BESTUURSVERSLAG 2016

VERENIGING VETERANEN PLATFORM
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SAMENVATTING
INLEIDING
2016 is het eerste jaar van het Beleidsplan (BP) VP 2016-2020 ”De Trotse Veteraan”.
Het heeft richting gegeven aan de activiteiten van het Bestuur-VP in 2016. Voor u ligt de
managementsamenvatting van het bestuursverslag, waarmee het bestuur van het VP
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in 2016. De besteding van de
beschikbaar gestelde fondsen wordt verantwoord in de Jaarrekening 2016 en is bij dit
verslag gevoegd.
In Memoriam
De erevoorzitter van het VP, luitenant-generaal der Artillerie b.d. T. (Ted) Meines is
op 24 december 2016 op vijfennegentigjarige leeftijd overleden. In hem heeft het VP niet
alleen haar ere-voorzitter verloren, maar ook de drijvende kracht die zich jarenlang heeft
ingezet voor de belangen van de Nederlandse veteranen. De Nederlandse
veteranenwereld en het Bestuur-VP zullen hem missen.

ACTIVITEITEN
De activiteiten van het VP zijn in veel gevallen ontplooid in samenwerking met
belangrijke partners, zowel binnen als buiten Defensie.
SPEERPUNTEN BELEIDSPLAN
Het eerste speerpunt uit het BP is “Belangenbehartiging van alle veteranen”. Het
bestuur van het VP heeft daar invulling aan gegeven door gevraagd en ongevraagd
haar standpunten in te brengen in allerlei fora waar veteranenzaken zijn besproken.
Zo is het VP betrokken geweest bij de Beleidsevaluatie van het Veteranenbeleid met
een vertegenwoordiger in de projectorganisatie en deelname aan verschillende
verdiepingssessies, heeft overleg gehad met de minister van Defensie, de
Hoofdirecteur Personeel, de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, de voorzitter van
de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek en Kamerleden.
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Nederland heeft ongeveer 115.250 veteranen, waarvan iets meer dan de helft sinds
1979 heeft deelgenomen aan meerdere vredesmissies in internationaal verband. De
Nederlandse krijgsmacht nam in 2016 deel aan 16 verschillende internationale missies.
Voor een overzicht van die missies wordt verwezen naar het bestuursverslag, waar per
missie ook het aantal ingezette militairen is te vinden. Meer dan 70.000 veteranen
worden via de aangesloten lidorganisaties door het VP vertegenwoordigd.
Het tweede speerpunt: “ondersteunen van het vinden,
vindbaar zijn, binden en boeien van veteranen door de
lidorganisaties” is een lastige en weerbarstige kwestie.
Om meer en een grotere diversiteit aan
veteranenorganisaties aan zich te kunnen binden en de
bestuurbaarheid te vergroten is het VP vorig jaar
overgegaan van stichting naar vereniging. Het VP heeft
daar nu ruim anderhalf jaar ervaring mee en de
conclusie is dat de nieuwe vorm waarin het VP nu werkt
aan de verwachtingen voldoet. Het verruimen van de
toelatingscriteria en het introduceren van het
buitengewoon lidmaatschap heeft geleid tot het
toetreden van 1 gewoon lid en 5 buitengewone leden.
Het VP heeft thans 48 gewone leden en 7 buitengewone leden. Voor details wordt
verwezen naar bijlage A van het Jaarverslag.
Het “vinden” van veteranen is een belangrijk punt. Veteraan wordt je in het operationele
deel van Defensie. In de ogen van het VP is het van groot belang om daar al de
veteraan te binden of te linken aan een veteranenorganisatie.
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een grondige herziening van de Regeling
Reüniefaciliteiten van Defensie. Op hoofdlijnen bestaat er overeenstemming over deze
regeling waarmee de tegemoetkoming ook kan worden besteed aan het voortbestaan
van de lidorganisaties.
Naar aanleiding van de gang van zaken rond de Nederlandse Veteranendag (NLVD)
vorig jaar, hebben de projectorganisatie Nederlandse Veteranendag, Het
Veteraneninstituut en het VP de aanloop naar en de uitvoering van de NLVD
geëvalueerd. Resultaat is onder meer dat partners, begeleiders en weduwen een
tribuneplaats kunnen krijgen en dat er regelingen zijn getroffen voor de reiskosten van
actief dienende veteranen, mede dank zij een motie van het Kamerlid Teeven.
Het derde speerpunt: coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig
Nuldelijnsondersteunings-systeem (NOS) VP heeft in 2016 veel energie en aandacht
gevraagd. In 2016 is het NOS overgegaan van de projectfase naar de staande
organisatie. Het bestuur heeft er voor gekozen om de coördinerende rol bij de vicevoorzitter, Peter Klijn, te beleggen. Van de Nederlandse veteranen heeft ongeveer 5%
PTSS.
Het vierde speerpunt: bestuur VP 3.0. (Transparantie). Dit is voortvarend opgepakt. De
website is vernieuwd en wordt, naast een betere exposure, gebruikt om digitaal met de
lidorganisaties te communiceren. De leden worden op de hoogte gehouden over het
doen en laten van het bestuur door publicaties op de website.
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RAAD VAN ADVIES
Het VP heeft een Raad van Advies (RvA) ingesteld
Generaal b.d. Peter van Uhm en de heer John Berends, burgemeester van Apeldoorn,
zijn bereid gevonden om zitting te nemen in de RvA. Het VP is in gesprek met iemand
uit de politiek en is nog op zoek naar iemand uit het bedrijfsleven.
DE BRANDENDE KAMPONGS VAN GENERAAL SPOOR
Naar aanleiding van het boek van Limpach over het geweld in het voormalig
Nederlands-Indië, heeft het kabinet op 2 december 2016 aangekondigd dat er een
breed vervolgonderzoek komt en dat de veteranen daarbij worden betrokken. Op 16
december 2016 heeft het VP samen met de bij het VP aangesloten landelijke Indiëveteranenorganisaties een brief gestuurd naar de Ministers van Defensie, Buitenlandse
Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin het VP de ministers heeft
gevraagd om gedurende het gehele onderzoekstraject het VP te beschouwen als het
primaire aanspreekpunt voor de Indië-veteranen en hun nabestaanden.
EVALUATIE BELEIDSPLAN
In het BP zijn de doelstellingen voor de komende vijf jaar vastgelegd. Teneinde de
geformuleerde doelstellingen te realiseren, is het noodzakelijk dat deze over een
periode van vijf jaar worden verdeeld.
De doelstellingen die het bestuur in 2016 wilde realiseren zijn vastgelegd in een
Activiteitenplan 2016. Per kwartaal is in dit Activiteitenplan aangeven, wanneer het
bestuur welke activiteit gerealiseerd wilde hebben. Hiervoor werd een plan van
aanpak opgesteld waarvan de voortgang bij iedere bestuurs- en ledenvergadering
werd besproken.
De geformuleerde doelstellingen voor 2016 zijn grotendeels gerealiseerd.
Hein Scheffer
Voorzitter Veteranen Platform
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VOORWOORD
Voor u ligt het Bestuursverslag van het Veteranen Platform over het jaar 2016. Dit
jaar een bijzonder verslag omdat 2016 het eerste uitvoeringsjaar is van het vijfjaren
Beleidsplan “De Trotse Veteraan” dat door dit bestuur is opgesteld en eind 2015 door
de leden is goedgekeurd.
2016 is droevig geëindigd als gevolg van het overlijden van de oprichter, eerste
voorzitter en erevoorzitter van het VP: luitenant-generaal (b.d.) Ted Meines. Hij
overleed op 24 december. In overleg met de familie heeft Defensie de
afscheidsplechtigheid met groot militair ceremonieel ondersteund waarbij een
prominente rol voor de Veteranengemeenschap was ingeruimd.
We zullen hem missen en het moeten doen met onze herinneringen aan hem.
Gelukkig zijn dat er vele.
In dit bestuursverslag zult u aan de hand van de speerpunten uit het beleidsplan
worden meegenomen naar de activiteiten die het VP zoal heeft uitgevoerd. We zijn
daarbij niet volledig en hebben een keuze gemaakt uit de in onze ogen meest
belangrijke zaken die dit jaar hebben plaatsgevonden. Ook is het financiële verslag
gevoegd zodat we u een volledig en compleet beeld over 2016 aanbieden.
Ik wens u veel leesplezier en wil met name de secretaris en de penningmeester
danken voor hun inzet om dit bestuursverslag tot stand te brengen.
INLEIDING
2016 is het eerste jaar van het Beleidsplan VP 2016-2020 ”De Trotse Veteraan”. Het BP
2016-2020 heeft richting gegeven aan de activiteiten van het Bestuur-VP in 2016. Aan
de hand van dit bestuursverslag legt het bestuur van het VP verantwoording af over de
gang van zaken binnen het VP en over het gevoerde beleid in 2016. De besteding van
de beschikbaar gestelde fondsen wordt verantwoord in de Jaarrekening 2016 en is bij
dit verslag gevoegd.
Belangrijkste gebeurtenissen voor het VP in dit jaar waren:
- het project Nuldelijnsondersteuningssysteem werd tijdens een landelijke bijeenkomst
met nuldelijnshelpers afgerond binnen het VP en is als reguliere activiteit
opgenomen in de bedrijfsvoering van het VP en de coördinatie daarvan is belegd bij
de vice-voorzitter;
- met Defensie zijn de hoofdlijnen van de nieuwe Raamregeling Reünie Faciliteiten
overeen gekomen;
- twee bestuursleden zijn herkozen;
