.4 Beoordeling nazorgToelichting nazorg nuttig/niet nuttig

Vraagstelling:

“U heeft aangegeven dat deze vorm van

nazorg nuttig/niet nuttig was voor u, kunt u

dit toelichten?”

Debriefingsgesprek:

• Mogelijkheid om hart te luchten

• Gevoel van aandacht vanuit defensie

Adaptatieprogramma Kreta/Cyprus:

• Goed om te kunnen ontladen/bijkomen

• Alvast wennen aan het leven buiten de missie voor het 

echte leven weer begint

Terugkeergesprek Maatschappelijke Dienst Defensie:

• Mogelijkheid om te praten over wat men heeft 

meegemaakt

• Problemen komen aan het licht (omdat de missie wat 

langer geleden is en problemen meer aan de oppervlakte 

komen)

Nazorgvragenlijst:

• Goed om terug te blikken wanneer alles wat bezonken is

Debriefingsgesprek:

• Het gesprek was te kort.

• Kritisch over het debriefingsgesprek in de vorm van een 

groepsgesprek.

• Het debriefingsgesprek werd gevoerd met een psycholoog 

die onvoldoende ervaren of gekwalificeerd was.

Adaptatieprogramma Kreta/Cyprus:

• Was liever direct naar huis gegaan.

• Het was niet nuttig.

• Het zorgde voor verveling.

Terugkeergesprek Maatschappelijke Diens Defensie:

• Het gesprek vond plaats in de vorm van een 

groepsgesprek.

• Het gesprek werd gevoerd met een psycholoog die 

onvoldoende ervaren of gekwalificeerd was.

Nazorgvragenlijst:

• Er werd niets mee gedaan.

• Had er geen behoefte aan.

Nuttig Niet nuttig



veteranenpanel nazorg en re-integratie rapportage B13269 / juni 2012 Pag. 14

2 Zorg

2.5 Klachten na terugkeer
De meerderheid van de veteranen ervaart geen klachten gedurende

het eerste jaar na terugkeer van de missie.

9%

8%

11%

3%

3%

3%

5%

12%

9%

84%

77%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lichamelijke 
klachten

psychische klachten 

sociale klachten

Klachten gehad eerste jaar na terugkeer missie 

binnen 0-6 maanden tussen 7-12 maanden na een jaar geen klachten
n=1386

Psychische en sociale klachten komen het

vaakste voor.

Opvallend hierbij is verder dat veteranen

die op missie zijn geweest in Libanon

vaker dan gemiddeld na een jaar last

kregen van psychische (18%) en sociale

(12%) klachten.

Vraagstelling:

“Heeft u na uw (laatste) missie last gehad

van onderstaande klachten? Zo ja, binnen

hoeveel tijd na terugkeer ontstonden de

klachten?”

Type klachten # %

geen klachten 895 65%

sociale klachten,  lichamelijke klachten en psychische 

klachten
111 8%

lichamelijke klachten en psychische klachten 30 2%

sociale klachten en lichamelijke klachten 17 1%

sociale klachten en psychische klachten 101 7%

sociale klachten 96 7%

psychische klachten 74 5%

lichamelijke klachten 62 5%

totaal 1386 100%

Tweederde van de veteranen ondervindt

geen klachten. 8% heeft last van sociale,

lichamelijke en psychische klachten.
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2.6 Hulp bij klachten
Vooral voor lichamelijke klachten zoeken veteranen hulp, waar men

voor hulp terecht kan is niet altijd duidelijk.

70%

59%

38%

0% 20% 40% 60% 80%

lichamelijke klachten 
(n=220)

psychische klachten 
(n=316)

sociale klachten 
(n=325)

Hulp gezocht voor klachten 

31,6%

22,8%

45,6%

dit was helemaal duidelijk dit was enigszins duidelijk

dit was niet duidelijk n=491

Duidelijk waar men met

klachten terecht kon

Veteranen met sociale klachten zoeken

minder vaak hulp dan veteranen met

psychische of lichamelijke klachten.

