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VOORWOORD 

 

 

Joanne Mouthaan heeft het project “Wensen en Behoeften van Jonge Veteranen” uitgevoerd als 

afstudeeronderzoek tijdens haar onderzoeksstage van februari tot en met oktober 2001 bij het Kennis- en 

onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut. 

De onderzoeksstage en het afstudeeronderzoek naar ‘wensen en behoeften van jonge veteranen’ zijn verricht 

in het kader van afstuderen voor de studie Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Dr. M.C. Euwema van de 

Universiteit Utrecht, majoor drs. C.E. van de Berg en drs. J.M.P. Weerts van het Kennis- en 

onderzoekscentrum fungeerden als stagebegeleiders. 

Momenteel is zij werkzaam bij het Kennis- en onderzoekscentrum als gedragswetenschapper. 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

 

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties bijna vijftig vredesoperaties uitgevoerd, 

waarvan meer dan helft plaatsvond na 1989. Vanaf de vredesmissie in Libanon in 1979 zijn ongeveer 50.000 

Nederlandse militairen uitgezonden, beroepsmilitairen en tot augustus 1997 ook dienstplichtigen. Wanneer 

deze uitgezonden militairen de dienst verlaten, behoren zij tot de groep ‘jonge veteranen’. Gezien de 

verschillen in historische inzet van militairen wordt een (kunstmatig) onderscheid gemaakt tussen oude en 

jonge veteranen. Daarbij wordt onder ‘oude’ veteranen verstaan: veteranen die gediend hebben tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, de Indonesische dekolonisatiestrijd, de Korea-oorlog en het conflict om Nieuw-

Guinea (Van Esch et al., 1998).  

 

Telkens wanneer Nederland deelneemt aan vredesmissies, groeit uiteindelijk de groep jonge veteranen. Voor 

de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door Veteraneninstituut is het van groot belang te weten wat er 

speelt binnen deze groep. Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg 

van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij de krijgsmacht erop zit? Om een antwoord te 

vinden op deze vragen heeft het Koepelbestuur van het Veteraneninstituut besloten een aantal 

onderzoeksprojecten omtrent jonge veteranen door het Kennis- en onderzoekscentrum te laten uitvoeren. Een 

van de projecten betreft een ‘verdergaande inventarisering van behoeftes van jonge veteranen en hun 

thuisfront alsmede het verder in kaart brengen van wat deze groepen verstaan onder maatschappelijke 

erkenning’. Het project “Wensen en Behoeften van Jonge Veteranen” heeft als doel het inventariseren van de 

tot nu toe gedocumenteerde informatie over wensen en behoeften van jonge veteranen uit wetenschappelijk 

onderzoek en mediapublicaties, het inventariseren van tot op heden onbekende of niet gedocumenteerde 

wensen en behoeften en het verbreden van de kennis over behoeften van jonge veteranen door het meten van 

behoeften, mogelijke invloedsfactoren en statistische verbanden.  

 

Het project “Wensen en Behoeften van Jonge Veteranen” bestaat uit een aantal deelprojecten. Het eerste deel 

betreft een literatuurstudie op het gebied van wensen en behoeften van jonge veteranen. Het geeft een 

overzicht van wat tot op heden gepubliceerd en gedocumenteerd is over dit onderwerp. Tevens is een aantal 

jaargangen van militaire tijdschriften en van verschillende veteranenperiodieken bestudeerd.  

Uit deze informatie is een topiclijst opgesteld met onderwerpen die mogelijk van belang zijn voor jonge 

veteranen. De topiclijst is gebruikt voor het houden van groepsgesprekken, wat het tweede gedeelte van het 

project vormt. Door middel van de “focus group” methode werden jonge veteranen gevraagd naar hun 

wensen en behoeften. 

Het derde deel van het project bestaat uit een vragenlijstonderzoek. Deze binnen het KOC opgestelde 

vragenlijst heeft als doel het meten van de omvang en de frequentie van een aantal behoeften en het aantonen 
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van mogelijke verbanden en invloedsfactoren. De vragenlijst richtte zich met name op de behoefte aan 

professionele hulp, de behoefte aan contact met de voormalige eenheid en de behoefte aan contact met 

veteranen in het algemeen. Verder ging de vragenlijst in op het gevoel van erkenning en de mate waarin de 

veteranen van informatie worden voorzien.  

 

Dit onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van de hiervoor genoemde behoeften. Allereerst worden 

echter de gebruikte methoden van onderzoek – literatuurstudie, groepsgesprekken en vragenlijstonderzoek –  

uiteengezet. Daarna zal per behoefte de informatie, die de verschillende onderzoeksdelen opleverden, 

besproken worden. Dit ten einde een zo compleet en duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de diverse 

behoeften van jonge veteranen. 
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HOOFDSTUK II 

ONDERZOEKSMETHODEN 

 

 

2.1 Inleiding 

 

Het project bestaat uit een literatuurstudie, groepsgesprekken met jonge veteranen en een 

vragenlijstonderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft kort de eigenschappen van de methoden en de gevolgde 

werkwijze. Allereerst wordt de literatuurstudie beschreven, vervolgens de methode van groepsgesprekken en 

tot slot de vragenlijst. 

 

 

2.2 Literatuurstudie 

 

Om tot een inventarisatie te komen van wensen en behoeften van jonge veteranen zijn de onderzoeken naar 

en publicaties over wensen en behoeften van jonge veteranen bestudeerd, alsmede literatuur over 

aanverwante onderwerpen die mogelijk inzicht in deze wensen en behoeften bieden. Daarnaast zijn enkele 

jaargangen van militaire tijdschriften en veteranenperiodieken geïnventariseerd. 

De inventarisatie van tot nu toe gedocumenteerde behoeften is zowel deel van de doelstelling van het project 

als een middel om tot een bredere lijst van behoeften te komen voor de groepsgesprekken en het 

vragenlijstonderzoek. Met behulp van de in de literatuurstudie gevonden informatie is een topiclijst 

opgesteld voor de groepsgesprekken en zijn vragen en stellingen geconstrueerd voor de vragenlijst. 

 

 

2.3 Groepsgesprekken 

 

Voor de methode groepsgesprekken is gekozen om van jonge veteranen persoonlijk te vernemen welke 

wensen en behoeften bestaan, wat hen beweegt en wat zij willen. De groepsgesprekken zijn gehouden 

volgens de “focus group” methode, welke met name geschikt is voor het nagaan van behoeften in een 

bepaalde populatie of doelgroep. Tevens is het de methode bij uitstek voor explorerend onderzoek, dat 

immers nodig is wanneer weinig informatie over een onderwerp of doelgroep bekend is.  De methode houdt 

in dat in groepen van idealiter acht tot tien personen een groepsdiscussie wordt gehouden, waarbij de 

onderwerpen of topics aan de hand van een topiclijst aangegeven worden door een moderator of 

groepsleider.  

 

Het draaiboek van de focus groups bevatte vier delen. Het eerste deel betrof een kennismaking met de 

onderzoekers en de overige deelnemers, alsmede het verstrekken van informatie over het Veteraneninstituut 
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en het onderzoek. Hierna werd overgegaan op het tweede deel, waarin open en zo min mogelijk sturend aan 

de deelnemers werd gevraagd welke wensen en behoeften zij als jonge veteranen hebben gehad en nog 

steeds ervaren. De open opzet is bedoeld om in de woorden van de deelnemers te achterhalen welke wensen 

en behoeften het sterkst naar voren komen met zo min mogelijk beïnvloeding vanuit de vraagstelling. 

Wanneer de deelnemers geen nieuwe onderwerpen meer naar voren droegen, werd overgegaan op de 

topiclijst, het derde deel. De onderwerpen op de topiclijst die tot dan toe onbesproken bleven werden 

nagevraagd. Deel vier vormde de afsluiting van het gesprek en de mogelijkheid tot vragen en opmerkingen. 