- het aantal buitengewone lidmaatschappen is substantieel toegenomen;
- Defensie heeft het veteranenbeleid van de afgelopen jaren geëvalueerd met daarin
een prominente rol voor het VP;
- de Raad van Advies VP is ingesteld, met een vertegenwoordiger uit de militaire
wereld en openbaar bestuur, een vertegenwoordiger uit de politiek en het
bedrijfsleven volgen in 2017;
- Het uitkomen van het Boek van de heer Limpach over geweld in voormalig
Nederlands-Indië en de rol die het VP daarbij heeft gespeeld.
- en het VP heeft afscheid moeten nemen van haar ere-voorzitter wegens zijn
overlijden.
DOELSTELLINGEN VP
Het VP heeft ten doel namens en in samenwerking met haar leden (zowel de
gewone als de buitengewone leden), het behartigen van de algemene belangen van
alle Nederlandse veteranen en hun relaties in de meest ruime zin van het woord.
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Het VP tracht dit doel onder meer te bereiken door een initiërende, stimulerende,
coördinerende en vertegenwoordigende rol te vervullen in:
a. het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse
Veteranenbeleid door overleg met de Nederlandse overheid en politiek;
b. het bevorderen van de maatschappelijke erkenning, waardering, herkenning en
(na)zorg van de veteranen in de Nederlandse maatschappij, waartoe het VP
gevraagd en ongevraagd initiatieven zal ontplooien;
c. het overleg en de samenwerking met instanties, werkzaam op het gebied
van belangenbehartiging van veteranen, zowel nationaal als internationaal;
d. het bevorderen dat de aangesloten organisaties het verwerkingsproces
van hun veteranenleden en hun relaties gaan faciliteren, onder meer door
adequaat opgeleide nuldelijnshelpers in te zetten en ook verder de materiële en
immateriële belangen van hun veteranenleden en hun relaties te behartigen;
e. het (laten) inventariseren van de wensen en behoeften van veteranen en hun
relaties en het vergroten, verbreden en uitdragen van de aldus verkregen kennis
op allerlei manieren thans en in de toekomst;
f. het bevorderen dat de in de Veteranenwet en daarvan afgeleide regelingen ten
aanzien van erkenning, waardering en zorg, deze ook daadwerkelijk ten goede
komen aan de veteranen en hun relaties;
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
In Memoriam
Op 24 december 2016 is de oprichter en erevoorzitter van het VP de: luitenant-generaal
der Artillerie b.d. T. (Ted) Meines op vijfennegentigjarige leeftijd overleden. Met zijn
overlijden verliest het VP een drijvende kracht die zich jarenlang heeft ingezet voor de
belangen van de Nederlandse veteranen. In 1989 heeft hij samen met enkele
veteranenverenigingen de Stichting Veteranen Platform opgericht. Een
koepelorganisatie van veteranenorganisaties waarbij in de loop der jaren zich steeds
meer veteranenorganisaties aansloten. Door zijn voortdurende inzet om de belangen
voor veteranen te borgen kreeg het VP steeds meer invloed en werd het door de politiek
en het Ministerie van Defensie uiteindelijk beschouwd als DE belangenbehartiger van de
veteranen. Nadat hij in 1998 statutair als voorzitter VP moest aftreden werd hij op 25
juni 1998 benoemd tot ere-voorzitter VP en werd tevens de Ted Meinesprijs ingesteld.
Op 3 januari 2017 hebben de veteranen op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde afscheid
van hem genomen. Op 5 januari 2017 hebben vertegenwoordigers van de aangesloten
organisaties van het VP en een groot aantal relaties van het VP tijdens een besloten
herdenkingsplechtigheid in uitvaartcentrum Meerbloemhof in Zoetermeer afscheid van
hem genomen. Met zijn overlijden verliest de Nederlandse veteranengemeenschap haar
“veteraan der veteranen”. De Nederlandse veteranenwereld en het Bestuur-VP zullen
hem missen. Wij zullen hem altijd blijven herinneren.
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ACTIVITEITEN
De activiteiten van het VP zijn in veel gevallen ontplooid in samenwerking met
belangrijke partners, zowel binnen als buiten Defensie. In het bijzonder met de Hoofd
directie Personeel (HDP), de Directie Personeel en Organisatie van het Commando
Diensten Centra, Uitvoeringsbedrijf Veteranen, Reservisten en Decoraties
(CDC/DPOD/UVRD),het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het
Veteraneninstituut (Vi), de Basis en het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag
(NCNLVD). Ook de contacten met onder andere het Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds), de Oorlogsgravenstichting, het Nationaal Comité
4 en 5 mei, het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC
Wageningen 45), de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) het
Nationaal Indië Monument Roermond (NIM) en de Stichting Waardering Erkenning
Politie (WEP) waren hierbij belangrijk.
In het BP zijn vier speerpunten opgenomen. In het Jaarplan 2016 is verwoord welke
doelstellingen van deze vier speerpunten het Bestuur-VP in 2016 nastreefde te
realiseren. Hierna volgt de stand van zaken.
SPEERPUNT 1, BELANGENBEHARTIGING VAN ALLE VETERANEN
Doel: het Bestuur-VP wordt binnen vijf jaren een gewaardeerd en gerespecteerd
gesprekspartner, wordt gevraagd en ongevraagd geïnformeerd, kan inbreng
geven en wordt betrokken bij relevante besluitvorming.
Dit speerpunt is onderverdeeld in:
1. Vergroten afspiegeling van de veteranenpopulatie
De belangrijkste taak van het VP is de behartiging van de belangen van álle
veteranen en hun relaties op het gebied van erkenning, waardering en zorg.
Om haar rol als belangenbehartiger te vervullen streeft het VP naar het binden van zo
veel mogelijk organisaties die zich inzetten voor veteranen en hun relaties. Via de
lidorganisaties worden de belangen van de individuele veteranen behartigd. Om meer
veteranenorganisaties aan zich te binden is het VP in 2015 een vereniging geworden
met leden en buitengewone leden. Organisaties met volledige Nederlandse
rechtsbevoegdheid die niet geheel aan de toelatingscriteria voor het gewone
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lidmaatschap voldeden, kunnen daardoor nu buitengewoon lid van het VP worden,
waardoor zij gehoord worden en hun belangen worden behartigd.
Met het invoeren van het buitengewoon lidmaatschap wil het VP ook de veteranen
bereiken die georganiseerd zijn in onder meer stichtingen, facebook-groepen of
regionale veteranenorganisaties. Door het buitengewoon lidmaatschap worden
organisaties, ook die zich niet primair richten op belangenbehartiging van hun leden
maar wel op de nuldelijnsondersteuning aan veteranen, in het VP vertegenwoordigd
en kan het VP de integrale coördinatie van de nuldelijnsondersteuning beter invullen.
Vinden en binden van de jonge veteraan
Het VP heeft met Defensie geïnventariseerd hoe veteranen in werkelijke dienst beter
kunnen worden bereikt en actief betrokken bij diverse vieringen en herdenkingen. Voor
zover deze groep(en) veteranen georganiseerd is/zijn, is dit vooral in eenheid- en
missiegebonden groepen en via de social media. Door het invoeren van het
buitengewoon lidmaatschap is het voor deze groepen veteranen mogelijk zich bij het
VP aan te sluiten, waardoor zij gevonden en gebonden zijn en hun belangen worden
behartigd. Een goed voorbeeld hiervan is de Stichting Dutch Military Veterans, een
groep jonge veteranen (2500) die voornamelijk via de sociale media contacten
onderhoudt.
2. Leden en Buitengewone Leden VP
In februari 2016 mocht het VP de VOMI NL weer als gewoon lid verwelkomen. Dit jaar
hebben 7 organisaties het buitengewoon lidmaatschap van het VP aangevraagd. Eén
van de kandidaat organisaties voldeed niet aan de toelatingscriteria waarna de
aanvraag niet verder in behandeling is genomen. Per 1 april 2016 zijn de volgende
stichtingen buitengewoon lid geworden van het VP: de Stichting Samenwerkende
Veteranen Ontmoetingscentra (V.O.C.), de Stichting Limburgse Veteranendag en de
Stichting Regionale Veteranendag Noord West Veluwe. De Stichting Veteranendag
Arnhem werd m.i.v. 1 juli 2016 toegelaten als buitengewoon lid. Aan de Vereniging de
Gewonde Soldaat werd op 1 december 2016 het buitengewoon lidmaatschap
verleend. Een andere kandidaat organisatie, de KOVOM, voldeed wel aan de
toelatingscriteria voor het buitengewoon lidmaatschap, maar de aanvraag werd na
stemming door de leden unaniem afgewezen. Hierdoor telt het VP nu 48 gewone
leden en 7 buitengewone leden.
Voor de organisatie van het VP, zie bijlage A. Meer dan 70.000 veteranen worden via
de aangesloten lidorganisaties door het VP vertegenwoordigd.
3. Intensiveren contacten
Ministerie van Defensie (HDP, H-Bureau Veteranen, DAVDO)
Naast het formele overleg met Defensie is er ook veelvuldig informeel overleg
geweest m.b.t. bijdragen aan het Veteranenbeleid Defensie, waaronder de
Veteranennota, Regeling Reünie Faciliteiten en het NOS. De vertegenwoordiger van
