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Minie Walma-Schreur

De beschaving van een
samenleving hangt af van
de wijze waarop wij met
elkaar omgaan.

Op dit moment praten we veel met elkaar maar luisteren dikwijls niet naar elkaar.
Praatprogramma’s zitten vol met gasten die avond aan avond hun vooringenomen mening
ventileren, vaak zonder te luisteren naar de argumenten van de ander.
Inmiddels klappen we niet meer voor de zorg, politie, brandweer, ambulance en andere
hulpverleners, maar is beveiliging nodig om alles in goede banen te leiden.
Helaas heeft dit fenomeen ook zijn intrede
gedaan bij onze volksvertegenwoordiging. In de
debatten, die vooral tijdens Corona-tijden door
velen worden gevolgd, buitelen sommige
partijen over elkaar heen om elkaar in niet mis
te verstane bewoordingen te overtroeven.
De door ons gekozen volksvertegenwoordigers
hebben een voorbeeldfunctie, maar in plaats
daarvan wordt bij een aantal hun gedrag, hun
woordkeuze door een overgrote meerderheid van onze samenleving hoofdschuddend
gevolgd.
Jongeren leren van ouderen, leerlingen van meester, enz.
Kamerleden hebben niet alleen een kaderstellende en controlerende rol, maar ook een
voorbeeldfunctie. Maar hoe op dit moment het debat wordt gevoerd over bijvoorbeeld de
huidige pandemie is ….. en daar mag u zelf een woord invullen. Wanneer wij verwachten dat
bewindslieden en “de zorg” zich voor 200% inzetten werkt het wekelijks naar de Kamer van
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hen roepen contraproductief. Evenals de uitlatingen van de vele “deskundigen” die het niveau
van onze gezondheidszorg onderschatten.
Respect voor onze bewindslieden, Kamerleden en alle medewerkers die zich dagelijks inzetten
om deze pandemie het hoofd te bieden. Ook respect voor onze wetenschappers en
medewerkers in de zorg die ondanks alles dag in dag uit goede zorg verlenen.
Controle, verschil van mening moet en mag er zijn. Ook wanneer de keuze ertoe leidt dat de
vrijheid van het individu soms leidt tot beperkingen bij het collectief, maar dat is inherent aan
onze democratische samenleving.

Maar nu moeten we de mensen die “op de brug staan” steunen waar we kunnen, alleen zo
komen we weer in veilig vaarwater.

Het bestuur van het
Thematisch Netwerk Senioren in de
Samenleving wenst u en uw naasten
gezellige feestdagen.
En alle goeds voor 2022.
Pas goed op elkaar!
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Bouwen, bouwen, bouwen

Het is een tijd om wat chagrijnig te worden, nu het corona virus toch weer de
baas lijkt te zijn in dit land. En ook opvallend daarbij zijn die vele zieke kleine
kinderen, ik zie het ook in mijn vriendenkring. Kinderen onder de twaalf
moeten misschien toch ook maar worden ingeënt.
En dan hebben we nog steeds geen kabinet en laten onderhandelaars ook
nog stukken liggen in de trein. Het zittende kabinet is demissionair sinds
januari en de verkiezingen waren in maart. Het lijkt ook maar niet op te schieten. Al blijf ik
hopen op een nieuw kabinet voor de jaarwisseling. Wel lezen we af en toe gelukkig wat in de
krant. Het gaat dan vaak over de eigen woning en soms over pensioenen. Bij de eigen
woning zullen we ons moeten inspannen dat de aftrek van hypotheekrente blijft bestaan en
dat de eigen woning niet zomaar tot het vermogen in box 3 gaat worden gerekend. Wel zie
ik gelukkig, dat veel van de partijen die onderhandelen meer woningen willen bouwen en
ook voor senioren. Dat is een positief punt. Ook veel gemeenten hebben het er over. Punt is
wel, hoe gaan we dat nu realiseren. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet met concrete
suggesties daarvoor komt.
En dan de pensioenen. Ze zijn al jaren niet verhoogd. Zo een mailtje elk jaar, van uw
pensioen wordt dit jaar niet verhoogd, komt wel heel koel over. Ook al zijn veel pensioenen
in ons land aardig hoog. In de Tweede Kamer is laatst nadrukkelijk de
wens geuit om de vereiste dekkingsgraad bij pensioenfondsen wat te
verlagen en dan komt er ruimte voor verhoging va n pensioenen. Ik ben
benieuwd en hoop dat hier wat mee gaat gebeuren. Dat zou weer eens
goed nieuws zijn in deze tijd van veel moeten thuis blijven. En laten we
verder contact houden met elkaar, dat kan ook op 1,5 meter.
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Bart Smals
Kamerlid
SZW Pensioenen en AOW • VWS GGZ,
Maatschappelijke opvang en beschermd
wonen