 

De literatuur op het gebied van (wensen en behoeften van) jonge veteranen vormde samen met ideeën en 

indrukken over wensen en behoeften van maatschappelijk werkers en sleutelfiguren uit de wereld van de 

veteranenorganisaties de basis van de in de focus groups gebruikte topiclijst (zie Bijlage I).  

 

 

2.4 Vragenlijst 

 

Het derde deel van het project was het vragenlijstonderzoek. Deze vragenlijst (zie Bijlage II) bestond uit 

zelfopgestelde vragen en stellingen over de behoefte aan (professionele) hulp en de ontvangen c.q. gezochte 

hulp, de behoefte aan contact met lotgenoten en leden van de voormalige eenheid en het werkelijke contact, 

de mate van positieve en negatieve terugblik op de uitzending, de behoefte aan informatievoorziening en de 

werkelijke informatievoorziening en het gevoel van erkenning. Het vragenlijstonderzoek vulde de uit de 

groepsgesprekken verkregen informatie verder aan, zoals het inzicht in de sterkte van de behoeften en de 

mate waarin behoeften voorkomen. Tevens konden door middel van de informatie uit de vragenlijst 

mogelijke verbanden en wederzijdse invloed tussen de verschillende behoeften geïdentificeerd worden. 

 

De vragenlijst ‘Jonge Veteraan’ bevatte een blok biografische gegevens, zoals de huidige leeftijd, de leeftijd 

bij uitzending, de specifieke uitzending(en), de rang(en) bij uitzending, de toenmalige en huidige burgerlijke 

staat, de toenmalige en huidige woonsituatie, de werksituatie en het toenmalige en huidige opleidingsniveau. 

Daarnaast telde de vragenlijst in totaal 37 vragen en stellingen. De antwoorden en reacties op 25 vragen 

werden gemeten op een vijfpuntsschaal lopend van score 1 (helemaal niet eens) tot en met score 5 (helemaal 

mee eens). Op de overige 12 vragen kon men met ja of nee antwoorden (zie Bijlage II). 

 

 

2.5 De respondenten 

 

Het werven van respondenten voor deelname aan de groepsgesprekken en het vragenlijstonderzoek verliep 

op verschillende manieren. Vanuit het bestand van de veteranenpas (Stichting Dienstverlening Veteranen) is 

een steekproef getrokken van 250 veteranen, verdeeld over verschillende missies. Deze 250 veteranen zijn 



 8 
 

samen met 95 personen uit een privébestand van een jonge veteraan schriftelijk benaderd met het verzoek 

om deelname aan beide deelonderzoeken. Van deze 345 personen stuurden 162 personen de vragenlijst terug 

(47%) en reageerden 27 personen positief op het verzoek om deelname aan de groepsgesprekken. 

Vervolgens is een advertentie geplaatst in het Utrechts Nieuwsblad en op internet, wat 32 ingevulde 

vragenlijsten en 12 respondenten voor de groepsgesprekken opleverde. Tevens is de vragenlijst verspreid op 

enkele bijeenkomsten en reünies van veteranen en aan het gehele Dutchbat III (1995, Srebrenica) verzonden. 

Hierdoor werden nogmaals 146 ingevulde vragenlijsten verkregen en meldden zich 11 deelnemers voor de 

groepsgesprekken (zie Tabel 1). In totaal werden zodoende 340 vragenlijsten verkregen en namen 

uiteindelijk 36 veteranen van de 50 aangemelde veteranen deel aan de groepsgesprekken. 

 
Tabel 1: Hoeveelheid respondenten per missie afgezet tegen wervingsbron.* 

Missie 
Werving 

UNIFIL UNTAC UNPROFOR Golfoorlog ECMM Totaal 

 
Vragenlijst 

Veteranenpas/ privébestand 

 
 

51 

 
 

25 

 
 

79 

 
 

1 

 
 

6 

 
 

162 
Advertentie 24 - 5 - 3 32 
Bijeenkomsten/  Dutchbat III 11 1 119 13 2 146 
Totaal 86 26 203 14 11 340 
       

Groepsgesprekken 
Veteranenpas/ privébestand 

 
12 

 
3 

 
11 

 
1 

 
- 

 
27 

Advertentie 9 - 2 - 1 12 
Bijeenkomsten/ Dutchbat III 6 2 3 - - 11 
Totaal 27 5 16 1 1 50 
*  De aantallen respondenten zijn niet overeenkomstig aan de Nederlandse samenstelling jonge veteranen, waardoor 
volledige representativiteit niet gewaarborgd is. 
 

 

Demografische kenmerken  van de respondenten 

De onderzoeksgroep, die deelnam aan het vragenlijstonderzoek, was als volgt samengesteld: 

- De gemiddelde huidige leeftijd was 37 jaar met een standaarddeviatie van 11 jaar. De leeftijd bij 

uitzending was gemiddeld 26 jaar met een standaarddeviatie van 9 jaar. 

- Gemiddeld had de uitzending 11 jaar geleden plaatsgevonden met een standaarddeviatie van 7 jaar. 

- De rang tijdens de uitzending zat gemiddeld tussen de rang korporaal 1 en sergeant in. De laagste rang, 

die voorkwam, was soldaat/ matroos/ marinier, de hoogste was brigadegeneraal. 

- 34% van de respondenten was dienstplichtig tijdens uitzending, 25% had een contract voor bepaalde tijd 

(BBT), 30% een contract voor onbepaalde tijd (BOT), 1% was vrijwillig nadienend (VND) en 8% had 

een vrijwillig kort verband (KVV). 

- 51% van de respondenten had geen vaste partner ten tijde van de uitzending. Op dit moment heeft 19% 

van de totale onderzoeksgroep geen vaste relatie en heeft 81% heeft wel een vaste partner, waarvan in 

30% van de gevallen dezelfde partner als ten tijde van de uitzending.  
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- 80% van de veteranen had ten tijde van de uitzending geen kinderen. Op dit moment heeft 50% van de 

onderzoeksgroep geen kinderen. 

- De toenmalige burgerlijke staat was bij 65% alleenstaand, bij 10% samenwonend, bij 24% gehuwd en in 

1% van de gevallen gescheiden. Huidige burgerlijke staat is bij 21% alleenstaand, 25% samenwonend, 

50% gehuwd, 4% gescheiden en 1 respondent is weduwnaar (minder dan 1% van de totale groep). 

- Ten tijde van de uitzending was het opleidingsniveau voor 5% lagere school, 18% VBO, 26% MAVO, 

8% HAVO, 6% VWO, 25% MBO, 6% HBO, 5% Universitair en 2% KMA.  

Huidige opleidingsniveau is 4% lagere school, 14% VBO, 18% MAVO, 7% HAVO, 4% VWO, 31% 

MBO, 13% HBO, 8% Universitair en 2% KMA. 

- 53% woonde ten tijde van de uitzending nog in het ouderlijk huis en 47% was zelfstandig wonend. De 

huidige woonsituatie is voor 7% het ouderlijk huis en voor 93% zelfstandig. 

- De toenmalige woonplaats was in 20% van de gevallen een grote stad, 36% een stad, 9% stedelijk 

gebied, 33% een dorp en voor 2% het platteland. De huidige woonplaats is voor 22% een grote stad, 

voor 36% een stad, voor 8% een stedelijk gebied, voor 31% een dorp en voor 3% het platteland. 

