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Missie Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

De Stichting Veteranenplatform (opgericht op 2 mei 1989) is een koepelorganisatie, een 

samenwerkingsverband van Nederlandse veteranenorganisaties, waarmee de collectieve communicatie met 

veteranen wordt bevorderd. Het Veteranen Platform (VP) wordt door Defensie geraadpleegd over 

beleidsvoornemens, ideeën en standpunten en fungeert zo als klankbord. Voorts behartigt het VP de 

belangen van de aangesloten organisaties en de belangen van de aangesloten leden. Als derde taak treedt het 

VP op als intermediair en aanspreekpunt op het gebied van veteranen en veteranenaangelegenheden voor de 

overheid en overige instellingen. Tot slot vertegenwoordigt het VP de lidorganisaties bij (inter-) nationale 

evenementen en bij overlegfora.  

 

Met het nuldelijnsondersteuningssysteem van het VP wordt de veteraan en zijn relatie door de 

lidorganisaties laagdrempelige opvang aangeboden en daarmee een bijdrage geleverd aan de verwerking of 

hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. 

De collegiale of persoonlijke context, geven de mogelijkheid om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder 

oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun; aspecten die bij de verwerking van 

groot belang zijn. 

Daarbij maakt het niet uit of de oorzaak van de noodzakelijke ondersteuning is gelegen in- of buiten de 

dienst. (Ex-) militairen en hun relaties worden daarmee niet uitgesloten. 

 

Met als resultaat dat bij elke gelegenheid waar de veteranen fysiek dan wel virtueel bij elkaar komen contact 

kan worden gemaakt met of door een nuldelijnshelper, en het niet uitmaakt met welke partner in het 

totaalsysteem de veteraan in contact komt; hij wordt begeleid naar de meest geschikte partner in het 

nuldelijnsondersteuningssysteem of het professionele hulpsysteem. 
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Convenant Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

 

Het Algemeen Bestuur van het VP onderkent dat de mogelijkheden van de lidorganisaties onderling 

verschillen en zich in de tijd ontwikkelen. Daarom worden lidorganisaties die nog niet of nog niet volledig 

uitvoering kunnen geven aan de afspraken in het Nuldelijnsondersteuningssysteem Veteranen Platform, de 

mogelijkheid geboden om zich tot uiterlijk 1 juli 2014 te verbinden als kandidaat-partij. De kandidaat-partij 

verplicht zich uitvoering te geven aan de met een (*) aangegeven artikelen, naar vermogen deel te nemen 

aan het Nuldelijnsondersteuningssysteem Veteranen Platform en zich in te spannen om uiterlijk 1 juli 2014 

zich als partij te verbinden. 

 

Ondertekening van het convenant door een partij of kandidaat-partij geschiedt door het insturen van het 

ondertekeningsblad dat gevoegd wordt bij het convenant in bijlage 1. 

 

In het licht van het bovenstaande komen het VP en de samenwerkende partijen en kandidaat-partijen in de 

Nuldelijnsondersteuningssysteem Veteranen Platform het volgende overeen: 

 

Artikel 1 Doelstelling van de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

1. (*) Doel van de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform is: 

- het aanbieden van laagdrempelige opvang aan veteranen en hun relaties en daarmee een bijdrage 

leveren aan de verwerking van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis 

en de gevolgen daarvan; 

- in voorkomend geval de doorgeleiding naar de professionele hulpverlening en contact houden 

tijdens de verwerking. 

 

2. Om aan de doelstelling te voldoen richten de partijen ieder voor zich en gezamenlijk een 

nuldelijnsondersteuningssysteem in dat bestaat uit: 

- minimaal één opgeleide nuldelijnshelper voor de eigen leden en bij voorkeur met dezelfde missie 

ervaring als waar de partij voor staat; 

- (*) minimaal één contactpersoon in de (digitale) Sociale Kaart Veteranen. 

 

3. (*) Om aan de doelstelling te voldoen realiseert het VP: 

 de integratie van de nuldelijnsondersteuningssystemen van de partijen tot één 

Nuldelijnsondersteuningssysteem Veteranen Platform; 

 de samenwerking met de samenwerkende ontmoetingscentra in de ‘Veteranen OntmoetingsCentra’ 

om te komen tot een landelijk dekkend totaalsysteem; 

 de samenwerking met de omgeving van het totaalsysteem; 

 de financiering van de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform. 

