Verslag bijeenkomst Ouderennetwerk PvdA 2 juni 2016
Locatie: First Class, station Amersfoort
Verslag: Heleen van Luijn (Voorzitter Werkgroep ouderenbeleid PvdA Den Haag)
Aanwezigen: Heleen van Luijn, R. Vroegop, Luuc Christensen, Michel Kerkhoff,
Marianne van der Hoek, Ank Buis, Bertus Spaansen, Erik Boven, Jan Hammersma,
George Panko, Fred Cohen, Alex Hegt, André van Dokkum, Harry Vogelaar (bestuur)
Jan Hofstede.
Wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de verhouding “landelijk en lokaal”en
over onze wederzijdse communicatie.
Na een korte voorstelronde, is gesproken over de wederzijdse verwachtingen ten
aanzien van de verhouding “landelijk en lokaal” en de wederzijdse communicatie.
Opgemerkt is dat iemand uit Noord-Holland contact had gezocht, ook met een
reminder, maar geen reactie heeft ontvangen. Ook is opgemerkt dat de heer
Hamersma een uitnodiging had ontvangen van Hans Spekman, en ook dat er 1.5 jaar
terug een bijeenkomst was in de Tweede Kamer. Daar zou nog een opvolging op
komen. Dat is niet gebeurd. Vastgesteld wordt dat de communicatie nog niet
vlekkeloos verloopt. Ook de eerste bijeenkomst van het Ouderen Netwerk PvdA (ONP)
ging niet helemaal goed, omdat er te weinig spreektijd was voor de aanwezigen.
Alle werkgroepen die er in het verleden waren rond ouderenbeleid (Werkgroep AOW,
Werkgroep Europa en Werkgroep Mobiliteit) functioneren nagenoeg niet meer, zo is
opgemerkt. De partij zelf heeft geprobeerd om de werkgroepen te laten verdwijnen.
Inmiddels is echter bij de partijleiding wel een muntje gevallen dat ouderen belangrijk
zijn. De ouderen in sommige werkgroepen hebben het soms alleen over vakanties (het
“Zwitserlevengevoel”), maar dat ligt ook aan de voorzitters van die werkgroepen.
Opgemerkt wordt dat ook vandaag de opkomst niet groot is (bij het begin van de
vergadering 12 aanwezigen; later meer). Fred Cohen stelt dat hij gelooft in een
olievlekwerking en dat we als ONP vanzelf krachtiger worden, ook al beginnen we
klein.
Jan is lid van de EZO (Europese Senioren Organisatie) en stelt dat als iemand een
landelijke werkgroep trekt en dit niet lukt, dit gecommuniceerd moet worden naar de
EZO. Er is een conceptlijst met namen van vertegenwoordigers van werkgroepen die
participeren in het ONP. Die is nog niet compleet. Andre van Dokkum stuurt die lijst
rond.
Luuc Christensen uit Drenthe gaf een korte toelichting op de vooraf toegestuurde
notitie over de communicatie. De vraag is wat het doel is van het ONP en wat de rol is
van de lokale werkgroepen? Is het een netwerk van organisaties of ook van individuele
leden? Ook vraagt Luuc zich af hoe men in Drenthe kennis kan nemen van wat in
andere afdelingen plaatsvindt. Hierin zou volgens hem het ONP een rol moeten
hebben. Ook de communicatie van het ONP naar het partijbureau is van belang. Nu
worden de resultaten na allerlei overleg niet uitgewisseld. Dat zou wel moeten
gebeuren. Men zou actief informatie moeten uitwisselen via e-mail/twitter en de
website. De vraag van Luuc is of de aanwezigen daar aan mee willen doen en ervoor
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willen zorg dragen dat de lokale afdelingen zichtbaar zijn op de website. Opgemerkt is
dat niet iedereen kan omgaan met Facebook en Twitter. Er is geopperd om een
besloten groep te maken op Facebook. Er zijn echter ook digibeten die de informatie
op papier willen hebben. Over deze zaken is ook al gesproken door de kerngroep. Met
het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de lokale werkgroepen
ouderenbeleid van de PvdA en het ONP is het voorstel van Luuc een goede eerste
aanzet.
