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In mei 2017 heeft Hedy d’Ancona een Socrateslezing 1] gehouden onder de titel Er is een 

land waar ouderen willen wonen. De titel is geïnspireerd door een lied uit de vroege jaren 

van de strijd voor vrouwenemancipatie in Nederland.  

“We moeten stoppen om ouderen af te schrijven, want veruit de meeste senioren zitten 

helemaal niet meer hulpbehoevend weg te kwijnen in een tehuis”. 

Mevr. d’Ancona roept in haar lezing ouderen op nú een ouderen-emancipatiestrijd te 

starten!  

 Ze dringt er op aan dat ouderen nú hun onvervreemdbare recht op onafhankelijkheid, 

zelfbeschikking en zelfstandigheid opeisen. Ze bekritiseert de ‘zachte uitsluiting en de 

betutteling van de oudere generatie. Ze vermoedt dat deze uitsluiting er toe leidt dat steeds 

meer ouderen zich aangetrokken voelen tot de categorie ‘boze burgers’.   

Tot zover de lezing van Hedy d’Ancona.  

Deze notitie heeft als doel meer politieke discussie over ouderenemancipatie te bevorderen, 

te beginnen binnen D66. De notitie gaat vooral over zelfstandige ouderen die goed in staat 

zijn zichzelf te redden.  Natuurlijk is er ook een groep die afhankelijk is of wordt. Toch is het 

niet juist om te denken dat juist ouderen per definitie afhankelijke burgers zijn of worden. 2] 

Klaarblijkelijk is er een soort leeftijdsknip in de perceptie over ouderen. Vóór de knip is de 

mens veelbelovend, energiek en vernieuwend. Na de knip trager, niet veranderingsgezind, 

routineus en onderhoudsgevoelig. Zo zijn er allerlei hardnekkige vooroordelen - wederzijds - 

tussen jong en oud. We proberen in deze notitie de clichés zo veel mogelijk te vermijden. 

Duidelijk moet zijn dat vele senioren deze knip helemaal niet willen. Zij willen deel blijven 

uitmaken van de maatschappij, niet als genieters en vrijwilligers, maar als volwaardig 

deelnemer.  

Al in 2005 heeft een commissie van de Tweede Kamer 33 aanbevelingen over ouderenbeleid 

gepubliceerd 3]. De behandeling in de Tweede Kamer liet nog jaren op zich wachten en 

helaas is er, naar onze smaak, weinig of niets met dit rapport gedaan. Ouderenbeleid is 

kennelijk geen interessant onderwerp. Toch wordt iedereen ooit oud ! Hoog tijd dus voor 

actie!  

Gelukkig komen er steeds meer publicaties 4] die duidelijk maken dat Nederland zich niet 

langer kan permitteren om op grond van leeftijd mensen het recht te ontzeggen een 

volwaardige bijdrage aan de maatschappij te leveren. 

                                                                   
1 Socrateslezing Hedy d’Ancona 
2 WRR: Weten is nog geen doen. 
3 Rapport Themacommissie Ouderenbeleid Tweede Kamer 
4 Bijvoorbeeld: Trouw 2 maart 2018 : pensioen recht én plicht ?  

https://www.humanistischverbond.nl/cms/files/Socrateslezing_Hedy_dAncona.pdf
https://www.wrr.nl/onderwerpen/redzaamheid/documenten/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29549-5.html
https://www.trouw.nl/opinie/pensioen-is-een-recht-maar-moet-het-daarom-ook-een-plicht-zijn-~a17ac94b/
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Wel zal er meer aandacht moeten komen voor het verlies aan partners, vrienden en 

kennissen dat elke ouder meemaakt (Tussen 65 en 85 ongeveer de helft). En de groep 

alleenstaand hoogbejaarden ( > 90) zal tot 2040 ongeveer verdrievoudigen en oplopen tot 

rond de 300.000 mensen.  

