
OUDERENNETWERK PvdA 
(Netwerkbijeenkomst 10 dec.  2016) 

Utrecht 
Aanwezigen: Fred Plantinga (voorzitter), Fred Cohen, André van Dokkum, Luuc 
Christensen, Bertus Spaansen, Harm Hofman, Michel Kerkhoff, Frank Duijnhouwer 
(verslag) en 12 overige belangstellenden (zie presentielijst). 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Deze netwerkbijeenkomst staat vooral in het teken van versterking van het 
Ouderen Netwerk en het samen bespreken van actuele maatschappelijke en 
politieke zaken. Vooral ook door inbreng van de aanwezigen. 

2. Mededelingen 
• Er zijn vraagtekens over de procedure voor het indienen van 

amendementen voor het congres (‘Ledendemocratie’). De 
inzendingstermijn is duidelijk, maar er kunnen daarna ook geen 
reacties worden gestuurd. Hans Spekman heeft een mail hierover 
gehad. Eventueel kan dit aangekaart worden op het congres.  

• Nationaal Zorgfonds: er is een gesprek geweest met Renske Leijten, 
waarbij ook inbreng van de Werkgroep Patiënt Centraal was. Er komt 
een SP-bijeenkomst in januari; mogelijk kan het ONP hier invloed op 
uitoefenen.  

Het is belangrijk dat binnen het ONP er een bundeling van expertise 
plaatsvindt (ombudsteams!).  

• Fred Cohen is bij de afdeling Zaanstad geweest om de rol van het ONP 
en dus de belangen van ouderen uit te leggen. 

Hij is (hoopt) een mogelijke kandidaat op de kandidatenlijst van de 
komende 2eKamer-verkiezingen en zou van hieruit een ‘voortrekkers-
rol’ vanuit het ONP kunnen spelen. 

• Vanuit de provincie Overijssel wordt geprobeerd om de Werkgroep 
Ouderenbeleid opnieuw op te starten; men kan eventueel een beroep 
doen op het ONP. 

3. Versterking ONP 

Er is een proces gaande van het in de (politieke) markt zetten van het ONP. 
Nodig is een verdere versterking van het Oudernetwerk en hiervoor is het 
belangrijk dat er oudergroepen zijn in provincies/gewesten en dat die 
vertegenwoordigd zijn in de werkgroepen van het ONP. De vier bestaande 
werkgroepen kunnen versterking gebruiken. 



Belangrijk is de communicatie naar de leden toe: er moet een redactieteam 
komen; een schrijversgroep, behulpzaam bij het formuleren van moties/ 
amendementen; een communicatieteam verantwoordelijk o.a. voor de 
invulling van de website. 

4. Inbreng items aanwezigen 
• Harry Vogelaar (lid partijbestuur) stelt zich voor. Hij heeft te maken 

met drie netwerken: Werkgroep Patiënt Centraal, Werkgroep 
Handicap & beleid en het ONP. Het uitgangspunt is integraal werken 
(‘Solidariteit’/ ‘Wederkerigheid’), maar wel opkomen voor specifieke 
groepen in de samenleving. Belangrijk is om je als netwerk te 
profileren; vooral ook richting verkiezingen. 

• Mw. Van Urk vraagt aandacht voor problemen van alleenstaanden. Er 
is vaak sprake van een AOW-uitkering met eventueel een laag 
pensioen met veel (dagelijkse) kosten en dus een beperkte besteding. 

• Dhr. Tamsma brengt een (concept) actuele motie voor het congres 
naar voren. De afgelopen jaren zijn door de koppeling met het 
minimumloon uitkeringen als de AOW en de bijstand marginaal 
gestegen. Hierdoor is het besteedbaar inkomen van deze groepen 
verslechterd met alle problemen van dien. Tamsma komt met 
suggesties (oplossingen?) om hier iets aan te doen. De reparatie moet 
gezocht worden in bv. de huur inkomensafhankelijk te maken; de 
eigen bijdrage in de zorgkosten te beperken (af te schaffen?) en 
normen verruimen om een noodzakelijk (beperkt) vermogen op te 
bouwen voor alledaagse voorzieningen.  

Er wordt besloten dat tezamen met Fred Plantinga de tekst van de 
concept-motie aangepast wordt om richting congres te brengen. 

• Dhr. Van der Nol vraagt aandacht voor de “motie Jaap Roodenburg”, 
aangenomen door de politieke ledenraad in 2013. De motie betrekking 
hebbend op de positie van ouderen is (helaas) nog steeds actueel. 

In overleg met Fred Cohen zal de motie naar het partijbestuur 
verstuurd worden.  

5. Sluiting 

De voorzitter constateert dat er, ondanks het feit dat de opkomst tegenviel, 
zinnig gediscussieerd is over een aantal zinnige onderwerpen. 

Hij bedankt de aanwezigen hiervoor en sluit de vergadering. 

N.B. Symposium “De kracht van de ervaring” op 21 januari 2017! 