Nieuws uit
pensioenland

Wat mij opvalt is dat de discussie over het pensioen meestal gaat over het huidige stelsel en
wat daar mis aan is. Tegelijkertijd worden dan vaak (ogenschijnlijk eenvoudige) oplossingen
aangedragen zoals het verhogen van de rekenrente. Maar, ook meer fundamentele ingrepen
in het stelsel zoals het overstappen van het huidige kapitaalstelsel naar een meer omslaggedreven stelsel worden regelmatig als oplossing genoemd. Kortom, veel van de mensen die
met kritiek op het huidige stelsel komen, geven er vaak ook direct een oplossing bij.
Voor veel van de aangedragen kritiek heb ik begrip. Zo is het
natuurlijk moeilijk te begrijpen dat bij deze groeiende
pensioenpotten er al zo lang niet geïndexeerd wordt. Maar de
oplossingen die langskomen zijn slechts in verschillende mate
wenselijk en vooral vaak niet haalbaar.
Waar veel mensen aan voorbij lijken te gaan is dat er een
akkoord ligt. Het feit dat de polder zich gezamenlijk
verantwoordelijk voelt voor de oude dag van werknemers is
uniek in de wereld. Dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden
dat we internationaal een vaak geprezen stelsel hebben. Dat
werkgevers en werknemers tot een akkoord zijn gekomen is
iets waar we blij mee moeten zijn. Zij zijn immers samen heel belangrijke spelers. Wellicht
niet zozeer voor de huidige pensioengerechtigden, maar wel voor de toekomst van het
stelsel.
In het nieuwe pensioenakkoord zitten veel elementen waar we gelukkig mee kunnen zijn.
Omdat het nieuwe stelsel meer individuele potjes betreft neemt de noodzaak voor het
hebben van grote buffers af. Dat maakt dat het nieuwe stelsel ook voor de uitkering van
gepensioneerden waarschijnlijk lucht gaat geven. Maar de veranderingen helpen ook om het
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stelsel toekomstbestendig te maken. De arbeidsmarkt is echt veranderd en het is logisch dat
het pensioenstelsel zich daar ook aan aanpast.
Het is vanzelfsprekend dat we, wanneer we met een wit vel opnieuw zouden kunnen
beginnen aan een nieuw stelsel, ongetwijfeld met een andere uitkomst zouden komen dan
wat er nu ligt. Maar, ik realiseer me heel goed dat wanneer we als politiek de
pensioendiscussie opnieuw zouden starten en het akkoord zouden afblazen, we terug
zouden vallen op de oude regels, met alle bijbehorende gevolgen van dien. Iedereen is het
erover eens dat dat allerminst wenselijk is.
Vrijdag 26 november is de Wet Toekomst Pensioenen naar de Raad van State gestuurd. Dat
is een nieuwe stap naar de invoering van het nieuwe stelsel. Maar we zijn er nog niet. De
verwachting is dat het resultaat van het denkwerk van de Raad van State in april naar de
Kamer komt.
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Ingrid Michon
Kamerlid
J&V Politie, OM, Brandweer,
Grensbewaking algemeen,
Terrorismebestrijding, NCTV,
Rampenbestrijding en crisisbeheersing,
Nationale Veiligheid, Drugsbeleid,
antisemitisme