- Een half jaar voor de uitzending was 2% werkloos, 65% werkend en 34% studerend of schoolgaand. Op 

dit moment is 14% werkloos (hier vallen ook gepensioneerden onder), heeft 84% een baan en is 2% 

studerend of schoolgaand. 
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HOOFDSTUK III 

RESULTATEN 

 

 

3.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de drie projectdelen besproken. Wat betreft de behoefte aan 

nazorg/ hulp, behoefte aan contact met leden van de voormalige eenheid en met veteranen in het algemeen, 

de vraag of zij zich veteraan voelen en erkenning is via alle delen van het project (literatuurstudie, 

groepsgesprekken, vragenlijst) informatie verzameld. Van de onderwerpen de terugblik op de uitzending 

herdenken, partner en gezin, media en speciale voorzieningen werd alleen informatie verzameld in de 

groepsgesprekken of in de vragenlijst. Per onderwerp zullen de resultaten besproken worden van 

achtereenvolgens de vraag of zij zich veteraan voelen, de terugblik op de uitzending, nazorg, erkenning en 

waardering, contact met medeveteranen, herdenken, partner & gezin en speciale voorzieningen.  

 

 

3.2 Ik voel mij veteraan 

 

Literatuuroverzicht 

Wanneer een persoon onderdeel is van een hechte groep, wordt het beeld of de identiteit van de groep 

onderdeel van de identiteit van de persoon zelf. Dit is het fenomeen van ‘sociale identiteit’ (Hogg, 1996). Als 

een jonge veteraan zichzelf als zodanig beschouwt, geeft dit aan dat hij zich onderdeel voelt van of 

aangetrokken voelt tot de ‘groep’ jonge veteranen. Dit kan op zijn beurt ervoor zorgen dat deze persoon 

behoefte heeft om iets te doen met die groep en zich aangetrokken voelt tot zaken die te maken hebben met 

die groep. Dit kan voor het Veteraneninstituut belangrijke informatie zijn. 

 

Groepsgesprekken 

Voelen de jonge veteranen zich aangesproken tot de term veteraan of tot de groep jonge veteranen? Uit de 

groepsgesprekken blijkt dat dit niet het geval is bij de meeste veteranen. Ze denken dan snel aan iemand die 

in de Tweede Wereldoorlog, het KNIL, Korea of Nieuw-Guinea heeft gediend en niet zozeer aan iemand die 

heeft gediend tijdens een vredesmissie in internationaal verband. Sommige ‘oudere’ deelnemers denken wel 

aan een medestrijder of lotgenoot bij het horen van de term ‘veteraan’.  

 

Vragenlijstonderzoek 

Tegengesteld aan het voorgaande zegt 56% van de deelnemers aan de vragenlijst zich wel veteraan te voelen. 

Bij 13% is dit niet het geval, terwijl 31% de betreffende vraag met neutraal beantwoordt. De deelnemers aan 

de groepsgesprekken zeggen wel dat, hoewel zij zich niet aangesproken voelen door de term veteraan, zij 



 11 
 

wel vinden dat iedereen die op uitzending is geweest – of zij nu al uit dienst zijn of niet – de status veteraan 

verdient. 

 

 

3.3 Terugblik op de uitzending 

 

Groepsgesprekken 

Over het algemeen overheerst bij de respondenten die deelnamen aan de gesprekken het gevoel trots te zijn 

op de inzet tijdens de missie en het gevoel dat hun werk waardevol geweest is. De ‘confrontatie’ met andere 

normen en waarden, andersoortige levensstijlen en de ervaringen binnen de internationale samenwerking 

hebben na terugkeer wel geleid tot veranderingen in het leven van de deelnemers. De positieve 

veranderingen zijn volgens hen dat zij volwassener zijn geworden en hebben leren relativeren. Als negatieve 

gevolgen noemen zij de vervreemding van de naaste omgeving, zoals het botsen met de Nederlandse normen 

en waarden en het onbegrip voor de ergernissen van Nederlanders over ‘luxeproblemen’. Enkele deelnemers 

gaven aan dat hun emoties afgevlakt zijn. Verder rapporteerden meerdere deelnemers lichamelijke klachten 

die zij zelf toeschrijven aan een verstoord niveau van spanning.  

 

Vragenlijstonderzoek 

In het vragenlijstonderzoek zijn de mate van negatief terugkijken en de mate van positief terugkijken apart 

gemeten. Doordat negatief en positief terugkijken apart werden gemeten, is het mogelijk dat een respondent 

bijvoorbeeld in hoge mate negatief terugkijkt op de uitzending, maar tegelijkertijd ook in hoge mate positief 

terugkijkt, oftewel: hij heeft zowel zeer positieve als zeer negatieve ervaringen gehad.  

Uit de vragenlijst wordt duidelijk dat de meeste deelnemers (59%) zeer positief terugkijken op de missie, 

maar tegelijk ook zeer negatief terugblikken op de uitzending (zie Tabel 3). Deze gemengde gevoelens 

werden ook tijdens de groepsgesprekken geuit.  

 
Tabel 3: Percentages respondenten met een weinig/ zeer positieve terugblik en een weinig/ zeer negatieve terugblik. 

Positieve terugblik Negatieve terugblik 
Weinig Zeer 

 
Totaal 

Weinig 3% 30% 33% 
Zeer 8% 59% 67% 

Totaal 11% 89% 100% 
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3.4 Nazorg of de behoefte aan (professionele) hulp 

 

Literatuuroverzicht 

De meeste publicaties en rapporten op het gebied van behoeften van jonge veteranen gaan over de behoefte 

aan (na)zorg. Studies van Sectie Individuele Hulpverlening van de Koninklijke Landmacht in 1981 en de 

Directie Personeel Koninklijke Landmacht in 1987 rapporteren verscheidene klachten en psychologische 

diagnoses van UNIFIL-veteranen (BNMO-Centrum, 1997). Uit dit laatste onderzoek blijkt eveneens dat de 

personen die gebruik hebben gemaakt van hulpverlening onder meer behoefte hadden aan erkenning van hun 

status als veteraan, lotgenotencontact, het onderhouden van contacten met oude maten, informatie en 

voorlichting, steun bij verwerking van het verleden en bij het toekennen van betekenis aan deze ervaringen, 

erkenning van de partners en steun bij veranderingen in het leven na de uitzending. 

Andere studies van Bramsen, Dirkzwager & Van der Ploeg (1997) en van Van Esch, Bramsen, Sonnenberg, 

Merlijn & Van der Ploeg (1998) tonen aan dat een actieve instelling wat betreft het bieden van hulp zeer op 

prijs wordt gesteld door veteranen, zeker omdat een groot deel van vooral Cambodja-veteranen (72%) 

aangeeft nooit hulp te hebben ontvangen of aangeboden kreeg. De ideeën over (na)zorg onder deze veteranen 

waren: een goede voorbereiding, waarin een duidelijk en reëel beeld van de omstandigheden tijdens de 

uitzending en de taken wordt gegeven en tevens voorlichting over de confrontatie met andere normen en 

waarden en de gevaren van vervreemding, meer openheid over medische zaken, zoals het geven van 

vaccinaties en medicijnen, zorgen voor maatschappelijke en psychische hulp tijdens de uitzending, opleiden 

van ‘counselers’ binnen de eenheid en zorgen voor vooral laagdrempelige hulp. 

 

Groepsgesprekken 

De veteranen die deelnamen aan de groepsgesprekken lijken deze behoeften te bevestigen. Wat naar voren 

komt is dat vooral de UNIFIL-veteranen een gebrek aan hulp hebben ervaren. De meesten van hen hadden 

slechts één gesprek met een hulpverlener na terugkomst van de uitzending. Er was geen follow up-gesprek 

en de meeste Unifillers waren van mening dat het gesprek direct na terugkomst van de uitzending te snel 

werd gehouden om problemen of klachten te kunnen onderkennen. Een bijkomende klacht was dat het niet 

duidelijk was waar zij hulp konden vinden. Veteranen van andere, recentere uitzendingen gaven aan wel 

meerdere gesprekken te hebben gehad, maar ook zij misten een adequate follow-up.  

