en de
nuldelijnszorg
veteranen
Aoo Bert Oost, nuldelijnszorger
Beeld en Copyright o.a. Mediacentrum Defensie

Achter de schermen van ons regiment gebeurt veel meer
dan bij de meeste regimentsleden bekend is. Eén van
die zaken is de participatie van ons regiment in de nuldelijnsondersteuning veteranen zoals deze recentelijk is
ingericht. Als één van de nuldelijnszorgers wil ik u nader
informeren over onze veteranenvereniging, het nuldelijns zorgsysteem, de opleiding tot nuldelijnszorger en hoe
die taken binnen ons regiment er uit kunnen gaan zien.

Allereerst wil ik even terug gaan in de
geschiedenis. (Dat ben ik aan mijn stand
als voormalig regimentsadjudant wel een
beetje verplicht). De eerste veteranenverenigingen binnen ons regiment bestaan al
heel lang en werden voor zover bij mij bekend ‘op eigen houtje’ opgericht door de
veteranen zelf. Die verenigingen werden
reüniecommissies genoemd.
Die ‘oude veteranen’ zijn personen die
uitgezonden zijn geweest naar (voornamelijk) Nederlands-Indië. Die oude veteraan had één uitzending gedaan, maar
dat was er dan wel één die veel langer
duurde dan waar de huidige militair mee
te maken krijgt, soms wel 2 of 3 jaar.
Geen wonder dat de onderlinge band met
de collega’s waar je gedurende zo’n lange
tijd in den vreemde mee opgetrokken had

een hechte band was en dat men zich
ook sterk verbonden voelde (en voelt)
met de missie en zelfs locatie waar men
zijn uitzending doorbracht; zo zijn/waren
dat binnen ons regiment de reüniecommissies AHK Batavia, C-Div (1 Div 7 Dec),
T-Brigade (T, U, V, W, en Y brigade), 42
ZIBVa en 43 ZIBVa, Vbdd KNIL. (ZIBVa
= verbindingsafdeling van een zelfstandige Infanterie brigade). Bij missies van
recentere datum ziet men wel dat er per
missie een veteranenvereniging opgericht
wordt, je kunt daarbij denken aan 1(NL)
UN Signal Bn en de Identiteitsgroep
Steenrode Baretten, maar niet meer per
locatie of tijdsblok.
Bij de hedendaagse missies zie je dat
verschijnsel eigenlijk niet meer, ook al omdat, en dat is met name bij ons regiment

(en andere ondersteunende regimenten)
het geval, de militairen slechts voor de
duur van de uitzending (inclusief voorbereidings- en afwikkelingsperiode) bij een
bepaalde eenheid geplaatst worden.
Verder wordt de huidige militair vaak geconfronteerd met meerdere uitzendingen.
Dat maakt het naderhand ook lastig om
eventuele contacten en reünies te blijven
onderhouden. Naar mijn mening is het
de taak van een regiment en in ons geval
natuurlijk de taak van het Regiment Verbindingstroepen om de organisatie te zijn
waar de verbindelaar-veteraan op terug
kan vallen. Die verantwoordelijkheid is in
het verleden ook opgepakt.
Daar waar er behoefte was ondersteunde/faciliteerde het regiment de behoeften van de diverse reüniecommissies en
veteranenverenigingen.
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“Inmiddels
bestaat de
VVPRV dus
al weer ruim
3 jaar en is
druk bezig
haar doelstellingen te
verwezenlijken.”

Later ontstond er een werkgroep Veteranen die ressorteerde onder de Stichting
Regiment Verbindingstroepen (de SRV).
Lkol b.d. Jan de Raadt, elnt b.d. Jaap
Scheeres, aoo b.d. Nico Roode en de
inmiddels overleden aoo b.d. Ben v.d.
Vorst hebben jarenlang als werkgroep
veteranen binnen de SRV de jaarlijkse
Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst
grotendeels georganiseerd. In de periode
dat lkol Cees Jongerius regimentscommandant was heeft de werkgroep veteranen zich aangesloten bij het Veteranenplatform (VP). Dit kon omdat we aan de
door het Veteranenplatform gestelde eisen voldeden (bijv. ingeschreven zijn bij de
Kamer van Koophandel en een minimaal
aantal veteranen vertegenwoordigen).
Begin 2012 kwam Staf CLAS met de eis
dat ieder regiment per 1 januari 2013 een
zelfstandige veteranenvereniging moest
hebben. De belofte dat een regiment anders geen recht meer had op vergoeding
vanuit de CLAS bij het organiseren van
veteranenactiviteiten was daarbij een flinke stok achter de deur. (Overigens vind ik
dat al een reden waarom ieder regimentslid lid zou moeten zijn van onze VVPRV,
voor € 10 aan contributie geeft CLAS
een substantiële bijdrage en daarmee kan
de VVPRV meer en mooiere activiteiten
organiseren dan nu het geval is).