de HDP woonde i.h.k.v. transparantie als toehoorder de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van het VP bij. Hierdoor was hij optimaal geïnformeerd over zaken die binnen
het VP speelden. De leden-VP hadden dan de gelegenheid om vragen die zij voor
het Ministerie van Defensie hadden, te stellen en daarop direct een antwoord te
krijgen.
Daarnaast nam het VP deel aan het Decentraal Afstemmingsoverleg Veteranen
Defensie Onderdelen (DAVDO) en heeft daarmee inbreng in de
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veteranenactiviteiten van de Operationele Commando’s (OPCO’s).
De voorzitter van de klankbordgroep VP maakte namens het VP deel uit van de
projectorganisatie die het veteranenbeleid van Defensie evalueerde.
Tijdens de Startconferentie van de evaluatie van het veteranenbeleid zijn
onderwerpen geïdentificeerd die nader werden bekeken. Hiervoor zijn een aantal
verdiepingssessies gehouden over Nazorg en Monitoring, Voorzieningenregeling,
Toegang tot voorzieningen, Bijzondere zorg, Kaderwet Militaire Pensioenen (KMP),
Thuisfront, Bijzondere groepen (zoals individueel uitgezondenen, tolken en
gerepatrieerden), Onderzoek, Reikwijdte van het beleid, Financierbaarheid,
Communicatie en Governance.
Bestuursleden van het VP namen deel aan de diverse verdiepingssessies.
Hierdoor was het VP nauw betrokken bij de gehele evaluatie.
Het eindrapport is toegelicht door de HDP tijdens de Eindejaarsbijeenkomst VP.
Politici
Leden Vaste Kamer Commissie voor Defensie
Dit jaar is ook weer gesproken met een aantal defensie- woordvoerders van de
politieke partijen. Onderwerpen waren:
beeldvorming veteranen, het NOS, vermeende oorlogsmisdaden in het voormalig
Nederlands Indië, de uitvoering veteranenwet, het UGM gat voor postactieve
militairen en veteranen.
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
Ook dit jaar kreeg het VP van het vfonds weer financiële ondersteuning om haar
doelstellingen te kunnen realiseren. Met name voor communicatie, huurgewenning en
het NOS. In 2016 werd invulling gegeven aan de uitvoering van het convenant met
het vfonds over het “vfonds-tientje”. De bij het VP aangesloten organisaties hebben
daar volop gebruik van gemaakt. Er zijn enkele aanpassingen in de
uitvoeringsregelingen doorgevoerd o.a. vanwege privacy-aangelegenheden.
Stichting Veteranen Instituut
Conform planning heeft het structureel overleg over veteranenonderwerpen van
gemeenschappelijk belang:
(a) twee maal plaats gevonden;
Specifieke onderwerpen: treinkaartjes, financiële stromen, beeldvorming
veteranen, communicatie, NLVD, het NOS, Veteranenradio en vermeende
oorlogsmisdaden in het voormalig Nederlands Indië;
(b) Onderhouden goede relatie:
De directeur Vi woonde als toehoorder de ALV bij.
Hierdoor werd hij optimaal geïnformeerd over onderwerpen die binnen het VP
leven. Daarnaast hadden de leden-VP de gelegenheid om vragen te stellen aan
het Vi, en daarop direct antwoord te krijgen. Voorts was er vrijwel dagelijks
informeel contact tussen het Vi en VP;
(c) Veteranenloket
Het VP is een samenwerkingspartner in het Veteranenloket (VL). Het VP
voorziet in Bad, Brood, Bed & Budget (BBB&B) en in voorkomend geval
verwijst het Veteranenloket naar de nuldelijnsondersteuning. Het VP heeft zitting
de stuurgroep van het VL. Op Veteranendag 2016 is afscheid genomen van
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Frank Marcus als vertrekkend Directeur en is kol Ludy de Vos aangetreden als
nieuwe directeur.
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Doel: behartigen van de belangen van de leden m.b.t. zorg door inbreng in en
het verkrijgen van informatie uit diverse overlegfora.
In 2016 heeft twee keer formeel en diverse keren informeel overleg met het LZV
plaats gevonden. Gesproken is o.a. over crisis- /noodopvang voor veteranen,
beeldvorming, zorgsysteem en communicatie. Verder was het bestuur
vertegenwoordigd bij de Landelijke Contactdag van het LZV.
Nationaal Comité Veteranendag
Doel: behartigen van de belangen van de leden m.b.t. erkenning en waardering
door deelname in de Stichting Nederlandse Veteranendag (SNLVD) en in het
Nationaal Comité Veteranendag.
Voorzitter-VP is lid van het Nationaal Comité Veteranendag. Drie keer heeft overleg
plaatsgevonden met het Nationaal Comité Veteranendag en meerdere keren met de
Stichting Nederlandse Veteranendag. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn:
indeling Malieveld NOS; vulling tribunes; versterken maatschappelijke verankering;
vergroten van initiatieven vanuit de maatschappij; veranderen van de beeldvorming
(positieve kanten van het veteraan zijn benadrukken); de digitale wijze van
inschrijving voor deelname aan de Nederlandse Veteranendag (NLVD) en de
evaluatie ervan. Daarnaast werd gesproken over het thema voor de NLVD 2017 en
het feit dat ook aan veteranen die als bezoeker naar de NLVD komen vrij vervoer en
consumptiekaarten worden verstrekt, ook al nemen zij niet deel aan het defilé. De
NLVD is er immers voor alle veteranen.
Door het VP werden ondersteunende werkzaamheden voor de projectorganisatie
Nederlandse Veteranendag verricht (uitnodigingen, deelnemers defilé).
De Basis
Doel: coördineren opleidingen nuldelijn en verbeteren contacten met leiding
van de Basis.
In 2016 heeft zeven keer formeel overleg plaats gevonden en daarnaast ook diverse
keren informeel met de Basis m.b.t. de diensten voor de nuldelijn, de opleiding
nuldelijnshelpers, het huurderschap en maatschappelijke zorg in het algemeen.
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC)
Doel: bijdragen aan erkenning en waardering van veteranen
Tot juli werd het VP in het NCHC vertegenwoordigd d.m.v. de vice-voorzitter en is per
1 juli 2016 overgenomen door de secretaris-VP.
Contacten met vakbonden
Het onderhouden en verstevigen van de contacten met bonden, in het bijzonder
met bonden die lid zijn van het VP, zowel in de ALV als daar buiten. Oogmerk is om
elkaar in het belang van de veteranen in de richting van de doelwitorganisaties, te
versterken op veteranenonderwerpen.
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De pogingen om de ACOM in 2016 weer als lid van het VP terug te krijgen, hebben
helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.
Contacten met voor het VP belangrijke partners in Doorn
Doordat het VP in Doorn is gevestigd in hetzelfde gebouw waarin ook andere voor
het VP belangrijke partners (Vi, LZV, BNMO, de Basis) hun kantoor hebben, zijn er
korte lijnen naar deze organisaties en werden de onderlinge contacten dit jaar nog
meer geïntensiveerd en verbeterd.
4. Vergroten draagvlak beleid door het meer betrekken van de leden-VP in diverse
commissies
Klankbordgroep VP
Het Algemeen Bestuur heeft op 24 oktober 2014 een permanente Klankbordgroep VP
ingesteld om op deze manier sneller te kunnen reageren op actualiteiten en
ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de aangesloten verenigingen/organisaties.
Daarnaast gebruikt het Bestuur-VP de klankbordgroep om met kennis van de
achterban een voorlopige reactie te kunnen geven op concept beleidsstukken van het
VP en interne regelingen te toetsen op haalbaarheid en draagvlak. Dit jaar werd de
klankbordgroep betrokken bij het opstellen van een nieuw huishoudelijk reglement
met daarin aangepaste toelatingscriteria voor het buitengewoon lidmaatschap. De
voorzitter van de klankbordgroep VP maakte namens het VP deel uit van de
klankbordgroep van Defensie als onderdeel van de projectorganisatie die het
veteranenbeleid van Defensie evalueerde.
Ingestelde commissies
Om de taken van het Bestuur-VP te verlichten en om optimaal gebruik te maken van
de aanwezige deskundigheid en ervaring bij de lidorganisaties binnen het VP, wordt
voor een aantal belangrijke en soms complexe vraagstukken of projecten een
commissie ingesteld bestaande uit leden van het VP en Bestuur-VP. Door het
gebruiken van de deskundigheid in de lidorganisaties worden direct ook de belangen
van deze lidorganisaties behartigd. Zij denken immers zelf mee over de oplossingen
en/of beleid. De volgende commissies waren in 2016 actief:
Commissie Advies Nationale Veteranenbegraafplaats
Naar aanleiding van de presentatie van de
heer Spoelstra van de projectorganisatie
Nationale Veteranenbegraafplaats, is op 24
oktober 2014 de Commissie Advies
Nationale Veteranenbegraafplaats ingesteld,
De commissie heeft als taak:
Het adviseren van het Bestuur-VP en de
projectorganisatie Nationale Veteranenbegraafplaats over de ontwikkeling van een
nationale veteranenbegraafplaats binnen of
bij het Ereveld Loenen. De realisatie van de Veteranenbegraafplaats is nog lang niet
rond. Aan de realisatie zijn hoge kosten verbonden. Momenteel zijn de Stichting
belast met de Veteranenbegraafplaats en het vfonds nog aan het berekenen of de
Veteranenbegraafplaats realiseerbaar is.
11

