
 
 
 
 

Werkgroep Ouderenbeleid 

PvdA Drenthe 

 
 

 
 

 
 

Waar we ons mee bezig  

hebben gehouden  

in 2015 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      



Een terugblik op het jaar 2015 
 

Het aandeel ouderen in Drenthe neemt sterk toe. 
Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van 
Drenthe ouder zijn dan 65 jaar. Velen van hen zijn 
actief, staan midden in de samenleving en redden 
zich prima.  

Hoe verschillend ze ook zijn, ouderen hebben één 
ding gemeen: er komt een moment – voor de één 
eerder dan voor de ander – dat de gezondheid 
achteruit gaat, de mobiliteit afneemt en het meedoen 
in de samenleving moeilijker wordt. Een deel van 
hen zal afhankelijk worden van ondersteuning en 
zorg door anderen.  

Voorop moet staan, dat iedere oudere recht 
heeft op een zo waardig mogelijke ‘oude dag’. 
Een waardig ouderenbeleid is nodig om dat 
mogelijk te maken. 

 

Dit jaarverslag wil laten zien hoe de 
Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe (in 
dit jaarverslag verder Werkgroep genoemd) 
heeft geprobeerd daar een steentje aan bij te 
dragen. 

                                            10 februari 2016 

  

Notitie Waardig Ouderenbeleid  
 

 

In deze notitie heeft de Werkgroep 11 elementen 
van waardig ouderenbeleid benoemd en voor wat de 
zorg betreft, ook uitgewerkt.  

Ouderenbeleid behoort samenhangend beleid te 
zijn, waarbij de verschillende onderdelen als zorg, 
welzijn, huisvesting, bejegening, financiën en 
meedoen in de samenleving, in hun onderlinge 
verband worden bezien. Dat inzicht begint weer 
langzaam terrein te winnen, nu ook de Tweede 
Kamerfractie van de PvdA onlangs gepleit heeft voor 
een samenhangende visie voor ouderen. 

De notitie is overhandigd aan partijvoorzitter Hans 
Spekman en Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.  

 
Actiepunten ‘Langer zelfstandig wonen’ 
 

 

 
Lees meer op de website: 
 

 Onze notitie ‘Waardig ouderenbeleid’ 
overhandigd aan Hans Spekman en Otwin 
van Dijk 

 

 PvdA wil dat meer mensen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen 

 

 PvdA in Drenthe: Extra aandacht voor 
leefbaarheid bij langer zelfstandig wonen 

 

Het grootste deel van de ouderen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het kabinet zet 
daar ook op in. Samen met de ‘Werkgroep Actief & 
Dichtbij’ van PvdA Drenthe heeft de Werkgroep op 
27 oktober een goed bezochte bijeenkomst voor 
leden van de PvdA Drenthe georganiseerd.  

Marnix Norder (foto), voorzitter van het 
‘Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen’, schetste 
uitvoerig waar we aan moeten denken als het gaat 
om het bevorderen van het zelfstandig wonen.  

De bijeenkomst leidde tot een lijst met actiepunten 
die als leidraad dient voor de inzet van de PvdA in 
Drenthe. 

 
Promotie van de blijverslening 
 

Op 9 november werd de landelijke ‘blijverslening’ in 
het leven geroepen. Mensen kunnen een lening 
onder gunstige voorwaarden krijgen om hun eigen 
koophuis zo aan te passen, dat zij er langer in 
kunnen blijven wonen. Als uitvloeisel van de 
bijeenkomst op 27 oktober is actie gevoerd om alle 
fracties van de PvdA in Drenthe te bewegen zich 

http://lnq.me/nJktTe
http://lnq.me/nJktTe
http://lnq.me/nJktTe
http://lnq.me/NnXcK7
http://lnq.me/NnXcK7
http://lnq.me/enX5wY
http://lnq.me/enX5wY
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vóór het beschikbaar stellen van de blijverslening uit 
te spreken. Dat is gelukt. 