Veiligheid en
verruwing in de
samenleving
Nederlanders zijn vaak tot op hoge leeftijd fit, gezond en mobiel. Dat is heel mooi. Het is
echter wel van belang dat oudere mensen zich veilig blijven voelen; thuis, op straat maar
zeker ook online. Want je veilig voelen, is misschien wel het meest belangrijke in je leven.
Zonder dat is de rest waardeloos. Veel ouderen maken zich echter zorgen over hun
veiligheid; ze durven ’s avonds niet meer goed over straat, zijn huiverig geld af te halen bij
de bank uit angst overvallen te worden en weten niet meer welk mailtje en welk sms’je te
vertrouwen omdat online fraude vaak voorkomt. Daar komt de impact van de coronacrisis
bij; ons sociale leven is aanzienlijk rustiger. Er zijn ouderen die vanwege de risico’s van
corona toch liever veel thuis blijven en weinig mensen ontmoeten. Daardoor kun je je extra
eenzaam voelen.
Wat we om ons heen zien stemt niet
hoopvol; mensen met een kort lontje
veroorzaken rellen en grof geweld. Kijk
maar naar de rellen in Rotterdam en Den
Haag van afgelopen maand. Vreselijke
beelden. Ik vind het onbegrijpelijk en
verwerpelijk dat onze hulpverleners en
agenten met zulke agressie te maken
krijgen. Ik ben dankbaar voor al die
mensen die dag in dag uit klaar staan om
voor ons in de bres te springen. Onze politie, brandweer en het ambulancepersoneel. Met
die bizarre rellen achter de rug wil ik dat hier nogmaals gezegd hebben. De VVD is
ongelooflijk trots op onze hulpverleners en we vinden het schokkend en stuitend dat
mensen hen menen te moeten aanvallen en belagen. Deze mensen moeten zich schamen.

7

Nieuwsflits december 2021
Dit heeft niets te maken met demonstreren, dit is moedwillig rellen. Het is mooi dat politie,
OM en rechter direct doorpakken en deze relschoppers keihard aanpakken door snelrecht
en het verhalen van de schade. En dankzij de VVD komen deze lui niet langer weg met een
taakstraf.
Maar we zien niet alleen fysieke verharding. Ook de toon van het debat en de manier
waarop we met elkaar omgaan verruwt. Kijk maar naar de debatten in de Tweede Kamer.
Het merendeel van de partijen speelt volgens de regels die we met elkaar gemaakt hebben,
maar er zijn ook politici die zich daar niets van aantrekken. De manier waarop ze collega’s
maar ook bewindslieden aanspreken schuurt vaak tegen de grenzen aan. Nu kunnen de
meeste Kamerleden en ministers wel tegen een stootje, maar ik maak me zorgen over de
mensen die dit zien en denken: oké, de minister maakt zich schuldig aan landverraad en de
Kamer houdt hem de hand boven het hoofd. Ik blijf me verzetten tegen die manier van
politiek bedrijven. Je kan en mag het niet eens zijn met de Corona-maatregelen maar dat
betekent niet dat Nederland geen rechtstaat is. Want dat zijn we wel degelijk. Een
rechtsstaat; waar het parlement het volk vertegenwoordigt en regering en parlement
samen wetten maken. Waar de maatregelen om een pandemie te bestrijden berusten op
de wet. Waar steeds op proportionaliteit en subsidiariteit wordt getoetst. Waar vreedzaam
en met kennisgeving vooraf demonstreren bijkans heilig is. En waar mondkapjes,
afwegingen over de sluiting van sectoren, handhaving door burgemeesters zijn voorgelegd
aan de onafhankelijke rechter, die ze toetste en in stand liet.
U kunt ervan uit gaan dat mijn collega’s en ik de komende periode geen gelegenheid voorbij
zullen laten gaan om vanuit de inhoud met voorstellen te komen om ons land stapje voor
stapje steeds een stukje veiliger te maken.
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In gesprek met…….