De veteranen vinden dat follow-ups en periodiek contact met een hulpverlener nodig zijn om tijdig 

problemen te herkennen en hen het hoofd te bieden. Deze periodieke contacten moeten volgens hen actief 

aangeboden worden of zelfs verplicht gesteld worden voor militairen en veteranen. 

 

Vragenlijstonderzoek 

Van de 340 respondenten die deelnamen aan de vragenlijst heeft 9% een sterke behoefte aan (professionele) 

hulp.  
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Leeftijd en rang tijdens de missie hadden een significante relatie met de behoefte aan hulp. Hoe jonger de 

militair op uitzending en hoe lager zijn rang, des te groter de huidige behoefte aan hulp. Dit zou een 

mogelijke risicogroep met een sterke behoefte aan hulp kunnen zijn. Nader onderzoek hiernaar is van belang 

gelet op het grote percentage militairen met een lage rang en dito leeftijd. 

Verder kwam naar voren dat een weinig positieve terugblik en een zeer negatieve terugblik samengaan met 

een sterke behoefte aan hulp. In de groep respondenten kijkt 8% op deze manier terug op hun uitzending. 

Hieruit blijkt dat het vooral in geval van behandeling belangrijk is aandacht te schenken aan de wijze waarop 

de veteraan terugkijkt op zijn uitzending, aangezien dit samengaat met een bepaalde behoefte aan hulp. 

 

 

3.5 Erkenning en waardering 

 

Literatuuroverzicht 

Uit diverse onderzoeken onder oude veteranen komt naar voren dat de thema's erkenning, waardering en 

respect van groot belang zijn (Bramsen et al., 1997; Van der Mei, 1989; Bramsen, Klaarenbeek & Van der 

Ploeg, 1995b; Weerts et al., 1995). Grinker en Spiegel beschreven al in 1945 in hun klassieke werk over de 

gevolgen van oorlogsstress bij soldaten, dat de voornaamste behoeften van veteranen de behoefte aan steun 

en begrip van hun persoonlijke en sociale omgeving en de behoefte aan erkenning en sociaal-economische 

steun van de kant van de overheid zijn.  

Maas en Hopman (1999) onderscheiden vanuit de literatuur verschillende niveaus van erkenning, zoals 

maatschappelijke erkenning, sociale of financiële erkenning, uitzendingsgebonden erkenning en erkenning 

voor de individuele (negatieve) gevolgen van de uitzending. 

Bureau Lagendijk deed in 2001 in opdracht van Stichting Dienstverlening Veteranen onderzoek naar de mate 

van de maatschappelijke erkenning voor veteranen onder 1.002 Nederlanders vanaf 18 jaar. Hieruit blijkt dat 

het merendeel van de Nederlanders aangaf goed op de hoogte te zijn van de Nederlandse militaire 

betrokkenheid bij (eerdere) conflicten en missies. Tevens had het merendeel van de respondenten een hoge 

waardering voor de inzet van de militairen in de missies UNIFIL, UNTAC en UNPROFOR (specifiek 

Dutchbat III, 1995 Srebrenica) en vond dat de maatschappelijke erkenning van veteranen te wensen overliet. 

 

Groepsgesprekken 

Het onderwerp erkenning lijkt sterk verbonden met het onderwerp media: wanneer de media negatief 

rapporteren over veteranen of hun uitzendingen, daalt het gevoel erkend te worden voor de inzet tijdens de 

uitzending. Vooral wanneer Defensie onjuistheden niet corrigeert, doet dit afbreuk aan het gevoel van 

erkenning. Volgens de veteranen krijgt de maatschappij hierdoor een verkeerd beeld van veteranen en 

uitzendingen, wat niet bijdraagt aan de erkenning voor veteranen. Erkenning zit hem ook in kleinigheden. 

Zelfs het kleinste gebaar versterkt het gevoel van erkenning of geeft juist afbreuk aan het gevoel van 

erkenning.  



 14 
 

Wat geeft erkenning en wat geeft vooral miskenning? Kleine gebaren, als de brief die hun deelname aan dit 

onderzoek verzocht, worden ervaren als blijk van erkenning: het gevoel dat iemand aan hen denkt en waarde 

toekent aan hun ervaringen en verhalen. Het delen in gevoelens en ervaringen geeft erkenning. Foute of 

negatieve berichten in de media, die vervolgens niet tegengesproken worden, doen juist afbreuk aan 

erkenning. De materiële vormen van erkenning, zoals de veteranenpas, worden zeer gewaardeerd. Ditzelfde 

geldt voor de medaille voor deelname aan de vredesmissie, alhoewel sommige respondenten aangaven dat 

medailles op latere leeftijd er niet meer zo toe doen. De respondenten hebben concrete ideeën voor materiële 

vormen van erkenning, die onder het onderwerp speciale voorzieningen besproken zullen worden. 

 

Vragenlijstonderzoek 

In de vragenlijst werd gevraagd hoezeer de veteranen zich erkend voelden op drie gebieden: in het algemeen 

(door de maatschappij), door Defensie en door de naaste omgeving. Tabel 2 toont de percentages 

respondenten die de erkenning laag, neutraal en hoog vinden.  

 
Tabel 2: Ik voel mij erkend voor mijn inzet tijdens de uitzending in het algemeen, door Defensie en door mijn naaste 
omgeving. 
Gevoel van erkenning  Algemeen Defensie Naaste omgeving 

 
Laag 

 
39% 

 
36% 

 
12% 

Neutraal 36% 38% 43% 
Hoog 25% 26% 45% 

 

De veteranen met een hogere huidige leeftijd en met een hogere leeftijd en rang tijdens de uitzending hebben 

een sterker gevoel van erkenning in het algemeen (door de maatschappij). De veteranen, die recentelijk op 

uitzending zijn geweest en die jonger zijn, voelen zich in hoge mate erkend door hun naaste omgeving.  

Opnieuw blijkt de wijze van terugkijken op de missie van belang. Wanneer veteranen zeer positief en weinig 

negatief terugkijken op hun uitzending, is het gevoel van erkenning door Defensie en in het algemeen hoog. 

In de groep respondenten heeft 30% een zeer positieve en weinig negatieve terugblik. Veteranen met een 

zeer positieve terugblik voelen vaker een sterke mate van erkenning vanuit de naaste omgeving. 

 

 

3.6 Contact met medeveteranen 

 

Literatuuroverzicht 

De studie van de DPKL (1987) naar de behoefte aan nazorg bij voormalig UNIFIL-militairen toont aan dat 

lotgenotencontact een belangrijke behoefte vormt bij het deel van de militairen dat gebruik heeft gemaakt 

van nazorg (BNMO-Centrum, 1997).  

Bij behoefte aan sociaal contact met de voormalige groep kunnen vele factoren een rol spelen. Allereerst 

wordt de initiële lidwording bepaald door de aantrekkelijkheid van de groep door nabijheid, contact en 
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interactie (Remmerswaal, 1979). De jonge veteranen schijnen allen deze drie factoren nu te ontberen: velen 

zijn niet in de nabijheid van de voormalige groep, hebben geen (regelmatig) contact met de groep en 

daardoor geen interactie. Hierdoor zou hun behoefte om contact te hebben met de groep versterkt kunnen 

worden. 

Een andere factor in de lidwording is gelijkheid (Remmerswaal, 1979): gelijkheid in sociaal-maatschappelijk 

opzicht, in leeftijd, in groepsdoel, in opvattingen en – wellicht het allerbelangrijkst voor de latere behoefte 

aan contact – de gelijkheid in ervaringen. Door die gelijkheid voelen zij zich aangetrokken tot de groep, 

wordt de cohesie binnen de groep versterkt en leidt dit later tot een verhoogde behoefte aan contact met de 

groep. De gelijkheid in ervaringen is de band die zij blijven ervaren met de groep, waardoor zij later opnieuw 

in contact willen treden met de groep. Groepscohesie versterkt tevens het vormen van een sociale identiteit 

naar het beeld van de groep (Hogg, 1996): de groepsidentiteit is een deel van de eigen identiteit geworden. 

