MEER WAARDERING VOOR
ONBEKENDE HELDEN
"Er is leven na een carrière bij defensie."
Arie van Essen is Irak-veteraan en mo
menteel werkzaam bij Tangelo Software,
onderdeel van de VANAD Group en
lid van VNO-NCW Rotterdam. "Dit
bedrijf toont aan hoe je met veteranen
hoort om te gaan." VANAD Group
steunt als enige commerciële organi
satie de stichting 'Onbekende Helden'.

leving," vertelt hij uit eigen ervaring. "Militairen leven

in een andere wereld. Ze hebben op een militaire school
gezeten, ze hebben militaire vrienden. Bij terugkeer

moeten zij zich weer aanpassen aan het alledaagse leven.
Dat gaat in 98 procent van de gevallen goed, maar de

overige twee procent heeft nazorg nodig."

Begrip en draagvlak

Stichting Onbekende Helden slaat een brug tussen

bedrijven en veteranen, waarbij bedrijven hun netwerken

beschikbaar stellen in de zoektocht naar arbeidsplaatsen.
De stichting streeft naar meer begrip, draagvlak en

steun onder de Nederlandse bevolking voor veteranen.
Onafhankelijk van elkaar ontwikkelden Lex Oostendorp,

voormalig inspecteur generaal der krijgsmacht, en onder

In dit opzicht verschilt Nederland van landen als Amerika
en Engeland. "In Amerikaanse vliegtuigen wordt omge
roepen dat er een veteraan aan boord is. Zo extreem

nemers Fred Janssen en Jasper Schoenmakers initiatieven

hoeft het hier niet, er mag wel meer waardering en

bundelden zij de krachten in de 'Stichting Onbekende

Doorn houdt zich bezig met nazorg. De laatste jaren is

om teruggekeerde veteranen te ondersteunen. In 2015

Helden'. VANAD Group, een familieonderneming in de
informatie- en communicatietechnologie, steunt deze

stichting en heeft zeven veteranen in dienst. Een daarvan

begrip komen," aldus Van Essen. "Het Veteranenloket in

een positieve ontwikkeling ingezet. En een initiatief als

Onbekende Helden helpt enorm wat betreft bekendheid.
Bij de VANAD Group zijn nog eens tien arbeidsplaatsen

is Arie van Essen, salesmanager bij dochterbedrijf Tangelo

beschikbaar gesteld voor mensen met een militair ver

zending weer deel gaat uitmaken van de gewone samen-

voor alle partijen voordelig kan zijn."

Software. "Het is een ingrijpende transitie als je na uit

leden. VANAD Group laat zien dat werken met militairen
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