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Eigenlijk is respect een weinig betrokken, weinig warme waarde. 

Respect resteert als je geen andere, meer primaire waarderings

gronden meer hebt. Het is daarmee de vraag of het begrip vol

doende beleidsmatige slagkracht en relevantie heeft om te kunnen 

uitgroeien tot krachtig referentiekader. Toch is 'Respect' de titel 

van het nieuwe ouderenrapport van het Wetenschappelijk lnstituut 

voor het CDA. 'Respect' beschrijft in essentie de houding van de 

niet-oudere ten opzichte van de oudere. Een bespreking door 

mr.drs. F.J. Paas van een rapport dat aanzienlijk meer te bieden 

heeft dan: 'eerbied voor jouw grijze haren'. 

H 
el voorwoord typeerl het 

r~pport al, onderdeel v~n 

een 'project om tc komen 

tot een levcmloophe,len

dig bcleid, om een 'amenleving tc ere· 

e_:tTn waorin gcncratic..., clkaor ontnloc

tcn, \VJlH hclang...,tclling tu...,...,cn jongcrcn 

en ouderen zichtbaar i,_ .. flinke amhi

tie,_ Ceru,htellcnd wordt daar~~n toc

gevocgd dat het proJect met dit rapport 

nog zckcr met i' voltooid. Dat kan ook 

haaq nict ander' met cen r~pport. Fen 

gocd pnncu heclt ccn cltld. Hct i' de 

vraag ot dat voor dit project geldt. i\ b~r 

mel een hcelje geluk krljgt de di-,cu"ie 

in de partij en ook daarhuiten met dit 

r~pport een ,oJ ide onderhouwi ng 

Hct rapport vcrdient 'cricuze dlsLu"ie, 

\Vllllt hct i-, ccn n1ooic en gcdcgcn po

ging om christen-dcmocratisch oude

renbeleid tc voorzien van ecn lunda-

mcnt. Hct hiedt in nog geen twechon

derd pagin~'s ccn hchoorlijk vollcdig 

ovcrz1cht v~n de conditie' voor ecn 

cvcnwtchtJgc hcnadcring in l'Cil ingc

wikkcld hcleidweld. I )aarhlJ hewande

lcn de auteurs nict aileen de veilige gc

haandc paden I licr c11 daar IS 'Rc,pect' 

zell, een waagquk. lmmcr': trekt ccn 

politickc p~rlij niet ecn al le grulc 

brock ~~n in haar udtuurkritick~ ln i' 

het Wetemchappei!Jk lnstituut mel dit 

rapport in staal een werkel1)ke discu"1c 

tc inittC;rcn, die vcrdcr gaat dan vron1c 

wen,en: len lcvemloophc,tcndig he

lcid~ Volgem mij zijn cr niet ccm lc

ven,loophcstendigc mcmcn: 

llij hct lczen vJn het oudercmapport 

moeq ik regclmatig denkcn aan de Cro

ningcr /cugdn1onitor _lcugdhclcid gaat 

111 principe over aile JOngcren. ,", ba1· ook 

hi) Jongeren conqalCITn we (tot verve-
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len<, toe) dat het met hct overgrote dee I 

daarv<1n Ult~tckcnd gaat, dat zc voluil 

pat·ticiperen, nauwelijk' <,piJhelcn en la

ter gewoon een baan vinden. Vervol

gcn~ richtcn we onzc cncrgic op hct 

1 gelukkig I klcincre dee I, waar aile pro· 

hlcmen zich ophopen. lk denk dat voor 

ouderen hetzeltde geldt. len grote 

grocp redt zich ttllll1Cr<; prima en lceft 

zell' aangenaam. De klcinc groep al

lcen<;taanden met weinig middelen of 

veel zorghehocfte i' <;terk athankelijk 

van onze hetrokkenheid Net al<; hij de 

jeugd moet voor de totalc grocp oude

ren een aantal zaken in <;land worden 

gehouden en vt·aagt een klein dee! van 

ck oudcren om maatwcrk. 