Hierdoor blijft zelfs na vertrek van de groep een sterk gevoel van loyaliteit en betrokkenheid bestaan en zelfs 

sterke gevoelens van verraad bij kritiek of verwaarlozing van de voormalige groep of groepsleden (Moreland 

& McMinn, 1999). Individuele factoren, zoals duur van het groepslidmaatschap, de tijd die verstreek na 

vertrek en mogelijk ander groepslidmaatschap kunnen ook invloed uitoefenen op gevoelens van loyaliteit, 

betrokkenheid en verraad (Moreland & McMinn, 1999). Voor jonge veteranen zouden deze individuele 

factoren de duur van de diensttijd kunnen zijn, van de uitzending zelf of de aard van de ervaringen en de tijd 

die is verstreken sinds de uitzending. 

 

Groepsgesprekken 

Uit de gesprekken blijkt dat contact om het uitwisselen van ervaringen draait. Het gaat erom dat je iets 

terugkrijgt: een herkenning, een gedeelde herinnering, gevoel of ervaring. Praten met iemand die niet deelt in 

de ervaring leidt eerder tot een eenrichtingsverkeer, terwijl de uitwisseling juist het verschil uitmaakt. Het 

nadeel is dat de meeste deelnemers de mogelijkheid tot dit soort uitwisseling ontberen. Ze missen de 

groepssfeer. De meesten zeggen een hele hechte groep te hebben gehad, die vervolgens te snel uit elkaar 

werd gehaald na terugkomst in Nederland. Reünies zijn volgens hen de manier om de banden weer aan te 

halen, waarna in persoonlijke contacten inhoudelijk meer diepte kan worden bereikt. 

 

Vragenlijstonderzoek 

In de vragenlijst is de behoefte aan contact opgesplitst in de behoefte aan contact met leden van de 

voormalige eenheid en contact met andere veteranen (lotgenotencontact). 40% blijkt een sterke behoefte aan 

contact met leden van de voormalige eenheid te hebben en 18% heeft een sterke behoefte aan contact met 

medeveteranen. 

Wat betreft contact met leden van de voormalige eenheid blijken leeftijd, rang of verstreken tijd sinds de 

uitzending geen significante relatie te hebben. De behoefte aan contact met medeveteranen komt wel meer 

voor bij veteranen met een hogere leeftijd en die langer geleden zijn uitgezonden. 
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Beide behoeften komen het meest voor bij veteranen die zowel zeer positief als zeer negatief terugkijken op 

hun missie. Zoals Tabel 2 aantoont, kijkt maar liefst 60% van alle respondenten zowel zeer positief als zeer 

negatief terug op de uitzending.  

 

 

3.7 Herdenken 

 

Literatuuroverzicht 

Schreuder (1995) beschrijft dat herdenken de mogelijkheid bij uitstek is om grote gebeurtenissen en 

belangrijke data in de geschiedenis terug te brengen tot de persoonlijke ervaring van velen. Herdenken 

vervult een dubbele functie. Aan de ene kant is de herdenking van belang voor de samenleving. Zo kan 

herdenken zin geven aan wat gebeurd is en dienen als een sociaal platform voor rouwen (Summerfield, 

1995). Door de getroffenen te herdenken wordt een bijdrage geleverd aan een volledige, ongecensureerde 

herinnering van het verleden, zodat de samenleving van het verleden kan leren en er vrede mee kan hebben 

(Schreuder, 1995). Dit betekent echter ook dat de samenleving geconfronteerd wordt met het verleden, wat 

heeft plaatsgevonden en waartoe de mens in staat kan is. Aan de andere kant is de herdenking belangrijk 

voor de betrokkenen zelf, voor wie het maatschappelijke karakter van belang is, maar voor wie de impact 

van de herdenking des te groter is door de eigen ervaringen. 

 

Groepsgesprekken 

Herdenken is een individuele zaak volgens de respondenten uit de groepsgesprekken. Sommigen herdenken 

op een vaste plaats en een vaste datum, anderen zien herdenken los van tijd en plaats. De jongeren geven met 

name aan (nog) geen behoefte te hebben aan een monument, maar vinden het initiatief goed voor degenen 

die dit wel willen. De oudere respondenten hebben concrete ideeën over herdenken en monumenten. Zo 

zeggen zij graag een park te zien, waarin een monument staat voor elke uitzending. Zo kan ieder voor zich 

kiezen of hij alle vredesmissies wil herdenken of alleen de eigen uitzending. 

 

 

3.8 Partner & gezin 

 

Groepsgesprekken 

Bij het onderwerp partner & gezin geven de respondenten over het algemeen aan steun te hebben ontvangen 

van de naaste omgeving na terugkomst van de uitzending. Echter blijkt dat zij tweerichtingsverkeer 

prefereren boven de ‘eenzijdige’ gesprekken met de partner op het gebied van de uitzending. Personen die 

het gevoel delen genieten de voorkeur als gesprekspartner. De partners dienen evenals de militairen 

begeleiding te ontvangen voor de aanpassing. Een aantal respondenten zegt bijvoorbeeld vervreemd te zijn 

geraakt van de partner en het gezin na terugkomst in Nederland. Alle betrokkenen dienen daarom informatie 
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te krijgen over de gevolgen van een uitzending en de omgang met mogelijke problemen of klachten naar 

aanleiding van de uitzending. Het thuisfrontcomité wordt wisselend positief en negatief bevonden, maar de 

veteranen onderstrepen wel het belang van het bestaan ervan.  

Op open dagen en reünies moet een expositie gehouden worden om aan partners en gezin een beeld te geven 

van de omstandigheden van de uitzending en om hen te betrekken bij de veteranen. Over het meebrengen 

van gezin en partner naar een reünie bestaan verdeelde meningen. Opnieuw geldt hier de individuele 

voorkeur. 

Voor de meeste respondenten geldt dat zij op het moment van uitzending geen vaste relatie hadden. Echter 

voor de personen die dat wel hadden en voor latere partners blijft de uitzendperiode van invloed. Men wil 

met name deze periode met hen delen door een duidelijk beeld te geven van de omstandigheden. Om te 

toetsen welke invloed de periode op de partners zelf uitoefent, moeten de partners actief betrokken worden in 

het onderzoek. 

 

 

3.9 Speciale voorzieningen 

 

Groepsgesprekken 

Het onderwerp speciale voorzieningen was opgenomen in de topiclijst om na te gaan wat de respondenten 

vinden van de huidige voorzieningen voor veteranen en welke wensen ten aanzien van voorzieningen zij nu 

ervaren.  

 

Het volgende gaven zij te kennen: 

- Het beter bekendmaken van de voordelen die aan de veteranenpas verbonden zijn, hierbij 

gebruikmakend van de verschillende vormen van media; 

- Het Veteraneninstituut zou ook als informatiecentrum moeten dienen voor onder andere de mogelijkheid 

terug te reizen naar het gebied van uitzending; 

- Het invoeren van een insigne voor alle veteranen voor erkenning en herkenning tussen veteranen 

onderling en tussen veteranen en maatschappij; 

- Het bijhouden van een adressenbestand van alle uitgezondenen; 

- Permanente tentoonstellingen van de missies voor de veteranen zelf en voor hun partner en gezin; 

- Het instellen van een jaarlijkse nationale veteranendag; 

- Gebruikmaken van internet om veteranen op de hoogte te stellen van actualiteiten in de veteranenzorg. 
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HOOFDSTUK IV 

DISCUSSIE 

 

Contact met medeveteranen en de vorige eenheid en het gevoel van verbondenheid en kameraadschap lijken 

de grootste behoeften van jonge veteranen. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt 40% een sterke behoefte aan 

contact te hebben en in de groepsgesprekken wordt uitgebreid de betekenis van contact en het belang ervan 

besproken. Deze gegevens benadrukken dat deze behoefte voornaam is onder de groep jonge veteranen. 