Fred Cohen stelt dat het van groot belang is dat de werkgroepen Ouderenbeleid in de
PvdA zich verenigen. Afgesproken is dat Luuc webmaster wordt als landelijk
ondersteuner van de website en de Facebookpagina. Er is een nieuw emailadres van
het ONP. Verder merkt Fred op dat er wellicht mogelijkheden zijn om een cursus
Facebook te organiseren betaald vanuit het activiteitenfonds van het Partijbureau.
Echter de vraag is of dat nodig is; er worden ook dergelijke cursussen via Openbare
bibliotheken e.d. aangeboden.
Het doel van het ONP is inhoudelijk actief de partij te beïnvloeden op het gebied van
Ouderenbeleid. Het ONP heeft ook een aanspreekpunt bij het partijbestuur, Harry
Vogelaar. Historicus (uit Gelderland), lid van het partijbestuur.. Hij heeft vooral
gewerkt bij de Sociale Werkvoorziening en als bestuurder in de zorg
(gehandicaptenzorg, WMO). Zijn portefeuille in het partijbestuur bevat onder andere
ouderen en patiënten. Zijn taak als lid van het partijbestuur is om te horen wat er in
het land leeft en dit mee te nemen naar het partijbestuur. Vandaar dat hij zich namens
het partijbestuur aansluit bij het ONP).
Verder is geopperd om een folder te maken over het ONP om zo meer bekendheid te
genereren.

Deelname aan 50+ beurs
Fred Cohen meldt dat van 20-24 september de 50+ beurs plaatsvindt in de Jaarbeurs in
Utrecht. Het ONP heeft een eigen stand. Het partijbestuur vindt dit van groot belang.
Mensen die de stand gaan bemannen krijgen een korte cursus om te weten hoe ze
mensen te woord kunnen staan over de standpunten van de partij ten aanzien van
ouderen. Voor financiële ondersteuning kan een beroep gedaan worden op het
Activiteitenfonds van het Partijbureau. Er vindt een voorbereidingsmiddag plaats op
het Partijbureau op vrijdag 16 september om 14.00 uur. Je kunt je aanmelden om de
stand te bemannen via fredcohen@fredcohen.nl of T. 06 22458521. Pvda-leden krijgen
voor 7,50 euro toegang tot de beurs; als standhouder kun je gratis naar binnen.

Symposium ONP op 10 december
Op 10 december wordt er een symposium gehouden door het ONP. Fred Cohen vraagt
de aanwezigen om thema’s hiervoor. Heleen van Luijn stelt hiervoor het thema voor:
“Vijftigplus en werkgelegenheid, ook in relatie tot zpp-er zijn”. Hier is de Werkgroep
Ouderenbeleid van de afdeling Den Haag sinds eind vorig jaar mee bezig (is het
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jaarthema). Volgens Heleen is dit een zeer interessant thema waar de partij zich op zou
moeten/kunnen profileren richting komende verkiezingen.
Ook is het thema “Nuggers” genoemd. Nuggers zijn niet uitkeringsgerechtigden zonder
werk die graag willen werken. 1
Inzet ONP bij het verkiezingsprogramma
Opgemerkt is dat pensioenen en zorg de belangrijkste onderwerpen voor ouderen zijn
met het oog op het verkiezingsprogramma.
Er wordt allereerst gesproken over een tekst met aandachtspunten die het ONP
belangrijk vindt over de zorg (deze tekst was vooraf toegezonden) en is opgesteld door
de Werkgroep Zorg. In het najaar wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het is
belangrijk om het geluid van ouderen te laten horen. Ook via de Politieke ledenraad
kan men invloed uitoefenen via het indienen moties. Opgemerkt wordt dat het niet
verstandig is bij het partijkantoor te spreken over “ouderenbeleid”. Ze willen namelijk
geen doelgroepenbeleid. Beter is te spreken van een extra accent voor ouderen. Alle
tien punten uit de tekst over de zorg worden besproken en onderschreven.