Respect 
De ,chrijvcr' van dit rapport willcn cen 

herkcnharc politieke vi<;ie ontwikkelcn 

op de plaat<; van oudercn in de Ncder

land-.c <..,Zt!llcnlcving. Hun uitgang<,punt 

i' dat het daarhi1 niet in de ecr<;tc plaah 

gaat over n1cuwc rcchtcn en n1ccr geld 

voor oudcren. Centraal <;taan tT<;pecl, 

erkcnning en wcdcrkcrigheid Om dat 

punt, mccr precie<, de noodzaak van 

mecr accent op waarden, duideliJk te 

maken, i<; het hcgrip 're<;pect' een 

vond<;t Maar voor hct helcid i<; het uit

eindelijk nicl <;trucluur of cultuur. Heide 

zijn noclig. Zecr vrij naar ian Schader: 

van re<;pect kan je niet den. Coed 

daarom clat 'Re<;pect' na het neerzctten 

van deze tundamentelc notie uitcinde

lijk inzoomt op een aantal concrete 

maatregelcn- geld en rechtcn. Het he

grip kan in die context nog aan waarclc 

winnen a I' we het combineren met een 

rationelc fundcring van het ouderenhe

lcid. We praten clan over zelfrc<;pect 

Een <;limmc mcid i' op haar tockom<;t 

voorbereid en weet daarnaar te hancle

len 

Opvallencl vine! ik dat in de uitwerking 

de nicu\ve thcn1a's lrc:-,pcct', 't.'rkcnningl 

en 'wedcrkerighcid' ge<;talte krijgen in 

de vcel meer hclcicl<;matig gctoonzette 

hootdstuktitel<; 'participatie', 'bc<;taam· 

zekerheid' en 'zorg' Vertrouwde the

ma\, het zqn kernthema\ in het Cro

ningse oudcrcnheleid. ln niet aileen hij 

otK deze thcma\ zijn alum in gchruik. 

i\1wro111P Vo11 der l\1uyswhm;h-Ceurts (uoorziller studiecommissic WI) oucrbandigt 
[roctiwoorziltcr De Hoofl Scheffer hct ccrste cxemfJlaar von !Jet raflflort 'Rcsfmt' 

(folo Dtrk Hoi) 
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En dat ;., wat tclcur<;tcllend na de hoge 

vcrwachtingcn die de zorgvuld1g opgc

bouwde he<;chouwingen voorol hchhcn 

gcwckt: de chri<;tcn-democr;Hi'>chc hc

nadering hl!Jkt goccl tc pa-..-.en in tzunc

lijk univcr.,ele heleid.,hegrippcn 

Facetbeleid 
Ouderenhclcicl ;., op zichzcll nict zo

vcel. Her "ecn onderckel von cen '>Lola 

aan heleid.,tetTelm'n. 'faccthelcicl', 111 

her Jargon. Kcnmerkend zijn 111er zo

zecr de verschillcnde di.,cipline<, al., wei 

de doclgroep. Doelgroepcn, wont het 

rapport fomwlcert het tcrcchL ouderen 

ziJn nict ccn groep. Opvollcnd i'> cbt 

voor ol die groepen kennell)k 'Re.,pcu' 

wei voldocndc i'> al'> gemccmchappc

lijke noemcr voor helcid 

Onbng'> <;tclde het Sociaal en Culturecl 

Pbnhurcau va<;t "dar wanneer gekekcn 

worclt naar hun netwcrkcn en uitgaan<;

gedl·ag, de lcd.,iruatie van de ouderen 

po<,iticvcr I'> dan vaak worclt verondcr

<;teld. I ht laat otwerlct dat andere a<,

pccten van de lcel'>iluatic van oudcren, 

met name het i nkomcn m i ndcr roo'>

klcurig zijn " 'Re<;pect' p!T'>entccrt hct

zclfde hecld. De conclu<;ie<; dcugen, 

maar mi.,lcidende gcmiddcldcn moctcn 

worden verlijnd, voo1·dat ze kunnen lei

den tot concrete aanbcvclingcn. Ht'l 

valt niet altijclmee om ccn brug tc ,ban 

tu<;<;cn op zichzclf juistc analy<;c<; en 

hcrkenharc en <;iagvaardige oplo.,.,in

gen. lk vind wei clat het ouderenrapport 

daartoe een gcloolwaardigc aanzet 

doet. 

