
Programma van het ONP symposium ‘De kracht van ervaring’. 

Zaterdagmiddag 13 mei, van 14.00-17.15  Het Beatrixgebouw te Utrecht. (Jaarbeursplein, naast het 
station). 
Inloop vanaf 13.30 uur. 

Het Ouderen Netwerk PvdA organiseert dit symposium, dat handelt over de problematiek van de 
zovele werkloze 50+ers, en is bedoeld voor alle leden van de PvdA. Het ONP nodigt u van harte uit 
om bij dit symposium aanwezig te zijn. Aanmelding is noodzakelijk, hierover meer aan het slot van dit 
programma. 

1. Na het korte welkomstwoord van de waarnemend voorzitter van het ONP André van Dokkum, 
neemt Hedy D’Ancona, vm. parlementariër- staatssecretaris- Europarlementariër en een 
gerenommeerd voorvechter van de vrouwenemancipatie, het stokje als dagvoorzitter over.  

2. Hedy zal de inleiders introduceren en zal vervolgens de voorzitter van de PvdA, Hans Spekman het 
woord geven. Hans zal tijdens zijn korte inleiding het belang van dit onderwerp aangeven. 

3. Vervolgens, voor de pauze, zullen drie inleiders, ieder vanuit een ander perspectief dit onderwerp 
benaderen. Deze drie inleiders zijn: 

• Raf Jacobs 
Gemeente Den Haag, Dienst SZW, Taskforce werkgelegenheid, Programma manager 50 plus.  
Zijn Inleiding: ‘Wat gemeenten kunnen doen in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen en zal 
dit in een nationaal kader plaatsen’. 

• Gijs van Dijk  
Voormalig Vicevoorzitter van het FNV en lid van de huidige 2e Kamerfractie van de PvdA. 
Zijn inleiding zal vooral gaan over hoe het FNV naar dit vraagstuk kijkt en wat de effecten van het 
door het Kabinet en de Kamer, voorgestelde maatregelen zijn. 

• Amma Assante 
Voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA 
Consulent/adviseur  bij BMC een groot onderzoek, training en adviesbureau, vooral gericht op de 
diverse overheden 
Haar inleiding zal vooral gaan over wat er zoal in de praktijk gebeurt waarbij zij ook meeneemt hoe 
dat bij de ‘niet witte oudere landgenoot’ met een ‘wat andere achternaam’ zit.  

4. Na de pauze vervolgen we met twee debatrondes. 
Daarvoor sluiten Heleen van Luijn, Joyce Langenacker en Johan Bekema aan, die samen met Hans, 
Raf, Gijs en Amma een panel zullen vormen. 

Aan de hand van stellingen zullen, per stelling, de aanwezigen in de zaal gevraagd worden positie in 
te nemen, voor, tegen , of neutraal t.o.v. die stelling. Overigens, tijdens de debatronde mag u elk 
moment van positie veranderen. 
Nadat  alle aanwezigen een positie hebben ingenomen, zullen, om de aanwezigen met wat 
argumenten te ondersteunen, twee panelleden over die ingebrachte stelling een klein ‘voor- debatje’ 
houden. 
De één is voorstander en de ander is tegenstander van die stelling. Zij zullen ieder drie argumenten 
inbrengen. Na dat voor- debatje zal een aantal aanwezigen in de zaal gevraagd worden om uitleg te 
geven wat hun achterliggende gedachtes zijn bij de door hun gekozen positie.  
Na uiterlijk 20 minuten vragen we een aantal panelleden om hun reacties te geven op wat zij uit de 
zaal gehoord hebben.  
Vervolgens wordt een 2e stelling op de zelfde wijze ingebracht en herhaalt zich de eerder beschreven 
procedure. 

5. Na afloop van die debatronde zal Hans Spekman reflecteren op wat rode draden zijn zoals hij die 
gehoord heeft en aangeven wat aanbevelingen zouden kunnen zijn voor de lokale 
verkiezingsprogramma’s. 

6. Het programma in tijd: (bij benadering) 

13.30-13.50  Inloop en koffie 
 
13.55-14.00 Een korte film over het thema van dit symposium 
 
14.00-14.05 Welkomswoord van de waarnemend voorzitter van het ONP, André van Dokkum 
14.05-14.10 Opening van het symposium door de dagvoorzitter Hedy D’Ancona 



 
14.10-14.15 Inleiding van Hans Spekman 
14.15-14.30 Inleiding door Raf Jacobs 
14.30-14.40 Inleiding door Gijs van Dijk 
14.40-14.50 Inleiding door Amma Assante 
 
14.50-15.15 Pauze 
 
15.15-15.25 Uitleg van de twee debatrondes door de dagvoorzitter Hedy D’Ancona. 
15.25-15.30 Twee debaters stellen zich voor en stelling 1 wordt ingebracht. 
15.30-15.32 Aanwezigen nemen positie in. 
15.32-15.42  Voor- debatje door de twee debaters, 5 minuten per persoon. 
15.42-16.00 Argumenten uit de zaal. (Een aantal aanwezigen zal geïnterviewd worden). 
16.00-16.10  Reacties door een aantal panelleden. 
16.10-16.15  De derde debater stelt zich voor en legt stelling 2 neer. 
1615- 16.17 Aanwezigen nemen weer positie in. 
16.17-16.27 Voor- debatje door twee debaters. 
16.27-16.45 Argumenten uit de zaal. 
16.45-16.55 Reacties door een aantal panelleden. 

16.55-17.00 Reflectie op deze middag door Hans Spekman. 
17.00-17.05 Afsluiting van het symposium door de dagvoorzitter Hedy D’Ancona. 
17.05-17.10 Bedanken van de aanwezigen, de inleiders en panelleden en de organisatoren 
  door André van Dokkum, waarnemend voorzitter van het ONP 

Waarna nog wat nagesproken kan worden onder het genot van een drankje. 

7. Aanmelding 
Wij vragen u i.v.m. organisatorische redenen om uw aanwezigheid via een e-mail kenbaar te maken 
naar fredcoh.fc@gmail.com m.v.v. uw naam, en telefoonnummer en m.v.v. aanwezig op het 
symposium. 

8. Meer informatie 
Mocht u meer achtergrondinformatie willen lezen dan kunt u dat de komende weken op de website 
van het ONP www.Ouderennetwerk.pvda.nl vinden. 
Houd ook onze facebookpagina https://www.facebook.com/Ouderen-Netwerk-
PvdA-898950306881510/ in de gaten voor het laatste nieuws over het symposium. 
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