 

Artikel 2 Verplichtingen partijen 

 

1. (*) Partijen verbinden zich om de taken en verantwoordelijkheden waarover overeenstemming is bereikt 

in of krachtens dit convenant uit te voeren.  

 

2. (*) Partijen verplichten zich voorts in algemene zin bij te dragen aan de uitvoering en realisatie van de 

afspraken die op basis van dit convenant worden gemaakt, de samenwerkingsverbanden in dat kader en 
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het functioneren van de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform. 

 

3. (*) Partijen stimuleren en faciliteren overleg over de nuldelijnsondersteuning aan veteranen binnen en 

buiten hun organisaties. Partijen stemmen hun beleid en uitvoering, werkwijze en uitvoering van taken 

en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk af en informeren regelmatig doch tenminste een keer per 

kalenderjaar het Algemeen Bestuur van het VP.  

 

4. Partijen verplichten zich om deel te nemen aan kwaliteitscontroles door of namens het Project 

Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen. 

 

5. (*) Partijen verplichten zich om aandacht te geven aan de nuldelijnsondersteuning op de website en in 

periodieken en daarbij te verwijzen naar het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg) conform aanwijzing van het vfonds. 

 

6. (*) Partijen verplichten zich ter verzekering van een wederzijdse goede en juiste communicatie te 

houden aan de afspraken over communicatie vastgelegd een bijlage 2. 

 

Artikel 3 (*) Doelgroep 

 

1. De doelgroep van Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform wordt gevormd door alle veteranen en 

hun relaties, ongeacht of de oorzaak van de noodzakelijke ondersteuning is gelegen in- of buiten de 

dienst. (Ex-) militairen en hun relaties worden daarmee niet uitgesloten.  

 

2. Voor de definitie van veteraan en relatie wordt aangesloten bij de Veteranenwet: 

 veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse 

krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde 

tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder 

oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering 

van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is 

aangewezen; 

 relatie: de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en bloed- en aanverwanten in de 

eerste of tweede graad van de veteraan.  

 

Artikel 4 (*) Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen 

 

1. Voor het organiseren van de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform is onder verantwoordelijkheid 

van het VP het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen gestart. 

 

2. Binnen de kaders van dit convenant is het doel van het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning 

Veteranen het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van nuldelijnsinitiatieven van de partijen voor 

een gezamenlijk gedefinieerde doelgroep, door de kwaliteit van de initiatieven te bevorderen, op elkaar 

af te stemmen, en eenduidig en eenvoudig toegankelijk te maken in een kostenarm, landelijk dekkend en 

betrouwbaar nuldelijnsondersteuningssysteem, dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep en de 

beschikbare professionele hulpverlening. 

 

3. Duur van het project is maximaal drie jaren te rekenen vanaf 1 september 2012. 
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Artikel 5 Nuldelijnshelper 

 

1. (*) In het kader van dit convenant wordt gesproken over nuldelijnsondersteuning en nuldelijnshelper 

indien de ondersteuning wordt gegeven door een opgeleide nuldelijnshelper. De nuldelijnhelper 

begeleidt de veteraan in voorkomend geval naar de professionele hulpverlening, houdt contact tijdens de 

verwerking, maar onthoudt zich van elke vorm van professionele hulpverlening. 

 

2. Voor de nuldelijnshelper geldt vrijwillig maar niet vrijblijvend.  

 

3. De nuldelijnshelper heeft de volgende taken: 

- in contact komen met de doelgroep; 

- vroegtijdig signaleren en tijdig doorverwijzen; 

- bieden van praktische hulp; 

- stimuleren van (zelf) verwerking; 

- contacthouden tijdens het proces van verwerking; 

- betrekken van het sociale netwerk van de betrokken veteraan; 

- aandacht voor de (negatieve) reacties uit de omgeving; 

- anoniem registreren van de contacten. 

De nuldelijnshelper onthoudt zich van elke vorm van professionele hulpverlening. 

 

4. De nuldelijnshelper heeft de volgende competenties: 

- communicatieve vaardigheden; 

- goed kunnen luisteren; 

- invoelend vermogen; 

- robuust, daadkrachtige persoonlijkheid; 

- zelfstandig; 

- betrouwbaar. 

 

5. De volgende onkosten van de nuldelijnshelper worden uit het Project vergoed: 

- reiskosten openbaarvervoer 2e klas of gebruik eigen auto € 0,30 / km kortste afstand ANWB; 

- het gebruik van twee eenvoudige consumpties indien een ontmoeting op een commerciële locatie 

noodzakelijk is; 

- aansprakelijkheidsverzekering; 

- overige onkosten na voorafgaande toestemming van het bestuur van de partij en het Project namens 

het VP. 