Om langer doorwerken en langer leven voor mensen aantrekkelijk en mogelijk te maken, zijn 

er krachtige cultuurveranderingen nodig en dient de wetgeving voor arbeidsmarkt, zorg, 

infrastructuur en pensioenstelsel te worden aangepast. 

ACHTERGROND 

Kort na de Tweede Wereldoorlog legde Willem Drees de basis voor de algemene 

ouderdomswet (AOW).  De AOW was een slimme en sociale manier om in ieder geval 

ouderen van geld te voorzien.  

 Pensionering werd een recht.  

In de jaren daarna werden ouderen steeds eerder opzij gezet door de sociale partners via 

VUT en WAO regelingen. Dat was niet de opzet van die regelingen, maar in feite werd de 

arbeidsmarkt op kosten van de pensioenfondsen en de overheid gereorganiseerd.  

Pensionering, de knip, werd in die jaren in veel CAO contracten een plicht! Langer 

doorwerken werd als asociaal getypeerd.  

De crisis van 2008 haalde echter de beleggingen van de pensioenfondsen onderuit. De 

financiering van VUT en WAO werd onhoudbaar. De AOW leeftijd ging omhoog, een logische 

maatregel - mensen werden veel ouder-, en de pensioenpremies en uitkeringen werden 

gestabiliseerd. Maar de knip bleef bestaan.  

Inmiddels probeert de huidige D66 minister van sociale zaken een nieuw pensioenstelsel 

neer te zetten aangepast aan de veranderde arbeidsmarkt en demografische samenstelling 

van de bevolking.  

De meeste 65+ers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde 

Nederlander 5]. Velen vinden ‘werk’ als vrijwilliger in besturen van verenigingen, stichtingen 

of faciliteren die. Maar betaald werken in een reguliere baan is lastiger. Het is niet goed 

mogelijk als gewone werknemer door te werken. In het arbeidsrecht, CAO contracten, 

belastingen en andere overheidsregelingen is de eerder genoemde knip diep verankerd. Een 

grote groep ouderen ziet pensionering niet als een verworvenheid, maar voelt zich juist ‘weg 

gezet’.  

                                                                   
5 NZA, zorgmonitor 2018 
 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_234967_22/1/
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De eerste Babyboomers zijn nu net zeventig en de echte grote geboortegolf van vijftigers en 

zestigers gaat binnenkort met pensioen 6]  De echte problematiek moet dus nog komen en 

het wordt tijd dat er coherente maatregelen worden genomen om de maatschappij beter 

voor te bereiden op een maatschappij waarin ouderen een groot aandeel zullen hebben. 

De maatschappij moet zo worden georganiseerd dat in elke levensfase meetelt wat wij voor 

de samenleving- voor elkaar - kunnen betekenen. Zodat degene die zwaar lichamelijk werk 

doet daarmee kan ophouden voordat zijn rug wordt gebroken. Zodat degene met 

opgroeiende kinderen hulp krijgt. En waarin mensen van alle leeftijden duurzaam inzetbaar 

zijn en blijven.  

ESSENTIE 

Ouderen hebben een onvervreemdbaar recht op onafhankelijkheid, zelfbeschikking en 

zelfstandigheid, net als alle generaties.  

De essentie is, dat ouderen niet worden ontheven uit hun maatschappelijke functies, zonder 

dat ze daar zelf de regie over hebben. Zij moeten daar als mondige burgers zelf over kunnen 

beslissen. En die keuze behoort te worden gerespecteerd.  

De SG van het ministerie van SZW schreef dit voorjaar “De gedachte achter duurzame 

inzetbaarheid is eenvoudig en doeltreffend: door te investeren in de gezondheid, 

vaardigheden, betrokkenheid en het werkplezier van werknemers hebben zij een langer, 

productiever en gelukkiger werkzaam leven, meer regie over hun loopbaan en kunnen zij 

blijven omgaan met nieuwe ontwikkelingen. Goed voor de mensen, goed voor de 

arbeidsmarkt en goed voor de overheidsfinanciën.” 7].  Deze visie zal verder moeten worden 

uitgewerkt en tot nieuwe initiatieven bij wetgeving en sociale contracten moeten leiden.   