De problcmen die vccl oudercn crva

rcn, hehbcn aile., tc moken met her uit

dunnen van <;ociale nctwcrken. Ook 

'Re.,pcct' hcvc'>tigt hct heeld van oude

rcn die gemiddcld tot op hogc lccftijd 

acticf zijn Participatic i'> ongcloollijk 

helangriJk. 1\ \cn<;en worden immer<; pa<; 

zichzelt in relatic tot clkaar. Dit geldt 

voor ollc <,ociale contactcn en clenkhure 

vorn1en van participZltie d1UJT!l en Janli

lie, ondcrwij'> en recrcatic ol zclls kcr

ken en poliriekc portijen I_ In dat kadcr 

ligt voor de hJnd dat we ook aandrin

gen op grotere hereikhaMheicl voor ou

derell. Her kJn zell., gcen kwJod om 111 

ecn rapport al., d1t de h,llld in e1gen 

hoezcm tc· <;tcken en aJn tc dringen op 

ecn grotcrc participatic van oudcrcn in 

het CDA. ook Ji zJI nicl iederecn cht 

ul., ccn prohleem LTVJJ·cn. gclct op de 

hogc genllCidcldc lceltiJd van de act1eve 

led en. I )e.,ondank., vermindert ook lc-
zing van de hchartigcn-.waardigc advlc

zen uil hct rJpport nict het machteloze 

gevocl dat 1k 111 CnJJlJJlgell deel llll'l de 

vcrtcgcn\VO<>rdigcr-.. van oudcrcnorga

ni'>atie'>: een groot Jalllul oudcrc11 hl11kt 

vol<,trckt JJlllllllllll voor doordachte en 

goedhcdoclde maatregclcn 

'Rc.,pect' hcwccrt dat de <,amenlcvlllg 

niel op oudcrcn is ingc<,teld. I )at i'> ecn 

hctrckkclqkc waorheid. Op welke grocp 

i'> de <,amcnleving dan wei ingc<,teld~ 

Voo1- ecn dec I zJI ook een oudcre mec

nloctcn 1'cn zclt-. graag nlccgJan). \\/c 

kunncn pinpa-.jc-.. tcgcnwoorclig toch 

nict mecr wcgdcnken~ Wei ;., oancbcht 

voor gchruikcrwriendelijkheid cruciaal. 

,\bar daJr protitcrcn niel aileen oude

rcn van. De aanhcvcling om oudcrcn 

door middcl van cur<;u<;<,cn hijvoorhecld 

wcgwij'> te maken op de elckrroni<,c.he 

<,nelwcg vcrclient dan ook cen vcrtaling 

naar ccnvoudigc zakcn ak chipknip'> en 

kaa rtje<,automa ten. 

Her i'> nuttig dat cen ovcrzicht wordt 

gchodcn van aandacht<;punten tcr hc

vordcring van de participatie. Hootd

docl i'> oudercn Ianger te Iaten mcc

docn. f)at vcrgt aanpa-.-.ingcn in hct 

vcrkecr, in de huiwe'>ling en in de hc

gelciding van ouclcren. De opvattingcn 

die dZtJrovcr worden wccrgcgcvcn, zijn 
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111ilJt-,chappc\ijk niet om<;trcden. Toch 

ko'-.t hct VZliJk grotc lllOCitc on1 zc in hc

lcld'-'cLtorcn tc vnovcrcn. l )Jt i-, de el· 

lendc von laccthclc1d: de geve<;tigde 

heiJngen 111 hct vcrkccr en in de hui<;· 

vc-..ting houdcn vJJk hitter wcinig rckc

nlng met de dc!nogro!i-,chc ophouw 

v,1n lwt lam\ van <;trilk' 

Vee\ JJI1dacht wordt he<;tecd Jon he· 

too lei wcrk. I )Jt I<; een opvollcnde kcuze, 

nu 111 on<; dcnken en 1n de wcreld von 

ouderc11 <Jnhetoold wcrk 

mel geldzorgcn tc hcreikcn. Tcrccht 

con<;tJtecrt 'Re,pect' dat ouderen -,\echt 

de wcg vindcn nJM de bijzondere hi]· 

<;tJnd e11 de huur<;u[Ndie. "Zc houden 

nict graag hun hJnd up II c:(_'Jl)(_'C])t('Jl 

doen wat ze kunncn. ,11.\ct voorl1chting. 

.11.\ct he-,tond-,koppclingcn (onder luid 

nli-,haar van de R.cgi-,trZltickZtnlcr die 
vol-,trckt onnilvolgbJ<lr pnoriteitcn 

..,tclt '1. In nouwc '-.iJI11Cll\\'LTking n1ct vok

en oudnenhonden en knken. ~Jluur· 

zo'n VItale rol -,peelt C:hor· 

\e<; ~ londv wee<; in Tin :u}c 

of uurcd~on op de grotc htj

dragc van oudcrcn Jttn hct 

vrtJwil\igcr<;werk: ze hel· 

pen <1ndcrc oudcrcn, ol gc

handicoplen ol de buren 

In 'Re,peu' wordt duideliJk 

h<Jezeer dit hceld ook voor 

Nederland opgoot "In lei· 

te · <;tell HJndy, "hocven 

we ollccn JllJ.Llr onzc op-

De praktijk is toe 
lijk: hct mecr i-, nooit vol. 