 

6. Ter ondersteuning van de nuldelijnshelper draagt de partij zorg voor: 

- beschrijven van de functie van nuldelijnshelper en borgen in de statuten van de partij of anderszins; 

- afspraken vastgelegd in een overeenkomst met het bestuur van de partij; 

- beschikbaarheid van communicatiefaciliteiten die de privacy van de nuldelijnshelper waarborgen; 

- aansprakelijkheidsverzekering. 

 

7. Ter ondersteuning van de partij draagt het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen zorg 

voor: 

- normering van de kwaliteit van de nuldelijnshelper; 

- generieke functiebeschrijving nuldelijnshelper; 

- beschikbare opleiding en supervisie; 

- organisatie van een jaarlijkse themadag voor nuldelijnshelpers; 
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- beschikbaarheid van een (digitale) Sociale Kaart Veteranen (DiSKv); 

- financiering van het nuldelijnsondersteuningssysteem van de partijen door het vergoeden van 

onkosten. 

 

Artikel 6 Kwaliteit 

 

1. Het Project Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen draagt zorg voor een kwaliteitszorgsysteem 

(borging, beheersing en sturing) en controle op de kwaliteit. Het staat de individuele partijen vrij om 

verdergaande kwaliteitseisen vast te stellen. 

 

2. Het voldoen aan de vereiste kwaliteit van de nuldelijnsondersteuning voor de individuele veteraan is een 

eigen verantwoordelijkheid van de partijen. 

 

Artikel 7 Klachten 

 

1. Partijen zorgen ervoor dat het voor alle, bij de nuldelijnsondersteuning betrokken personen, duidelijk is 

dat zij zich met klachten over de nuldelijnsondersteuning bij de leverende partij kunnen melden. 

 

 

Artikel 8 Middelen 

 

1. Partijen maken nadere afspraken over de vergoeding van de onkosten voor nuldelijnsondersteuning die 

voortvloeien uit de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform. Daarbij is het uitgangspunt dat de 

Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform wordt gefinancierd door het vfonds. 

 

2. De Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform is kostenarm en de onkostenvergoeding is op basis van 

behoeftestellingen en declaratie.  

 

3. De afspraken over de onkostenvergoeding van het Nuldelijnsondersteuningssysteem VP zijn vastgelegd 

in bijlage 3 van dit convenant.  

 

Artikel 9 (*) Evaluatie 

 

1. De werking van het convenant zal na ondertekening door partijen aan het eind van elk kalenderjaar 

geëvalueerd worden, voor het eerst over 2013, uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het 

betreffende kalenderjaar.  

 

2. De resultaten van de evaluatie worden in het jaarverslag van het VP opgenomen. In ieder geval wordt 

geïnventariseerd in hoeverre hetgeen door partijen in het convenant is vastgelegd ook is gerealiseerd.  

 

Artikel 10 (*) Naleving en wijziging convenant 

 

1. Partijen onderschrijven de doelstelling van het convenant en verplichten zich ieder voor zich voor zover 

het de eigen verantwoordelijkheid betreft de vastgelegde afspraken na te komen. 

 

2. Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der partijen zouden moeten leiden 

tot herziening van het convenant, dan wordt hierover binnen het Algemeen Bestuur van het VP overleg 
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gevoerd.  

 

3. Wijzigingen van of aanvullingen op het convenant worden na besluitvorming binnen het Algemeen 

Bestuur van het VP schriftelijk overeengekomen.  

 

Artikel 11 (*) Duur van het convenant: toetreding en uittreding 

 

1. Dit convenant treedt op de dag van ondertekening door de partijen in werking voor het lopende 

kalenderjaar. Het convenant bindt uitsluitend de partijen die het ondertekenen. Het convenant wordt van 

jaar tot jaar stilzwijgend verlengd.  

 

2. Het Algemeen Bestuur van het VP bepaalt op welke wijze toetreding en uittreding van partijen 

plaatsvindt. Dit is nader uitgewerkt in bijlage 4 van dit convenant. In ieder geval is ieder der partijen 

gerechtigd deelname aan het convenant op te zeggen tegen het einde van een kalenderjaar met een 

opzegtermijn van tenminste drie maanden. 

