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Dit jaarverslag bevat een selectie uit de belangrijkste 

onderwerpen, die in 2018 in de werkgroep besproken zijn. 

 
 



 

1. Meer aandacht voor de problematiek van ouderen 
 

De toename van de aandacht voor de problematiek van ouderen bij de rijksoverheid, waar in het 

vorige jaarverslag melding van is gemaakt, heeft zich in 2018 doorgezet.  

 

A. Zorg en ondersteuning 
 

“Eén van de belangrijkste prioriteiten deze kabinetsperiode is het verbeteren van de ouderenzorg.” Dit 

schreef de nieuwe minister van VWS, Hugo de Jonge, op 7 december 2017 aan de Tweede Kamer. Hij 

is voortvarend te werk gegaan. 

Op 8 maart 2018 sloot hij met ongeveer 35 organisaties een Pact voor de Ouderenzorg. Het pact is een 

intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak. 
 

Deze aanpak leidde tot 3 programma’s, die inmiddels in uitvoering zijn genomen: 

 Eén Tegen Eenzaamheid 

 Langer Thuis 

 Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie 

De gemeenten spelen bij de uitvoering van de eerste 2 programma’s een belangrijke rol. Dit brengt 

met zich mee, dat hun aandacht voor de problematiek van ouderen toe zal nemen. Tot genoegen van 

ons als Werkgroep Ouderenbeleid.

 

B. Wonen 
 

Goede en passende huisvesting is enorm belangrijk in het leven van mensen. Vraag en aanbod (qua 

hoeveelheid, kwaliteit, betaalbaarheid en ligging) sluiten echter niet goed op elkaar aan. Dit treft 

vooral mensen met een niet zo sterke positie in de samenleving. 

In juni heeft het kabinet de ‘Actielijn Wonen en Zorg’ uitgebracht. In dit document staat hoe het 

kabinet meer vaart wil zetten achter verbetering van het gewenste aanbod.  

Ook hierbij spelen gemeenten, samen met woningcorporaties en huurderorganisaties, een grote rol.

 

C.  AOW, pensioenen en het pensioenstelsel 
 

Een zeer complexe en langslepende kwestie. Het pensioenstelsel is aan herziening toe. De gevolgen 

van het uitblijven daarvan leiden tot veel onvrede. Kabinet, vakbeweging en werkgevers hebben een 

poging gedaan om een principe-akkoord te sluiten over een nieuw pensioenstelsel en over de datum 

waarop mensen recht hebben op AOW. Die poging heeft eind 2018 niet tot resultaat geleid.

2. Activiteiten van de werkgroep 
 

Onze activiteiten in 2018 zijn deels eigen initiatieven en deels een reactie op ideeën, maatregelen en 

voornemens van anderen. In deze paragraaf is een selectie van de activiteiten opgenomen. 

 

A. Wonen 
 

Op ons initiatief is er een bijeenkomst van deskundige partijgenoten uit Drenthe georganiseerd over de 

prijs van een nieuwbouwhuis. Er deden verschillende verhalen de ronde over de prijs van een 

nieuwbouw-gezinswoning, dat aan alle moderne eisen voldoet. Het gesprek bracht helderheid. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/12/07/kamerbrief-over-pact-voor-de-ouderenzorg/kamerbrief-over-pact-voor-de-ouderenzorg.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/actielijn-wonen-en-zorg/


 

Regelmatig kwam de behoefte aan meer innovatieve woonvormen in Drenthe ter sprake. Om deze 

reden hebben wij de brief van het kabinet over de Actielijn Wonen en Zorg onder de aandacht 

gebracht van de PvdA-fracties in de gemeenteraden. 

 

 

B. AOW en pensioen  
 

Tijdens de goed bezochte middagbijeenkomst voor oudere leden op 

26 maart hield partijgenoot James van Lidth de Jeude uit Utrecht 

(foto) een inleiding waarin hij er voor pleitte de AOW-leeftijd niet te 

verhogen.  
 