Ockje Tellegen
VVD Tweede Kamerlid

Conny Helder
Zorgbestuurder Tante Louise

Vorige week had ik een goed gesprek met Conny Helder, bestuurder van Stichting
tanteLouise. Conny stond vorige week in de Volkskrant maar vandaag ook weer in het AD
met een zeer terechte hartenkreet voor de ouderenzorg. In deze Corona pandemie ligt de
focus van de politiek en media logischerwijs veel op de IC’s en ziekenhuiszorg, maar
daardoor blijft de crisis die zich voltrekt in de ouderenzorg onderbelicht. Terwijl net als in de
ziekenhuizen ook bij de thuiszorgorganisaties, in de verpleeghuizen en wijkverpleging al ruim
2 jaar de klappen van de coronacrisis worden opgevangen. Het lukt steeds minder goed om
de ouderen die zorg te bieden die ze nodig hebben. En los van de Corona-crisis wordt die
uitdaging alleen maar groter met de dubbele vergrijzing die ons te wachten staat.
Eén knop waar je aan kan draaien die alle problemen in 1x oplost, is er helaas niet. Ik sprak
met Conny over wat we dan wel kunnen doen om in deze tijden van schaarste, de mensen
die voor onze ouderen zorgen toch zoveel mogelijk te ontlasten en ondersteunen. Conny
benadrukte hoe belangrijk het is dat er steun en waardering blijft voor het zorgpersoneel. En
dat we de zorg in ziekenhuizen en de zorg in verpleeghuizen en bij mensen thuis goed op
elkaar aan laten sluiten. Ook moet er een breed gedragen lange termijnplan moet komen
voor de ouderenzorg. Een stip op de horizon, een plan hoe we in de komende 10 jaar gaan
zorgen voor onze ouderen, hoe we kwaliteit creëren in de laatste levensfase. Hiermee zou
het nieuwe kabinet voortvarend aan de slag moeten. Maar dat vergt ook wat van de politiek.
Ook in de Kamer zullen we het met z’n allen eens moeten worden over die stip op de
horizon. Vele rapporten en plannen liggen klaar van onder andere branchevereniging ActiZ.
Deze richting moeten we op. Laten we hopen dat er snel een nieuw kabinet op het bordes
staat met een helder plan voor onze ouderenzorg!
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Lees hier het interview met Conny Helder:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-thuiszorg-is-een-stille-ramp-aan-degang~b0684b4b/
En het tienpuntenplan van Actiz: https://www.actiz.nl/brede-coalitie-presenteert-tienuitgangspunten-voor-toekomstbestendige-ouderenzorg

Ockje Tellegen
WS Medische Ethiek, Care, WLZ, WMO,
Mantelzorg
Wijkverpleging, PGB, NZA,
kwaliteitsbeleid Care,
Toezicht Care en Jeugd
https://www.linkedin.com/in/ockjetellegen-02162413/

Conny Helder
Raad van Bestuur Tante Louise
Chair Care Innovation Center West-Brabant
Lid Commissie Centrum voor Ethiek en
Gezondheid
Bestuurslid ActiZ e.v.
https://www.linkedin.com/in/connyhelder/

Note: Meer lezen over dit onderwerp? Lees ook de
speciale editie van de Nieuwsflits van april 2021
met daarin het interview met Henk Kamp, voorzitter
Actiz over de uitdagingen waar de VV&T voor staat.
Heeft u dit gemist? Stuur ons dan een mail en wij
zenden het u alsnog toe.
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Jacqueline van Hil
Kamerlid
VWS Arbeidsmarktbeleid Care & Jeugd,
Arbeidsmarktbeleid Cure, Beroepen en
opleidingen, VWS-domein voor Beseilanden, VWS oorlogsgetroffenen en
verzetsdeelnemers

