
 
 

Wat doet de Thema-Afdeling Senioren & Samenleving ?  
 
Wilt u meedenken en meehelpen?  
Lid worden van Senioren & Samenleving? Schrijf u in op www.mijnd66.nl  
 
De D66 Thema-Afdeling Senioren & Samenleving (TASS) is er voor alle D66'ers die ouderen 
een stem willen geven in de partij en dus in de landelijke politiek. Wij geven gevraagd en 
ongevraagd advies aan D66 bestuur en fracties over maatschappelijke onderwerpen die 
relevant zijn voor onze leden. Bovendien wordt regelmatig met Kamerleden overlegd.  
 
Bijeenkomsten van onze Thema-Afdeling vinden vaak plaats op een doordeweekse 
middag, meestal in het centrum van het land, in Maarn. Er zijn 7 à 8  bijeenkomsten per 
jaar. Maarn is goed bereikbaar per OV of auto.  
 
Wij hebben een optimistische visie:  
Ouderen kunnen met hun levenservaring en netwerken een belangrijke bijdrage leveren 
aan de maatschappij als adviseur, mantelzorger, vrijwilliger, bestuurder, manager of 
medewerker. Wij willen de muur tussen oud en minder oud graag weghalen! 
 
Ouderen vormen een grote en groeiende groep in onze samenleving: nu al zijn 3,3 miljoen 
mensen ouder dan 65 jaar, in 2040 zijn dat er 4,7 miljoen van wie 2 miljoen 80-plussers. 
Van de 80-plussers woont 88 procent thuis en is tamelijk zelfstandig. Maar extra aandacht 
is nodig: ouderen verliezen tussen het 65e en 80e levensjaar ongeveer de helft van hun 
leeftijdsgenoten en wonen vaak alleen. Ook worden zij, vaak plotseling, getroffen door 
ziekte van henzelf of hun naasten. De samenleving is daar nog onvoldoende op voorbereid.  
De landelijke overheidsacties voor een oudervriendelijke samenleving dienen daarom te 
worden geïntensiveerd. En er moet een meer geleidelijke overgang komen van het werken 
op de arbeidsmarkt naar een andere bijdrage aan de samenleving. Het moet mogelijk zijn 
als werknemer of zelfstandige tot op hoge leeftijd door te werken. Wetgeving moet 
‘oudervriendelijker’ worden en dus aangepast. 
 
Daarom heeft de TASS in het D66 verkiezingsprogramma 2017 (2e kamer) laten opnemen: 
 
1. D66 wil de ‘Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd’ verbeteren door Art 7 van 

deze wet af te schaffen. Dit artikel 7 maakt het mogelijk om een werknemer te 
ontslaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Het voorstel om dit verplichte ontslag af 
te schaffen past in het streven van D66 om te komen tot één arbeidsrechtelijk regime 
voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor 
onbepaalde tijd;   

2. Wij willen dat de hoogte van het loon zoveel mogelijk bepaald wordt op basis van 
prestatie en toegevoegde waarde in plaats van leeftijd;  

http://www.mijnd66.nl/


3. Wij willen dat iedereen kan kiezen voor een flexibele AOW. Dat is het recht om later 
met de AOW te starten, of om de ingangsdatum AOW bij voorbeeld te laten 
samenvallen met het ingaan van het aanvullende pensioen.  

 
Actuele thema’s van de Thema-Afdeling Senioren & Samenleving.  

 
De Thema-Afdeling focust op een aantal actuele thema’s:  
 
Waardig Levenseinde & ethiek. 

Een waardige levenseinde (Voltooid Leven) blijft onze grote aandacht houden. Wij zijn vrije 
mensen, die onze eigen beslissingen moeten kunnen nemen, ook over ons levenseinde. De 
door kamerlid Pia Dijkstra onlangs voorgestelde ‘Wet toetsing levenseindebegeleiding op 
verzoek’  heeft dan ook onze volledige steun!  De Thema-Afdeling draagt onze ideeën over 
dit belangrijke onderwerp actief uit, ook buiten D66. Wij overleggen regelmatig met de 2e 
Kamer fractie over de voortgang van het initiatiefvoorstel. Een uitstekend verslag van het 
dagblad Trouw over de TASS en Voltooid Leven vindt u achter deze link.  

Zorg voor ouderen in uw gemeente. 
Onze Thema-Afdeling hoort te vaak dat de samenwerking tussen zorgverleners, 
zorgverzekeraars en gemeenten zodanig complex en bureaucratisch is dat de zorgcliënt - 
die juist centraal behoort te staan - niet altijd de benodigde zorg krijgt. Ook is niet iedereen 
altijd mondig en welbespraakt. Wie plotseling mantelzorger wordt heeft echt geen tijd om 
ordners vol formulieren in te vullen.  
Vaak wordt de zorg uitbesteed aan (sociale) regio's en verdwijnt daarmee uit het zicht van 
de verantwoordelijke gemeenteraden. Het is de taak van Gemeenteraadsleden om toezicht 
te houden op de gedecentraliseerde zorg en dat kunnen ze alleen goed als ze worden 
opgeleid voor deze complexe taak. Voor de Gemeenteraadraadsverkiezingen 2018 heeft de 
TASS een Tienpuntenplan gepubliceerd.  U vindt dit Tienpuntenplan achter deze link.  
 
Inkomen en kansen op de arbeidsmarkt van ouderen 
De werkgroep voor dit thema gaat het inkomen van ouderen en hun kansen op de ar-
beidsmarkt onderzoeken. Het doel van deze werkgroep is het schrijven van een beknopt 
paper, 2-3 bladzijden maximaal, waarin voorstellen worden gedaan voor beleidswijzigin-
gen op dit gebied waarmee D66 voor de dag kan komen. De voorstellen zullen via de The-
ma-Afdeling worden voorgelegd aan Partij en Congres. 
 
Het nieuwe pensioenstelsel.  
De Denktank Pensioenen is een besloten expertgroep met specialisten van binnen en bui-
ten D66. De Denktank werkt samen met o.a. de 2e Kamerfractie en draagt expertise aan 
over complexe problemen als de transitie naar een nieuw pensioenstelsel, de benodigde 
financiële buffers, de solidariteit tussen generaties en premie- en indexatie berekeningen. 
De Denktank gaat daarbij uit van het D66 verkiezingsprogramma en de ‘Baas over eigen 
pensioen’ notities van de partij.  In de expertgroep participeert ook een vertegenwoordi-
ger van de Jonge Democraten. Op D66 Congres 105 is een motie van de TASS aangenomen 
over achterstelling van de pensioendeelnemers (gepensioneerden en premiebetalers) in 
de pensioenfondsbesturen.  Ook heeft de TASS de motie “Stop uitholling pensioenaan-
spraken” gesteund. De TASS vindt het uitermate belangrijk om aan het debat over het 
nieuwe pensioenstelsel actief deel te nemen.  

https://www.trouw.nl/democratie/hoe-een-lobby-van-oudere-d66-ers-voltooid-leven-op-de-agenda-kreeg%7Ea6265467/
https://seniorensamenleving.d66.nl/content/uploads/sites/341/2017/05/Tienpuntenplan-GR-2018-1.pdf