Desalniettemin zijn er op het gebied van de overige onderwerpen ook opvallende gegevens en indicaties 

gevonden. 

Een belangrijke bevinding uit de groepsgesprekken was dat diverse veteranen met verschillende 

uitzendervaringen een gebrek aan hulp of nazorg hadden ervaren na terugkomst van de uitzending. Ondanks 

de grote veranderingen in het zorgstelsel van Defensie sinds UNIFIL, Nederlands eerste grote deelname aan 

een vredesmissie onder VN-mandaat, zijn de veteranen van mening dat (na)zorg actiever aangeboden dient te 

worden en dat periodiek contact noodzakelijk is om problemen tijdig te erkennen en te behandelen. De 

nadrukkelijke wens van de veteranen om actief benaderd te worden op het gebied van de gezondheidszorg is 

reeds in eerder onderzoek naar voren gekomen (Bramsen et al., 1997; Van Esch et al., 1998). Een actieve 

benadering blijft zeer belangrijk, vooral met het oog op de voor de veteranen en militairen ‘hoge drempel’ 

van de gezondheidszorg. Nazorg na afloop van de uitzending zou daarom gegeven kunnen worden in de 

vorm van debriefing of gesprekken op eenheidsniveau met een afbouwend karakter om het gemis van de 

eenheid te reguleren. Hierin kan aandacht besteed worden aan dagelijkse bezigheden, die van belang zijn na 

terugkomst van de uitzending, zoals het vinden van werk, het opbouwen of versterken van het sociale 

netwerk, de partner en het gezin, zowel als afbouwende aandacht voor de uitzendervaringen. 

De sterke samenhang tussen een hoge behoefte aan hulp en een lage leeftijd en lage rang bij uitzending wijst 

op het bestaan van een mogelijke (en grote) risicogroep in hulpbehoefte. Echter, verder onderzoek is gewenst 

om uit te wijzen of de taken, die deze ‘jonge’ groep tijdens de uitzending verricht, niet de oorzaak zijn van 

een latere hulpbehoefte in plaats van de lage leeftijd en rang op zich. Het uitvoeren van een opdracht om een 

mijn op te ruimen of bij een roadblock de wacht te houden is immers wellicht stressvoller dan het 

verstrekken daarvan. Desalniettemin is de gevonden relatie een indicatie voor een mogelijke risicogroep 

waarmee hulpverleners en behandelaars rekening dienen te houden. 

Ditzelfde geldt voor de terugblik op de uitzending. Gebleken is dat zowel negatief als positief terugkijken 

van invloed is op de behoeften van veteranen. Bij behandeling is het van belang aandacht te besteden aan de 

manier waarop de cliënt terugkijkt op zijn uitzending, aangezien een hoge hulpbehoefte vaak samengaat met 

zeer negatieve en een weinig positieve terugblik.  

Opvallend was dat de grootste groep uitgezondenen gelijktijdig zeer positief en zeer negatief terugblikt. Deze 

gemengde manier van terugkijken werd overigens bevestigd tijdens de groepsgesprekken: de deelnemers 

hebben de uitzending weliswaar positief ervaren, maar houden er door enkele negatieve gevolgen gemengde 

gevoelens aan over.  
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Een belangrijk gegeven bij de gemengde terugblik is de sterke samenhang met de behoefte aan contact met 

zowel de voormalige eigen eenheid als met veteranen in het algemeen, die in deze studie verhoudingsgewijs 

sterk naar voren kwam. De bevindingen, dat de grootste groep deelnemers gelijktijdig zeer positief en zeer 

negatief terugkijkt en dat deze gemengde terugblik sterk samengaat met de behoefte om samen te komen met 

kameraden uit de eigen eenheid en andere veteranen, zijn een sterke indicatie dat de behoefte aan contact 

voor veteranen een belangrijke behoefte is. De sterke binding binnen de toenmalige eenheid maakt dat zij nu 

een groot gemis aan verbondenheid en kameraadschap ervaren. Opnieuw beamen de deelnemers van de 

groepsgesprekken deze indicatie: zij geven aan dat herinneringen en gevoelens het best gedeeld kunnen 

worden met personen die dezelfde ervaringen hebben. Ze willen ervaringen uitwisselen, niet alleen ten 

gehore brengen. Dit komt tevens overeen met de bevindingen van Rimé (2000), dat mensen hun ervaringen – 

en met name in het geval van ingrijpende ervaringen – willen delen en uitwisselen met lotgenoten. 

Het ontbreken van gerichte literatuur vormde een beperking voor deze studie. Het is gebleken dat, naast 

ideeën uit de praktijk, weinig onderzoeksgegevens bestonden over wat er leeft onder de groep jonge 

veteranen. Hierdoor is het karakter van het onderzoek explorerend gebleven en kon weinig toetsend 

onderzoek verricht worden. Daarentegen geeft de explorerende opzet van de studie een ruim overzicht van 

wensen en behoeften en kan verder onderzoek theorieën vormen en toetsen. 

Een andere beperking van de studie ligt in de werving van respondenten. Door het ontbreken van een 

volledig adressenbestand van alle uitgezondenen werd de mogelijkheid een representatief aantal deelnemers 

te verkrijgen beperkt. Ondanks verschillende manieren van werving, zoals een steekproef uit het bestand van 

de veteranenpas, advertenties in krant en internet en distributie op verschillende bijeenkomsten van 

veteranen, was de uiteindelijke groep respondenten ogenschijnlijk niet geheel representatief. Met name in het 

geval van onderzoek is het van groot belang te zorgen voor een adressenbestand om representativiteit en 

generaliseerbaarheid na te streven. 

Op sommige aspecten van het onderzoek dient vervolgonderzoek dieper in te gaan. De topics herdenken en 

partner & gezin zijn slechts in beperkte mate onderzocht, doordat zij niet meegenomen zijn in het 

vragenlijstonderzoek. Echter, vanuit de groepsgesprekken is gebleken dat op deze gebieden bijzondere 

wensen bestaan die het verdienen duidelijker in kaart te worden gebracht.  
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HOOFDSTUK V 

SAMENVATTING 

 

 

Het project “wensen en behoeften van jonge veteranen” bestaande uit de deelprojecten literatuurstudie, 

groepsgesprekken en vragenlijst heeft als doel te inventariseren welke wensen en behoeften bestaan onder 

jonge veteranen, het vergroten van de kennis over reeds bekende behoeften en het mogelijk identificeren van 

nieuwe wensen en behoeften. Zesendertig jonge veteranen namen deel aan de groepsgesprekken en 

driehonderdveertig respondenten vulden de vragenlijst in. Belangrijkste resultaten waren dat de jonge 

veteranen het ontbreken van follow-up gesprekken ervaren als gebrek aan (na)zorg. Nazorg dient periodiek 

en actief aangeboden te worden om problemen en klachten tijdig te onderkennen en te behandelen. Een lage 

leeftijd en rang bij uitzending hingen sterk samen met een sterke behoefte aan hulp. Veteranen die jong en 

met lage rang uitgezonden worden vormen een mogelijke risicogroep voor een latere behoefte aan hulp.  

Erkenning is nauw verbonden met berichtgeving vanuit de media. Wanneer Defensie niet corrigerend 

optreedt bij onjuiste en negatieve mediaberichten, doet dit afbreuk aan het gevoel erkend te worden door 

Defensie. De veteranen vinden dat de maatschappij hierdoor tevens een onduidelijk en verkeerd beeld krijgt 

van veteranen en uitzendingen, wat niet bijdraagt aan de erkenning voor hen vanuit de maatschappij. Het 

delen in gevoelens en ervaringen geeft erkenning. De materiële vormen van erkenning worden hoog 

gewaardeerd. Veteranen met een hoge leeftijd en hoge rang voelen zich het meest erkend in het algemeen, 

terwijl veteranen met een jonge leeftijd de meeste erkenning verkrijgen van hun naaste omgeving.  