Vraagstelling:

“Heeft u voor de klachten die u had hulp

gezocht?”

“Was voor u duidelijk waar u met uw

klachten terecht kon?”

Veteranen die op meerdere missies zijn

geweest, zoeken vaker hulp bij

psychische (70%) en sociale (52%)

klachten. Zij vinden het ook vaker

helemaal duidelijk waar ze met klachten

terecht kunnen (41%).

Veteranen die uitgezonden zijn geweest

naar Libanon hebben vaker dan

gemiddeld geen hulp gezocht bij

psychische (54%) en sociale (78%)

klachten. Dit kan ten minste deels

verklaard worden doordat het voor deze

groep vaker onduidelijk was maar men

terecht kon met klachten (72%).

De informatievoorziening lijkt beter te

worden. Het deel van de veteranen dat

het helemaal duidelijk vindt waar ze

terecht moeten met klachten is gestegen

van 16% (Libanon) tot 38%-49%

(Afghanistan-Irak).

sociale klachten, 

lichamelijke klachten en 

psychische klachten

sociale klachten en 

lichamelijke klachten

sociale klachten en 

psychische klachten

lichamelijke klachten 

en psychische klachten

dit was helemaal duidelijk 21 18,9% 4 23,5% 16 15,8% 14 46,7%

dit was enigszins duidelijk 22 19,8% 6 35,3% 25 24,8% 8 26,7%

dit was niet duidelijk 68 61,3% 7 41,2% 60 59,4% 8 26,7%

totaal 111 100,0% 17 100,0% 101 100,0% 30 100,0%

sociale klachten lichamelijke klachten psychische klachten

dit was helemaal duidelijk 27 28,1% 43 69,4% 30 40,5%

dit was enigszins duidelijk 20 20,8% 8 12,9% 23 31,1%

dit was niet duidelijk 49 51,0% 11 17,7% 21 28,4%

totaal 96 100,0% 62 100,0% 74 100,0%

Duidelijk waar men met klachten terecht kon per type klacht 
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2.7 Hulp zoeken (1)
Veteranen met lichamelijke klachten die hulp zoeken, zoeken deze

hulp met name bij de huisarts en bij Defensie.

tekst tekst tekst
60%

58%

7%

5%

4%

3%

1%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

huisarts

Defensie

reguliere zorg

het 
Veteraneninstituut/CA

P

Landelijke 
Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV)

ABP zorgloket

Veteranenvereniging, 
veteranenorganisatie

anders

Instantie hulp gezocht -
lichamelijke klachten

n=154

Vraagstelling:

“Bij welke instantie(s) heeft u hulp gezocht

voor uw lichamelijke klachten?”

Veteranen die op 1 missie zijn geweest

zoeken vaker hulp bij de huisarts bij

lichamelijke klachten dan soldaten die op

meerdere missies zijn geweest, 68%

tegenover 46%.

Van de groep veteranen die is

uitgezonden naar Libanon komt een

relatief klein gedeelte met hun lichamelijke

klachten terecht bij defensie, 33%.
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2.7 Hulp zoeken (2)
Ook voor hulp bij psychische en sociale klachten wordt vooral

aangeklopt bij de huisarts en Defensie.

51%

45%

22%

18%

7%

4%

3%

2%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Defensie

huisarts

het 
Veteraneninstituut/CAP

psychiater/psycholoog

Landelijke Zorgsysteem 
voor Veteranen (LZV)

ABP zorgloket

Veteranenvereniging, 
veteranenorganisatie

reguliere zorg

anders

Instantie hulp gezocht -
psychische klachten

n=187

39%

39%

20%

16%

7%

6%

2%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

huisarts

Defensie

het 
Veteraneninstituut/CAP

psychiater/psycholoog

Veteranenvereniging, 
veteranenorganisatie

Landelijke Zorgsysteem 
voor Veteranen (LZV)

ABP zorgloket

anders

Instantie hulp gezocht -
sociale klachten

n=123

Veteranen schakelen het

Veteraneninstituut vaker in bij psychische

en sociale klachten dan bij fysieke

klachten.