 

  PvdA in Drenthe pleit massaal voor de 
blijverslening 

Actiepunten ‘Toegankelijker Drenthe’ 
 

 

 
 
Lees meer op de website: 
 

 Drenthe toegankelijker maken voor minder 
mobiele inwoners en toeristen 

 

 Actiepunten Toegankelijkheid 
 

 De aanhoudende discussie over de 
mantelzorgboete doet niemand goed 

 

 Laat de mantelzorgers ook onze zorg 
blijven 

Willen we inzetten op langer zelfstandig wonen èn 
op meedoen aan de samenleving, dan is het nodig 
om de toegankelijkheid van o.a. gebouwen, 
openbare ruimte en websites te verbeteren. 
Drempels moeten letterlijk en figuurlijk uit de weg 
geruimd of voldoende verlaagd worden. Op de 
bijeenkomst op 27 oktober is daartoe een voorlopige 
actielijst ‘Toegankelijkheid’ opgesteld, waarbij onder 
meer is uitgesproken om van Drenthe de meest 
toegankelijke provincie te maken. Voor mei 2016 
staat een vervolgbijeenkomst gepland.  

 

Protest tegen de ‘mantelzorgboete’ 
 

De Werkgroep heeft zich aangesloten bij de grote 
schare organisaties en personen die geprotesteerd 
hebben tegen het voornemen van het kabinet om te 
korten op de AOW-uitkering, wanneer een 
mantelzorger en zijn vader of moeder het huis gaan 
delen.  

Dit voornemen staat haaks op het idee van de 
Werkgroep, dat het de mantelzorger juist 
gemakkelijker gemaakt moet worden in plaats van 
verdere drempels op te werpen. 

Het kabinet heeft het voornemen enkele jaren 
uitgesteld in afwachting van nader onderzoek. 

 

Het verdwijnen van de ‘blauwe envelop’ 
 

 

 

 

Lees meer op de website: 

 Onze brief aan de Nationale Ombudsman 
 

  Onze hoop gevestigd op het onderzoek van 
de Nationale Ombudsman 

 
 
 
 
 
 

 

De digitalisering van allerlei diensten verloopt in 
hoog tempo. Daarbij wil nog wel eens over het hoofd 
worden gezien, dat toch nog veel ouderen zich niet 
op internet begeven of er niet vaardig genoeg op zijn 
en dat het ook niet aan te leren is. Bovendien 
kunnen ouderen, die wel met internet om kunnen 
gaan, door toenemende beperkingen het vermogen 
verliezen te internetten.  

De Belastingdienst is – door een aanpassing van de 
wet gemachtigd – van plan op middellange termijn 
geheel over te gaan op digitalisering van het verkeer 
met belastingplichtigen. De Werkgroep heeft de 
Kamerfractie voorgehouden dat er een mogelijkheid 
moet blijven voor schriftelijk verkeer voor wie niet 
met internet overweg kan. 
De Werkgroep heeft zijn argumenten voorgelegd 
aan de Nationale Ombudsman, die inmiddels bezig 
is met een onderzoek. 

 

Zorgen over ouderenmishandeling 
 

Ouderenmishandeling is een duidelijk voorbeeld van 

http://lnq.me/TenXuB
http://lnq.me/TenXuB
http://lnq.me/nn3Wzz
http://lnq.me/nn3Wzz
http://lnq.me/NDnXKK
http://lnq.me/NnHFkO
http://lnq.me/NnHFkO
http://lnq.me/enXgFT
http://lnq.me/enXgFT
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2015/11/24/onze-brief-aan-de-nationale-ombudsman/
http://lnq.me/nXwlD7
http://lnq.me/nXwlD7
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het ernstig aantasten van iemands waardigheid. 
Onderzoek wijst uit dat ouderenmishandeling vaker 
voorkomt dan gedacht.  

De Werkgroep heeft er aandacht aan besteed. 
Omdat het rijk in 2015 een voorlichtings- en 
bewustwordingscampagne heeft gestart, heeft de 
Werkgroep geen actie ondernomen.  

 

Lees meer op de website: 

  Groot onderzoek naar voorkomen van 
ouderenmishandeling 

 

 
 

Lees meer op de website: 

 Graag ook aandacht en meer koopkracht 
voor niet-werkenden bij belastingherziening 

 Waarom delen wij nauwelijks in de 
welvaart? 

