
 

Nieuwsbrief 23 juli 2018
Beste partijgenoot / partijgenote,

Allereerst een hartelijk welkom aan degenen die deze nieuwsbrief voor het eerst ontvangen.

Het is alweer een half jaar geleden dat u van ons een aflevering van de nieuwsbrief ontving. Sinds 
die tijd hebben wij ons bezig gehouden met het voorbereidende werk voor de volgende 
onderwerpen: 

1. Uitnodiging deelname aan visievorming Wonen, Welzijn en Zorg
2. Overleg tussen de PvdA-Kamerfracties, partijbestuur en de 3 netwerken
3. Pensioenen en pensioenstelselherziening
4. 50PlusBeurs
5. Baukje van Hes wordt de nieuwe penningmeester van het ONP

Uitnodiging deelname aan visievorming Wonen, Welzijn en Zorg 

Misschien herinnert u zich nog dat we vorig jaar op 11 november in Utrecht de conferentie 
‘Wonen en zorg voor ouderen’ hebben gehouden. 


De 3 PvdA-netwerken Zorg, Ouderen en Handicap&Beleid hebben sindsdien een vervolg op de 
conferentie voorbereid. Het is nu zover: in september start het project, dat tot doel heeft te komen 
tot een door de partij gedragen sociaaldemocratische visie op wonen, welzijn en zorg voor 
ouderen en mensen met een beperking, welke visie richting geeft aan het politieke handelen van 
de PvdA in parlement en gemeenteraden.


Die conferentie op 11 november heeft laten zien dat het vraagstuk heel breed en divers is en een 
integrale benadering behoeft. Er moet echter nog heel wat denkwerk worden verricht en 
gediscussieerd binnen de partij, met het betrokken maatschappelijk veld en vooral met de  
betrokken ouderen en mensen met beperkingen. 


De drie netwerken hebben daarvoor het projectplan WWZ ontwikkeld en nodigen u en andere 
belangstellende partijgenoten uit mee te denken en mee te praten over die sociaaldemocratische 
visie en bijbehorende prioriteiten.


Heeft u interesse om bij te dragen aan het ontwikkelen van die visie? Dat kan op verschillende 
manieren. Lees daarover meer in het artikel "Uitnodiging deelname aan visievorming Wonen, 
Welzijn en Zorg” op de website. Hierin vindt u o.a. een link naar het projectplan WWZ en er staat 
in aangegeven hoe u zich aan kunt melden.


https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/uitnodiging-deelname-aan-visievorming-wonen-welzijn-en-zorg/
https://ouderennetwerk.pvda.nl/nieuws/uitnodiging-deelname-aan-visievorming-wonen-welzijn-en-zorg/


Overleg tussen de PvdA-Kamerfracties, partijbestuur en de 3 netwerken 

De 3 netwerken werken op meer vlakken samen. Zij zetten zich gezamenlijk in om het overleg met 
leden van onze Eerste en Tweede Kamerfractie en het partijbestuur vorm te geven. Het onderlinge 
overleg heeft geleid tot inzicht in elkaars aandachtspunten en ook tot gedeelde prioriteiten. 
Daarbij gaat het om onderwerpen als zorg, wonen, toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking en pensioenen.


Kamerfracties, partijbestuur en de 3 netwerken hebben zich voorgenomen om dit najaar een 
bijeenkomst te organiseren van fractieleden, partijbestuur en leden die zijn aangesloten bij de 3 
netwerken. 

U ontvangt bericht wanneer daar meer duidelijkheid over is.


Pensioenen en pensioenherziening 

“In de uitgangspunten [van de PvdA voor een nieuw pensioenstelsel] uit 2013 staat dat de 
solidariteit tussen oud en jong moet blijven bestaan en dat zowel jongeren, ouderen als werkenden 
het vertrouwen zouden moeten hebben dat ze het pensioen dat ze opbouwen ook samen zullen 
delen, dat ze er samen sterker van worden en dat ze er ook als individu beter van worden. […] het 
draagvlak van werknemers en werkgevers is essentieel; zonder draagvlak geen 
pensioenherziening.” Gijs van Dijk zei dit in de Tweede Kamer.

Onderhandelaars van vakbonden en werkgevers zouden - volgens berichten op 30 mei in de 
media - inmiddels in verregaande mate overeenstemming hebben bereikt over hun inzet voor een 
nieuw pensioenstelsel, maar de FNV ontkent dat er al sprake is van een akkoord.

Het kabinet lijkt niet erg gecharmeerd over waar vakbonden en werkgevers (bijna) 
overeenstemming zouden hebben bereikt. Het kabinet wacht nu het advies van de SER af.

Ook de Kamerfractie heeft voor zover wij weten nog geen concreet standpunt ingenomen, behalve 
dan over de leeftijd waarop men voor AOW in aanmerking zou moeten komen.

In juni heeft de PvdA Kamerfractie een bijeenkomst met deskundigen georganiseerd over het 
onderwerp pensioenen. Een nuttige en informatieve bijeenkomst, maar aan onderling debat zijn de 
aanwezigen niet toegekomen. Het ONP onderzoekt de mogelijkheden om in overleg met de fractie 
een bijeenkomst te organiseren, waar wel genoeg ruimte is voor een debat.

50PlusBeurs 

Deze druk bezochte beurs wordt gehouden van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 september in de 
Jaarbeurs in Utrecht. De PvdA zal ook dit jaar met een kraam aanwezig zijn. We zoeken leden die 
één of meer dagdelen een praatje willen maken met geïnteresseerde beursgangers. 

Lijkt het u wel wat, dan kunt u zich opgeven bij Fred Cohen: fredcohen@fredcohen.nl. 

Baukje van Hes wordt de nieuwe penningmeester van het ONP 

Door gezondheidsperikelen ziet Fred Plantinga zich genoodzaakt het penningmeesterschap 
tussentijds neer te leggen. Inmiddels maakt Baukje ook deel uit van de coördinatiegroep  van het 
ONP.
Lees hierover meer op onze website.

De huidige samenstelling van de coördinatiegroep  van het ONP is hier te vinden.

https://pvda.us10.list-manage.com/track/click?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=406c282dd3&e=2257fd1393
https://pvda.us10.list-manage.com/track/click?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=556d8a4df3&e=2257fd1393
https://pvda.us10.list-manage.com/track/click?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=1e6de4f610&e=2257fd1393
https://pvda.us10.list-manage.com/track/click?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=5d943809b7&e=2257fd1393
mailto:fredcohen@fredcohen.nl
https://pvda.us10.list-manage.com/track/click?u=bf36300a1e29c87dd268726a8&id=24959bee30&e=2257fd1393
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