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De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft zich in 2016 wederom verdiept in een 
reeks onderwerpen, waar ook mensen van 65 jaar en ouder mee te maken hebben of 
krijgen.  
Dit jaarverslag bevat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen, die in de werkgroep 
besproken zijn. De links in de tekst verwijzen naar artikelen op de website van de werkgroep. 
 

Overkoepelende visie gewenst 
 

De werkelijkheid wordt meestal opgedeeld in denkbeeldige vakken. Dat maakt het 
ogenschijnlijk overzichtelijker, maar tegelijk gemakkelijker om de samenhang met 
ontwikkelingen in andere vakken over het hoofd te zien. Ter illustratie één voorbeeld uit vele: 
het rijk heeft bezuinigd op de huishoudelijke hulp, waardoor duizenden medewerkers in de 
huishoudelijke hulp hun baan verloren. Terwijl het beleid is om meer mensen aan het werk te 
krijgen. 
 
De samenhang tussen de vakken mogen niet uit het oog verloren worden. De werkgroep is 
dan ook groot voorstander van een overkoepelende visie op beleid en de uitvoering daarvan. 
Bovendien schetst zo’n visie een beeld van de gewenste inrichting van de samenleving, 
waar iedereen zich dan op kan richten. Dat helpt ook tegen het ontstaan van ontwikkelingen, 
die elkaar in de weg zitten. 
 
Ouderenbeleid is een tijd lang uit de gratie geweest; doelgroepenbeleid is niet ‘in’. In 2016 is 
een langzame kentering te bespeuren in de landelijke politiek. Ook binnen de PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer. In januari hield Roos Vermeij een pleidooi voor een overkoepelende visie 
op ouder zijn en ouder worden. In november sprak Marith Volp zich uit voor een integrale 
visie op de gevolgen van het langer leven.  
 

   
 

Margreeth de Boer 
 

Marith Volp 
 

Roos Vermeij 

 
In de tussentijd is binnen eigen gelederen meegewerkt aan ‘Dit is geen Bejaardennota’. 
Hierin betogen Margreeth de Boer c.s. dat er een goed antwoord nodig is op de gevolgen 
van de toenemende vergrijzing van de samenleving. Zij willen dat de PvdA begint met het 
ontwikkelen van  een sociaaldemocratische lange-termijn visie op de gevolgen voor de 
samenleving van de komende veranderingen in de (leeftijds)samenstelling van de 
Nederlandse bevolking. De nota is door de schrijvers aangeboden aan het PvdA-
partijbestuur, met het verzoek om het initiatief te nemen voor het ontwikkelen van die visie. 
Het partijbestuur heeft toegezegd in 2017 te bezien op welke manier invulling kan worden 
gegeven aan het verzoek.  
 
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/02/22/pleidooi-voor-overkoepelende-visie-op-ouder-zijn-en-ouder-worden/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/02/22/pleidooi-voor-overkoepelende-visie-op-ouder-zijn-en-ouder-worden/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/11/12/integrale-visie-langer-leven/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/11/12/integrale-visie-langer-leven/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/02/goed-antwoord-nodig-op-gevolgen-toenemende-vergrijzing-samenleving/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/02/goed-antwoord-nodig-op-gevolgen-toenemende-vergrijzing-samenleving/
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Integrale ouderenzorg in Drenthe 
 

Hoe lastig het kan zijn om integraal te werken, bleek uit een gesprek dat de werkgroep had 
met Jaap te Velde, coördinator bij Espria Academy, over zijn wens om te komen tot integrale 
ouderenzorg in heel Drenthe. De werkgroep wil hem daarin graag steunen, maar het initiatief 
is door ontwikkelingen waarop de werkgroep geen greep heeft in de benen gezakt. 
 

Drenthe binnen 3 jaar de meest toegankelijke provincie  
 

Voor mensen met een beperking is het op zich vaak al niet gemakkelijk om mee te doen aan 
de samenleving. Dit wordt nog moeilijker naarmate zij over onvoldoende middelen 
beschikken. Daar komt nog bij dat bij de inrichting van de samenleving niet altijd voldoende 
rekening wordt gehouden met wat nodig is voor mensen met een beperking. 
 