Ten tweede wordt gesproken over een tekst met 12 punten over de pensioenen. Deze
tekst is opgesteld door de Werkgroep Arbeid, inkomen en pensioen. Bij punt 7 staat
“ten behoeven” moet zijn: “ten behoeve”. Bij punt 9 wordt gesproken dat lagere
pensioen meebetalen aan individuele verzekeringsconstructies voor hogere
pensioenen. Opgemerkt is dat onduidelijk is wat precies bedoeld wordt. Het lijkt
onjuist omdat anderen nooit meebetalen aan individuele verzekeringsconstructies
voor pensioen (de derde pijler). Bij punt 10 staat “oplegd” moet zijn: “” oplegt”. De
tweede zin bij punt 10 loopt niet. Bij punt 11 wordt gesproken over afschaffing van de
“hypotheek”; dit moet zijn de “hypotheekrente”. Opgemerkt is dat Tweede Kamerlid
Roos Vermeij erg alleen staat wat betreft haar standpunt over pensioenen.
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Nuggers zijn “niet uitkeringsgerechtigden” (zie www.verenigingbasisinkomen.nl). Dit zijn personen
zonder uitkering, die niet studeren en niet werken maar dat wel graag zouden willen, meer dan 12 uur
per week. Bijvoorbeeld: de herintredende huisvrouw/man, de gestopte ondernemer, iemand die
vrijwillig ontslag genomen heeft. Kortom iedereen die werk zoekt en geen uitkering krijgt. Nuggers
behoren daarmee tot het zogenaamde ‘onbenutte arbeidspotentieel’. Te voorzien valt dat we deze
arbeidskrachten straks heel hard nodig zullen hebben om te voldoen aan de vervangings- en mogelijk
ook de uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische teruggang die nu fors is, zal de
arbeidsmarkt weer aantrekken. Nederland telt zo’n half miljoen nuggers. Veel nuggers zijn relatief jong
en goed opgeleid. Bijna 100.000 van hen zijn zelfs hoger opgeleid. Meer dan tweederde is vrouw. Zij
geven vaak aan flexibel en in deeltijd te willen werken. Nuggers zijn vaak langere tijd uit het
arbeidsproces geweest. Ze kunnen daardoor onzeker worden. Zo hebben ze een vaag beeld van hun
wensen en capaciteiten enerzijds en van de eisen van de arbeidsmarkt anderzijds.
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Onderwerpen voor een volgende bijeenkomst
Wellicht moet het ONP ook in actie komen met het oog op TISA (Trade in Service
Agreement), zo is naar voren gebracht. TISA betreft overeenkomsten over
dienstverlening (artsen, vroedvrouwen, paramedici e.d.) met het oog op de grenzen;
vergelijkbaar met TTIP. In 2013 zijn hierover onderhandelingen gestart. Minister
Ploumen bemoeit zich niet met de eisen gesteld aan TISA in tegenstelling tot die aan
TTIP. Agnes Jongerius is er wel mee bezig in het Europees Parlement.
Er is naar voren gebracht dat pensioenfondsen geenszins arm zijn, maar dat dit
vanwege de rekenrente zo lijkt. Eerder was afgesproken dat dit onderwerp op de
agenda van deze vergadering van ONP van 2 juni zou staan, maar dat is niet gebeurd.
Graag dit agenderen voor de volgende vergadering.

Rondvraag en sluiting vergadering
Het concept van de namen- en adressenlijst van deze bijeenkomst wordt, op verzoek
van de aanwezigen aan iedereen rondgestuurd. Verder wordt gemeld dat het
verkiezingscongres in januari is.
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