OPRICHTING VVPRV
Op 15 mei 2012 is de Vereniging van
Veteranen en Postactieven van het Re-
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giment Verbindingstroepen (de VVPRV)
notarieel vastgelegd zodat de oprichting
een feit was. Hierbij is een bewuste keuze
gemaakt om ook de postactieven (zonder
uitzendervaring/veteranenstatus) bij deze
vereniging te betrekken. Het regimentsgevoel zou aardig bekoelen als we deze
vrij grote doelgroep, bij herdenkingen
zouden moeten weren (of hun deelname
als regiment zelf zouden moeten bekostigen). Inmiddels bestaat de VVPRV dus
al weer ruim 3 jaar en is druk bezig haar
doelstellingen te verwezenlijken.
Die doelstellingen zijn:
• Het onderhouden van contacten met
de veteranen en postactieven van het
Regiment Verbindingstroepen.
• Het behartigen van de belangen van
de leden voor zover dat binnen haar
vermogen ligt; en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De VVPRV tracht dit doel onder meer
te bereiken door:
• Haar aansluiting bij het Veteranenplatform.
• Het periodiek organiseren van reünies
en/of andere bijeenkomsten ten behoeve van haar leden.
• Het uitgeven van nieuwsbrieven en het
verschaffen van een platform voor contacten tussen haar leden met behulp
van de sociale media op het internet.
• Het inrichten van een nuldelijnszorg
netwerk

DE NULDELIJNSZORG
In dit artikel wil ik meer informatie verstrekken over het inrichten van dit nuldelijnszorg netwerk.
In het verleden is er naar mijn mening
nooit veel aandacht geweest voor veteranenzorg. De problemen die veteranen
hadden werden nauwelijks onderkend of
gerelateerd aan de gebeurtenissen waar
veteranen mogelijk mee te maken hadden gekregen. Pas een aantal jaren na
terugkeer van Libanonveteranen drong
het bij een aantal mensen door welke
impact een uitzending op mensen kan
hebben en dat dit gevolgen heeft voor de
veteraan en zijn/haar directe omgeving.
Defensie voelde zich echter nog steeds
niet verantwoordelijk. Dat is pas recent
veranderd; door politieke ontwikkelingen
op veteranengebied is de zorg voor veteranen sinds 2014 formeel verankerd in de
Veteranenwet.
Bovendien heeft de minister van Defensie
tijdens de Nationale Veteranendag in den
Haag in 2013 al gezegd dat ook de actief dienende militair met uitzendervaring
recht had op de veteranenstatus. Vanaf
dat moment had Defensie dus wel de
zorg over ca 30.000 actief dienende veteranen. Die zorg heeft de C-LAS toen belegd bij haar korpsen en regimenten met
daaruit voortvloeiend dus de maatregel
dat deze korpsen en regimenten feitelijk
de opdracht kregen om veteranenverenigingen op te richten. Daarbij kregen alle
regiments- en korpscommandanten tevens de opdracht om nuldelijnszorg voor
veteranen op te zetten en te waarborgen.
Vandaar dat v.w.b. ons regiment de werkgroep veteranen zoals die als onderdeel
van de SRV ressorteerde, omgebouwd
moest worden naar een vereniging.
Landelijk gezien veranderde er met het in
werking treden van de Veteranenwet ook
het een en ander. De veteraan die vragen
heeft over (na)zorg hoeft niet meer te bellen met diverse instanties zoals het Veteranen Instituut (VI) of Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP). Daar waar de veteraan (in beginsel de persoon die niet meer
in actieve dienst is; voor de actief dienen-

de veteraan staat er momenteel het zgn.
‘Collegiaal netwerk CLAS’ in de steigers)
behoefte heeft aan begrip, een luisterend
oor etc. komt de nuldelijnszorger in beeld.
Zoals eerder gememoreerd heeft C-LAS
de nuldelijnszorg belegd bij de regimen-

ten en korpsen.
Het Veteranen Platform heeft hierin een
coördinerende rol. Inmiddels hebben veel
veteranenverenigingen en ontmoetingscentra opgeleide nuldelijnszorgers die
zich inzetten voor de eigen leden (organisaties als Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO) doen
dat al jaren voor hun eigen achterban) en
veteranen in hun omgeving (het Veteranen
Platform (VP) streeft er naar dat de nuldelijnszorgers voornamelijk regionaal gaan