I )u, de Jonhevelingen 

aan meer generieke 

maatregelen als 

verhoging van het 

sociaal minimum en 

over -,preekuren, ovcr 

wi_ikvcrcnigingcn, kcrkcn 

e11 oudercnhondcn zijn te· 

recht. evcm\<; die over de 

-,troon1lijn1ng en vcTccn

voudiging vJn de rcgcl"i 

.II. loor ze hc-,chriJven he \oil, 

voor ccn groot dec\ dc 

nog stecd-, tekortschicten· 

de proktiik. Fen proktiJk 

die mijn<; inzicns ook toe 

t'i aan mccr gcncrickc 

lllJ<Jtrcgclcn a\~ vcrhoging 

von hct <;ocioal minimum 

een bredere 

toepassing van de 

bijzondere bijstand 

votting over onhctJald op grotere groepen, 
werk te vcrondercn om 111 

te z1cn clot deze mcn'c11 ol· 
zoals ouderen. 

lcen 111ilM lechni-,ch ot juricli-,ch zip1 ge· 

pcn<;lonccrd. In de vorigc eeuw he<;tond 

dol woord nict cen<;." l-liJ vcrvolgt met 

de V<J<Jr<;pclling dot het woorcl 'pemio· 

llCring' ooit even oudnwcb zal klinkcn 

ill' het woord 'knecht' Dot neemt niet 

weg, dot hct plctdooi voor tlcxihclc 

pcn-..ioncring n1c uit hct hJrt t'i gcgrc-

pen 

AI-, crgem de grotc getallen hun ver<;\ui· 

crendc werk docn. i-, hct biJ de he· 

<;[JJn<;zekcrheid ( )uderc me men z1jn 

gcmidcleld zekcr niet Jrm. Wei zijn <;pe· 

cil iekc 111ilotregelcn nodig om JUi<;t hij 

ouderen tc voorkome11 dat zc de eindje<; 

niet mecr ililn elkoar kunncn knopen 

D1t i' ecn gcvoelig punt. A\lcrcn<;t om· 

dot hct voor de ovcrheicl nog oltijd ecn 

gcweldig brwei hlqkt om JUi<;l oudcrcn 

(J)V II '!S 

cn ccn hrcdcrc tocpa.,.,ing von de bii· 

zondcre hij<;tand op groterc groepcn, 

zoJI<; ouderen 

llc<;taJmzekcrheid voor oudcrcn i' <Jok 

hinnen de chri,tcn·democratie cen 

<;panncnd thema. De <;ponning die in 

1'!93 kidde tot <;tcvigc stJndpuntcn 

ovc1· de AOW len doormcc de ho<;i<; 

lcgdcn voor ee11 hi<;torischc verkic· 

zing<;ncderlaag) is i11 het hoold-,tuk nog 

steed<; voelhoilr. lk ben onvoldocndc 

dc<,kundig om te kunncn hcoordelcn ot 

de samenhangcnde voor<;tc\lcn voor de 

tock01mt van de AOW in de proktijk 

zullcn leidcn tot hetaalhaorhcid, lllililr 

de AOW·poragrJaf zict cr doorlcdd 

uit. Wilt dJorhovcn nodig is, i<; rcgulicr 

minimahcleid voor een hijzonderc 

vq 

.-J 
'--' 

:-r' 

71 
D:j 

r 
v 

-;:. 
"'· 

7' 
n. 

... 

7 
->I 

~ 
;-:1 

c -' 

-I 

-.. 
•) 

> ,·, 

-' 



,_, 

! c,: .I 

:::... 