Vraagstelling:

“Bij welke instantie(s) heeft u hulp gezocht

voor uw lichamelijke klachten?”

Veteranen die op 1 missie zijn geweest

schakelen vaker (27%) het

Veteraneninstituut in bij psychische

klachten dan veteranen die op meerdere

missies zijn geweest (14%).
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2 Zorg

2.8 Beoordeling hulpverlening
De hulpverlening wordt vaker als waardevol dan als niet waardevol

beoordeeld.

15%

28%

25%

37%

36%

37%

23%

20%

17%

16%

10%

10%

9%

6%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lichamelijke klachten 
(n=154)

psychische klachten 
(n=188)

sociale klachten (n=123)

Oordeel hulpverlening

zeer waardevol waardevol neutraal niet zo waardevol helemaal niet waardevol

De hulp bij lichamelijke klachten wordt als

minder waardevol beoordeeld dan de hulp

bij psychische en sociale klachten.

Vraagstelling:

“Hoe waardevol is deze hulpverlening

voor u geweest?”
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2 Zorg

2.9 Veteranenwet
De veteranenwet wordt door de meerderheid van de veteranen

beoordeeld als waardevol, de helft is van deze wet op de hoogte.

52%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja

nee

Op de hoogte van veteranenwet

n=1386n=1386

Vraagstelling:

“Bent u op de hoogte van de nieuwe

veteranenwet omtrent de bijzondere

zorgplicht voor veteranen?”

“Wat vindt u van de maatregelen die

daarin zijn opgenomen (o.a. uitbreiding

definitie veteraan, zorgplicht overheid,

registratie alle veteranen, speciale

ombudsman)?”

45%

50%

40%

44%

43%

45%

8%

5%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

totaal (n=1386)

op de hoogte van veteranenwet 
(n=719)

niet op de hoogte van veteranenwet 
(n=667)

Oordeel veteranenwet 

zeer waardevol waardevol neutraal niet zo waardevol helemaal niet waardevol weet niet/ geen mening



veteranenpanel nazorg en re-integratie rapportage B13269 / juni 2012 Pag. 20

Hoofdstuk III: Re-integratie dagelijks leven
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3 Re-integratie dagelijks leven

3.1 Moeite terugkeer
De meeste veteranen ervaren geen tot weinig moeite bij hun

terugkeer naar het dagelijks leven.

41% 41% 13% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Moeite met terugkeer dagelijks leven

helemaal geen moeite een beetje moeite redelijk veel moeite zeer veel moeite
n=1386

Vraagstelling:

“In hoeverre had u na terugkeer van uw

uitzending moeite met het oppakken van

het dagelijkse leven?”

Ongeveer één op de zes veteranen

ondervindt redelijk tot zeer veel moeite bij

de terugkeer naar het dagelijks leven.

De helft van de veteranen (51%) had

maximaal een maand nodig om zich weer

gewend te voelen aan het dagelijks leven.,

voor 12% duurde dit een jaar of langer.

Toelichting moeite terugkeer dagelijks 

leven:

• Omschakelen uit de ‘oorlogsstand’ erg 

moeilijk

• Alles lijkt zinloos (te veel relativeren)

• Gevoel van onderwaardering

• Gevoel buitenstaander te zijn

• Burnout/PTSS

• Gezinsproblemen vanwege missie

• Gedragsproblemen (agressie, drugs, 

drank)
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3 Re-integratie dagelijks leven

3.2 Relatie partner (1)

De helft van de veteranen spreekt (zeer) veel met de partner over

de uitzendervaringen, één op de vijf geeft aan dat de relatie op een

negatieve wijze is veranderd.