Eerder hadden wij er bij Gijs van Dijk op aangedrongen om meer 

duidelijkheid te verschaffen over het standpunt van de PvdA-

Kamerfractie over dit onderwerp. In deze brief hebben wij er op 

gewezen, dat bij veel van de oudere, Drentse PvdA-leden de onrust en 

onvrede groeien over het achterblijven van de pensioenen ten 

opzichte van de prijs- en loonontwikkeling, en dat in een tijd dat de 

economie goed draait. 

 

C. Bestrijding van eenzaamheid onder ouderen 
 

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als het met de gezondheid minder gaat. Het 

vorige kabinet stimuleerde dit sterk. Een aanvankelijk onderbelicht gevolg was een toename van 

eenzaamheid onder ouderen. Het is ons gebleken dat een deel van de ouderen toch graag zou willen 

verhuizen naar een complex, dat min of meer dezelfde functie vervult als het vroegere 

verzorgingshuis. 

Het rijksprogramma Eén Tegen Eenzaamheid verdient zeker uitwerking door en in de gemeenten, 

maar het wegnemen van eenzaamheid vergt vaak meer dan de maatregelen genoemd in Eén Tegen 

Eenzaamheid. Wij hebben daarover advies uitgebracht aan de PvdA-fracties in de gemeenteraden. 

 

D.  Dementievriendelijk Drenthe 
 

Een groeiend vraagstuk is het goed omgaan met mensen die lijden aan dementie. Het grootste deel 

woont nog thuis en heeft er behoefte aan om zo lang mogelijk deel te nemen aan het openbare leven. 

Maar dan moet de samenleving daar wel gelegenheid toe bieden. 

Provincie, gemeenten, zorgverzekeraar, Zorgbelang Drenthe en de Alzheimer Stichting hebben 

daartoe in september het Convenant Dementievriendelijk Drenthe gesloten.  
 

Maar hoe kunnen gemeenten en provincie daaraan bijdragen? 

De Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe heeft in november aan die vraag een vergadering gewijd. 

Wethouder Dennis Bouwman van Midden-Drenthe vertelde toen over zijn ervaringen met het 

verkrijgen van het certificaat ‘Dementievriendelijke Gemeente’.  

In de Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe hebben vertegenwoordigers van alle PvdA-fracties zitting, 

zodat die fracties er hun voordeel mee kunnen doen. 

 

E.  Zorg en welzijn voor ouderen van niet-Nederlandse komaf 
 

Ouderen van niet-Nederlandse komaf verkeren vaak op vele terreinen in een achterstandssituatie. 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/veel-om-over-na-te-denken-tijdens-middagbijeenkomst-voor-oudere-pvda-ers-in-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/brief-aan-tweede-kamerlid-gijs-dijk-achterblijvende-pensioenen/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/advies-over-het-verlichten-van-eenzaamheid-onder-ouderen/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/convenant-dementievriendelijk-drenthe/


 

Mede vanwege hun cultuur, taalachterstand en gebrek aan kennis van de Nederlandse samenleving 

ondervinden zij meer problemen dan ouderen die hier geboren en getogen zijn. Daar komt bij dat bij 

vele ouderen de herinneringen uit hun jeugd een grotere rol gaat spelen, waardoor het gevoel van 

ontheemding toeneemt. 
 

Vanaf 2017 hebben wij ons de vraag gesteld hoe het gaat met de ouderen van niet-Nederlandse komaf 

in Drenthe. Afgelopen jaar hebben wij geprobeerd daar meer inzicht in te krijgen. Het gaat om 

verhoudingsgewijze kleine aantallen inwoners met grote onderlinge verschillen in cultuur. Wij zijn 

met onze zoektocht wel iets verder gekomen, maar die is nog niet afgerond.  