PROBLEMEN IN DE ZORG
VOORTVAREND
AANPAKKEN
Ik zit sinds afgelopen verkiezingen in de Tweede Kamer en richt mij sinds die tijd
voornamelijk op het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek in de zorg en op het
opleidingsbeleid omtrent zorgberoepen. In het publieke debat ligt de nadruk vaak op de
zorgsalarissen, maar er zijn veel andere zaken waar zorgmedewerkers tegenaanlopen en die
hun werkplezier harder ondermijnen. Dit heb ik gemerkt tijdens de werkbezoeken die ik
door het land heb afgelegd onder de noemer ‘Van den Hil op hol’. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan de hoge administratieve lasten, het gebrek aan opleidingsmogelijkheden of aan het
gebrek aan zeggenschap van mensen op de werkvloer. Ik focus mij op het oplossen van deze
problemen zodat we zorgmedewerkers echt een betere werkomgeving kunnen bieden.
Een voorbeeld hiervan is dat de VVD met een wetsvoorstel is gekomen
om de zeggenschap van zorgmedewerkers te vergroten. Dit is zeker in
de huidige coronacrisis cruciaal, aangezien de mensen aan het bed het
beste weten hoe de situatie ervoor staat en er snel beslissingen
genomen moeten worden. In een crisis is het belangrijk dat managers
en directieleden goed luisteren naar hun mensen. Het bieden van extra
inspraakmogelijkheden voor zorgmedewerkers kan hierbij helpen.
Daarnaast worden zorgmedewerkers gek van veel onzinnige regels,
vragenlijsten en andere administratieve taken. Er loopt een
programma om dit tegen te gaan, [Ont]regel de Zorg, maar ik vind dat we nog meer stappen
kunnen zetten om dit probleem op te lossen.
Dit zijn slechts twee actuele voorbeelden van zaken die spelen op mijn portefeuille. De
coronacrisis bepaalt natuurlijk ook een groot deel van de agenda.
Deze crisis heeft een grote impact op onze zorgmedewerkers, dit merk ik uit de wekelijkse
gesprekken die ik met ze voer. Ik voel dan ook zeker de urgentie om de huidige problemen in
de zorg zo voortvarend mogelijk aan te pakken.
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Caroline Nagtegaal-van
Doorn
VVD Europarlementariër
Commissie Transport & Toerisme (TRAN)
Commissie Economische & Monetaire zaken
(ECON)

Eenduidige Europese
Reisregels
De afgelopen tijd ontstond onduidelijkheid over de geldigheid van het Europese COVIDreiscertificaat. Steeds meer EU-landen begonnen hun eigen regels te
bepalen. Sommige landen zette zelfs op eigen houtje een houdbaarheidsdatum op het
reiscertificaat. Zo ontstond alwéér onduidelijkheid aan de grenzen, met versnippering en
reisbeperkingen tot gevolg. Dat zorgde voor onzekerheid en verwarring bij de reis- en
logistieke sector. Daar baalde ik van.
Ik heb me voor de zomer ingespannen om
het reizen in coronatijd in Europa
makkelijker te maken. Door Green Lanes
waardoor het vrachtverkeer de grens over
kon gaan en zo onze economie draaiende
hield, en door de COVID-certificaten te
introduceren, waar velen voor vakantie of
een zakelijke trip nog altijd gebruik van
maken. Inmiddels zijn we ingehaald door
de realiteit qua besmettingen. Daarom is
het logisch dat het beleid rondom het reiscertificaat opnieuw onder de loep wordt genomen.
Ik ben er blij om dat de Commissie hierin dit keer het voortouw heeft genomen
enduidelijkheid heeft gegeven. Er is gekozen voor een geldigheidsduur van het COVIDcertificaat van 9 maanden. Dit om chaos in de lidstaten te voorkomen bij het goed
inregelen. Daarnaast is een booster nodig, zoals de Gezondheidsraad, het Europees Medicijn
Agentschap (EMA) en European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) onlangs
adviseerden.
Ook de komende tijd blijf ik scherp op een eenduidige aanpak. Ik zal mij blijven inzetten voor
een harmonisering van de regels tussen EU-landen zodat de reis- en logistieke sector weet
waar ze aan toe zijn.
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Anja Prins
VVD Wethouder te Losser