Vl 

'-LJ 

::0 

~ 

w 

0 

::0 

doclgroep. Voor de mec,te gemeenten 

zijn ouderen met een \aag inkomen ecn 

hclangrijke doelgrocp. Diver<,e maatre

gelcn zip1 denkhaar om armoedepro

hlcmen bij ouderen tc lijf te gaan 

Vooruitzien 
C.ocde zorg is een kv.,rc~tic van organi<.;a

tie en van geld De 'chrijver<, van her 

rapport hadden zichzclf in de inlciding 

verhodcn ecn rapport over geld te 

'chrijven. Toch krijgt het geld tcrecht 

vcel aandacht. Wie de afzonderlijke 

maatrcgelen zou optellen, zict de finan

ciclc claim' door de tek,tcn hccn. ln 

dat i' niet gck. Het aantal oudcrcn 

groeit Het aantal zorghehoeftige hoog

hejaarden grocit. Du-, ligt een groeiende 

ovcrheden, zorgaanhicdcr' en vcrzeke

raar..:; 0111 de at-.;tcnlllllng tc vcrbctcrcn. 

Cc'tntegreerde indicatic,telling hiedt 

mogclqkheden de zorg optimaal aan de 

hehodte aan te pa<,<,en En het he-,paart 

grote hoevcclheden geld Hct verve

lcnde i' aileen dat de hc,paringen in 

hijvoorhccld de AWBZ vaak op cigen 

kmten mocten worden gcreali,cerd. De 

prikkel-, om tc he<,paren zijn daardoor 

minimaal. lr zipl nog een hoop 'chot

ten tc doorhreken. 

Rcgercn i' vooruitzien. De grote kracht 

van het ouderenbclcid i-, gelcgcn in de 

hctekeni'> ervan voor on' allemaal. Oud 

hopcn we allemaal te worden Fen 

gocd ouderenbekid geett aan iedereen 

bcpaalde zekerheden voor de 'oude 

dag' [n daarhij gaat het geldnood cvcnzeer voor 

de hand. Wanneer politieke om mecr dan geld aileen 

Die grotc kracht i'> tegeliik 

ook de zwaktc. Ver voor

uitzicn i'> voor de mce'>te 

men,en in hun huidige lc

ven,fa-,c nauwclijk' inte

rc"ant. Net al-, collcctieve 

preventic ondervindt het 

ouderenhelcid in veel la

cetten hinder van hct kit 

dat het helcid i-, 'voor la

ter' Fn wie dan kelt, die 

lk vind het he-,chamcnd partijen roepen dat 
dat we na jaren hoogcon

IUnctuur zo wcinig heb

hen verheterd aan de 

ze zorg belangrijk 

vinden, maar er 
zorg. l)rncvig, dat cigcn

il)k icdereen wei een va

der, mocder, opa of oma 

hecft d1e moet Ieven on

der om,tandighcdcn die 

we onder de maar vindcn 

Dar "' allcmaal ecn kwe<,

onvoldoende geld 

voor beschikbaar 

stellen, getuigt dat 

van weinig respect. 

tie van prionteiten <,~ellen. Wanneer 

politieke partijen roepen dar ze zorg 

helangrijk vinden. maar er onvoldoende 

geld voor he,ch1khaar <,tcllcn, getuigt 

dat van wcinig rc'-.pcct. 

Lorg ~chrccuwt on1 n1ccr -,amcn\vcr

king. Het 'ieder voor zich-prinupe' i' in 

de allcdaag-,e praktijk al te zecr mcrk

haar. De <,amenwerking tu.,.,en verzor

ging-,- en vcrplccgtchuizcn en de thui<..,

zorg wordt gcrcgccrd door in<.;titutio

nelc helangen. F.n die zijn weer begril

pelijk in een wcreld die aan elkaar 

hangt van de tckorten. Toch i' het een 

gczamenlijke verantwoordelijkheid van 

dan zorgt. I )aarom moct oudcrcnhclcid 

mcer al-, ecn helang van iedcrcen en al

!cdag worckn henadrukt. N1et aileen de 

plicht om oudercn te gcven waar ze 

reeht op hehhen, IT'>pect, maar ook de 

noodzaak on1 cr voor tc zorgcn dat we 

ook voor latc1· voor on<,zcll de zaak1e' 

op orde hehhcn zeltre<,pcct. [)at kan 

hclpen hij een rationelere en mecr 'lc
vemloophe<,tendigc' tundering van het 

oudercnbelcid 

i\'lulrs. FJ flililS is li.! 1'<111 de red<1Llic l'iJII 

Clnislr11 DriiiOUilli\chr VerkcllllilujnJ Cll codr~ 

diJJcrmd IPrihoudn oudnclli>c/cid "' C:nliJIIIt)CII 

( [)V II 'JH 