 

 

 

F. Cultuur en ouderen 
 

Het actief zijn op het gebied van 

cultuur en kunst heeft vaak een 

gunstige uitwerking op de gezond-

heid en welzijn van ouderen. Het 

helpt ook om eenzaamheid tegen te 

gaan. Daarover hield Poldy Koot 

(foto links) een inleiding tijdens de 

middagbijeenkomst op 8 oktober. 

Er blijken veel meer mogelijk-

heden te zijn om cultureel bezig te 

zijn dan de meeste mensen zich 

realiseren. 

 
 

 

 

G.  De plaats van ouderen in de samenleving en in de sociaaldemocratie 
 

Ook in 2018 hebben wij discussie gevoerd over waarden en normen en wat de sociaaldemocratie 

betekent voor de plaats van ouderen in onze samenleving. 

Tijdens de middagbijeenkomst op 8 oktober  heeft Jan Kloosterman uit Buitenpost (foto rechts boven) 

zijn visie gegeven op de bijdragen die ouderen kunnen en – indien mogelijk – ook zouden moeten 

leveren aan de samenleving. 
 

Op 9 april is een notitie uitgebracht waarin de voor ouderen belangrijke waarden in het leven zijn 

opgetekend. 

 

H.  Zorgen over mantelzorg in de toekomst 
 

Een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt, dat het potentiële aantal 

mantelzorgers in de komende decennia snel daalt ten opzichte van het aantal ouderen. De gevolgen 

daarvan voor het welzijn van veel ouderen zullen groot zijn.  
 

Wij maken ons daar ernstige zorgen over. Wij hebben er lang over gesproken welke maatregelen 

genomen zouden kunnen worden, om de ongewenste gevolgen daarvan te beperken. Zoals een betere 

ondersteuning van de mantelzorgers, grotere inzet en ondersteuning van vrijwilligers, gebruik maken 

van technologie en een groter beroep doen op beroepskrachten. Wij betwijfelen echter of deze 

maatregelen voldoende soelaas zullen bieden. In dat geval lijkt ons de inzet van buitenlandse 

arbeidskrachten onontkoombaar, willen we het welzijn van ouderen op het huidige peil behouden. 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/politieke-aandacht-voor-ouderen-van-niet-nederlandse-komaf-in-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/als-de-wind-van-verandering-waait-bouwen-sommige-mensen-muren-en-anderen-windmolens/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/als-de-wind-van-verandering-waait-bouwen-sommige-mensen-muren-en-anderen-windmolens/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/als-de-wind-van-verandering-waait-bouwen-sommige-mensen-muren-en-anderen-windmolens/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/als-de-wind-van-verandering-waait-bouwen-sommige-mensen-muren-en-anderen-windmolens/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/de-plaats-van-ouderen-in-de-sociaaldemocratie/


 

I. Uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regels 
 

In het jaarverslag 2017 hebben wij al aandacht besteed aan de noodzaak van uitvoerbaarheid en goede 

uitvoering van beleid en regels. Het vaststellen van beleid en het uitvaardigen van wetten en regels wil 

namelijk nog niet zeggen dat deze uitgevoerd worden zoals de beleidsmakers voor ogen hadden. In 

tegendeel.  

Mensen zijn niet zo zelfredzaam en reageren niet zo rationeel op beleid en wetten als beleidsmakers 

vaak denken. “Er is een behoorlijk verschil tussen wat de overheid van burgers verwacht en wat zij 

daadwerkelijk aan kunnen”, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
 

Wij hebben in een brief de PvdA-fracties in provinciale staten en in de Drentse gemeenteraden 

aangeraden hier aandacht aan te besteden. Deze brief is in januari 2018 toegezonden. 

 

J. Verkiezingen 
 

Uiteraard hebben wij aandacht besteed aan de verkiezingen. 

Gewestvoorzitter Jacob Bruintjes (foto) analyseerde de uitslagen van 

de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de middagbijeenkomst op 26 

maart. Verder hebben wij suggesties aangereikt voor de campagne 

voor de provinciale verkiezingen op 20  maart 2019.  