 Koopkrachtverbetering gaat in 2016 
grotendeels aan ouderen voorbij 

Vermindering van koopkracht van 
ouderen  
 

De koopkrachtontwikkeling van ouderen en van 
mensen met een uitkering is de afgelopen jaren iets 
meer achteruit gegaan dan die van werkenden. De 
verdeling van de 5 miljard belastingverlichting in 
2016 maakt het verschil nog groter. Ons pleidooi bij 
de Kamerfractie voor een meer evenwichtige 
verdeling heeft niets uitgehaald. Het argument van 
de fractie dat de werkgelegenheid meer gebaat is bij 
een voordeel voor werkenden dan bij een 
evenwichtiger verdeling overtuigt niet.  

Omdat de discussie over de koopkrachtontwikkeling 
vertroebeld is doordat verschillende definities en 
tijdvakken gehanteerd worden en doordat er met 
gemiddelden gerekend wordt in plaats van met het 
gehele spectrum, zal de Werkgroep in 2016 
proberen beter zicht te krijgen op de 
koopkrachtontwikkeling voor groepen ouderen. 

 

Pensioen in de toekomst  
 

 

 
 

Lees meer op de website: 

 Het inhalen van het koopkrachtverlies van 
het pensioen is moeilijker geworden 

  Ontstemde Werkgroep Ouderenbeleid wil 

De pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren 
laten verrassen door de demografische 
ontwikkelingen. De dekkingsgraad van de 
pensioenfondsen is harder achteruit gegaan dan 
alleen op grond van de rente en de beurskoersen 
verwacht kon worden. De Werkgroep heeft op 
19 augustus een bijeenkomst belegd, waar 
Xander den Uyl (foto), bestuurder van het ABP, 
uitleg heeft gegeven over ontwikkelingen en 
vooruitzichten, mede door maatregelen die de 
wetgever heeft getroffen. De boodschap was helder: 
het pensioen op zich hoeft zeker geen gevaar te 
lopen, maar aanpassing aan de inflatie zit er de 
komende jaren niet in. 

 

Vragen over handelen pensioenfondsen  
 

In juli zond Omroep Max de tv-documentaire ‘Zwarte 
zwanen’ uit. Daarin werd het handelen van enkele 
pensioenfondsen op een – volgens de Werkgroep – 
verontrustende wijze verbeeld. Omdat de 
pensioenfondsen niet of nauwelijks reageerden, 
heeft de Werkgroep per brief zijn verontrusting 
overgebracht aan de Pensioenfederatie en aan drie 
genoemde pensioenfondsen. In de brief werd 
gevraagd wat zij van de documentaire vonden. Zij 
hebben schriftelijk gereageerd en in 2016 zal de 

http://lnq.me/nt1reY
http://lnq.me/nt1reY
http://lnq.me/uWsW7D
http://lnq.me/uWsW7D
http://lnq.me/OgXCUN
http://lnq.me/OgXCUN
http://lnq.me/ONnU6a
http://lnq.me/ONnU6a
http://lnq.me/7uS3Vz
http://lnq.me/7uS3Vz
http://lnq.me/2TgWSw
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Werkgroep zich een oordeel vormen. uitleg van pensioenfondsen 

Landelijk Ouderen Netwerk PvdA 
 

 

Lees meer op de website: 

 Ouderen Netwerk PvdA verstevigt 
contacten met de lokale en regionale 
werkgroepen ouderen(beleid) 

 

Het Ouderen Netwerk PvdA beschikt over een 
eigen website. 

 

Tot enkele jaren geleden had de PvdA een 
adviesgroep voor zaken die ouderen aangaan, LAO 
geheten. Deze is vervangen door het Ouderen 
Netwerk PvdA, maar kwam tot teleurstelling van de 
Werkgroep niet echt van de grond. Pas in de tweede 
helft van 2015 trad het Netwerk wat meer naar 
buiten. Onze Werkgroep is bereid een bijdrage te 
leveren aan dit Netwerk. 

