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Veteranen.
Onze missie.
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Wij maken ons hard
voor erkenning
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Veteranen hebben ons land gediend 
tijdens oorlogen, gewapende con flic-
ten of vredesmissies. Zij hebben op 
grond daarvan recht op zorg, 
waardering en tal van voorzieningen. 
Het Veteraneninstituut is  daar voor 
als hoofduitvoerder van het 
veteranenbeleid hét centrale adres.

Het uitdragen en stimuleren van de 
maat schappelijke waardering voor 
veteranen staat hoog in ons vaandel. 
Dat geldt ook voor het erkennen van de 
gevolgen van militaire inzet en het 
optimaliseren van de zorg voor veteranen 
en hun gezinsleden.

Betrokken
Wij zijn er voor alle Nederlandse veteranen: 
jong en oud, man en vrouw, in of uit dienst. 
Nederlandse veteranen en hun relaties 
hebben recht op optimale zorg en dienst
verlening. Het Veteranenloket, dat onderdeel 
is van het Veteraneninstituut, biedt 24 uur 
per dag, zeven dagen per week toegang tot 
alle informatie en zorg. 

Elke veteraan heeft recht op de Veteranen
pas van het Veteraneninstituut. Deze pas 
biedt interessante voordelen, zoals een 
kosteloos abonnement op het veteranen
tijdschrift Checkpoint, gratis treinkaarten 
voor het bijwonen van bijeenkomsten en 
diverse kortingen, bijvoorbeeld op een 
museumbezoek.

Initiërend
Het Veteraneninstituut richt zich niet alleen
op veteranen, maar ook op de samenleving.
Zelf of samen met anderen benutten wij
kansen om de maatschappelijke aandacht
en waardering voor veteranen uit te dragen
en te vergroten. Dat gebeurt in de vorm van

publicaties en lezingen, maar ook door 
bijvoorbeeld het beheren en ontsluiten van 
een interviewcollectie en het (helpen) 
uit voeren van het educatieve programma 
Veteraan in de Klas. Andere voorbeelden zijn 
het ondersteunen van de organisatie van de 
Nederlandse Veteranendag, lokale veteranen
dagen en andere veteranenevenementen.

Deskundig
Het Veteraneninstituut wil voor veteranen, 
alle partijen in ‘veteranenland’ en andere 
geïnteresseerden (zoals de media), een 
betrouwbare partner en een professionele 
vraagbaak zijn. Dat vereist deskundigheid. 
Daarom volgen wij relevante ontwikkelingen 
en verzamelen wij kennis over onderwerpen 
die voor veteranen en het veteranenbeleid 
relevant zijn, bijvoorbeeld door het uitvoeren, 
ondersteunen en stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek.

Dagelijks ontvangen wij uiteenlopende 

vragen en verzoeken van veteranen en 

hun relaties, journalisten, onderzoekers, 

ambtenaren en andere doelgroepen.  

Zij krijgen antwoord of worden geholpen 

een antwoord te vinden. 
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De toegang tot alle
informatie 
en zorg
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Nederlandse veteranen en hun 
 relaties hebben ook na hun 
diensttijd recht op optimale zorg 
en dienst verlening. Die krijgen zij 
via het Veteranenloket van het 
Veteraneninstituut (Vi).

Het Veteranenloket biedt toegang tot 
bestaande zorg en dienstverlening van het 
ministerie van Defensie, het Vi, het 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), 
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 
en het Veteranen Platform (VP), en maakt 
deze centraal bereikbaar via één website en 
één telefoonnummer. Voor acute zorgvragen is 
het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. 

Toegang tot zorg en informatie
Veteranen en hun relaties krijgen via het 
Veteranenloket toegang tot zorg, 
beginnend met een adviesgesprek tot 
aan specialis tische behandelingen. 

Daarnaast geeft het Veteranenloket 
informatie over materiële en juridische 
zaken, belangenbehartiging, bemiddeling 
en andere nuttige informatie. Denk daarbij 
aan informatie over de  veteranenpas, 
ontmoetingscentra en  veteranencafés, 
onderscheidingen en nog veel meer! 