Contact met medeveteranen draait om het uitwisselen van ervaringen, het terugkrijgen van een herkenning, 

een gedeelde herinnering. De meeste veteranen ontberen zulke contacten. Zij missen de groepssfeer en 

kameraadschap. Reünies zijn een goede mogelijkheid om de banden opnieuw aan te halen. 40% van de 

veteranen in de vragenlijst heeft een sterke behoefte aan contact met oude maten, 18% een sterke behoefte 

aan lotgenotencontact.  

De eerste associatie bij het horen van de term ‘veteraan’ is die van een oude veteraan die gestreden heeft 

voor Koningin en Vaderland, waar uitzendingen in vredesmissieverband niet bijhoren. Sommige oudere 

veteranen denken bij ‘veteraan’ aan een medestrijder, lotgenoot.  Tegengesteld hieraan zegt 56% van de 

veteranen in de vragenlijst zich veteraan te voelen. De veteranen zeggen wel dat iedereen die op uitzending is 

geweest de status veteraan verdient, of zij nu in of uit dienst zijn. 

De meeste veteranen geven aan trots te zijn op hun uitzending en het gevoel hebben waardevol geweest te 

zijn. Positieve veranderingen in hun leven zijn dat zij volwassener zijn geworden, hebben kunnen relativeren. 

Negatieve veranderingen zijn vervreemding van de naaste omgeving, botsing met de Nederlandse waarden 

en normen en onbegrip voor de Nederlandse luxeproblemen. Het grootste gedeelte van de veteranen in de 

vragenlijst (59%) kijkt tegelijkertijd zeer positief en zeer negatief terug op de uitzending. Een opvallend 

gegeven is dat het gelijktijdig zeer positief en zeer negatief terugkijken samengaat met een sterke behoefte 
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aan contact met de eenheid en met veteranen in het algemeen. Verder blijkt de manier van terugkijken sterk 

samen te hangen met verschillende behoeften. 

Herdenken gebeurt bij sommigen op een vaste tijd en plaats, terwijl anderen dit los hiervan zien. De jongere 

veteranen geven aan (nog) geen behoefte te hebben aan een monument of vaste herdenkingsplaats. De 

ouderen zeggen graag een park te zien, waarin een monument staat voor elke uitzending, zodat ieder voor 

zich kan beslissen vredesmissies in het algemeen te herdenken of alleen de eigen uitzending. 

De meeste veteranen geven aan steun te hebben ontvangen van partner, gezin en naaste omgeving na 

terugkomst van de uitzending. Praten over de uitzending doen zij echter liever met een medeveteraan of 

lotgenoot vanwege de behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Partners dienen net als de militairen 

begeleiding, voorlichting en voorbereiding te ontvangen voor de uitzending en dienen betrokken te worden 

bij open dagen en reünies door bijvoorbeeld exposities te houden met achtergrondinformatie over de 

uitzending. Vervreemding van de naaste omgeving is in enkele gevallen voorgekomen. De meeste veteranen 

zeggen geen vaste relatie te hebben gehad tijdens de uitzending. In de periode na de uitzending willen de 

veteranen hun partners wel een duidelijk beeld geven van de uitzending en de omstandigheden. 

De speciale voorzieningen die zij voorstelden zijn het bekendmaken van de voordelen van de Veteranenpas 

via diverse media, het Veteraneninstituut als informatiecentrum voor onder meer de mogelijkheid terug te 

reizen naar het uitzendgebied, insigne voor alle veteranen als herkenning voor veteranen en de maatschappij, 

bijhouden van adressenbestand voor alle uitgezondenen, permanente tentoonstellingen van uitzendingen voor 

veteranen zelf, hun partner en gezin, een jaarlijkse Veteranendag en (meer) gebruikmaken van internet om 

veteranen op de hoogte te stellen van veteranen zaken. 
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BIJLAGE I: 

TOPICLIJST GEBRUIKT IN FOCUS GROUPS 
 

TOPICS ONDERZOEKSVRAGEN 
Associatie met term veteraan Welke associatie hebben de respondenten bij de term ‘veteraan’? 

Wat verstaan de respondenten onder de term ‘veteraan’? 
Voelen zij zich veteraan? Zo ja, hoe voelt dat/ Kunnen zij dit uitleggen? 
Wat voor betekenis heeft de huidige (officiële) definitie van ‘veteraan’ voor de 
respondenten? 
Hoe zou dit hetzelfde/ veranderd moeten worden? 
Wat zou dat bijdragen volgens de respondenten? 

Nazorg Wat verstaan de respondenten onder nazorg? 
Welke nazorg hebben de respondenten ontvangen? 
Wat vonden zij hiervan?  
Zou dit hetzelfde/ anders moeten?  
Zo ja, hoe? 

Erkenning en Waardering Wat verstaan de respondenten onder erkenning en waardering? 
Hoe hebben zij erkenning ervaren? 
Waar ontlenen zij erkenning aan? 
Wat vinden zij van de erkenning die zij hebben ondervonden? 
Hoe zou erkenning er voor hen uit moeten zien? 
Hoe zouden zij erkenning willen ondervinden? 

Contact met medeveteranen Welke soorten contactvormen hebben de respondenten meegemaakt? 
Wat vonden zij hiervan? 
Welke vormen van contact stellen zij het meest op prijs? 
Met wie zou het contact moeten bestaan? 
Wat voor functie heeft dit contact voor hen? 
Zou het contact hetzelfde/ anders moeten zijn? 
Op welke manier zou dit hetzelfde/ anders moeten zijn? 

Terugblik op de uitzending Wat is hen het meest bijgebleven van de uitzending? 
Welke betekenis heeft de uitzending voor hen gehad? 
Wat heeft die ervaring voor invloed gehad op hun leven? 
Wat doen zij en zouden zij willen doen met hun herinneringen en ervaringen? 
Hoe zou dat eruit moeten zien? 

Aandacht van media Hoe hebben zij de aandacht van de media ervaren? 
Wat vonden zij daarvan? Wat betekende het voor hen? 
Hoe zouden zij dit het liefst ervaren? 

Herdenkingen Wat verstaan de respondenten onder herdenkingen en herdenken? 
Wat betekent dit voor hen? 
Hoe ervaren zij herdenkingen zelf? 
Wat vinden zij van de huidige vorm van herdenken? 
Hoe zouden zij de herdenkingen graag willen zien? 

Speciale voorzieningen Van welke voorzieningen maken de respondenten gebruik of hebben zij gebruik 
gemaakt? 
Wat vinden de respondenten van de huidige voorzieningen voor veteranen? 
Hoe staat het met de bekendheid van deze voorzieningen? 
Hebben de respondenten suggesties voor voorzieningen? 

Partner & gezin Hoe hebben de partner en het gezin de uitzending ervaren? 
Welke invloed heeft de uitzending op hun leven gehad volgens de respondenten? 
Wat vinden zij van betrokkenheid van het gezin bij de uitzending? 
Hoe zouden zij dit graag willen zien? 

