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Beste veteranen,
Ik hoop dat 2022 voor ons allemaal een goed en vooral gezond jaar wordt!
Nu het omikronvirus mee lijkt te vallen - het aantal besmettingen is hoog maar de
hoeveelheid ziekenhuisopnames valt relatief mee - krijgen we weer hoop op een normale
maatschappij waarin we meer bewegingsvrijheid hebben.
De themadag van Netwerk Veteranen FNV, die nu reeds tweemaal is uitgesteld, gaan we zo
snel mogelijk opnieuw plannen. De nieuwe datum zullen we aan jullie bekend maken.
Deze datum is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers die we op het
programma hebben staan.
Hoe we nu verder gaan?




Iedereen die zich heeft aangemeld, blijft op de lijst van deelnemers staan;
 Het bestuur gaat een nieuwe datum prikken;
 Het themadagprogramma blijft hetzelfde;
Kun je op de nieuwe datum niet aanwezig zijn? Dan ontvangen we graag een
afzegging als je je al hebt aangemeld;



Wil je op de nieuwe datum deelnemen, maar heb je je nog niet aangemeld? Dan kan
dat alsnog. In de desbetreffende nieuwsbrief wordt voor deze leden een
inschrijfformulier meegestuurd;
 Als er maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming van
coronabesmettingen (bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes) dan zullen wij jullie
hierover van tevoren informeren.

Heb je nog vragen over de themadag? Mail of bel (06-13618661) me dan! Ik hoop jullie in
goede gezondheid snel welkom te heten op onze themadag.
Met vriendelijke groet
John Knottenbelt
Voorzitter Netwerk Veteranen FNV

Oproep zorgonderzoek ISAF- en MINUSMA-veteranen
Dr. Emiel Maliepaard heeft ons Netwerk Veteranen FNV benaderd om mee te werken aan
een onderzoek naar de zorgbehoeften van vrouwelijke en mannelijke ISAF- en MINUSMAveteranen, dat wordt uitgevoerd door de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit
onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een advies van de Raad voor civiel-militaire Zorg
en Onderzoek (RZO) aan de Hoofddirectie Personeel.
DE NLDA wil graag een diverse groep veteranen - actief en postactief - interviewen over hun
ervaringen en mogelijke (breed gedefinieerde) zorgbehoeften voor, tijdens en na de
uitzending(en). Deelname is op basis van vrijwilligheid, anonimiteit en vertrouwelijkheid.
Natuurlijk werkt het Netwerk Veteranen FNV hieraan mee. Veteranen die ISAF- en/of
MINUSMA-ervaring hebben raden we aan om mee te doen aan dit onderzoek. Dit komt
namelijk zeker ten goede aan de soms noodzakelijke verbetering van de (na-)zorg van alle
veteranen. Ook problemen bij keuringen, wachttijden etc. kunnen in dit interview naar
voren worden gebracht.
Hieronder vind je voor de volledigheid de tekst van de informatiebrief over het onderzoek.

Informatiebrief Zorgbehoeften van vrouwelijke en mannelijke veteranen
Wat voor onderzoek?
De Nederlandse Defensie Academie voert tussen juli 2021 en juli 2023 een kwalitatief
onderzoek uit naar de zorgbehoeften van vrouwelijke en mannelijke veteranen. Doel van dit
onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen (inclusief mogelijk stressvolle
gebeurtenissen) en zorgbehoeften en welzijn van vrouwen en mannen voor, tijdens en na een
uitzending. Hiermee willen we ook onderzoeken of ervaringen en zorgbehoeften voor
mannen en vrouwen verschillen. We kijken zowel naar actieve als postactieve veteranen. Het
onderzoek gaat vooral over uw eigen zorgbehoeften. Populair gezegd: wat u nodig had om
uw welzijn te behouden of te verbeteren voor, tijdens en na een uitzending. Het is voor dit
onderzoek niet relevant of u nog in dienst bent van Defensie of niet en of u op dit moment
wel of geen zorgbehoefte(n) hebt.
Hoe werkt het onderzoek?

