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Senioren in de Samenleving 

 

Wanneer we het hebben over senioren heeft een ieder daar een 

eigen beeld  bij. Vaak krijgen we terug “ik voel me geen senior, 

ik sta middenin de samenleving.; ik werk (nog) of ik ben als 

vrijwilliger actief”.  

 

Het Thematisch Netwerk Senioren met al haar Provinciale 

Seniorennetwerken richt zich op mensen in de leeftijd van 

plusminus 50 jaar en ouder. Mensen die, doordat  kinderen 

studeren/ de deur uitgaan of door andere redenen, in een nieuwe 

levensfase terecht komen. Dan komt er ongetwijfeld een keer 

een moment van bezinning. Wat is mijn carrière perspectief bij 

mijn huidige baan, ga ik nog een keer veranderen, een studie 

oppakken, op mijn kleinkinderen passen, of vraagt mantelzorg 

meer en meer van mijn tijd. Is mijn huidige lifestyle er één waar 

ik gezond oud mee kan worden of zou ik meer moeten bewegen 

en gezonder eten. 

 

Over al deze aspecten willen wij u graag actief informeren. 

Tijdens onze bijeenkomsten, die we altijd vermelden in de 

Nieuwsflits, gaan we ook graag hierover met u in gesprek. 

 

Wij hebben daarom gemeend een kleine aanvulling op onze 

naam te moeten doen: 

 

(Thematisch Netwerk) Senioren in de Samenleving 

 
Minie Walma, voorzitter,  

Franca Kerstens, secretaris 

 

 

 

Crisis in Nederland 
 
Naast de klimaat- en 
vluchtelingencrisis hebben 
we nu de Corona crisis. 
Raken de eerste twee ons 
niet direct persoonlijk in de 
zin dat we niet per direct 
maatregelen moeten nemen 
voor onze gezondheid, het 
Coronavirus vraagt daar wel 
om. Ouderen hebben 
geleerd met crisissituaties 
om te gaan en zijn ook vaker 
in staat om op bescheidener 
schaal door te gaan. Gewend 
als ze zijn aan het moeten 
doen met minder. En zich 
nog kunnen vermaken met 
de radio, TV, de krant of een 
boek. In deze tijden is het 
belangrijk om naar elkaar 
om te zien. Via buurtapps 
kunnen buren gevraagd 
worden boodschappen te 
doen voor hen die het huis 
niet uitkunnen. Of even op 
de kinderen letten als 
moeders naar de supermarkt 
moet. Buurapps als 
Nextdoor , zie de doorlink : 
https://nextdoor.nl/ 
kunnen je helpen contact te 
maken met je buurtgenoten. 
Of er moet een hond 
uitgelaten worden of een 
andere ‘burendienst’.  
 
Iedereen sterkte, blijf 
gezond, let op elkaar en  dan 
zien we elkaar hopelijk weer 
op onze ALV in het najaar. 
Uiteraard blijven we 
nieuwsflitsen sturen . 
 
Hartelijke groet, Franca 

https://nextdoor.nl/
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Uit de Tweede Kamer 
  
Met de huidige corona-pandemie ligt onze eerste prioriteit uiteraard bij de 
volksgezondheid. De capaciteit van ziekenhuizen, het beschermen van kwetsbare 
groepen en het terugdringen van besmettingshaarden is op dit moment het aller-, 
allerbelangrijkste. Tegelijkertijd zien we onder ogen dat het coronavirus diepe sporen 
trekt door onze hele economie, en daarmee ook onze pensioenfondsen raakt. Het is 
te vroeg daar conclusies aan te verbinden over de pensioenuitkering. De 
dekkingsgraad is verslechterd door de koersdalingen en het zal maanden duren voor 
we kunnen vaststellen in hoeverre de effecten blijvend zijn. 
  
Laten we ons concentreren op het goede nieuws. De partners in de SER werken 
hard aan de uitvoering van het pensioenakkoord. Het is de bedoeling dat er in juni of 
juli duidelijkheid is over de vele berekeningen en juridische vraagstukken die op tafel 
liggen. Als dat lukt, kunnen we in het najaar de benodigde wetgeving maken en 
hebben Nederlanders vóór de verkiezingen duidelijkheid over het vernieuwde stelsel. 
Tot nu toe lijkt iedereen aan tafel optimistisch over de voortgang. 
  
