Tekst overige amendementen
Amendement werkgroep WZW van het Ouderen Netwerk PvdA
In paragraaf 8.3 Liefdevolle langdurige zorg
Als amendement op het eerste bolletje over mantelzorgers
(Gek natuurlijk, maar het ‘systeem’ dicteert dat het op deze manier moet. Er is geen plek voor
amendementen over ‘brede’ visies in deze opzet, LC)

En geheel nieuw punt toevoegen:
Wij willen dat er een samenhangende, lange-termijn visie ontwikkeld wordt op de gevolgen voor de
gehele samenleving van het steeds langer leven van mensen en van het groter wordende aandeel
van ouderen in de Nederlandse samenleving.
Toelichting:
Mensen blijven gemiddeld langer leven en het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving
neemt tot ca. 2040 fors toe en blijft dan een tijdje vrijwel constant. Dit heeft gevolgen voor tal van
aspecten van de samenleving, zoals zelfstandig kunnen blijven leven, mantelzorg, vrijwilligerswerk,
wonen, hulp- en zorgverlening, voorzieningen, (digitale) informatievoorziening, beschikbaarheid
van arbeid, pensioen, ruimtelijke ordening, enz.
Wij hebben in Nederland nog nauwelijks een idee welke gevolgen dit zal hebben voor zowel
ouderen als de gehele samenleving op lange termijn. Het dwingt ons tot het maken van een
samenhangende visie op deze onontkoombare ontwikkeling.
Als we dat op zijn beloop laten, kunnen de gevolgen nadelig uitpakken voor wie niet goed mee kan
komen. Tijdig bijsturen op basis van een samenhangende visie is noodzakelijk.
Roos Vermeij heeft begin 2016 in de Kamer gepleit voor een overkoepelende visie, Marith Volp
heeft een soortgelijk pleidooi in november in de Kamer gehouden en Margreeth de Boer c.s. heeft
op de wenselijkheid gewezen in ‘Dit is geen Bejaardennota’.

Amendement PvdA Drenthe
In paragraaf 6.5 Recht op verdere ontwikkeling; laatste bolletje:
Vervangen van de zin: Ook de komende periode willen wij doorgaan met het bieden van scholing
aan mensen die onvoldoende taalvaardigheden hebben.
in:
Ook de komende periode willen wij doorgaan met het bieden van scholing aan mensen - inclusief
de groep 65-plussers - die onvoldoende taalvaardigheden hebben.
Toelichting:
De definitie en aanpak van laaggeletterheid beperken zich doorgaan tot de leeftijdsgroep tussen
15 en 65 jaar. De groep boven de 65+ verdient echter ook aandacht. We willen dat iedereen
zoveel mogelijk mee kan (blijven) doen aan de samenleving en daar hoort lezen en schrijven bij.
Om een enkele voorbeeld te noemen: hoe belangrijk is het niet om bijsluiters van medicijnen goed
te kunnen lezen. Kortom iedereen doet en telt mee.