Commissie ”Noodhulpteams “
In de Verenigde Staten is een organisatie Team Rubicon
(http://www.teamrubiconusa.org/) actief, die bestaat uit veteranen die hun militaire
vaardigheden en ervaringen koppelen aan zogenaamde “first responders” om snel
noodhulpteams te kunnen ontplooien om op deze manier op professionele wijze
noodhulp en/of technische kennis te kunnen bieden aan slachtoffers bij
natuurrampen, nationaal of internationaal. Het VP heeft op 18 maart 2016 een
commissie ingesteld om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is in Nederland
een soortgelijke organisatie op te richten; of het VP daar een initiërende rol in kan
vervullen of zelf gaat organiseren; en of een dergelijke Nederlandse organisatie
zelfstandig of als onderafdeling van Team Rubicon kan optreden.
De commissie komt tot de conclusie dat het wenselijk is om ook in Nederland een Team
Rubicon (TR NLD) op te richten. Mede ook omdat er bij veteranen een grote
betrokkenheid bij dit initiatief bestaat. Veel veteranen willen zich na hun uitzending(en)
en terugkeer in de maatschappij graag inzetten voor mensen, die het buiten hun schuld,
moeilijk hebben. Een dergelijk team zou dan kunnen samenwerken met of worden
geīntegreerd in bijvoorbeeld het Nederlandse Rode Kruis of andere
hulpverleningsorganisaties.
Inzet van een TR NLD zou dan kunnen plaats vinden in landen waar zelf geen TR
aanwezig of actief is. Tijdens de ALV van 18 november 2016 heeft de voorzitter van
de commissie het eindrapport nader toegelicht. Op basis van de resultaten heeft de
ALV besloten om over te gaan tot fase 2: het opstellen van een Plan van Aanpak met
tijd- en activiteitenpad en de commissie daar mee te belasten.
Commissie ” Borgen Belangen Eerste Generatie Veteranen“
Naar aanleiding van het BP is deze commissie op 17 juni 2016 ingesteld met het doel
te onderzoeken hoe de belangen van eerste generatie Indië-veteranen zolang
mogelijk te behartigen en ook na het opheffen van een lidorganisatie vanwege het
ontbreken van een bestuur, de (nagelaten) belangen van leden te blijven behartigen.
De V.O.C. hebben een belangrijke regionale functie voor de veteranen. De V.O.C. wil
zich inspannen om vanuit de Veteranenontmoetingscentra besturen van
veteranenverenigingen van met name eerste generatie veteranen te ondersteunen en
daarmee de bestuurlijke levensduur te verlengen. Lidorganisaties zijn bereid, indien
gewenst, identiteitsgroepen op te richten waarin, met behoud van hun eigen identiteit,
de ondersteuning en aandacht aan de overgebleven veteranen kan worden
voortgezet.
De betrokken verenigingen hebben maatregelen genomen om de bestuurlijke
ondersteuning binnen de verenigingen, regiment of krijgsmachtdeel te waarborgen en
daarmee ook de belangen van hun leden te kunnen blijven behartigen.
Tijdens de ALV van 18 november 2016 is het rapport besproken en de conclusies en
aanbevelingen zijn geaccordeerd.
Commissie “Vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van tweede generatie
veteranen door de lidorganisaties”
Van de veteranen van de missies vanaf Libanon (1979) neemt slechts ongeveer 20%
deel aan georganiseerde veteranenactiviteiten. De meesten beleven het veteraan zijn
passief of identificeren zich daar in het geheel niet mee. Overigens nemen zij vaak
wel ongeorganiseerd deel aan lokale en regionale veteranendagen, herdenkingen en
andere veteranenactiviteiten. Ondanks de lage organisatiegraad vraagt deze groep
steeds meer om erkenning, waardering en nuldelijnsondersteuning. Met name het
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vinden, binden en vervolgens boeien van veteranen die hebben deelgenomen aan
onder meer de missies UNTAC (Cambodja), IFOR, SFOR (vm Joegoslavië) en KFOR
(Kosovo) is een uitdaging.
N.a.v. het BP is op 7 juli 2016 deze commissie ingesteld met het doel veteranen uit deze
missies te vinden, te binden en te boeien en vervolgens lid van veteranenorganisaties te
laten worden, die op hun beurt weer aansluiting zoeken bij het VP. De commissie dient
haar rapport met de conclusies en aanbevelingen uiterlijk 1 april 2017 bij het bestuur in.
Commissie “Hoe de herdenking van Indië veteranen en nagelaten belangen in
de toekomst zeker te stellen”
Vanwege natuurlijk verloop, verminderde mobiliteit en een afnemende gezondheid
nemen steeds minder eerste generatie veteranen deel aan de herdenking voor de
gevallen militairen die in de periode 1945-1949 naar het voormalig Nederlands-Indië
werden gestuurd om daar het Nederlands gezag te herstellen. Er komt in de nabije
toekomst een moment dat er geen eerste generatie veteranen meer zijn om bij het
NIM in Roermond de gevallenen te herdenken. De aandacht verschuift dan naar het
op enigerlei wijze bieden van zorg en aandacht aan de overgebleven
partner/nabestaanden, het veiligstellen van de nagelaten belangen en het respect
voor hun inzet. De activiteiten van de NIM zijn er o.a. op gericht om tot in lengte van
jaren de herdenking bij het Nationaal Indië Monument te realiseren, bijeenkomsten en
herdenkingen te faciliteren, en zorg te dragen voor de instandhouding van het
Nationale Monument. De Stichting heeft het VP om advies gevraagd hoe dit kan
worden gerealiseerd in de toekomst.
N.a.v. dit verzoek heeft het VP op 18 november 2016 een commissie ingesteld die in
samenwerking met het NIM een advies opstelt hoe in de toekomst de Indië veteranen
blijvend kunnen worden herdacht. De commissie zal op 1 april 2017 haar rapport
indienen.
Daarnaast heeft de vice-voorzitter VP zitting in het comité Toekomstvisie NIM, waarbij
afstemming plaats vindt met de commissie.
Vervolgonderzoek over het geweld in het voormalig Nederlands-Indië
Naar aanleiding van het boek van dr. R. Limpach (De brandende kampongs van
Generaal Spoor), over het geweld in het voormalig Nederlands-Indië, heeft het kabinet
op 2 december 2016 aangekondigd dat er een breed vervolgonderzoek komt en dat de
veteranen daarbij worden betrokken. Op 16 december 2016 heeft het VP samen met de
bij het VP aangesloten landelijke Indië-veteranenorganisaties een brief gestuurd naar de
Ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Aanleiding is hun brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2 december
2016 inzake het vervolgonderzoek naar het geweld in periode 1945-1949 in NederlandsIndië. Het VP heeft de ministers gevraagd om gedurende het gehele onderzoekstraject
het VP te beschouwen als het primaire aanspreekpunt voor de Indië-veteranen en hun
nabestaanden. Het verzoek sluit aan op de toezegging dat de Indië-veteranen bij het
vervolgonderzoek zullen worden betrokken. Het VP krijgt in dat geval een coördinerende
en ondersteunende rol namens de Indië-veteranen en hun nabestaanden.
5. Representatie lid organisaties bij nationale en internationale evenementen
en in (overleg)fora.
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Herdenkingen en ceremonies
De leden van het Bestuur-VP namen deel aan een groot aantal activiteiten en
vertegenwoordigden de leden-VP bij tal van landelijke ceremonies en herdenkingen.
De leden van het VP werden hierover maandelijks geïnformeerd.
Enkele voorbeelden:
Bijwonen Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam, Den
Helder, Dodenherdenking op 4 mei in Loenen, de Boeg (voor het
Koopvaardijpersoneel) in Rotterdam en op de Grebbeberg, bevrijdingsdefilé op 5 mei
in Wageningen, de Nederlandse Veteranendag op 25 juni in Den Haag,
Veteranendagen van de krijgsmachtdelen, de herdenking einde WW II in Nederlands
Indië op 15 augustus in Den Haag en Den Helder, de Nationale Taptoe op 30
september in Rotterdam, de herdenking 7 December Divisie op 7 december en
diverse regionale veteranendagen. Ook is het VP sinds 2015 betrokken bij de
Belgische Nationale Herdenking in Brussel. In maart zijn op verzoek van vertrekkend
C-Landstrijdkrachten door zorg van het VP drie veteranendetachementen geleverd
om de commando-overdracht op te luisteren.
Net zoals in voorgaande jaren is voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei op de
Dam in Amsterdam en bij Prinsjesdag op 20 september in Den Haag door het VP een
erecouloir geleverd als deel van de afzetting.