 

Artikel 12 (*) Bijlagen 

 

1. Dit convenant heeft de volgende bijlagen: 

Bijlage 1: Ondertekeningsbladen (kandidaat-) partijen 

Bijlage 2: Communicatie 

Bijlage 3: Financiering 

Bijlage 4: Toetreding en uittreding Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

2. De bijlagen maken deel uit van het convenant. Wijzigingen van of aanvullingen op de bijlagen worden 

na besluitvorming binnen het Algemeen Bestuur van het VP schriftelijk overeengekomen met partijen.  
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 (*) Ondertekeningsbladen 

 

 

Bijlage 2 (*) Communicatie 

 

De voorzitter van het VP of diens waarnemer verzorgt de communicatie over de Nuldelijnsondersteuning 

Veteranen Platform in de landelijke pers en de media. Communicatie via de regionale pers en media kan 

plaatsvinden door de bij het VP aangesloten partijen. Deze communicatie moet in overeenstemming zijn met 

de communicatie richtlijnen van het VP en zijn afgestemd met de voorzitter van het VP, of diens waarnemer. 

Communicatie over de Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform, of over de ondersteuning die aan 

veteranen wordt aangeboden, mag op geen enkele wijze schadelijk zijn voor de ondersteuning of 

hulpverlening aan veteranen en hun relaties, noch voor andere binnen het VP opererende partijen. 

 

De partijen voldoen aan de volgende communicatie verplichtingen:  

- verwijzen op de website en in periodieken naar het vfonds conform aanwijzing vfonds; 

- hebben het onderwerp nuldelijnsondersteuning en DiSKv duidelijk en vindbaar aanwezig op de websites 

van de partijen. 

 

Bijlage 3 Financiering 

 

De onkosten en eventuele aanvullende behoeften worden onderbouwd door behoeftestellingen. 

 

Voor het eind van elk kalenderjaar dient het bestuur van de partij bij het Project een behoefte in voor het 

komende jaar bestaande uit: 

- opleidingsplaatsen nuldelijnshelper (* indien mogelijk); 

- raming onkosten nuldelijnshelpers; 

- raming bijzondere kosten in het kader van het Project (b.v. communicatie of bijzondere bijeenkomsten 

die eventueel niet via Begeleid Lotgenoten Contact kunnen worden ingevuld). 

Uiterlijk eind december krijgt de partij een toewijzing voor het komende jaar van het Project. 

De partij declareert na afloop van elk kwartaal bij het Project met een overzicht van de gemaakte kosten en 

een overzicht van de activiteiten. De boekhouding van de lidorganisatie is zodanig ingericht dat die kosten 

zichtbaar en controleerbaar zijn. Indien noodzakelijk kan een voorschot worden verstrekt. Overschrijding 

van de kosten is voor rekening en eigen risico van de partij. 

 

Bijlage 4 (*) Toetreding en uittreding Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform 

 

Het VP en de nuldelijnsondersteuning zijn voortdurend in ontwikkeling. Partijen kunnen aan het convenant 

worden toegevoegd, dan wel worden aangemerkt uit te treden. Het Algemeen Bestuur van het VP neemt 

daartoe een besluit. Toetsingscriteria zijn onder meer: participatie, ontwikkelen initiatieven, kwaliteit, 

kwantiteit, toegevoegde waarde en ambities. Toetreding van een partij zal door het DB-VP schriftelijk aan 

de overige partijen worden medegedeeld. 

 

Bij niet voldoen aan de uit dit convenant voortvloeiende verplichtingen door een partij of wanneer 

voortzetting van de samenwerking met hem om andere redenen niet langer in redelijkheid gevergd kan 
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worden van de andere partijen, kunnen de laatsten bij monde van het Algemeen Bestuur van het VP de 

deelname aan dit convenant aan  een partij opzeggen, en kan opzegging door besluit van het Algemeen 

Bestuur van het VP plaatsvinden. De betrokken partij zal van deze opzegging schriftelijk op de hoogte 

worden gesteld waarna alle participerende partijen een afschrift van het uittredingsdocument ontvangen. 

 

Een aangesloten partij heeft het recht zich terug te trekken als partij met inachtneming van het in artikel 11 

lid 2 van het convenant bepaalde. In dat geval zal door de voorzitter Algemeen Bestuur van het VP, namens, 

en met instemming van het Algemeen Bestuur van het VP een uittredingsdocument worden opgemaakt. Alle 

aangesloten partijen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  

 


