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1. De werkgroep 

• De werkgroep WSW (Werkgroep Wonen Zorg en Welzijn) is onderdeel van de het ONP 
(Ouderen Netwerk PvdA).  

•  De werkgroep bestond in 2017 uit 10 leden uit verschillende delen van het land.  

Na het vertrek van Jan Steven van Dijk is vanaf 5 september Tonny Verdonk waarnemend 
voorzitter van de werkgroep geworden. De secretarisrol wordt ingevuld door Bertus 
Spaansen. Hij vertegenwoordigt de werkgroep in de coördinatiegroep van het ONP.  Harry 
Vogelaar is contactpersoon vanuit het Partijbestuur. 

• In 2017 is de werkgroep 5x bij elkaar geweest 

- 10 januari (Partijkantoor Amsterdam) 

- 07 maart (Partijkantoor Amsterdam) 

- 27 juni (Partijkantoor Amsterdam) 

- 05 september (NH-hotel Utrecht) 

- 12 december (OBA Amsterdam) 

- De bijeenkomsten van 2 mei en 31 oktober zijn niet doorgegaan 

• Verslagen worden gestuurd aan de coördinatiegroep 

2. Onderwerpen waar de werkgroep zich bezig heeft gehouden 

• De werkgroep richt zich op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang 
zijn voor ouderen. De werkgroep geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan 1e en 2e 
Kamerfracties en Partijbestuur m.b.t zorg, wonen en welzijn.  

• In 2017 heeft de werkgroep zich beziggehouden met  

- Notitie met aandachtspunten m.b.t. zorg ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid  

voor de lokale verkiezingsprogramma’s 2018 

- Toegankelijkheid:  

Voor zowel gehandicapten als ouderen is toegankelijkheid zeer belangrijk. In overleg 
met Otwin van Dijk wilde het WSW een brief/pamflet opstellen met handreikingen 
aan onze wethouders en raadsleden. Wellicht zou dit samen gedaan kunnen worden  
met het PvdA-netwerk handicap & beleid en het CLB (centrum voor onze lokale 



bestuurders).  Het initiatief van WZW is positief ontvangen en zal in 2018 een vervolg 
krijgen.  

- Nota Wiarda Beckman Stichting “Hoe willen wij ouder worden” 

Het ONP heeft WZW gevraagd de WBS-notitie in behandeling te nemen. De notitie 
heeft geleid tot een inhoudelijke discussie over enkele van de aandachtspunten. WSW  
wil de informatie uit de notitie onderdeel laten worden van de algehele discussie 
binnen de PvdA over hoe we beter tegemoet kunnen komen aan de wensen van de 
ouderen.  

- “Dit is geen Bejaardennota” van Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe 

De door de werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe opgestelde “dit is geen 
Bejaardennota’ geeft een onderbouwing van de noodzaak om een sociaal-
democratische visie te ontwikkelen. Vraagstukken worden aangestipt die zich in 
grotere mate aan zullen dienen naar mate het aandeel ouderen stijgt. 

De nota is diverse malen onder de aandacht van het Partijbestuur gebracht.   

Het WSW wil een inhoudelijke inbreng leveren en om druk op de ketel te houden.  

- De werkgroep heeft een bijdrage geleverd aan de Conferentie ‘Wonen en zorg voor 
ouderen’ op 11/11 in Utrecht.