Doorstroming op de
woningmarkt

De woningmarkt zit op slot. Een van de oorzaken is het gebrek aan doorstroming. Hoe
zorgen we voor passend aanbod?
De vergrijzing dwingt ons na te denken over de vraag hoe we zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen in een omgeving waar we ons thuis voelen. Graag attendeer ik u op
een mooi initiatief in onze gemeente Losser.
In een van onze dorpen wonen twee echtparen - elk ruim boven de 60 jaar - die beide
beschikken over een zeer ruim woonperceel (ruim 1300m2 en 2800m2). Beide echtparen
willen graag naar een kleinere, beter op de nieuwe levensfase aangepaste woning die
duurzaam en levensloopbestendig is.
De tuinen van beide echtparen
grenzen aan elkaar. Het idee is
om in die tuinen twee
zogenaamde
‘nultredewoningen’ te
ontwikkelen. Dit zijn woningen
met een bad- en slaapkamer op
de begane grond. De twee
bestaande woningen komen dan
vrij voor de eigen kinderen
waardoor toekomstige
wederzijdse mantelzorg
eenvoudig mogelijk is.
De nultredewoningen zijn
ruimtelijk goed inpasbaar en doordat de nieuwe inritten kunnen worden aangesloten op
bestaande inritten zijn er geen aanpassingen nodig aan de openbare ruimte (groen, parkeren
enz.) De initiatiefnemers gaan zelf overleg voeren met omwonenden over de plannen.
In de woonvisie van de gemeente Losser die onlangs is vastgesteld is ruimte voor het
bouwen van Doelgroep Onafhankelijke woningen. In deze woonvisie wordt niet meer
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gestuurd op aantallen woningen maar meer op behoefte. De bouw van deze twee Doelgroep
Onafhankelijke woningen past binnen de kwalitatieve uitgangspunten van de Woonvisie.
Bovendien komen er twee bestaande woningen vrij voor jongeren, waarmee de
doorstroming wordt bevorderd, wat de leefbaarheid van het dorp ten
goede komt. Het opstellen van het bestemmingsplan inclusief procedure zal globaal een jaar
vergen, naar verwachting kunnen de woningen in 2023 worden gerealiseerd.
Dit is mooi voorbeeld om doorstroming te bevorderen en toekomstige zorgvraag (en
zorgkosten) te verminderen.

mededeling

Beste leden,
Vanaf 2022 willen wij vaker gebruik gaan maken van onze facebook pagina en website.
Helaas werken de huidige ICT infrastructuur en middelen, zoals die destijds door het
hoofdbestuur zijn gekozen, niet mee voor een soepele werkwijze en transitie.
Verbeteringen en simpele toepassing zijn niet vanzelfsprekend en vragen de nodige
tijd. Uiteindelijk streven we naar een geheel nieuwe website. Om zodoende het nodige
draagvlak te blijven creëren voor alle belangrijke senioren thema’s. Én om ervoor te
zorgen dat de focus in Den Haag t.a.v. senioren scherp(er) blijft. In de tussentijd zullen
we de bestaande kanalen blijven gebruiken om een goede basis aan informatie te
kunnen geven. Wij zullen u in toekomstige nieuwsflitsen hierover een update geven,
zodra gereed.
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Reacties welkom!
Indien u naar aanleiding van een artikel een vraag of opmerking heeft, stuur dan een
Email naar tnSeniorenindeSamenleving@gmail.com. Wij sturen uw bericht door of
zorgen dat u een reactie krijgt. Omwille van privacy redenen nemen wij bij voorkeur
geen privé Emailadressen op in onze nieuwsbrieven of andere correspondentie.

Bestuur TN SiS
Minie Walma-Schreur : Voorzitter
Franca Kerstens : Secretaris
George Bolmers : leden en Coördinatoren
Jordi Vicario : PR, Online Communicatie en Socials
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