Naarmate de leeftijd vordert worden steeds 
meer ouderen beperkt in hun mogelijkheden. De 
werkgroep richt zich daarom samen met het 
Gewestelijk Bestuur en de Statenfractie op de 
verbetering van de toegankelijkheid in Drenthe. 
Het heeft in de loop van 2016 geleid tot een 
bijeenkomst op 23 mei met Otwin van Dijk en 
Bert Hassink en tot de oprichting van de 
Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe.  
 
Het streven is dat Drenthe binnen 3 jaar de 
meest toegankelijke provincie van Nederland is.  
Lees meer in het  jaarverslag van de Werkgroep 
Toegankelijkheid.  

 

Blauwe envelop 
 

Over toegankelijk gesproken: berichten van de Belastingdienst zouden volgens plannen uit 
2015 in de toekomst alleen digitaal verzonden worden, op enkele uitzonderingen na. Niet 
echt klantvriendelijk voor mensen die niet of niet genoeg met een computer overweg kunnen, 
waaronder een deel ouderen.  
 

 
 

De Nationale Ombudsman overhandigt zijn rapport  
aan staatssecretaris Wiebes.  
Foto: website Nationale Ombudsman 

En dwars tegen de intentie in van het 
VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een handicap.  
 
In 2015 heeft de werkgroep zich daar 
tegen verzet en net als vele anderen een 
brief geschreven naar de Nationale 
Ombudsman.  
 
Deze oordeelde in 2016 dat de 
Belastingdienst ook via de post berichten 
naar burgers moeten kunnen blijven 
sturen.  
Uiteindelijk heeft staatssecretaris 
Wiebes toegezegd dat mensen die niet 
vaardig zijn met de computer voortaan 
de berichten van de Belastingdienst per 
post kunnen ontvangen. 

 

https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe/photos/a.445968295575132.1073741826.445959345576027/604469036391723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe/photos/a.445968295575132.1073741826.445959345576027/604469036391723/?type=3&theater
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/04/05/belastingdienst-moet-ook-via-de-post-berichten-naar-burgers-kunnen-blijven-sturen/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/27/blauwe-envelop-blijft-voor-mensen-die-niet-vaardig-zijn-op-de-computer/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/27/blauwe-envelop-blijft-voor-mensen-die-niet-vaardig-zijn-op-de-computer/
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Nationaal Zorgfonds 
 

Vaak is in de werkgroep over de zorg gesproken. De actualiteit gaf daar meestal genoeg 
aanleiding toe. Zoals het idee voor een nationaal zorgfonds. Een dergelijk fonds zou een 
logisch uitvloeisel zijn van de wens naar het weren van marktwerking in de zorg door de taak 
van de zorgverzekeraars over te nemen. Het idee voor een nationaal zorgfonds kan op 
sympathie van de werkgroep rekenen, als het ook praktisch realiseerbaar is.  
Het afschaffen van het eigen risico – al dan niet als onderdeel van invoering van een 
nationaal zorgfonds – heeft voor de werkgroep op dit moment de hoogste prioriteit. 
 

Invloed van verzekerden op zorgverzekeraars 
 

Er is een wetsvoorstel in de maak om verzekerden meer mogelijkheden te geven invloed uit 
te oefenen op bepaalde onderdelen van beleid en uitvoering door verzekeraars. Een sterke 
wens van o.a. de PvdA Kamerfractie. De werkgroep vindt de voorlopige versie van het 
wetsontwerp niet ver genoeg gaan en heeft het Ministerie van VWS enkele suggesties 
gedaan ter verbetering.   
 

Sociaal beleid in Drenthe 
 

De PvdA-Statenfractie heeft bij de coalitieonderhandelingen in 2015 sterk aangedrongen om 
extra aandacht te geven aan de sociale aspecten van provinciaal beleid.  
De concretisering van dit onderdeel van het coalitieakkoord verliep aanvankelijk wat 
moeizaam – het eerste voorstel daartoe van Gedeputeerde Staten werd vanwege breed 
gedragen kritiek teruggenomen. Het tweede voorstel was beter. De werkgroep heeft er 
desondanks in de vorm van een advies aan de Statenfractie enkele kanttekeningen bij 
geplaatst. Bij voorbeeld: aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid en voor de 
mantelzorg – toch geen onbelangrijke zaken als het gaat om sociaal beleid – ontbreekt 
geheel in de nota.  
 