Niet alleen de overheid, maar ook (en vooral) de sociale partners zullen nieuwe wegen 

moeten inslaan om de komende vergrijzing op te vangen. Een veel geziene suggestie is om 

de werkdag verder in te korten, zodat er meer ruimte ontstaat voor maatschappelijke 

activiteiten, waaronder mantelzorg.  Sociale partners zijn er voor verantwoordelijk om -

binnen het kader van de arbeidsmarkt- oplossingen te creëren voor ouder wordende 

werknemers, al of niet met een zwaar beroep. Honderd jaar geleden waren (grote) 

werkgevers volledig verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers. Zij bouwden 

wijken, scholen, kerken en wijkcentra voor hun werknemers. Die (ook betuttelende) tijden 

zijn voorbij, maar ook nu hebben werkgevers en vakbonden in onze polderdemocratie een 

grote verantwoordelijkheid om werknemers niet opzij te zetten, maar een volwaardige rol in 

hun werk te bieden.  

                                                                   
6 NIDI, de komende vergrijzing 
7 Secretaris-generaal SZW: langer doorwerken vraagt maatwerk en cultuuromslag 

https://www.nidi.nl/nl/demos/2018/06/02
https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-34-1-2/Lente-artikel-SZW-Lang-zullen-we-leven-en-wat-betekent-dit-voor-werk
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HET BELANG VAN CULTUUR 

Een nieuw perspectief op ouderen vraagt om een andere cultuur waarbij leeftijd geen 

maatstaf meer is. Ieder mens moet gelijke kansen krijgen en houden. Dat lijkt een open 

deur, maar is het allerminst, zoals onder andere in de eerder genoemde Socrateslezing van 

Hedy d’Ancona werd aangetoond.  

Zelfontwikkeling en zelfontplooiing zijn in elke levensfase de basis voor een gelukkiger leven. 

Ouderen hebben veel vrijheid om hun leven met kunst, hobby of reizen in te vullen. Die 

vrijheid moet er blijven. Maar ook ouderen moeten zich realiseren dat ze zelf een bijdrage 

moeten gaan of blijven leveren aan de maatschappij. De maatschappij zal alleen voor hen 

zorgen als zij daar zelf aan bijdragen. 

Het is van belang dat er een coherente visie wordt ontwikkeld op leven en welzijn voor alle 

leeftijden, waarbij niet meer in hokjes wordt gedacht maar een goed en afwisselend leven 

voor iedereen mogelijk wordt en blijft.  

Eem maatschappij die streeft naar diversiteit moet dat ook voor leeftijd laten gelden. 

Leeftijdsgrenzen voor ouderen (en jongeren) zijn ooit bedacht als bescherming. Dat is niet 

meer van deze tijd.  

Ouderen kunnen, net als jongeren , door ernstige ziektes worden getroffen of als 

mantelzorger een partner of familielid gaan helpen. Voor niet-ouderen zijn er vele 

maatregelen op dit gebied, alle gericht op terugkeer in de maatschappij. Voor ouderen zijn 

die maatregelen er niet. Ouderen zouden bijvoorbeeld ook 1 jaar betaald mantelzorgverlof 

moeten kunnen krijgen.  

De gewenste krachtige cultuurverandering moet er voor zorgen dat in alle delen van onze 

maatschappij mensen van alle generaties gelijk worden behandeld. Ook de media zullen 

hierin een belangrijke rol moeten gaan spelen. De overheid kan hieraan bijdragen door een 

ouderenemancipatieprogramma te starten.  

ARBEIDSMARKT  

Deze thema-afdeling heeft eerder in het D66 verkiezingsprogramma de Tweede Kamer laten 

opnemen dat in plaats van “anciënniteit” het begrip “loon naar prestatie” leidend moet 

worden voor de hoogte van salarissen en dat de ‘verplichte’ pensionering uit de Wet Gelijke 

Behandeling moet worden geschrapt. Het wordt hoog tijd dat daar uitvoering aan wordt 

gegeven.  

