
Visie en actieplan Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen en mensen 
met beperkingen 

Netwerk Zorg, Ouderen Netwerk en Netwerk Handicap&Beleid 

1. Inleiding 

De conferentie van het Netwerk Zorg en het Ouderen Netwerk d.d. 11 november 2017 
heeft een brede verkenning opgeleverd van het onderwerp: wonen en zorg voor ouderen. 
Sprekers en discussianten hebben tal van ideeën aangedragen, theoretische beschouwingen 
gehouden, empirisch informatie over de leefsituatie van ouderen verschaft, ontwikkelingen 
in de formele en informele zorg geanalyseerd en praktijkvoorbeelden toegelicht. De 
conferentie 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 
ouderen zelf om de bouwstenen te selecteren en een mooi gebouw te construeren. In het 
voorjaar van 2018 heeft het netwerk Handicap&Beleid zich bij het initiatief van het 
Netwerk Zorg en het Ouderen Netwerk aangesloten. De vraagstelling zal worden verbreed 
naar mensen met beperkingen.  

2. Visie, samenhangend beleid en actieplan 

Het Netwerk Zorg, het Ouderen Netwerk en het Netwerk Handicap&Beleid hebben de 
ambitie een visie en beleid op hoofdlijnen te ontwikkelen om een voor mensen met 
beperkingen toegankelijke en ouderenvriendelijke samenleving te realiseren. Zo’n beleid 
richt zich niet alleen de overheid (rijk en gemeenten), maar ook op maatschappelijke 
organisaties die relevant zijn voor de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met 
beperkingen. Daartoe wordt een aantal stappen gezet:   

o Opsporen en analyseren van sociale trends en ontwikkelingen in wonen, welzijn en 
zorg die de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met beperkingen 
beïnvloeden. 

o Formuleren van een visie, een set sociaaldemocratische waarden die inspireren en 
sturen in de richting van een leeftijdsvriendelijke samenleving, waarin de kwaliteit 
van leven van ouderen en mensen met beperkingen centraal stelt.  

o Vertalen van de visie in een samenhangend beleid en bijbehorende prioriteiten. 

o Zoeken naar goede praktijken die de sociaaldemocratische visie invullen en het 
peilen van de steun hiervoor in de samenleving, in het bijzonder bij relevante 
maatschappelijke organisaties en ouderen(organisaties).   

o Het ontwerpen van een actieplan om de prioriteiten te realiseren. Zo’n actieplan 
richt zich niet alleen op de overheden, maar ook op andere relevante 
maatschappelijke actoren. 

Daarbij wordt voortgebouwd op onder andere:  
- de WBS-notitie Ouder worden in Nederland 
- de notitie De plaats van de ouderen in de sociaaldemocratie  
- de notitie van Theo Roes Bouwstenen voor een sociaaldemocratisch ouderenbeleid 
- het verslag van de conferentie in november vorig jaar.   

https://www.wbs.nl/publicaties/ouder-worden-nl
https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/nieuws/de-plaats-van-ouderen-in-de-sociaaldemocratie/
https://ouderennetwerk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/334/2017/12/Verslag-conferentie-wonen-en-zorg-11-11-2017-A.pdf
https://ouderennetwerk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/334/2017/12/Verslag-conferentie-wonen-en-zorg-C-11-11-2017.pdf


Het formuleren van een visie en het opstellen van een beleids- en actieplan is een 
intellectuele en wetenschappelijke exercitie, maar zeker zo belangrijk is, dat we een 
proces in gang zetten, via welke de partij en maatschappelijke organisaties met elkaar in 
discussie gaan over de vraag, hoe een leeftijdsvriendelijke samenleving er uit ziet en op 
welke wijze de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met beperkingen kan worden 
bevorderd.  

De resultaten van deze verkenning en discussie worden vastgelegd in een visiedocument en 
beleids- en actieplan die op een nader te bepalen wijze worden voorgelegd aan de partij. 
Het uiteindelijke doel is een document op te stellen dat de partij, de Eerste en Tweede 
Kamerfractie en de gemeenteraadsfracties inspireert en ondersteunt bij het realiseren van 
een leeftijdsvriendelijke samenleving.   

Tijdsplanning  
Het document zou in september 2019 gereed moeten zijn om partijbreed te worden 
besproken.    