Rekenrente op de helling? 
De Telegraaf berichtte onlangs dat de SER-partners ook de rekenrente zouden willen 
afschaffen. Dat nieuws is voorbarig, maar er loopt inderdaad een discussie over het 
onderwerp. Wat is er aan de hand? Binnen een pensioenfonds moeten rendementen 
en risico’s worden verdeeld over de (generaties van) deelnemers. De rekenrente is 
daarvoor de belangrijkste knop. We weten echter hoeveel weerstand dat begrip 
‘rekenrente’ oproept. U kent de vragen en stelt ze regelmatig: waarom wordt er niet 
gerekend met het historische rendement, waarom groeit het totale 
pensioenvermogen zo hard en zien ouderen daar niets van in hun portemonnee? Het 
zijn vragen waarop een technisch antwoord alleen maar tot meer irritatie leidt. 
  
Er wordt daarom gekeken of we op een andere manier rendement of risico’s kunnen 
verdelen, bijvoorbeeld door verschillende leeftijdscohorten te creëren en daarbinnen 
schommelingen op te vangen. Het gaat uitdrukkelijk om een van de vele ideeën die 
nu technisch worden uitgewerkt en er zijn géén besluiten over genomen. Het zal ook 
niets veranderen aan het feit dat deelnemers aan een pensioenfonds 
beleggingsrisico lopen. Maar we zouden blij zijn als we deze giftige discussie tussen 
jong en oud achter ons kunnen laten. Het zou het stelsel allicht iets begrijpelijker 
maken. 
  
Verplicht met pensioen?! 
In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd wordt 
bevroren. Dat is een verlichting voor veel mensen met een zwaar beroep of een 
kwetsbare gezondheid. Toch is niet iedereen er blij mee. In een aantal overheids-
cao’s is de AOW-leeftijd gekoppeld aan verplicht leeftijdsontslag. We kregen de 
laatste maanden veel mails van mensen die hierdoor enkele maanden 
pensioenopbouw mislopen. Ook zijn er mensen die graag hun laatste project goed 
willen afronden of simpelweg geen zin hebben hun collega’s nu al te missen. 
Afgelopen najaar heeft de VVD al gepleit om in die gevallen de mogelijkheid te 
bieden vrijwillig door te werken tot de oorspronkelijke AOW-datum. Sinds vorige 
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maand is daarvoor ook steun van andere partijen. We zullen daarom bij het spoedig 
te plannen debat een motie indienen van die strekking. 
  
Pensioen en echtscheiding 
Weinig dingen zijn zó ingrijpend als een echtscheiding. Huis verkopen, alimentatie 
regelen, een omgangsregeling voor de kinderen –en in die drukte vergeten veel 
mensen dat ze ook iets moeten regelen over de wederzijdse pensioenregelingen. Als 
ze het wél regelen, eindigen ze doorgaans met een regeling waarbij ze afhankelijk 
zijn van de pensioenleeftijd en de hoog-laagvariant die de ex-partner kiest. Dat kan 
natuurlijk beter. De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een wetsvoorstel dat 
pensioen bij scheiding goed regelt. Bij echtscheiding krijgen beide partners dan een 
geheel eigen pensioenregeling, waarbij ze zelf de pensioenleeftijd en andere 
bijzonderheden kunnen kiezen. Die ‘conversie’ vindt bij echtscheiding automatisch 
plaats, tenzij de partners nadrukkelijk kiezen voor een andere wijze van verdeling. De 
VVD vindt dat een goede benadering. Te vaak zijn kwetsbare groepen nu het 
slachtoffer van de ingewikkelde regels. 
  
Wat vindt u: vrijwillig doorwerken tot 72? Of nog verder? 
In een aantal overheidsfuncties kun je op dit moment vrijwillig doorwerken tot 70 jaar. 
Het gaat daarbij onder andere om hoogleraren, burgemeesters en rechters. Vindt u 
die leeftijdsgrens van 70 jaar nog van deze tijd? Moeten we de grens helemaal 
loslaten? Of in ieder geval verhogen naar 72 jaar? We horen graag uw mening! Uw 
reactie is welkom op r.vdlinde@tweedekamer.nl . 
  
  

 
 
Roald van der Linde 
Lid Tweede Kamer 
  

mailto:r.vdlinde@tweedekamer.nl


 

Reacties: secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl    Franca Kerstens, secretaris 
 

Thematisch Netwerk Senioren 

NIEUWSFLITS 

Nr  4      15 maart 2020 

nr  
Er zijn nog steeds te weinig woningen die aansluiten  bij de behoefte van 

ouderen. 