De samenstelling, coördinatie en begeleiding van deze erecouloirs zijn door BureauVP en de commandant erecouloirs, naar ieders tevredenheid verzorgd.
Daarnaast werd vanuit de aangesloten
organisaties van het VP delegaties van
veteranen samengesteld die bij de medaille
uitreiking tijdens de Nederlandse
Veteranendag in Den Haag, aan veteranen
in werkelijke dienst, de
herinneringsmedailles uitreikten en ook
aanwezig waren bij het uitreiken van
herinneringsmedailles aan veteranen in
werkelijke dienst bij andere gelegenheden.

SPEERPUNT 2, ONDERSTEUNEN VAN HET VINDEN, VINDBAAR ZIJN, BINDEN
EN BOEIEN VAN VETERANEN DOOR DE LIDORGANISATIES

14

Doel: Het VP zal zich de komende vijf jaren inzetten om “de trotse veteraan”
met meerwaarde voor de maatschappij te positioneren. Een veteraan die zich
erkend en gewaardeerd voelt, en graag in contact is met andere veteranen.
Daarnaast de jonge generatie veteranen stimuleren om actief deel te nemen aan
veteranenactiviteiten.
Eén soort veteraan met maatwerk waar nodig
Met het in werking treden van de Veteranenwet zijn nu ook actief dienende militairen
met missie-ervaring veteraan. Het VP streeft er naar dat in de beleving van de
veteranen er maar één soort veteraan is met recht op dezelfde voorzieningen, zoals
onder meer het krijgen van verlof voor veteranenevenementen en de vergoeding van
reiskosten. Het VP heeft met alle betrokkenen en organiserende partijen overleg
gevoerd of de bestaande evenementen nog voldoen en of de invulling verbetering
behoeft met respect voor de verschillen in eisen en wensen van de respectievelijke
doelgroepen.
De wijze waarop de veteranen zich georganiseerd hebben, is van invloed op de wijze
hoe deze doelgroepen te bereiken.
Als basis dient ook hiervoor de volgende driedeling:
1.
eerste generatie veteranen, de veteranen van WO II, voormalig NederlandsIndië, Nieuw-Guinea en Korea tot 1979;
2.
tweede generatie veteranen, de veteranen vanaf 1979 (Libanon, vm.
Joegoslavië, etc.) tot 11 sep 2001(periode aan te duiden als de periode van de
“Vredesmissies”);
3.
derde generatie veteranen, veteranen vanaf 11 sep 2001 tot heden (Irak,
Afghanistan, Mali) periode aan te duiden als de periode van de “War on
Terror”.
Eerste generatie veteranen, betrokken tot het eind en hun belangen ook daarna
behartigd.
De eerste generatie veteranen is georganiseerd in missie-gebonden en in algemene
verenigingen. Het ledenaantal neemt snel af. Ook de bestuurskracht neemt snel af
door afnemende mobiliteit en natuurlijk verloop. De besturen worden steeds meer
gedragen door veteranen/militairen b.d. of tweede en derde generatie familieleden die
niet tot de doelgroep behoren maar uit respect ter ondersteuning bestuursfuncties
vervullen. Door het snel afnemende ledental zullen de komende vijf jaren
verenigingen of afdelingen van verenigingen worden opgeheven. Het VP streeft zo
lang als mogelijk naar een continuering van de belangenbehartiging voor deze
veteranen. Het Bestuur-VP heeft in overleg met de V.O.C. een plan opgesteld hoe de
besturen die daar behoefte aan hebben, regionaal te ondersteunen vanuit V.O.C. en
zo hun bestuurlijke levensduur te verlengen en de veteranen in hun woonregio te
binden. De wensen van de eerste generatie veteranen stonden hierbij centraal.
Daarin zijn de adviezen van de commissie ” Borgen Belangen Eerste Generatie
Veteranen“ meegenomen
Tweede generatie veteranen
Van de veteranen van de missies vanaf Libanon (1979) neemt slechts ongeveer 20%
deel aan georganiseerde veteranenactiviteiten. De meesten beleven het veteraan zijn
passief of identificeren zich daar in het geheel (nog) niet mee. Overigens nemen zij
vaak wel ongeorganiseerd deel aan lokale en regionale veteranendagen,
herdenkingen en andere veteranenactiviteiten.
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Ondanks de lage organisatiegraad vraagt deze groep steeds meer om erkenning,
waardering en nuldelijnsondersteuning. Het VP streeft er naar deze veteranen op
enigerlei wijze georganiseerd te krijgen maar op z’n minst betrokken. Met name het
vinden, binden en vervolgens boeien van veteranen die hebben deelgenomen aan
onder meer IFOR, SFOR en KFOR is een uitdaging. Veel militairen die uitgezonden zijn
geweest in de voornoemde missies maken/maakten deel uit van de regimenten en
korpsen van de Koninklijke Landmacht. Het is daarom te verwachten dat als zij lid willen
worden van een veteranenvereniging, zij zich zullen aansluiten bij de bestaande
verenigingen van de regimenten en korpsen en niet een eigen vereniging zullen gaan
oprichten. Om hen te vinden, te binden en vervolgens te boeien is de Commissie
“Vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van tweede generatie veteranen door de
lidorganisaties” ingesteld.
Derde generatie veteranen
Het VP heeft met Defensie geïnventariseerd hoe veteranen in werkelijke dienst beter
kunnen worden bereikt en betrokken bij diverse vieringen en herdenkingen. Voor
zover deze groep(en) veteranen georganiseerd is/zijn, is dit vooral in eenheid- en
missiegebonden groepen en via de social media. De OPCO’s vervullen een
belangrijke brugfunctie tussen veteranen in werkelijke dienst en postactieve
veteranen. In 2016 zijn door het VP verdere stappen ondernomen om vanuit de
OPCO’s meer aandacht te gaan besteden aan het deelnemen van jonge veteranen
(en ook veteranen in werkelijke dienst) aan veteranenactiviteiten. Zo is er een
periodiek overleg (PCO) van de plaatsvervangend commandanten van de OPCO’s
onder leiding van de plaatsvervangend CDS. De voorzitter VP, heeft verzocht om
samen met de directeur Vi en de projectleider van de NLVD, dit overleg bij te mogen
wonen om op deze wijze veteranen in werkelijke dienst via het PCO beter te
informeren over veteranenactiviteiten van veteranenverenigingen en hen daarbij te
betrekken. Daarnaast woonde Adviseur VP, André Odenkirchen, het reguliere overleg
van de OPCO adjudanten bij om binnen de OPCO’s veteranenontwikkelingen te
kunnen volgen.
De veteranenverenigingen van onder meer de krijgsmachtdelen, zijn de eerst
aangewezenen om derde generatie veteranen in werkelijke dienst te vinden en aan
zich te binden, en het contact ook in de postactieve fase in stand te houden. Met
name de transitiefase van actief naar postactief verdient daarbij aandacht om de
veteraan niet te “verliezen”. Daarnaast moet er voor de derde generatie veteranen
ook de mogelijkheid bestaan om zich per missie te organiseren en reünies te
organiseren. Het aansturen op eenheidsniveau in combinatie met het toegang bieden
tot de regeling reüniefaciliteiten is de sleutel om de derde generatie veteranen te
betrekken bij de veteranengemeenschap.
Van ‘proberen te binden tegen hun wil’ naar ‘beschikbaar zijn als ze er aan toe
zijn’
Daarnaast is er nog steeds een grote groep veteranen die niet is gevonden of zich
niet heeft laten binden. Zij zijn nog niet bezig met het ‘veteraan-zijn’. Voor deze groep
is van belang om als veteranenorganisatie vindbaar te zijn op het moment dat men
daar aan toe is. Dat doet het VP door er voor te zorgen in contact te komen met deze
doelgroep, en zo bij bepaalde activiteiten te betrekken, door b.v. presentie op
plaatsen waar deze veteranen komen zoals de motorbeurs en social media. Een
ander middel is hen faciliteiten beschikbaar te stellen die het eenvoudig maakt om
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tegen relatief lage kosten bijeenkomsten te organiseren, waarbij dan ook de relaties
welkom zijn en kunnen deelnemen.
Informatiewand VP, Banners VP