3. Regiegroep 

De drie netwerken stellen een regiegroep samen die de inhoud en het beschreven proces 
coördineert. De regiegroep draagt zorg voor de uitwisseling en afstemming van 
standpunten en stelt de definitieve (bondige) teksten vast. Voorts bevordert de regiegroep 
de inbedding van deze activiteit in de partij en onderhoudt de relaties met de relevante 
maatschappelijke organisaties die in het proces worden betrokken. De regiegroep komt 
regelmatig bij elkaar of houdt conference-calls om de voortgang te bespreken.  

Tijdsplanning: 
Juni 2018- december 2019 

4. Werkgroep Trends en visie 
De drie netwerken stellen een werkgroep van ‘denkers’ samen die in betrekkelijk korte 
tijd een (wetenschappelijke) brede verkenning uitvoert naar de ontwikkelingen in de 
sociale en economische positie van ouderen en/of mensen met beperkingen, naar de 
trends op het terrein van het wonen en de woonomgeving, de gezondheid en zorg en de 
kwaliteit van leven. Voorts analyseert de werkgroep aan de hand van beschikbare studies 
het bestaande beleid van rijk en gemeenten en het door het Kabinet Rutte 3 in gang 
gezette beleid dat relevant is voor ouderen en/of mensen met beperkingen.  

In aansluiting op deze verkenning en mede op basis van de partijresolutie over “Wat van 
waarde is” formuleert deze werkgroep een beknopte conceptvisie over ouder worden in 
Nederland en de kwaliteit van leven van ouderen en/of mensen met beperkingen.  

De regiegroep legt de analyse en conceptvisie ter discussie voor aan de leden van de drie 
netwerken en aan andere relevante netwerken en instellingen in de partij, zoals WBS, CLB 
en JS. Vervolgens wordt de (eventueel bijgestelde) conceptvisie voorgelegd aan verwante 
maatschappelijke organisaties, zoals Ouderenbonden (ANBO, NOOM en FNV-senioren) en 
FNV-jong.  Voorts is te overwegen maatschappelijke organisaties te raadplegen, zoals  
Platform Beter Oud, Actis, AEDES, Patiëntenfederatie Nederland en beroepsverenigingen 
van bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen en sociaal werkers.  

De werkgroep stelt de definitieve tekst op en betrekt daarbij ook de uitkomsten van de 
raadplegingen. Deze door de regiegroep vast te stellen tekst vormt de aanleiding voor een 



conferentie die voor alle partijgenoten, maar in het bijzonder voor de leden van de 
netwerken, de raadsleden en de Kamerleden toegankelijk is.  

De werkgroep heeft omwille van de doelmatigheid een beperkte omvang en een duidelijke 
trekker die verantwoordelijk is voor de voortgang; ook moeten afspraken worden gemaakt 
over het schrijfwerk. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van mogelijke onderwerpen.    

Tijdsplanning:   
Start september 2018; 
December 2018 conceptvisie gereed; 
Januari 2019: partijconferentie over conceptvisie; 
Februari - juli 2019: raadpleging; 
September 2019: Visiedocument definitief 

4. Drie themagroepen 

Ter uitwerking van de visie installeert de regiegroep drie themagroepen die de visie en de 
hoofdlijnen van beleid uitwerken. Het netwerk Zorg, het Ouderen Netwerk en het Netwerk 
Handicap&Beleid kiezen voorlopig voor drie brede thema’s, die als belangrijkste 
bouwstenen van een voor mensen met beperkingen toegankelijke en ouderenvriendelijke 
samenleving kunnen worden beschouwd: Preventieve (ouderen)zorg en eerstelijnszorg, 
Wonen, welzijn en informele zorg en Verpleeg(t)huiszorg. Aan de hand van de conceptvisie 
kan de keuze van thema’s worden bijgesteld.  

Deze themagroepen krijgen de opdracht om hun onderwerp af te bakenen, de conceptvisie 
visie voor hun onderwerp uit te werken aan de hand van de vraag: wat moet er gebeuren 
om de voor mensen met beperkingen toegankelijke en ouderenvriendelijke samenleving te 
realiseren? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van beschikbare 
(wetenschappelijke) litteratuur, analyse van goede praktijken en (groeps)gesprekken met 
deskundige partijgenoten en in het bijzonder met verschillende groepen ouderen en 
mensen met beperkingen (sociaaleconomische positie, migratieachtergrond, stad versus 
platteland. De themagroepen raadplegen daarnaast desgewenst relevante 
maatschappelijke organisaties. Deze raadpleging kan mondeling of schriftelijk geschieden 
en in veel gevallen zal kunnen worden volstaan met het raadplegen van websites of andere 
schriftelijke bronnen.    