Het Veteranenloket 

Elke vorm van hulp, zorg  
en informatie start door  
contact op te nemen met  

Het Veteranenloket. 

Kijk op www.veteranenloket.nl  
of bel naar 088 334 00 00  
of stuur een e-mail naar  
info@veteranenloket.nl.

Elke vorm van hulp,zorg 
en informatie start door 
contact op te nemen met 

het Veteranenloket.



6

Kennis
en onderzoek
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Een belangrijke taak van het Vi is  
het - deels via  wetenschappelijk  
onderzoek - verzamelen, bewerken 
en uitdragen van kennis over  
vete ranenthema’s. Daartoe heeft 
het Vi een eigen  Kennis- en 
Onderzoeks centrum (KOC).

Kennis
Een klein team van medewerkers van  
verschillende wetenschappelijke discipli nes 
houdt bij welk relevant onderzoek in  
binnen en buitenland wordt verricht, welke 
publicaties er verschijnen en welke nieuwe 
informatie en ontwikkelingen van belang zijn 
voor het veteranenbeleid. Deze informatie 
wordt verwerkt en gepresenteerd in 
onderzoekswijzers, factsheets, artikelen, 
boeken en lezingen, alsook op de Viwebsite. 
 
Daarnaast voegt het KOC regelmatig 
interviews toe aan de omvangrijke en 
unieke geluidscollectie met levensverhalen 
van veteranen die verschillende 
belangstellenden voor uiteenlopende 
doelen digitaal kunnen raadplegen. 

Onderzoek
Hand in hand met het uitvoeren van taken op 
kennisgebied, ondersteunen en begeleiden 
medewerkers van het KOC ook onderzoek 
van derden. Ook werken zij  vaak op verzoek 
van of samen met belangrijke partners van 
het Vi  aan eigen onderzoeksprojecten. 
Deze zijn gericht op erkenning, waardering 
en beeldvorming, op negatieve en positieve 
gevolgen van oorlogs en uitzend ervaringen 
en  met behulp van  vragenlijstonderzoek  
op wensen, behoeften, opvat tingen en 
kenmerken van  (groepen) veteranen. 

Vraagbaak
Dankzij de schat aan informatie die het KOC 
heeft verzameld en voortdurend aanvult, 
kunnen veteranen en hun relaties met al hun 
vragen over veteranenonderwerpen bij het 
Vi terecht. Dat geldt nadrukkelijk ook voor 
bijvoorbeeld hulpverleners, onderzoekers, 
beleidsmedewerkers van Defensie en 
journalisten. De KOCmedewerkers geven 
antwoord op hun vragen of  wanneer dit niet 
direct voor handen is  doen hun uiterste best 
hen dit antwoord snel te helpen vinden.

Kennis en Onderzoek 
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Ben jij ouder, partner, familie of kind 
van een veteraan? Dan ben jij het 
thuisfront. Sinds 2014 is de zorg 
voor Nederlandse veteranen, oorlogs-
slachtoffers, dienstslachtoffers én 
hun relaties vastgelegd in de 
Veteranenwet. Het Veteraneninstituut 
is er voor veteranen, maar óók 
voor hun thuisfront. 

Thuisfronter ben je tijdens én na 
de missie
De impact van een missie is vaak groot. 
Voor de veteraan, maar zeker ook voor hun 
thuisfront. Zij moeten in Nederland toch 
maar even de boel draaiende gehouden.
Dat is niet gemakkelijk. 

Voor sommige thuisfronters is de behoefte 
om ervaringen te delen er al direct na 
thuiskomst, maar voor anderen komt dat pas 
later. Een thuisfronter ben én blijf je, ook al 
is de missie jaren geleden en heeft de 
veteraan Defensie al lang geleden verlaten.