Dit onderzoek bestaat uit het afnemen van een interview (ongeveer 1,5 uur), het liefst faceto-face, met veteranen die uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan (ISAF) en/of Mali
(MINUSMA). Een interview vindt plaats op een locatie die u kiest. We vinden het wel
belangrijk om een rustige omgeving te hebben waar u vrijuit kunt praten met de interviewer
over uw ervaringen. Het interview wordt opgenomen zodat we tijdens het interview niet
hoeven mee te schrijven en goed kunnen luisteren naar uw ervaringen. De opname wordt
achteraf uitgeschreven door een transcriptiebureau. U ontvangt de uitgeschreven tekst via
de mail voor mogelijke correcties of aanvullingen. Wie kan er meedoen? Actieve en postactieve veteranen van ISAF en MINUSMA woonachtig in Nederland en wilsbekwaam. Om de
zorgbehoeften van mannen en vrouwen goed te vergelijken, zoeken we bij de mannelijke
veteranen vooral, maar niet uitsluitend, mensen die een gevechtsondersteunende of
ondersteunende functie hebben gehad tijdens een uitzending. We staan open voor
deelnemers uit alle krijgsmachtdelen. Voordat het interview van start kan gaan, dient u een
toestemmingsformulier te ondertekenen (zie de andere bijlage).
Privacy
Uw privacy is heel belangrijk voor ons. Externe interviewers met kennis van Defensie en/of
veteranen nemen ook een aantal interviews af en zullen vooraf een
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het interview wordt uitgeschreven door een
transcriptiebureau. Ook het bureau tekent een geheimhoudingsverklaring; uw persoonlijke
gegevens (naam, contactgegevens en, in geval van interview op uw woonlocatie, adres)
zullen NIET aan hen worden verstrekt.
Versie 16 nov 2021
In een eindrapportage worden citaten gebruikt uit interviews, deze zijn echter niet
herleidbaar tot u. Wij gebruiken natuurlijk pseudoniemen, nooit uw echte naam. Als uit het
interview een acuut gevaar blijkt voor u of een ander kan het onderzoeksteam besluiten
contact op te nemen met een relevante organisatie.
Bewaren van gegevens:
De uitgeschreven tekst en personalia worden, apart van elkaar, versleuteld bewaard. Het
toestemmingsformulier wordt fysiek bewaard in een afgesloten kast. Alleen het
onderzoeksteam heeft toegang tot uw data die tot 10 jaar na afloop van het onderzoek
bewaard worden. Na ontvangst en controle van de uitgeschreven tekst wordt de audioopname verwijderd.
Vrijwilligheid
Meedoen aan het onderzoek is op basis van vrijwilligheid. U bepaalt zelf of u meedoet aan dit
onderzoek. Voor aanvang van het interview wordt u gevraagd een toestemmingsformulier in
te vullen om uw deelname te bekrachtigen. Als u tijdens het onderzoek niet meer mee wilt
doen kunt u dit via de mail (voor, of binnen twee weken na het interview) of tijdens het
interview aangeven, u hoeft hiervoor geen reden te noemen.
NLDA Onderzoeksteam
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Nederlandse Defensie Academie. Het
onderzoeksteam bestaat uit Dr. Rene Moelker, Dr. Tessa op den Buijs, Dr. Manon Andres en
Dr. Emiel Maliepaard. Dit team zal zelf veel interviews afnemen, maar we zijn blij met de hulp

van een aantal kundige externe interviewers met Defensie en/of veteranenkennis. Heeft u
nog vragen over het onderzoek of uw privacy? Of wilt u graag deelnemen aan dit onderzoek
en had u zich nog niet aangemeld? Neem dan contact op met Dr. Emiel Maliepaard via
telefoon: 06-23658230 of e-mail. Schroom niet om dit document door te sturen naar je (ex)collega’s!

Veteranendag 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 gaat de Nederlandse Veteranendag hopelijk weer door! Noteer
deze datum alvast in jouw agenda. Ons Netwerk Veteranen FNV zal aanwezig zijn. Wij staan
te popelen om je te ontvangen in onze tent op het Malieveld in Den Haag.
FNV-congres
Op 12 en 13 april houdt de FNV in Utrecht haar vierjaarlijkse congres met als thema ‘Jij
maakt de toekomst’. Ons Netwerk Veteranen FNV zal ook op dit congres aanwezig zijn.
Omdat de FNV waarde hecht aan de inbreng van haar netwerken, hebben wij vijf plaatsen
toebedeeld gekregen. Hierdoor kunnen wij deelnemen aan diverse workshops en de
belangen van onze veteranen behartigen

-------------------------------------------------------------------------------------------Ledenwerving Netwerk Veteranen FNV
Sinds 2015 is Netwerk Veteranen FNV actief binnen de FNV. Bij dit netwerk kunnen
veteranen die in het bezit zijn van een Veteranenpas zich gratis laten registreren. Het gaat
om leden van alle FNV-sectoren die een pas hebben. Ken je veteranen die nog niet bij ons
zijn aangesloten, maar wel lid zijn van de FNV? Wijs hen dan op deze mogelijkheid!
Het lidmaatschap is gratis voor FNV-leden.
Als lid krijg je toegang tot Netwerk Veteranen FNV en word je ook vertegenwoordigd door
dit netwerk. Je kunt binnen de FNV je stem laten horen of om steun vragen. Dankzij zijn
expertise kan het netwerk al jouw vragen op veteranengebied beantwoorden. Indien nodig
wordt je doorverwezen naar de desbetreffende afdeling binnen de FNV of naar een externe
instantie. Je kunt ook terecht voor de beantwoording van vragen op juridisch terrein.
Registreer je nu als lid via onze website:
www.netwerkveteranenfnv.nl