Op basis van de aldus verworven kennis wordt per thema een beperkt aantal concrete 
actiepunten geformuleerd die samen een uitgebalanceerd actieplan vormen, gericht op de 
ouderen en mensen met beperkingen zelf, hun netwerken, maatschappelijke organisaties 
en overheden.  

Wanneer een eerste conceptrapportage over een deelthema op hoofdlijnen gereed is, 
organiseert de regiegroep een gezamenlijke bijeenkomst voor de themagroepen en de 
werkgroep Trends en visie om de onderdelen op elkaar af te stemmen. Het aantal te 
organiseren bijeenkomsten is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Om 
het project binnen de netwerken en bij alle deelnemers levend te houden dient periodiek 
informatie te worden verspreid en bijeenkomsten  georganiseerd. 

De themagroepen worden samengesteld uit belangstellende leden van de drie netwerken 
en (ervarings)deskundige partijgenoten naar wie we op zoek gaan in bestanden van de 
partij en de WBS en via persoonlijke contacten. Per themagroep is er een trekker/
voorzitter en een secretaris die de teksten schrijft c.q. het schrijven ervan coördineert. De 



leden wisselen informatie uit via internet (cloud) en email, maar zij komen ook regelmatig 
bij elkaar om met elkaar te discussiëren over voorstellen en dilemma’s.  

Tijdsplanning:  
September 2018- juni 2019. 
De werkzaamheden van de themagroepen lopen gedeeltelijk parallel aan die van de 
werkgroep Trends en visie. 

5. Verdere procedure 

Deze startnotitie is vastgesteld door de kerngroep van het Netwerk Zorg, de 
coördinatiegroep  van het Ouderen Netwerk  en de kerngroep van het Netwerk 
Handicap&Beleid. De voorzitters raadplegen voorts het Partijbestuur, de Eerste en Tweede 
Kamerfracties ( woordvoerders). Wanneer instemming is verkregen, installeren de drie 
netwerken de gezamenlijke regiegroep die het project start, hopelijk in september a.s.  
Voorts maken de netwerken afspraken met het partijbestuur over de beschikbare financiën 
en de besteding ervan aan vergaderruimte, reiskosten, conferentiekosten etc. 



Bijlage 1  

Onderwerpen die aan de orde komen in de verkenning zijn:  

o Welke sociale, economische en medische trends zijn relevant voor het ouder 
worden in Nederland? Het gaat hier om een beknopte litteratuurverkenning en een 
kritische bespreking van deze trends en hun betekenis voor het ouder worden.  

o Wat verstaan we onder gezondheid en vitaliteit van ouderen en wat maakt hun 
kwaliteit van leven goed? Hierbij houden we rekening met de grote verscheidenheid 
van de ouderenpopulatie en verdisconteren we dat de kwaliteit van leven 
objectieve en subjectieve componenten omvatten.   

o Hoe kunnen ouderen in de verschillende levensfasen volwaardig deel (blijven) 
uitmaken van de samenleving? Welke aspecten van het dagelijks leven zijn daarin 
belangrijk?  

o Wat betekent eigen regie en zelfbeschikking? Waar ligt de sociale begrenzing? Hoe 
wordt het ingevuld in een zorgafhankelijke situatie?  

o Wat is kwaliteit van zorg ( vanuit publiek, professioneel en cliëntenperspectief)? 

o Hoever reikt de (maatschappelijke en financiële) solidariteit tussen de generaties, 
waar het gaat om  de ondersteuning van ouderen?  

o Wat mogen ouderen van de overheid verwachten waar het gaat om de kwaliteit van 
leven van ouderen? Welke terreinen en/of onderwerpen (wonen, woonomgeving, 
mobiliteit, culturele, recreatieve en sportieve activiteiten, preventie, hulp en zorg 
thuis, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, inkomen (toeslagen e.d.)  behoren tot de 
collectieve verantwoordelijkheid, welke liggen in de privésfeer of behoren tot de 
civil society? 

o Op welke maatschappelijke terreinen is marktwerking geëigend en waar moet deze 
worden ingeperkt om de kwaliteit van leven van elke oudere te bevorderen? Wat is 
de rol van zorgverzekeraars op landelijk en regionaal niveau op het terrein van de 
ouderenzorg?  

o Wat mogen ouderen aan hulp en steun verwachten van hun sociale omgeving en wat 
dragen ouderen zelf bij aan het welzijn van hun generatie? Waar liggen de grenzen 
van de informele zorg?   