 

K.  Website, facebookpagina en twitter 
 

De werkgroep heeft een eigen website, eigen facebookpagina en is 

actief op twitter.  

De werkgroep kan daarmee zijn activiteiten en standpunten ook buiten eigen gelederen bekend maken. 

De facebookpagina wordt daarnaast ook benut voor het doorgeven van berichten die voor ouderen in 

Drenthe van belang kunnen zijn. Wij waren in 2018 vertegenwoordigd in de werkgroep Communicatie 

van PvdA Drenthe. 

 

  

L. Middagbijeenkomsten 
 

Hiervóór kwamen al onze 2 

middagbijeenkomsten voor oudere 

leden van de PvdA in Drenthe ter 

sprake.  

Zij blijken met een opkomst van 

tussen de 40 en 50 leden in een 

behoefte te voorzien. 

De bijeenkomsten werden dit jaar 

geleid door Tryntsje Slagman (l) 

en Bert Dammers (r). 

 

Er zijn meer foto’s genomen tijdens deze 2 middagbijeenkomsten. Die zijn te zien op Flickr. 

 

 

 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/meer-aandacht-uitvoerbaarheid-en-goede-uitvoering-beleid-gewenst/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/veel-om-over-na-te-denken-tijdens-middagbijeenkomst-voor-oudere-pvda-ers-in-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/veel-om-over-na-te-denken-tijdens-middagbijeenkomst-voor-oudere-pvda-ers-in-drenthe/
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/
https://www.facebook.com/ouderenbeleidpvdadrenthe/
https://twitter.com/OBPvdADr
https://www.flickr.com/photos/123594746@N04/page1


 

3. Over de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe 
  

Op 24 juni is Jeep Plantinga overleden. Hij was 15 jaar lang een zeer inspirerende voorzitter van onze 

werkgroep, tot hij er 10 jaar geleden vanwege zijn gezondheid mee moest stoppen. 
 

Organisatorisch 

De werkgroep valt organisatorisch onder het Gewestelijk Bestuur en ontvangt een budget van het 

Gewest. Daarnaast is er een verbinding met het Gewestelijk Bestuur doordat Albert Huizing, de 

voorzitter van de werkgroep, tevens secretaris is van het Gewestelijk Bestuur. Bovendien maakt 

werkgroeplid Wil Kerstjens deel uit van het Gewestelijk Bestuur. 
 

Fractievoorzitter Roelie Goettsch zorgt voor het contact tussen de Statenfractie en ons. Zij woont naar 

behoefte een vergadering van de werkgroep bij en ontvangt alle berichten die aan de leden van de 

werkgroep gericht zijn. Zij reageert daar ook vaak per e-mail op. 
 

Ouderen, die hinder (zijn gaan) ondervinden van een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke 

beperking, hebben vaak moeite om deel te nemen aan de samenleving op een wijze die zij graag 

zouden willen. Dit aspect wordt behandeld door de Werkgroep Toegankelijkheid Drenthe, die 

organisatorisch ook valt onder het Gewestelijk Bestuur.  

Deze werkgroep maakt een eigen jaarverslag. 
 

Samenstelling 

Wij  hebben Hendrien Nip en Eric Rougoor als nieuwe leden kunnen verwelkomen. De huidige 

samenstelling van de werkgroep is hier op de website te vinden. 
 

 

 
V.l.n.r.: Koos Vos, Trijni van der Sluis, Jan Zweens, Albert Huizing, Janny van der Heijden, Hendrien Nip en 

Henk Jeurink. 

Verder maken eind 2018 Wil Kerstjens, Ike Huisman, Eric Rougoor en Luuc Christensen deel uit van de 

werkgroep. 

 

Wij zijn bereikbaar op hete-mail-adres wob,pvda@gmail.com  en telefonisch op 0521 38 05 48. 

 

mailto:wob,pvda@gmail.com