Het zou een enorme vooruitgang zijn als meer ouderen behouden blijven voor het 

arbeidsproces, vaak niet in het minst in hun eigen belang. De arbeidsmarkt quote van 
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ouderen moet omhoog. De duurzame inzetbaarheid 8] waar de SG van SZW over sprak moet 

worden gerealiseerd.  

Regelingen voor belastingen, pensioenen en AOW moeten aan een dergelijke vernieuwing 

worden aangepast. Vrijwilligerswerk moet niet worden afgeschaft, maar een 

maatschappelijke bijdrage worden van alle leeftijdsgroepen en geen bijbaantje voor ouderen 

ter vervanging van regulier werk. Deeltijdpensioen is een voor de hand liggend instrument 

om geleidelijke uittreding mogelijk te maken.  

Mensen van elke leeftijd verdienen een gelijke behandeling waarbij geschiktheid de 

bepalende factor moet gaan worden. Banken en verzekeraars zullen anders met ouderen 

moeten omgaan. Nu is het boven 70 jaar erg lastig om leningen of verzekeringen af te 

sluiten.  

De sociale partners moeten rekening gaan houden met werkende ouderen. De arbeidsmarkt 

moet óók voor ouderen flexibel worden.  

ZORG EN WELZIJN 

Er dient een eerlijke verdeling van gemeenschapstaken te komen. Er is nooit goed nagedacht 

over de zogenaamde participatiemaatschappij. De groep die mantelzorg kan bieden blijkt in 

de praktijk veel beperkter dan gedacht. De overheid zal nieuwe oplossingen moeten beden-

ken voor de zorg van de ouderen van de toekomst vooral omdat er de komende decennia 

steeds meer hoogbejaarden zullen komen en minder jongeren om voor hen te zorgen. “De 

lasten van de groeiende ouderenzorg zullen verdeeld moeten worden tussen de premie- en 

belastingbetalers, de zorggebruikers en mantelzorgers. Elk van deze manieren om de 

ouderenzorg te financieren en te organiseren heeft voor- en nadelen, er is dus geen 

eenvoudige oplossing” 9]. 

Natuurlijk is er ‘uitval’. Mensen overlijden, om welke reden dan ook en de groep 

hoogbejaarden betreft uiteindelijk slechts enkele honderdduizenden. De financiële en 

sociale gevolgen van deze ‘uitval’ mogen niet worden onderschat. Langdurige aandoeningen 

kunnen leiden tot een hoger en langduriger ziekteverzuim. Daarnaast is er een groep 

werknemers bij wie langdurige aandoeningen niet leiden tot ziekteverzuim, maar wel tot 

een lagere productiviteit.  

Een grote groep ouderen leeft inmiddels echter (iets) langer en is gezond genoeg om tot op 

hoge leeftijd actief te blijven. Daar is wel maatwerk voor nodig, van overheid en sociale 

partners.  

                                                                   
8 Zie ook: http://www.duurzameinzetbaarheid.nl 
9 NETSPAR: Wie zorgt en betaalt voor de ouderen van morgen? 
 

http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/
https://www.netspar.nl/assets/uploads/D20180626_NB14-Ouderenzorg_van_Morgen_DEF.pdf
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Er is ook een groep (alle leeftijden) die niet mee kan komen met deze steeds sneller 

veranderende maatschappij. DE WRR heeft er in haar rapport 10]  uit 2017 op aangedrongen 

meer rekening te houden met deze afhankelijke groep. Ook zij zijn volwaardige 

medeburgers.  Een sociale samenleving zorgt er voor dat ook minder zelfredzame mensen 

mee kunnen in onze snel veranderende maatschappij.  

De huidige zorgregelingen als WMO en Langdurige Zorg moeten anders worden aangepakt. 