werken). Door al deze ondersteuners met
elkaar te verbinden in een netwerk kan iedere veteraan en zijn/haar relaties in de
eigen omgeving een nuldelijnszorger vinden. Op zoek naar een nuldelijnszorger in
uw omgeving? Dat kan eenvoudig via je
eigen veteranenvereniging of de Digitale
Sociale Kaart Veteranen (DISKv).
Deze is te vinden op de website van
DISKv, www.disk-veteranen.nl.
De nuldelijnszorger ondersteunt en begeleidt u eventueel naar hulp, maar is zelf
geen hulpverlener. In beginsel kan iedereen nuldelijnszorger worden, maar enige
affiniteit met veteranen en uitzendervaring
is natuurlijk wel gewenst. Mocht u interesse hebben om nuldelijnszorger te worden
of informatie daarover willen, dan kunt
u zich wenden tot de vice-voorzitter (en
tevens coördinator van de nuldelijnszorg
van de VVPRV) lkol b.d. Hans Peters. Die
zal dan een afspraak maken voor een gesprek om samen met u de conclusie te
trekken of dit inderdaad iets is dat bij u
past. Daarna volgt aanmelding bij het VP
en krijgt u, om de kwaliteit te waarborgen
d.z.v. instructeurs van ‘de basis’ (locatie waar het VP werkt/een instelling
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voor psychologische hulp- en dienstverlening) een training van
in totaal 3 dagen. Gedurende die training is er aandacht voor
gesprekstechnieken (bij de meeste militairen is die natuurlijk al
goed ontwikkeld). Verder is er uitleg over allerlei instanties die
de veteraan kunnen steunen en wordt men gewaarschuwd voor
eventuele valkuilen die u op uw pad als nuldelijnszorger tegen
kunt komen. Na het volgen en afronden van deze training krijgt
de nuldelijnszorger een certificaat en een coin en staat hij/zij geregistreerd bij het VP en het Veteranenloket VI. Om current te
blijven dient de nuldelijnszorger daarna minimaal 1 x per jaar een
regionale bijeenkomst bij te wonen.

Bij zo’n bijeenkomst treft men nuldelijnszorgers van andere eenheden of instellingen, kunnen ervaringen (casuïstiek) gedeeld
worden en zijn er ook aan veteranenzorg gerelateerde hulpverleners aanwezig die informatie geven. Dit alles kost naast tijd natuurlijk ook geld. Het VP is van mening dat vrijwilligerswerk wel
tijd mag kosten, maar geen geld, vandaar dat de gemaakte kilometerkosten gedeclareerd kunnen worden. (Dat geld komt voor
een groot deel uit het veteranenfonds).
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat, voor zo ver bij mij bekend, er nog weinig beroep gedaan wordt op de nuldelijnszorg
(de oude contacten die in het verleden opgebouwd zijn door verenigingen als BNMO, Marinierscontact etc. niet meegeteld).
Dat kan natuurlijk komen doordat het bestaan van deze vrijwilligers nog niet erg bekend is; het kan natuurlijk ook zijn dat de
veteraan zijn weg naar het VI vind zonder de hulp van een nuldelijnszorger. Sinds de opening van het Veteranenloket hebben
die namelijk wel te maken gekregen met vele honderden aanmeldingen (er zijn daar inmiddels meer medewerkers aangetrokken
omdat het aantal hulpvragen de verwachtingen ruim overtreft).
De tijd zal ons leren hoe e.e.a. zich in de toekomst zal ontwikkelen. Als nuldelijnszorger binnen de VVPRV willen we wel aan
onze bekendheid gaan werken. Zo waren/zullen we dit jaar met
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een stand te vinden zijn op evenementen als het bevrijdingsdefilé
in Wageningen, de Nationale Veteranendag in Den Haag en de
Veteranendagen zoals die door CLAS georganiseerd gaan worden. Verder zijn er plannen om op regelmatige momenten (eens
per maand ?) een inloopmoment te plannen voor onze eigen veteranen in de regio Amersfoort. Momenteel zijn daar gesprekken
over met het bestuur van onze onlangs geopende Historische
Collectie van het Regiment Verbindingstroepen.
Verder onderhouden wij als nuldelijnszorgers contacten in onze
eigen regio door het bezoeken van een Veteranen Café, het deelnemen aan regionale herdenkingen en het informeren van
lokale autoriteiten en hulpverleningsinstanties zodat die ook
van ons bestaan op de hoogte zijn.
Landelijk gezien streeft men naar een netwerk met zo’n 500 nuldelijnszorgers. Op dit moment draagt de VVPRV daar met 4 gecertificeerde medewerkers een klein steentje aan bij.
Verder zijn er inmiddels nog wat regimentsleden die aangegeven
hebben om namens de VVPRV nuldelijnszorger te worden. U begrijpt, de ontwikkelingen, ook op het gebied van veteranenzorg,
staan niet stil.
Op de website www.vvprv.nl vindt u meer informatie en contactgegevens van de nuldelijnszorgers voor ons regiment.
Als u niet over internettoegang beschikt kunt u contact
opnemen met de coördinator nuldelijnszorg, lkol b.d.
Hans Peters op telefoonnr. 06 10563699.

Adjudant Bert Oost heeft in zijn
loopbaan bij het Regiment Verbindingstroepen al veel functies doorlopen,
waaronder instructeur, commandofuncties en regimentsadjudant. Hij is uitgezonden geweest naar Sinaï (MFO),
Bosnië (KFOR/SFOR) en Irak (SFIR).
Sinds augustus 2015 is hij loopbaanbegeleider onderoff vbdd bij Staf CLAS.