Het is niet de enige provinciale nota, waarover de werkgroep een advies heeft uitgebracht 
aan de Statenfractie. Dat heeft de werkgroep ook gedaan over het plan ‘Drenthe, dé 5 
sterren fietsprovincie’ en over de Cultuurnota 2017-2020 ‘De Verbeelding van Drenthe’. 
 

Aanpak van laaggeletterdheid ook voor 65-plussers 
 

De provinciale nota Sociaal beleid is ook voorbij 
gegaan aan recente cijfers over de laaggeletterdheid. 
Die blijken namelijk hoger te liggen dan eerder werd 
aangenomen, o.a. omdat mensen van 65 jaar en 
ouder niet worden meegeteld.  
De werkgroep vindt dat de bestrijding van de 
laaggeletterdheid opgevoerd moet worden en dat de 
cursussen ook gericht moeten op 65-plussers, want 
het beleid is immers dat iederéén mee moet kunnen 
doen in de samenleving.  

 

Foto: Algemene Rekenkamer 

 

Oudere migranten 
 

De Werkgroep Ouderenbeleid vraagt zich af hoe het gesteld is met de oudere migranten die 
in Nederland verblijven. Een werkbezoek aan het AZC in Emmen bracht maar ten dele 
opheldering omdat er in deze vestiging minder ouderen verblijven dan de werkgroep 
verwachtte. Verder blijkt dat de aanwezige ouderen hier vaak in familieverband verblijven.  
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/08/10/werkgroep-ouderenbeleid-nationaal-zorgfonds/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/08/07/invloed-verzekerden-op-zorgverzekeraar/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/08/07/invloed-verzekerden-op-zorgverzekeraar/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/05/drentse-nota-sociaal-beleid-met-kanttekeningen-goed-vertrekpunt/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/05/drentse-nota-sociaal-beleid-met-kanttekeningen-goed-vertrekpunt/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/07/05/drentse-nota-sociaal-beleid-met-kanttekeningen-goed-vertrekpunt/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/09/10/pvda-houd-rekening-met-ouderen-en-mensen-met-een-beperking-bij-verbetering-fietsnetwerk/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/09/10/pvda-houd-rekening-met-ouderen-en-mensen-met-een-beperking-bij-verbetering-fietsnetwerk/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/10/20/cultuurnota-2017-2020-de-verbeelding-van-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/09/08/bestrijding-laaggeletterdheid-moet-intensiever-ook-ouderen/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/12/02/oudere-vluchtelingen-nederland/


 5 

Het functioneren van pensioenfondsen 
 

In 2015 heeft de werkgroep zich verdiept in het functioneren van pensioenfondsen. Dit naar 
aanleiding van de zeer kritische tv-documentaire ‘Zwarte zwanen’.  
In 2016 heeft de werkgroep dit afgerond. Daarbij is ook gebruik gemaakt van opmerkingen 
die de werkgroep ontving van enkele pensioenfondsen en vooral van de directeur van de 
Pensioenfederatie, de heer G. Riemen (links op de foto hieronder. Hij was bereid naar 
Drenthe te komen voor een speciaal belegde bijeenkomst van de werkgroep. Hier deden ook 
enkele deskundige partijgenoten aan mee. 
 

 
 
De werkgroep concludeert dat door de toegenomen maatschappelijke kritiek op het 
functioneren van de pensioenfondsen er de afgelopen jaren zodanige organisatorische en 
wettelijke veranderingen doorgevoerd zijn, dat gesteld mag worden dat het de goede kant op 
gaat met het functioneren van de pensioenfondsen. De kritiek in ‘Zwarte zwanen” is volgens 
de werkgroep overdreven en deels niet terecht. De conclusies zijn ter kennis gebracht van 
de Pensioenfederatie en betrokken pensioenfondsen. 
 
Hierna heeft de werkgroep besloten om zich niet te verdiepen in de huidige discussie over de 
toekomst van het pensioenstelsel. De werkgroep laat dit liever over aan leden die 
gespecialiseerd zijn in deze materie. 
 

Twee middagbijeenkomsten voor oudere PvdA-leden 
 

 

Het begint een echte traditie te worden: de 
werkgroep organiseert jaarlijks twee 
middagbijeenkomsten voor oudere leden van 
de PvdA in Drenthe.  
 
Doel is een gezellige bijeenkomst waar ruimte 
is om elkaar te ontmoeten (“altijd te kort”) en 
waar ook iets valt op te steken. 
 