12%

37%

31%

15%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

zeer veel

redelijk veel

een beetje

nauwelijks

helemaal 
niet

Gesproken over 
uitzendervaringen met partner 

n=948

11% 19% 51% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verandering relatie na terugkeer missie

relatie is in positieve zin veranderd relatie is niet positief- of negatief veranderd

relatie is niet veranderd relatie is in negatieve zin veranderd n=948

Vraagstelling:

“In hoeverre heeft u over uw

uitzendervaringen gesproken met uw

partner?“

“Is de relatie met uw partner veranderd na

uw missie?”
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3 Re-integratie dagelijks leven

3.2 Relatie partner (2)
Niet of nauwelijks praten over de missie lijkt in veel gevallen een

negatief effect te hebben op de relatie.

25%

56%

16%

3%

56%

18%

21%

4%

57%

6%

19%

18%

51%

20%

19%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

relatie is niet veranderd

relatie is in negatieve zin veranderd

relatie is niet positief- of negatief veranderd

relatie is in positieve zin veranderd

Verandering relatie partner 

niet/nauwelijks (n=183) een beetje (n=298) (zeer) veel (n=467) totaal (n=948)

n=525

Bij ruim de helft van de veteranen die

niet/nauwelijks praten over hun

ervaringen, is de relatie met hun partner in

negatieve zin veranderd.

Onder veteranen die veel praten over hun

missie-ervaringen is de relatie met hun

partner vaker in positieve zin veranderd

dan onder veteranen die een beetje of niet

met hun partner over de ervaringen

praatten.

In de nevenstaande grafiek is

weergegeven in hoeverre de relatie met

de partner is veranderd, naar mate

veteranen vaker over hun

uitzendervaringen spreken met hun

partner.

Het effect van praten over de missie kan

beide kanten op werken; door te praten

over de missie verbetert de relatie of de

relatie was al verbetert, waardoor

veteranen meer praten met hun partner. In

dit onderzoek is de richting van het effect

niet in kaart gebracht.
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3 Re-integratie dagelijks leven

3.3 Relatie kind(eren) (1)

De groep veteranen die vinden dat de relatie met hun kinderen na

terugkeer is verbeterd, is groter dan de groep die vindt dat deze

relatie is verslechterd.

4%

28%

42%

19%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

zeer veel

redelijk veel

een beetje

nauwelijks

helemaal 
niet

Gesproken over 
uitzendervaringen met kinderen

n=637

11% 14% 70% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Verandering relatie kinderen na terugkeer missie 

ja, de relatie is in positieve zin veranderd relatie is niet positief- of negatief veranderd

nee, de relatie is niet veranderd ja, de relatie is in negatieve zin veranderd n=637

Vergeleken met de situatie met partners

spreken de veteranen minder met hun

kinderen over hun uitzendervaringen, en

ze geven minder vaak aan dat de relatie

op een negatieve manier veranderd is.

Vraagstelling:

“In hoeverre heeft u over uw

uitzendervaringen gesproken met uw

kind(eren)?“

“Is de relatie met uw kind(eren) veranderd

na uw missie?”
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3 Re-integratie dagelijks leven

3.3 Relatie kind(eren) (2)

Hoewel de relatie met de kinderen in de meeste gevallen niet

veranderd is, kan praten over de missie een positief effect hebben

op deze relatie.

67%

17%

7%

9%

74%

15%

8%

2%

67%

11%

20%

1%

70%

14%

11%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

nee, de relatie is niet veranderd

relatie is niet positief- of negatief veranderd

ja, de relatie is in positieve zin veranderd

ja, de relatie is in negatieve zin veranderd

Verandering relatie kind(eren) 

niet/nauwelijks (n=169) een beetje (n=265) (zeer) veel (n=203) totaal (n=637)

n=525

Veteranen die veel met hun kinderen

praten over de missie, hebben in 20% van

de gevallen een betere relatie met hun

kinderen dan voor de missie.

Bij veteranen die niet of nauwelijks praten

met hun kind(eren) over de missie, is de

relatie vaker in negatieve zin veranderd

dan bij veteranen die er wel met hun

kinderen over praten.