Ondersteuning
Omdat een thuisfronter zich inzet voor de 
veteraan, zijn wij er voor het thuisfront. 
Daarom biedt het Veteraneninstituut 
verschillende diensten aan, speciaal voor 
het thuisfront, o.a.:

•    Thuisfrontbijeenkomsten
Het Veteraneninstituut organiseert jaarlijks 
thuisfrontbijeenkomsten, speciaal bedoeld 
voor de partner, kinderen en ouders van 
veteranen.

• De Facebookgroep ‘Home@Vi’ 
Als thuisfronter kan je de behoefte hebben 
om met anderen in contact te komen, die 
jouw situaties herkennen of jouw vragen 
kunnen beantwoorden. Daarom is er de 
besloten Facebookgroep Home@Vi, 
enkel voor het thuisfront van veteranen 
(in en uit dienst).

• Zorg en ondersteuning via het Veteranenloket
Het thuisfront mag met alle praktische 
vragen naar het Veteranenloket bellen. Ook 
voor hulp of begeleiding. Het maakt niet uit 
of je veteraan nog bij Defensie werkt of al uit 
dienst is, thuisfront ben je en blijf je altijd.

Thuisfront 

Voor alle thuisfront gerelateerde vragen 

stuur je een e-mail naar

home@veteraneninstituut.nl

Meer informatie vind je ook op 

www.veteraneninstituut.nl/thuisfront 
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Het Veteraneninstituut bereikt  
jaarlijks ruim 35.000 leerlingen met 
het educatieve programma ‘Veteraan 
in de Klas’, in samenwerking met 
het Nationaal Comité Veteranendag. 
Namens het programma bezoeken 
veteranen scholen en spreken met 
leerlingen over hun inzet en  
ervaringen tijdens uiteenlopende 
oorlogen en vredesmissies. 

Levend onderwijs
Gastlessen van veteranen zijn een goed 
voorbeeld van levend en bevraagbaar 
onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke 
verhalen over militaire ervaringen en de 
gevolgen daarvan. De veteranen zijn speciaal 
opgeleid om gastlessen te geven en zijn 
uitstekend in staat om het persoonlijke 
verhaal te delen met de leerlingen. Een 
verhaal van een veteraan zet de leerlingen 
aan het denken.

‘Veteraan in de Klas’

Aansluiting 
Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit 
naadloos aan bij uiteenlopende vakken en 
opleidingen. Denk hierbij aan burgerschaps
vorming, geschiedenis of culturele maat
schappelijke vorming.  Een gastles versterkt 
thema’s en projecten, zoals oorlog en vrede, 
discriminatie, pesten, herdenken en vieren. 

Wat zou jij beslissen?
Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs 
is er ook de mogelijkheid om naast de 
gastlessen te kiezen voor het gratis 
lespakket ‘Wat zou jij beslissen?’. Militairen 
moeten vaak in korte tijd beslissingen 
nemen die gaan over leven of dood. Moet je 
luchtsteun inroepen wanneer je onder vuur 
ligt, met het risico dat er burgerslachtoffers 
vallen, of niet? Help je een gewonde man 
langs de kant van de weg, of is het een 
valstrik? De veteraan bespreekt met de 
leerlingen verschillende dilemma’s en vertelt 
daarbij over zijn eigen ervaringen.

• Leerlingen geven een gastles  

gemiddeld een 8,5;

• Leraren geven een gastles  

gemiddeld een 8,4.

Het programma ‘Veteraan in de Klas’ richt 

zich op groep 7 en 8 van het basisonder-

wijs, het gehele middelbaar-, beroeps- 

en hoger onderwijs. Een gastles duurt 

gemiddeld 60 tot 90 minuten en is gratis! 

Meer informatie vind je op: 

www.veteraanindeklas.nl 



Willem van Lanschotlaan 1 
Postbus 125 / 3940 AC Doorn  
T: 088 334 0050 
E: info@veteraneninstituut.nl  
Facebook.com/Veteraneninstituut
Twitter.com/Vi_Doorn
veteraneninstituut.nl

Wij zijn er voor
alle veteranen...
die ons land hebben

gediend tijdens 

 oorlogen en vredes-

missies, in Nederland 

of waar ook ter wereld.

Voor jong en oud,

in dienst of uit dienst.