Met een modern ogende informatiewand met bijbehorende banners en beachflags
presenteerde het VP zich op diverse evenementen waar het publiek onder andere
geïnformeerd werd over de bij het VP aangesloten organisaties.
Het VP informeert de bezoekers over wat het VP is en waar het voor staat. Het
Bureau-VP heeft daarvoor presentatiemiddelen (onder meer banners en folders) en
een presentatiewand met periodieken van de lidorganisaties.
De evenementen waar het VP met de stand aanwezig waren: de motorbeurs in de
Jaarbeurs te Utrecht, de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 te Wageningen, de
Veteranendagen van de krijgsmachtdelen, de Nederlandse Veteranendag en de
Nationale Taptoe.
Aantal veteranen en missies in 2016
Nederland heeft ongeveer 115.250 veteranen, waarvan iets meer dan de helft sinds
1979 heeft deelgenomen aan meerdere vredesmissies in internationaal verband. De
Nederlandse krijgsmacht nam in 2016 deel aan 16 verschillende internationale missies.
(MINUSMA in Mali met 300 militairen, Irak met 185 militairen, Afghanistan met 100
militairen, EUTMS in Somalië met o.a. een marineschip, UNMISS in Zuid-Soedan met 6
militairen, Combined Maritime Forces in Bahrein, EUFOR in Bosnië met 3 militairen, EU
BAM in Gaza, UNDOF in Syrië/Israël met 2 militairen, KFOR met 5 militairen, Baltische
staten met 4 x F16, UNTSO in Libanon, Syrië en Israël met 12 militairen, EUBAM in
Libië met 1 militair, FSE Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten met 4 militairen,
EUTM en UNMAS in Mali met 1 militair, ACOTA in Uganda).
SPEERPUNT 3, COÖRDINATIE VAN EEN LANDELIJK DEKKEND EN
TOEKOMSTBESTENDIG NOS VP
Doel: In de komende vijf jaar zijn alle veteranen, frontlinieorganisaties, LZVpartijen, commandanten en andere nuldelijnsondersteuningssystemen bekend
met het nuldelijnsondersteuningssysteem van het VP voor veteranen weten
deze te benaderen en wordt samenwerking opgebouwd met
nuldelijnsondersteuningssystemen voor andere beroepsgroepen en
doelgroepen en zien alle commandanten nuldelijnsondersteuning als
toegevoegde waarde voor hun werkgeversverantwoordelijkheid.
17

In het Veteranenbesluit is het VP belast met de integrale coördinatie van de
nuldelijnsondersteuning aan veteranen. Uitgangspunt is en blijft de afzonderlijke NOS
van de lidorganisaties, ondergebracht in een integraal en landelijk dekkend NOS VP.
Het VP voert de integrale regie over de inrichting en de uitvoering van het NOS VP,
en de aansluiting daarvan op de professionele hulpverlening van het LZV. De
nuldelijnsondersteuning krijgt gestalte door de activiteiten van de lidorganisaties VP,
Veteranen Ontmoetingscentra, inloophuizen en het Vi.
Gelet op de waarde van het systeem voor de veteranenzorg en de verantwoordelijkheid die Defensie daarvoor heeft, financiert Defensie met ingang van 2016 drie jaren de
organisatie-, opleidings- en de inzetkosten van nuldelijnshelpers. Ter versterking geeft
het vfonds financiële ondersteuning voor de regionale nuldelijnsactiviteiten in dezelfde
periode. Hieronder valt de beschikbaarheid van nuldelijnsondersteuning van de V.O.C.
en de organisatie van regionale bijeenkomsten met nuldelijnshelpers en hulp- en
zorgverleners. Van de Nederlandse veteranen heeft ongeveer 5% PTSS.
Op 30 januari 2016 vond de landelijke
bijeenkomst Nuldelijnshelpers plaats op de
generaal-majoor Koot kazerne in Stroe.
Hiermee werd symbolisch het Project
Versterking Nuldelijnsondersteuning dat door
Projectleider Mettes van der Giessen
Veteranen werd geleid afgerond en het NOS
formeel belegd bij de vice-voorzitter van het
VP, Peter Klijn. De dag stond in het teken
van het thema verbinden. Verbinden van de
helpers onderling, tussen helpers en
coördinatoren en tussen NOS en relevante
partijen in het proces van de nuldelijnsondersteuning. Buiten het ontmoeten van en
bijpraten met collega’s werd er een actief en leerzaam programma geboden. De
deelname telde daarom mee voor de verplichte jaarlijkse onderhoudstraining om de
registratie bij de Basis als gecertificeerd nuldelijnshelper actueel te houden.
Tijdens de landelijke bijeenkomst Nuldelijnshelpers kreeg Mettes van der Giessen als
blijk van erkenning en waardering het Ereteken voor Verdienste in goud uit handen van
de HDP, Schout bij Nacht H. Itzig Heine. Een hoge ministeriële onderscheiding voor
mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Nederlandse krijgsmacht. Hij kreeg deze onderscheiding
voor zijn doorzettingsvermogen, assertief optreden en
vooral zijn wijze van leiding geven, waardoor er een
Nuldelijnsondersteuningssysteem is neergezet dat staat
als een huis, goed functioneert en zowel binnen als buiten
de veteranengemeenschap in hoge mate wordt
gewaardeerd voor zijn toegevoegde waarde.
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Partnerschap met de Nederlands talige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
De NtVP is een onafhankelijke vereniging, die streeft naar continue
kwaliteitsverbetering op het gebied van psychotraumatologie voor diegenen die zich
professioneel of binnen een professionele organisatie met psychotrauma
bezighouden. Dit betreft ook vrijwillige hulpverleners op dit werkterrein. In het jaarplan
voor 2016 is opgenomen dat er verdergaande samenwerking met de NtVP zou
worden gezocht. Doel van deze samenwerking is, om samen met zusterorganisaties
met een vergelijkbaar nuldelijns ondersteunings systeem, te komen tot een
onafhankelijk certificeringssysteem voor opvangmedewerkers. Dit zijn vrijwilligers die
zich inzetten in de nuldelijn zoals nuldelijnshelpers veteranen, opvangmedewerkers
Defensie (Collegiaal netwerk, vertrouwenspersonen), Politiebuddy’s,
Bedrijfsopvangteams KMAR en Politie, opvangmedewerkers Slachtofferhulp
Nederland, enz. Voor deze doelgroep bestaan opleidingen en trainingen waarvan de
kwaliteit niet onafhankelijk is vastgesteld.
In de toekomst kan het VP NOS gebruik maken van NtVP geaccrediteerde
trainingsmogelijkheden. Indien de nuldelijnshelper met goed gevolg de training heeft
afgerond en ervaring heeft opgedaan, wordt hij vervolgens NtVP gecertificeerd. In de
toekomst moet het dan mogelijk zijn om onze helpers niet alleen een gevarieerder
maar in sommige gevallen ook een meer gespecialiseerde training te geven. Tevens
kan de helper dan op verzoek breder worden ingezet. Bij de opstart van dit project op
22 september 2016 waren naast het VP/NOS ook de brandweer, politie, NS,
Slachtofferhulp Nederland en Artsen zonder Grenzen aanwezig. Gestreefd wordt in
2017 de eerste certificaten uit te kunnen reiken. Het VP is met de NtVP een
partnerschap aangegaan.
SPEERPUNT 4, HET VETERANEN PLATFORM 3.0 (Transparantie)
Doel: Om de interne en externe relaties te kunnen onderhouden dient het VP
transparant te zijn in missie, visie, beleid en uitvoering. Het VP is van en voor
de lidorganisaties. Ter ondersteuning van de lidorganisaties en om ze te
kunnen betrekken bij de besluitvorming van het Bestuur-VP dienen zij te
worden voorzien van historische en actuele informatie met betrekking tot de
veteranengemeenschap in het algemeen en het VP in het bijzonder. De
komende jaren wordt het VP transparanter en gaat ‘digitaal’.
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN
Bureau VP
Het Bestuur-VP wordt ondersteund door een Bureau-VP bestaande uit:
de heer J.J. (Sjaak) Severs, Hoofd Bureau VP; en
mevr. S. (Arja) van Leeuwen, medewerkster
Bureau-VP. Naast de administratieve
ondersteuning van zowel het Bestuur-VP als de
leden van het-VP was het Bureau-VP front office
van het VP voor alle binnenkomende berichten
inclusief de nuldelijnsondersteuning. Naast de
reguliere werkzaamheden is ook in dit verslagjaar
Bureau-VP weer nauw betrokken geweest bij de
voorbereiding en de uitvoering van de 12e
Nederlandse Veteranendag.
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Bestuur-VP
Het Bestuur-VP bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester
en 2e secretaris. Bestuursleden worden door de ALV gekozen uit de aangesloten
lidorganisaties. In 2016 waren zowel de vice-voorzitter als secretaris conform het
rooster van aftreden aan de beurt om af te treden. Zij waren beiden voor nog één
termijn herkiesbaar. Tijdens de Ledenvergadering op 17 juni 2016 zijn beiden
herkozen.
In 2016 werden de twee functies van algemeen bestuurslid niet ingevuld.
Het Bestuur-VP bestond in 2016 uit:
Voorzitter
H.J. (Hein) Scheffer
Vice-voorzitter
P.L.J. (Peter) Klijn
Secretaris
F.E. (Frans) Rondel
2e secretaris
G.A.F. (Gerard) Kuppen
Penningmeester G.H. (Hans) Peters
Daarnaast werd het Bestuur-VP
ondersteund door drie adviseurs en een
webmaster.