In de nevenstaande grafiek is

weergegeven in hoeverre de relatie met

de kinderen is veranderd, naar mate

veteranen vaker over hun

uitzendervaringen praten met hun

kind(eren).

Het effect van praten over de missie kan

beide kanten op werken; door te praten

over de missie verbetert de relatie of de

relatie was al verbetert, waardoor

veteranen meer praten met hun kinderen.

In dit onderzoek is de richting van het

effect niet in kaart gebracht.
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Hoofdstuk IV: Re-integratie arbeidsmarkt
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4 Re-integratie arbeidsmarkt

4.1 Proces re-integratie 

arbeidsmarkt

Zes op de tien veteranen heeft een baan in de burgermaatschappij

betrokken. Bij de meesten kostte het weinig moeite deze te vinden.

Deelnemers onderzoek (n=1386)

Branche nieuwe baan

Transport 16%

Techniek/Bouw 12%

Zorg 8% 

Geen nieuwe
baan 37% 
(n=528)

Manier waarop baan gevonden 

Sollicitatie 53%

Netwerken 34%

Gevraagd 20%

Anders 15% (via 
uitzendbureau/ ZZP’er)

Weinig tot geen moeite baan vinden 82% 

(n=657)

(zeer) veel moeite 

baan vinden 14% 

(n=114)

Slechte arbeidsmarkt 53%

Geen aansluiting door 
militaire ervaring 26%

Anders 35% 
(leeftijd/geen diploma’s)

Weet niet 15%

4%

Nog in dienst

(n=57)

Baan in burgermaatschappij 

59% (n=801)

Gemiddelde duur voor het 
vinden van een baan  

3 maanden
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4 Re-integratie arbeidsmarkt

4.2 Defensie-ervaring besproken

De Defensie-ervaring is bij driekwart van de veteranen ter sprake

gekomen tijdens het sollicitatiegesprek. Bij de ruime meerderheid

werd daar positief op gereageerd.

54%

5%

15%

23%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja, en daar werd positief op gereageerd

ja, en daar werd vooral kritisch op gereageerd

ja, en de reacties waren overwegend neutraal

nee, daar hebben we het niet over gehad

weet niet

Defensie-ervaring ter sprake gekomen bij 
sollicitatiegesprek

n=815

74%

Slechts bij 5% van de veteranen kwam de

Defensie-ervaring op een negatieve

manier ter sprake.

Vraagstelling:

“Is uw ervaring bij Defensie ter sprake

gekomen toen u in gesprek ging over uw

huidige of meest recente baan?”



veteranenpanel nazorg en re-integratie rapportage B13269 / juni 2012 Pag. 29

4 Re-integratie arbeidsmarkt

4.3 Profijt van uitzendervaring
Een derde van de veteranen ondervindt veel profijt van zijn/haar

uitzendervaring tijdens de huidige baan.

31% 34% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profijt van uitzendervaring 
in huidige baan 

veel profijt een beetje profijt geen profijt

n=815

76%

76%

76%

71%

68%

59%

58%

20%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

ik kan goed improviseren

ik kan onder moeilijke 
omstandigheden werken

ik kan onder grote druk 
werken

ik kan goed in teamverband 
werken

ik heb geleerd om door te 
zetten

ik kan collega's aansturen

ik kan collega's coachen

anders

weet niet

Wijze van profijt 

n=525

Veteranen hebben op veel manieren

profijt van hun uitzendervaring.

Naast de voorgelegde vormen van profijt,

noemen veteranen dat zij goed kunnen

relativeren. Opvallend is dat dit ook wordt

genoemd als hinder die veteranen

ondervinden in hun huidige baan n.a.v. de

uitzending (zie volgende pagina).

Vraagstelling:

“Heeft u in uw huidige of meest recente

baan profijt (gehad) van uw

uitzendervaring?“

“Op welke wijze heeft u profijt van uw

uitzendervaringen?”
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4 Re-integratie arbeidsmarkt

4.4 Hinder van uitzendervaring
Een op de vijf veteranen ondervindt een beetje of veel hinder van

de uitzendervaring in zijn/haar huidige baan.

