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Geachte voorzitter, 

Met deze brief bied ik u het Convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van 
ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’ aan (bijlage 1). Dit 
convenant is opgesteld vanuit de bijzondere solidariteit met en ereschuld aan de 
oorlogsgetroffenen en deelnemers aan het voormalig verzet uit de Tweede 
Wereldoorlog en de daaropvolgende koloniale oorlog in voormalig Nederlands-
Indië. Het oorlogsleed werkt door bij (een deel van) de tweede generatie en dit 
verdient erkenning. Ook zij moeten kunnen rekenen op gepaste immateriële 
ondersteuning bij het verwerken van dit leed. 
 
Voorliggend convenant is gebaseerd op een onderzoek naar de hulpvragen en 
behoeften van de tweede generatie oorlogsgetroffenen en hoe een passend 
aanbod aan ondersteuning eruit zou kunnen zien1 (bijlage 2). Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita 
en het Nederlands Veteraneninstituut. Het convenant bouwt tevens voort op de 
expertise en het huidige aanbod van ondersteuning van deze instellingen.  
Het convenant is op 8 juni 2022 ondertekend door Stichting ARQ, Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk, het Nederlands Veteraneninstituut, Stichting Pelita en het 
ministerie van VWS. Het gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 
2027. Op korte termijn wordt het gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
In het convenant hebben VWS en de organisaties (financiële) afspraken gemaakt 
over wat een vindbaar en toereikend aanbod van immateriële ondersteuning 
inhoudt, te weten een vindbaar loket voor hulpvragers en professionals, een 
bijscholingsaanbod voor de reguliere zorg en ondersteuning, een basisaanbod van 
sociale dienstverlening en specifiek maatschappelijk werk. Ook is voorzien in een 
evaluatie van de uitvoering van het convenant. 
 

 
1 Rapport ‘Vragen onder de Naoorlogsgeneratie. Verkennend onderzoek naar de hulpvragen 
en behoeftes onder de naoorlogse generatie’, Leyden Academy on Vitality and Ageing, 16 
april 2021 
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Met de ondertekening van dit convenant markeer ik dat het ministerie van VWS 
een bijzondere verantwoordelijkheid voelt voor de problematiek van de tweede 
generatie oorlogsgetroffenen die voortvloeit uit de Tweede Wereldoorlog en de 
daaropvolgende koloniale oorlog in voormalig Nederlands-Indië. 

Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport 
 
 
 
 
 
 
Maarten van Ooijen