Ondersteuning Bestuur VP
de heer M. (Mat) Herben, adviseur;

de heer M. (Mettes) van der Giessen,
adviseur ;

de heer A. (André) Odenkrichen, adviseur;
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de heer M.Q. (Mark) Wouterse, webmaster.

Bedrijfsvoering VP
Om de bedrijfsvoering effectief en (kosten) efficiënt te maken is het Bestuur-VP en
Bureau-VP in 2015 gaan werken in de ‘Cloud’ op een eigen server. Daarmee werd
een goede archivering zeker gesteld en kunnen bestuursleden en werknemers VP
overal en te allen tijde bij de gegevens.
Website VP
De website van het VP (http://veteranenplatform.nl/) is modern en bevat verenigingsinformatie. De tweede secretaris van het VP houdt zich daar actief mee bezig. Er is een
link naar Facebook en Twitter, waardoor het VP ook hier t.a.v. het digitale tijdperk met
haar tijd mee is gegaan. Op de website is een eigen pagina ingericht over het NOS. De
pagina bevat een groot aantal artikelen en downloads als praktische informatie voor
nuldelijnshelpers. Deze website is bedoeld voor externe belanghebbenden en
belangstellenden. Het laat zien waar het VP voor staat, is wervend voor nieuwe
lidorganisaties en geeft algemene informatie van belang voor de lidorganisaties,
belanghebbenden en belangstellenden in de veteranengemeenschap.
Voor de lidorganisaties en Bestuur-VP is een aparte site gemaakt waarop een
afgeschermd gedeelte is ingericht. Deze ‘cloud’ is toegankelijk met een wachtwoord,
waardoor de aangesloten lidorganisaties en Bestuur-VP te allen tijde alle
beleidsdocumenten, diverse documenten en verslagen van het VP kunnen
raadplegen. Ook is in deze ‘cloud’ ruimte voor de lidorganisaties om daar hun eigen
documenten en publicaties op te slaan.
Met deze vernieuwingen streeft het VP ernaar dat nu ook jonge veteranen de website,
Facebook en Twitter meer gaan bezoeken dan in het verleden het geval was.
Instellen Raad van Advies
Het VP heeft een Raad van Advies (RvA) ingesteld. De Raad heeft een adviserende
rol als sparringpartner van het Bestuur-VP en dient ter vergroting van het draagvlak
van het VP bij de interne en externe partijen. Voor de samenstelling is gekozen voor
iemand uit de politiek, openbaar bestuur, het bedrijfsleven en militaire wereld.
De RvA bestaat uit 4 leden. Inmiddels hebben de heer drs. (John) J.C.G.M. Berends
MBA, burgemeester van Apeldoorn en generaal b.d. Peter van Uhm, voormalig
Commandant der Strijdkrachten zitting genomen in de RvA. Kandidaten voor de RvA
afkomstig uit de politiek en het bedrijfsleven zijn benaderd om zitting te nemen in de
RvA.
BRAINSTORMSESSIES DAGELIJKS BESTUUR
In 2016 heeft het bestuur twee “heisessies,” gehouden. Aan de orde kwamen actuele
zaken, beleidszaken en de evaluatie van het functioneren van het Bestuur-VP en
Bureau-VP. De evaluatie van het functioneren van het bestuur heeft geleid tot een
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verbeterde taakomschrijving van de bestuursleden en een profielschets van de
diverse functies binnen het bestuur. Beleidsmatig is gesproken over de Raamregeling
Reünie Faciliteiten, de invulling Raad van Advies, het Activiteitenplan 2016 en de
evaluatie van het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie. Op 5 juli 2016
werd een brainstormsessie gehouden over hoe activiteiten uit het Activiteitenplan,
voortvloeiend uit het BP, het beste kunnen worden ingevuld. Het Plan van Aanpak
werd aan de hand van de bevindingen aangepast.
Besloten is een werklast onderzoek uit te laten voeren naar de coördinatie van het
NOS en de werkzaamheden van het Bureau.
REALISATIE BELEIDSPLAN in het Activiteitenplan 2016
In het BP zijn de doelstellingen voor de komende vijf jaar vastgelegd.
De doelstellingen die het bestuur in 2016 wilde realiseren zijn vastgelegd in het
Activiteitenplan 2016. Per kwartaal is in dit Activiteitenplan aangeven, wanneer het
bestuur welke activiteit gerealiseerd wilde hebben. Hiervoor werd een plan van
aanpak opgesteld waarvan de voortgang bij iedere bestuurs- en ledenvergadering
werd besproken.
De geformuleerde doelstellingen voor 2016 zijn grotendeels gerealiseerd.
Het voor 2016 gestelde doel uit speerpun1 is gehaald. Het VP wordt gezien door de
stakeholders en andere partijen als een gewaardeerd en gerespecteerd
gesprekspartner als belangenbehartiger van veteranen en wordt gevraagd en
ongevraagd geïnformeerd en betrokken bij relevante besluitvorming.
Het voor 2016 gestelde doel uit speerpunt 2 is gedeeltelijk gehaald. Er zijn stappen
ondernomen om de beeldvorming van en over veteranen te verbeteren, veteranen te
vinden en te boeien in verenigingen en/of identiteitsgroepen. Veel veteranen uit de
tweede en derde generatie voelen zich nog geen veteraan en houden zich bezig met
voor hen andere belangrijkere zaken.
Het voor 2016 gestelde doel uit speerpunt 3 is gehaald. Er is inmiddels een landelijk
dekkend nuldelijnsondersteuningssysteem met 572 nuldelijnshelpers, waarvan 142
(nog) niet zijn gecertificeerd. Zij zijn opgenomen in de Digitale Sociale Kaart
Veteranen (DiSKv). De kwaliteit wordt geborgd door certificering door de NtVP.
Het voor 2016 gestelde doel uit speerpunt 4 is gehaald. Alle bij het VP aangesloten
organisaties hebben toegang gekregen tot een eigen afgeschermd deel van de
website waarop voor hen relevante documenten en informatie is en wordt geplaatst.
Daarnaast is er een publiekelijk toegankelijk deel waar iedereen informatie over het
VP kan verkrijgen. Door te gaan werken in een cloud is de bedrijfsvoering effectiever
en efficiënter geworden. Bestuursleden en leden van het -VP hebben hierdoor te
allen tijde toegang tot voor hen relevante documenten.
EINDEJAARSBIJEENKOMST
De laatste ALV van 2016, was de
Eindejaarsbijeenkomst. Deze
Eindejaarsbijeenkomst werd naast de vaste
vertegenwoordigers - en plaatsvervangend
vertegenwoordigers en voorzitters van de
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aangesloten organisaties bij het VP bezocht door vele civiele- en militaire
genodigden waaronder Kamerleden en vertegenwoordigers van de vier
krijgsmachtdelen.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter-VP, die
de aanwezigen een terugblik bood op 2016. In zijn
terugblik stond hij stil bij de slechte gezondheid van
onze ere-voorzitter, Ted Meines en het overlijden van de
voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Henk
Molenklamp, in mei van dit jaar. Vervolgens ging hij in
op het BP 2016-2020, met name op de vier daarin
beschreven speerpunten. Hij eindigde met een korte
vooruitblik naar komend jaar.
Tot slot wenst hij allen fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017 in goede gezondheid.