 

Werkgroep nu op sociale media 
 

  

De Werkgroep is te vinden op: 
 

Website: 
www.ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/ 
Facebook: 
www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe 
Twitter: 
www.twitter.com/OBPvdADr  

In de loop van het jaar heeft de Werkgroep een 
eigen website en facebookpagina in gebruik 
genomen en maakt nu ook gebruik van Twitter. 
Daardoor weet de Werkgroep een groter publiek te 
bereiken. 

 

Bijeenkomsten voor oudere leden  
 

 

 

De oudere leden van de PvdA in Drenthe bereikt de 
Werkgroep door hen twee maal per jaar uit te 
nodigen voor een middagbijeenkomst met een mix 
van gezelligheid en debat over een min of meer 
actueel onderwerp.  

Op 13 april waren de inleiders Rein Munniksma en 
Wim Zwaan; zij vertelden over hun lange loopbaan 
binnen de PvdA.  

Op 12 oktober was een hoofdrol weggelegd voor 
Geert Tent, directeur van Woonzorgcentrum 
’t Derkshoes in Westerbork. Hij vertelde over de 
ontwikkeling van de zorg voor mensen thuis, gezien 
vanuit de optiek van een instelling.  

De opkomst voor beide bijeenkomsten was goed en 
de bezoekers toonden zich tevreden.  

 

 

 

 

 

 

 
Lees meer op de website: 

 Leuke bijeenkomst van oudere PvdA-ers op 
13 april met o.a. Rein Munniksma, Wim 
Zwaan en Jeep Plantinga 

 

 Levendige bijeenkomst op 12 oktober met 
oudere leden van de PvdA uit Drenthe 

http://lnq.me/2TgWSw
http://lnq.me/FMr3TD
http://lnq.me/FMr3TD
http://lnq.me/FMr3TD
https://ouderennetwerk.pvda.nl/
https://ouderennetwerk.pvda.nl/
http://www.ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/
http://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe
http://www.twitter.com/OBPvdADr
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2015/05/14/leuke-bijeenkomst-van-oudere-pvda-ers-op-13-april-met-o-a-rein-munniksma-wim-zwaan-en-jeep-plantinga/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2015/05/14/leuke-bijeenkomst-van-oudere-pvda-ers-op-13-april-met-o-a-rein-munniksma-wim-zwaan-en-jeep-plantinga/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2015/05/14/leuke-bijeenkomst-van-oudere-pvda-ers-op-13-april-met-o-a-rein-munniksma-wim-zwaan-en-jeep-plantinga/
http://lnq.me/nXMHyy
http://lnq.me/nXMHyy
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Als laatste activiteit in 2015 heeft de Werkgroep 
bewerkstelligd, dat ongeveer 25 leden van de PvdA 
in Drenthe op 16 december als Gast van de Staten 
van Drenthe werden ontvangen op het 
Provinciehuis. Roelie Goettsch trad daarbij op als 
gastvrouw. 

 

 

 

Lees meer op de website: 

 Gast van de Staten 

Uitbreiding van de Werkgroep 
 

 

De Werkgroep is een onderdeel van het Gewest 
Drenthe van de PvdA. 

De Werkgroep is in 2015 uitgebreid met drie 
vrouwelijke leden. Beerend de Weerd, geruime tijd 
secretaris van de Werkgroep, heeft zijn deelname 
wegens ziekte moeten beëindigen. De Werkgroep 
bestaat nu uit acht leden; zie onderstaande foto. 

Roelie Goettsch, voorzitter van de PvdA-fractie in 
Provinciale Staten van Drenthe, onderhoudt het 
contact tussen Werkgroep en fractie. 

Albert Huizing, voorzitter van de Werkgroep, maakt 
deel uit het bestuur van het Gewest Drenthe van de 
PvdA.  

 

 

 

 

Op onderstaande foto zitten van links naar 
rechts de volgende leden van de Werkgroep: 
Jan Zweens, Henk Jeurink, Ria Besselink, Ike 
Huisman, Menno Hilverts, Albert Huizing en 
Janny van der Heijden. Luuc Christensen nam 
de foto.  

Meer over de leden van de Werkgroep is te 
vinden op de webpagina Wie is wie. 

 

                                                                                                                                                                                                                  

http://lnq.me/0F93Ey
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/organisatie/werkgroep/