De opkomst is goed en de sfeer is er 
ontspannen, mede dank zij gastvrouw Lammie 
Oostenbrink (links op de foto) van dorpshuis 
De Weidehoek in Wijster. 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/03/17/pensioenfondsen/
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Op 18 april waren Rudi Rabbinge en Hans Hornstra de speciale gasten. Rudi Rabbinge, de 
wereldwijd erkende deskundige, sprak over de wereldvoedselvoorziening. Hans Hornstra 
vertelde als één van de initiatiefnemers over de oprichting van Nei Naoberschap in Gees, 
bedoeld om waar nodig hulp te bieden aan inwoners van Gees. Lees de impressie van deze 
bijeenkomst. 
 

 
 

 
 
Op 3 oktober waren er wel 3 sprekers. De eerste was specialist ouderenzorg (tevens 
voormalig gedeputeerde van Fryslân) Hans Konst met een inleiding over verpleeghuiszorg. 
Gedeputeerde Cees Bijl lichtte zijn overstap van burgemeester van Emmen naar 
gedeputeerde van Drenthe toe. Tenslotte hield Margreeth de Boer een pleidooi voor een 
sociaal-democratisch antwoord op de gevolgen van de komende vergrijzing van de 
samenleving. Lees de impressie van deze bijeenkomst. 
 

Over de Werkgroep Ouderenbeleid 
 

 
 

De Werkgroep Ouderenbeleid medio 2016 
V.l.n.r.: Henk Jeurink, Menno Hilverts, Jan Zweens, Albert Huizing, Janny van der Heijden, Ria 
Besselink, Trijni van der Sluis en Luuc Christensen die de foto nam. 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/05/18/impressie-bijeenkomst-18-april-oudere-leden-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/05/18/impressie-bijeenkomst-18-april-oudere-leden-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/10/18/veranderingen-impressie-van-bijeenkomst-op-3-oktober/
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Organisatorisch 
De werkgroep valt organisatorisch onder het Gewestelijk Bestuur en ontvangt een budget 
van het Gewest. Daarnaast is er nog een verbinding met het Gewestelijk Bestuur doordat 
Albert Huizing, de voorzitter van de werkgroep, in 2016 gekozen is tot secretaris van het 
Gewestelijk Bestuur.  
 
Roelie Goettsch, voorzitter van de Statenfractie, is contactpersoon voor de werkgroep. 
Minstens twee maal per jaar woont Roelie Goettsch een vergadering bij van de werkgroep; 
zij ontvangt ook alle berichten van de werkgroep. Op deze manier is de verbinding tussen 
werkgroep en Statenfractie gewaarborgd. 
 
Landelijk is het Ouderen Netwerk PvdA (ONP) actief. Er bestaat een vrij losse en niet-
hiërarchische verbinding tussen werkgroep en ONP. Er bestaat momenteel wel een 
persoonlijke verbinding tussen werkgroep en ONP, doordat werkgroepsecretaris Luuc 
Christensen halverwege het jaar tevens waarnemend secretaris is geworden van het ONP. 
 
Samenstelling 
De werkgroep heeft een gevoelig verlies geleden door het plotselinge overlijden van Menno 
Hilverts en het vertrek wegens verhuizing van Ria Besselink. 
Daartegenover heeft de werkgroep 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen: Trijni van der Sluis 
en Geert Boksem. De huidige samenstelling van de werkgroep is hier op de website van de 
werkgroep te vinden. 
De werkgroep blijft zoeken naar uitbreiding, mede met het oog op de continuïteit van de 
werkgroep. 
 
Sociale media 
De werkgroep is actief met een eigen website, een eigen Facebookpagina en via Twitter. 
Dank zij de hulp van Ida Gerda Emmens, ondersteuner van het Gewestelijk Bestuur, kan de 
werkgroep af en toe berichten per e-mail sturen naar de Drentse PvdA-leden van 65 jaar en 
ouder. 
  
 
2016 
Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe 
 
Foto voorzijde: gesprek op 27 mei tussen staatssecretaris Jetta Klijnsma, de werkgroep 
Ouderenbeleid en leden van de PvdA Emmen 
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/08/16/menno-hilverts-overleden/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/08/16/menno-hilverts-overleden/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2016/11/28/ria-besselink-afscheid-werkgroep/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/over-ons/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/over-ons/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/
https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe
https://twitter.com/OBPvdADr