Andere wensen en behoeften Wat verstaan zij hieronder? 
Wat betekent het voor hen? 
Hoe hebben zij dit ervaren? 
Hoe zouden zij dit hetzelfde/ anders willen zien? 
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BIJLAGE II: 

VRAGENLIJST 
 
Met deze vragenlijst willen wij graag te weten komen wat u van een aantal onderwerpen vindt, zoals 
het veteraan-zijn, uw uitzending en uitzendervaring en het contact met de collega's van de 
uitzending toen en nu. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam  
 (niet verplicht, wel graag bij deelname aan groepsgesprek)
Geboortedatum  (niet verplicht, wel graag bij deelname aan groepsgesprek)
Jaar van uitzending(en)  
Leeftijd bij (eerste) uitzending  
Rang bij uitzending(en)  
Status Dienstplichtig/ BBT/ BOT/ VND/ KVV/ anders*, namelijk… 
Naam van uitzending(en)  
  

 
SITUATIE TEN TIJDE VAN (EERSTE) UITZENDING 

 
Vaste partner ja/ nee* 
Kinderen ja/ nee* 
Burgerlijke staat alleenstaand/ samenwonend met partner/ gehuwd/ gescheiden/ weduwnaar* 
Hoogst afgemaakte opleiding  Lagere School/ VBO/ MAVO/ HAVO/ VWO/ MBO/ HBO/ Universitair 

Anders*, namelijk… 
Woonsituatie  thuiswonend/ zelfstandig wonend/ anders*, namelijk… 
Mijn woonplaats was… grote stad – stad – stedelijk gebied/ agglomeratie – dorp – platteland* 
Een half jaar voordat ik in dienst ging… Was ik werkloos 

Had ik een baan 
Studeerde ik/ zat ik op school* 

 
 

HUIDIGE SITUATIE 
 

Vaste partner ja/ nee* 
Indien u een vaste partner heeft: Is dit dezelfde partner als ten tijde van de uitzending?                                         ja/ nee* 
Burgerlijke staat alleenstaand/ samenwonend met partner/ gehuwd/ gescheiden/ weduwnaar* 
Kinderen ja/ nee* 
Zo ja: De eerste is geboren toen ik……. jaar oud was 

De laatste is geboren toen ik……. jaar oud was. 
Hoogst afgemaakte opleiding  Lagere School/ VBO/ MAVO/ HAVO/ VWO/ MBO/ HBO/ Universitair 

Anders*, namelijk… 
Woonsituatie  thuiswonend/ zelfstandig wonend/ anders*, namelijk… 
Mijn woonplaats is… grote stad – stad – stedelijk gebied/ agglomeratie – dorp – platteland* 
Nu… Ben ik werkloos 

Heb ik een baan 
Studeer ik/ zit ik op school* 

 
* Omcirkelen wat van toepassing is. 
 
 
 
 
Hierna volgen een aantal stellingen. U kunt per stelling aankruisen of u het er helemaal mee eens bent, mee 
eens, neutraal, niet mee eens of helemaal niet mee eens bent. 
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  Helemaal 

mee eens 
Mee eens Neutraal Niet mee 

eens 
Helemaal 
niet mee 

eens 
 

1.  Ik voel mij veteraan. O O O O O 
2.  Ik kijk met trots terug op mijn uitzending. O O O O O 
3.  Mijn uitzending is voor mij een waardevolle 

periode geweest. 
O O O O O 

4.  Ik ben door mijn uitzending veranderd. O O O O O 
5.  Tijdens mijn uitzending had ik goede 

contacten met mijn maten. 
O O O O O 

6.  Ik wil graag in contact blijven met de groep 
waarmee ik uitgezonden ben geweest. 

O O O O O 

7.  Ik praat graag over mijn uitzending. O O O O O 
8.  Ik denk vaak aan mijn uitzending. O O O O O 
9. a.) Ik voel mij erkend voor wat ik heb 

gedaan. 
O O O O O 

 b.) Kunt u hier een kort voorbeeld van geven: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. a.) Ik voel mij erkend door defensie voor 
mijn deelname aan mijn uitzending. 

O O O O O 

 b.) Kunt u hier een kort voorbeeld van geven: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. a.) Ik voel mij erkend door mijn naaste 
omgeving voor mijn uitzending. 

O O O O O 

 b.) Kunt u hier een kort voorbeeld van geven: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Ik vind het belangrijk dat mijn huidige 
vrienden en kennissenkring weten dat ik 
uitgezonden ben geweest. 

O O O O O 

13. Ik vind het belangrijk dat mijn huidige 
werkgever weet dat ik uitgezonden ben 
geweest. 

O O O O O 

14. 
 

Ik doe graag mee aan bijeenkomsten van 
mijn toenmalige eenheid. 

O O O O O 

15. 
 

Ik neem graag deel aan bijeenkomsten van 
veteranen in het algemeen. 

O O O O O 

16. Ik heb vrienden overgehouden aan mijn 
uitzending. 

O O O O O 

17. a.) Ik wil met anderen praten over mijn 
uitzending. 

O O O O O 

 b.) Zo ja, het liefst doe ik dat met: 
iemand van mijn uitzending – mijn partner – mijn kinderen – familie – vrienden – collega's – 
hulpverlener – anders*, namelijk…………………………………………………………………………………………….

18. Ik blijf mijn uitzending als een bewogen tijd 
ervaren. 

O O O O O 

19. Ik heb wel eens behoefte aan hulp gehad in 
verband met mijn uitzending. 

O O O O O 

20. Ik heb behoefte aan hulp in verband met 
mijn uitzendervaringen. 

O O O O O 

 
*  Omcirkelen wat van toepassing is. 
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  Helemaal 
mee eens 

Mee eens Neutraal Niet mee 
eens 

Helemaal 
niet mee 

eens 
 

23. a.) Ik vind het belangrijk dat ik regelmatig op 
de hoogte word gehouden over 
uitzendingen. 

O O O O O 

 b.) Dit moet gebeuren door: Defensie – het Veteraneninstituut – anders*, namelijk…………………………………. 
24. Herinneringen aan mijn uitzending roepen 

nog altijd heftige negatieve emoties op. 
O O O O O 

25. Ik vind het belangrijk dat veteranen 
onderling contact houden. 

O O O O O 

 
 
De onderstaande vragen zijn vragen die met Ja of Nee kunnen worden beantwoord. 
Wilt u het vakje aankruisen dat voor u van toepassing is. 
Bij een vraag die op u niet van toepassing is, kunt u Nee aankruisen. 

  Ja Nee 
26. Mijn huidige werkgever weet dat ik uitgezonden ben geweest. O O 
27. Ik heb regelmatig contact met mensen uit mijn uitzendingstijd. O O 
28. Mijn huidige vrienden en kennissenkring weten dat ik uitgezonden 

ben geweest. 
O O 

29. Ik neem deel aan reünies van mijn uitzending. O O 
30. Ik ben lid van een reünievereniging van mijn eenheid. O O 
31. Ik ben lid van een veteranenvereniging.  

Zo ja welke………………………………………………………………… 
O O 

32. Ik heb een veteranenpas. O O 
33. Ik maak gebruik van gratis openbaar vervoer voor veteranen. O O 
34. Ik lees het tijdschrift “Checkpoint”. O O 
35. Ik neem deel aan de veteranendagen van de Koninklijke Marine / 

Landmacht / Luchtmacht / Marechaussee* 
O O 

36. Ik zet mij actief in voor veteranen. O O 
 
*  Omcirkelen wat van toepassing is. 
 
 
Bij de volgende vragen kunt u invullen waar u gebruik van heeft gemaakt.  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 

37. Ik heb gebruik gemaakt van hulpverlening in verband met mijn 
uitzending van: 

  

 
 

O  Defensie (zoals AIH, CMH, etc) 
O  Veteraneninstituut 
O  SDV 
O  BNMO 

O  Huisarts 
O  RIAGG  
O  Geestelijke Verzorging 
O  Maatschappelijk werker 

O  Andere hulpverleningsinstellingen  
zoals………………………………………… 
O  niet op mij van toepassing 

38. Ik krijg regelmatig informatie over veteranen van:   
 O  Internet 

O  het blad Checkpoint 
O  een Veteranenorganisatie, zoals…………………. 
O  andere veteranen 

O  andere Defensiebladen, namelijk………………… 
O  andere veteranenbladen, namelijk……………….. 
O  anders, namelijk……………………………………. 
O  niet op mij van toepassing 

 