De werkprocessen moeten beter worden gestroomlijnd, zodat bureaucratische hindernissen 

verdwijnen. Met de huidige paternalistische benadering wordt onvoldoende recht gedaan 

aan het recht van de burger om autonome beslissingen te nemen over de eigen 

behandeling.  

Dit vraagt ook om een cultuuromslag in de zorgsector en bij de overheid 11].  Zorg en Welzijn 

processen moeten georganiseerd en gestroomlijnd worden met de zorgvrager als 

uitgangspunt. Dat is nu niet het geval.  

INFRASTRUCTUUR 

Een vergrijsde maatschappij - bedoeld wordt de maatschappij van over tien of twintig jaar - 

zal minder mobiel zijn dan de huidige. Er dient een fijnere infrastructuur te worden 

ontwikkeld waarbij alle noodzakelijke faciliteiten dichtbij en bereikbaar zijn. Dat betekent 

decentralisatie van o.a. de overheids-, zorg- en welzijnsfaciliteiten. Het is eigenlijk raar dat 

ondanks moderne informatie- en communicatie technologie nog steeds specialismen 

worden samengevoegd, terwijl het efficiënter en effectiever (en duurzamer) zou zijn om juist 

die specialisten (waar mogelijk) zo dicht mogelijk bij de patiënt en de klant te laten werken.  

Sport en beweging vormen een factor om gezond ouder te worden, maar de sport centra 

zijn nu vrijwel allemaal vooral op jeugd, dertigers en veertigers ingericht. Ook dit zal 

veranderen.  

De infrastructuur moet veel flexibeler worden en zich sneller gaan aanpassen aan 

(bijvoorbeeld demografische) veranderingen. Het moet mogelijk worden om 

woongemeenschappen binnen korte tijd op te richten. Nu duurt dat grofweg 10 jaar en is 

alleen bereikbaar voor de meest vermogenden.  

Provincies en gemeenten moeten nu in hun planning al rekening gaan houden met de 

komende vergrijzing.  

  

                                                                   
10 WRR: Weten is nog geen doen 
11 Nationale ombudsman, Zorgen voor burgers.  

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%20zorgwetten%202018-030.pdf
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SAMENVATTING 

Senioren willen deel blijven uitmaken van de maatschappij als volwaardig deelnemers. 

Leeftijdsgrenzen voor ouderen (en jongeren) zijn ooit bedacht als bescherming. Dat is niet 

meer van deze tijd. De ‘verplichte pensionering ’moet uit de wet Gelijke Behandeling. De 

sociale partners moeten rekening gaan houden met werkende ouderen. Duurzame 

inzetbaarheid is goed voor mensen, goed voor de arbeidsmarkt en goed voor de overheid. 

Een zeer grote groep ouderen kan en wil veel langer actief blijven. Daar is wel maatwerk en 

medewerking voor nodig, van medeburgers, overheid en sociale partners. En een krachtige 

culturele omslag.  

De tijd dringt.  

Thema-Afdeling Senioren&Samenleving 

Versie 19 september 2018.  

PUNTSGEWIJS:  

1. Onafhankelijkheid, Zelfbeschikking en Zelfstandigheid opeisen; 

2. Inzetten op duurzame inzetbaarheid voor wie dat kan en wil; 

3. Voor wie niet alles kan betere Zorg, Welzijn en Infrastructuur 

4. Op leeftijd gebaseerde (wettelijke) belemmeringen wegnemen; 

5. Beeldvorming, vooroordelen en ‘zachte uitsluiting’ aanpakken via cultuur; 

6. Arbeidsmarkt flexibiliseren en divers maken voor alle leeftijden; 

7. ‘Met pensioen gaan’ moet een recht worden en geen plicht;  

8. Loon baseren op prestatie, ervaring en inzet; 

9. Infrastructuur geschikter maken, overheidsfaciliteiten dichterbij; 

10. Beter voorbereiden op een waardige allerlaatste levensfase.  

 