Sprekers
Als sprekers waren uitgenodigd de Nationale Ombudsman, Mr R. F.B. van Zutphen,
lgen b.d. M. de Kruif en Schout bij Nacht H. Itzig Heine.

De bijeenkomst stond ook in het teken van het afscheid nemen van vertrokken
vertegenwoordigers van: de Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend
personeel van de Koninklijke Marine (AVOM), de heer J. Hopster, van de VOMI NL,
de heer K. Orsel, van de FOVAM, de heer P.H. Verdegaal, van het COM, de heer R.
Korst en van de KVMO, de heer P. Stiphout.
Alleen de heren Orsel en Stiphout waren
aanwezig.
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Voorts werd aan Peter van Uhm door de vice-voorzitter VP een cheque van
vijfhonderd euro overhandigd aan de
ambassadeur van Hulphond Nederland,
generaal b.d. Peter van Uhm. Het bedrag
is de opbrengst van de verkoop van het
boek van generaal Van Uhm tijdens de
Landelijke Bijeenkomst van
Nuldelijnshelpers in januari 2016 en giften
van de deelnemers voor veteranen. Peter
van Uhm vertelde nogmaals het nut van
een hulphond voor de veteranen en
bedankte voor de bijdrage.

Legion of Honor Membership Award of the Chapel of four Chaplains
De onderscheiding werd dit jaar niet uitgereikt omdat
geen kandidaten zijn voorgedragen die voldeden
aan de gestelde criteria.

VERENIGINGSACTIVITEITEN
Ook in 2016 hebben de bij het VP aangesloten organisaties wederom een groot
aantal veteranenactiviteiten ontplooid. Hiermee werd weer bevestigd dat de
veteranenorganisaties hét instrument zijn om in contact te komen en te blijven met de
veteranen: zonder verenigingen, géén activiteiten. De drie-eenheid: VP, Defensie,
vfonds maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de erkenning,
waardering en (na)zorg voor de veteranen. Het VP is zeer dankbaar voor wat
Defensie en het vfonds op dit gebied deden voor de aangesloten organisaties en de
goede samenwerking waarin dit gebeurde.
FINANCIËLE VERANTWOORDING
Mede dankzij de subsidies van het ministerie van
Defensie en het vfonds, is het VP ook in 2016 in
staat geweest zijn doelstellingen op het gebied
van belangenbehartiging voor alle Nederlandse
Veteranen en hun relaties op een waardige wijze
gestalte te geven en te realiseren. De
Jaarrekening 2016 is in een separaat document
opgenomen.
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SLOTOPMERKING
Het VP heeft ook in 2016 weer een zeer druk, maar ook zeer productief jaar gehad.
Het VP wordt door onze omgeving erkend als belangrijke gesprekspartner als het
gaat om ontwikkeling van veteranenbeleid en de uitvoering daarvan. De verenigingen
hebben, als instrument om in contact te komen en te blijven met de
veteranengemeenschap, hun bestaansrecht wederom bewezen.
Het VP wil allen – organisaties én individuele personen – danken voor hun steun en
bijdragen aan dat wat het VP in 2016 heeft bereikt. Zonder deze steun was dat
allemaal niet mogelijk geweest. We rekenen op ieders steun om ook de volgende
jaren de doelstellingen van het VP te ondersteunen en daarmee de belangen van de
Veteranengemeenschap te dienen.

Doorn, 17 maart 2017.

H.J. Scheffer
Voorzitter

F.E. Rondel
Secretaris
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Bijlage A: overzicht van bij het VP aangesloten leden per 31 december 2016
1. Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel (AFMP)
2. Artillerie Veteranen Associatie (AVA)
3. Algemene Vereniging van Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke
Marine (AVOM)
4. Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)
5. Bond van Oud- Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)
6. Bond van Wapenbroeders (BvW)
7. Commandostichting/ Vereniging Veteranen Korps Commando Troepen
(COS/VKCT)
8. Federatie van verenigingen van Indië Militairen (FIM)
9. Federatie van Organisaties Voormalig & Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM)
10. Johan Willem Friso Vereniging (JWF)
11. Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse
Krijgsmacht (KVEO)
12. Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO)
13. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve officieren (KVNRO)
14. Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)
15. Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)
16. Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)
17. Netherlands Ex- Servicemen & Women’s Association in Australia (NESWA)
18. Politie Veteranen Platform (PVP)
19. Stichting Benteng
20. Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oud- Gedienden van de
Militaire Luchtvaart (MILU)
21. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940- 1945
22. Stichting Marechaussee Contact (SMC)
23. Stichting Reservisten Veteranen Nederland (SRVN)
24. Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)
25. Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel (VBM)
26. Vereniging Contact Oud- en actiefdienende Mariniers (COM)
27. Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD)
28. Vereniging Huzaren van Boreel (VHvB)
29. Vereniging Jonge Veteranen (VJV)
30. Vereniging Nederlands Nieuw- Guinea Militairen 1945-1962 (VNNGM 1945-1962)
31. Vereniging van Oud- Korea Strijders (VOKS)
32. Vereniging Oud-Leden 1 (NL) UN Signal Battalion (SigBat)
33. Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG) met daarin
opgenomen de Stichting Veteranen 5-5 RI
34. Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ)
35. Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke militairen der Koninklijke
Marine (Ex-Act KM)
36. Vereniging van Oorlogsvrijwilligers Engeland/ Schotland 1940-1947 (OVW EngSchotl)
37. Vereniging van Oud- Pontonniers en Torpedisten (VOPET)
38. Vereniging Veteranen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI)
39. Vereniging Oud Militairen Indiëgangers (VOMI NL)
40. Vereniging Veteranen en Oud- Militairen Korps Militaire Administratie (VVO-MA)
41. Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVRGJ)
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42. Veteranen Vereniging Regiment Genietroepen (VRG)
43. Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (VVRB&T)
44. Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV)
45. Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT)
46. Vereniging 1 (NL/BE) UN Transportbataljon
47. Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje
48. Wounded Warriors Nederland (WWNL)
Overzicht van bij het VP aangesloten buitengewone leden per 31 december
2016
1. Stichting Dutch Military Veterans
2. Stichting Me for You
3. Stichting Samenwerkende Veteranen Ontmoetingscentra
4. Stichting Regionale Veteranendag Noord West Veluwe
5. Stichting Limburgse Veteranendag
6. Stichting Veteranendag Arnhem
7. Vereniging de Gewonde Soldaat
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