 
Het aantal ouderen met een zorgvraag stijgt de komende twintig jaar sterk. Uit onderzoek van TNO 
blijkt dat er een forse opgave ligt voor de komende jaren. Ouderen hebben veel moeite om geschikte 
woonruimte te vinden. Één op de drie ouderen is de afgelopen tijd actief op zoek geweest naar nieuwe, 
geschikte woonruimte. Van die groep is het 89 % niet gelukt om deze woonruimte te vinden. Dat blijkt 
uit een korte peiling van de ANBO. 

Volgens de uitkomsten komt dit doordat de meeste gemeenten 

te weinig investeren in seniorenhuisvesting. Daardoor zitten 

veel ouderen ‘gevangen’ in hun huidige woning, terwijl deze 

hier vaak niet op ingericht is. Goed oud worden begint immers 

bij goed wonen.  Van de ouderen wil 93% graag meedenken/ 

beslissen over de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. De 

uitkomsten van de peiling zijn een nieuwe aanwijzing dat er een 

groot tekort is aan ouderenwoningen.  

(Foto De Stentor) Knarrenhofje. 

Wij zullen deze uitkomsten bij ons Tweede Kamerlid  Daniël Koerhuis neerleggen en hem vragen te 

reageren/actie te ondernemen. Uiteraard nemen wij zijn reactie op in een volgende Nieuwsflits. 

 

Studenten-initiatief dat navolging verdient! 

 

  

“Wij kunnen als studenten nu lekker rusten en wachten tot deze situatie voorbij is, maar 
bepaalde groepen mensen zijn constant ontzettend hard aan het werk op Nederland 
draaiende te houden. Jij kan als student wat terug doen voor al deze mensen. Deze 
mensen hebben namelijk kinderen die verzorgd moeten worden terwijl hun ouders hard 
aan het werken zijn. Wij als studenten kunnen het onderwijs ondersteunen door waar 
nodig aanwezig te zijn en kinderen op te helpen vangen. Als een instelling in een 
bepaalde stad in nood komt door een tekort aan mensen en jij in de buurt woont kunnen 
wij jou contacteren en kan jij helpen.  
Dit is je kans om iets terug te doen voor de verplegers, de leraren, de politieagenten en 
brandweermannen, maar ook de vrachtwagenchauffeurs, de fabrieksmedewerkers en 
alle andere mensen die ondanks alles het land draaiend houden.” 
 
https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl 
 

 

https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl/
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VVD-Tweede Kamerlid Albert van den Bosch springt in de 

bres voor gediscrimineerde ouderen 
 

Wanneer je als baby je eerste levenskreten laat  

horen en daarmee deelneemt aan de  

Nederlandse samenleving, zijn er al direct  

onschuldige vormen van leeftijdsdiscriminatie  

die aan het licht komen. Zo mogen baby’s gratis  

mee in het vliegtuig en hoef je als kleine  

dreumes geen kaartje aan te schaffen voor de  

dierentuin, aangezien de toegang voor jou  

gratis is. Hoewel deze vormen van  

leeftijdsdiscriminatie kinderspel zijn, is er ook  

een andere kant van de medaille. 

 

Terwijl op het maatschappelijke toneel namelijk  

mooi weer wordt gespeeld met gelijke kansen  

voor iedereen, ligt in de coulissen de ellende al  

op de loer in de vorm  

 

van het hardnekkige verschijnsel leeftijdsdiscriminatie. De gevolgen voor de getroffenen 

zijn rampzalig en uiten zich in werkloosheid en vormen van sociaal isolement. Vooral op 

de arbeidsmarkt is er een veelvoud aan voorbeelden te noemen van mensen die worden 

benadeeld, puur en alleen omdat ze 50-plusser zijn. Ook op andere maatschappelijke 

terreinen als de zorg en de dienstensector zet deze trend zich voort.  

 

VVD-Tweede Kamerlid Albert van den Bosch is dit verschijnsel spuugzat en is daarom één 

van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel om uitingen van leeftijdsdiscriminatie 

strafrechtelijk te kunnen laten vervolgen. Hiermee wordt leeftijdsdiscriminatie eindelijk 

rechtgetrokken met vergelijkbare varianten als discriminatie op basis van ras of 

godsdienst. We varen hiermee ook gelijk met de koers van onze buurlanden waarin dit al 

langer mogelijk is. 

 

Een goede stap van de VVD om deze vorm van discriminatie voor eens en voor altijd 

Nederland uit te krijgen en ons land een stukje mooier te maken. 