79% 15% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hinder van uitzendervaring 
in huidige baan 

geen hinder een beetje hinder veel hinder

n=815

Aan de veteranen is gevraagd wat voor soort

hinder zijn ondervinden in hun huidige baan.

• Te groot relativeringsvermogen. Daardoor

ergeren zij zich aan collega’s die zich druk

maken om ‘onbelangrijke’ dingen.

• Moeite met emotioneel/sociaal aanpassen aan

andere werkomgeving. Dit komt onder andere

door andere verwachtingen of ervaringen in een

werkomgeving. Voorbeelden hiervan zijn

directheid, kunnen vertrouwen op collega’s.

• Ongeduldigheid, stress, slaapproblemen en

concentratieproblemen. Dit heeft negatief een

effect op het werk.

Anderzijds noemt een enkeling dat hij/zij wordt

gezien als ‘ex-militair’ en dat daardoor al zijn

gedrag daaraan wordt toegeschreven.

“Collega's weten m.i. veel minder te

relativeren en maken zich druk om, in mijn

ogen, relatief onbelangrijke zaken....”

“Veel directer in de communicatie, wat

voor leidinggevende niet altijd wordt

geaccepteerd. dat wordt wel erger naar

mater ik ouder wordt.”

“Kan slecht tegen onrecht en dat werkt

zich uit naar buiten hier wordt mijn rug niet

gedekt.”

“Tijdens de missie heb ik

"vervelende"dingen gezien/meegemaakt,

dit speelt wel eens op als de huidige

collega’s denken of zeggen dat ze het

zwaar hebben. Het zijn burgers die

helemaal niets hebben meegemaakt en

dan ook geen recht van

spreken/klagen/zeuren hebben!”

Vraagstelling:

“Heeft u in uw huidige of meest recente

baan hinder ondervonden van uw

uitzendervaring?“

“Op welke wijze hebben uw

uitzendervaringen u gehinderd in uw

huidige of meest recente baan?”
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Bijlage II: Verantwoording

Steekproefprocedure

• De doelgroep wordt gevormd door leden van het

Veteranenpanel. Voor dit onderzoek zijn alle

panelleden uitgenodigd voor deelname.

• Van de 2304 panelleden hebben er 1386 deelgenomen

aan het onderzoek; een respons van 60%.

• Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 24 februari tot

en met 28 maart 2012.

• In de tabel zijn de responsgegevens voor alle metingen

weergegeven.

Vragenlijst

• Het thema voor de derde meting was nazorg en re-

integratie. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking

met het Veteraneninstituut.

• De vragenlijst bestond uit ca. 40 vragen, met een

gemiddelde invulduur van 12 minuten.

• Waar mogelijk worden de antwoordcategorieën

gerandomiseerd om volgorde-effecten te voorkomen.

• Bij aanvang van het veldwerk is 10% van de

uitnodigingen verstuurd. De resultaten zijn

gecontroleerd op routing en antwoorden.

Rapportage

• In de rapportage zijn de belangrijkste uitkomsten op

hoofdlijnen beschreven. Daarnaast is er gekeken naar

verschillen tussen de groepen; missies, levensfase en

‘een of meerdere missies gedaan’.

• Naast deze rapportage zijn de tabellen met resultaten

opgeleverd. Ook de antwoorden op open vragen zijn

opgeleverd.

• De foto’s die in deze rapportage zijn opgenomen, zijn

afkomstig van de website van het Vi.

Meting Periode Thema Netto aantal 

resp.

Aantal 

uitgenodi

gde resp.

Respons-

percentage

1 December 

2010

Erkenning 

en zorg

3216;

2148 panelleden

1068 niet-

panelleden

7117 45%

2 Oktober 

2011

Kameraad-

schap en 

contact

1517 2304 66%

3 Maart 

2012

Nazorg en 

re-integratie

1386 2304 60%

Responsgegevens per meting


