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Het consres van Zwolle 

Actief burger
schap, ook voor 

ouderen 
De Landelijke Werkgroep 
Ouderenbeleid ( L w o) 

'werk, werk en nog eens 
werk' dreigt dit gegeven 

spreekt haar waardering uit 
over het verschijnen van de 
rapporten. Ze bieden inte
ressante aanknopingspun
ten voor de broodnodige 
voortgang van de politiek 
inhoudelijke discussie. 

LANDELIJKE WERKGROEP 

eveneens vaak vergeten te 
worden. 

OUDERENBELEID 
De L w o is erg te spre

ken over het feit dat in de 
Troonrede voor het eerst is 
uitgesproken dat er 'stille 

VAN DE PVDA 

Naar onze mening is bij de 
keuze en uitwerking van de centrale thema's echter 
te weinig rekening gehouden met de plaats en 
maatschappelijke positie van ouderen in onze 
samenleving. 1 

In algemene zin willen we erop wijzen dat de 
positie van ouderen een zeer speciale is, zeker als 
we bedenken dat ouderen zo stilletjes aan een zeer 
groot deel van onze bevolking gaan vormen, groter 
dan ooit het geval is geweest. In bepaalde zin zou 
men hen zelfs als probleemgroep kunnen beschou
wen. Ouderen vormen een bevolkingsgroep van 
enkele miljoenen volwassen burgers, die geen dui
delijke maatschappelijke functie vervullen. Ener
zijds omdat de wereld van de betaalde arbeid voor 
de meesten is afgesloten en anderzijds omdat er nog 
steeds onvoldoende maatschappelijke rollen voor 
ouderen beschikbaar zijn, behalve de rollen in het 
kader van familie en vrienden. 

Gelukkig is de mentaliteit grotendeels verlaten dat 
ouderen niet actief zouden zijn. Ouderen praten en 
denken overal mee. Ze zijn doorgaans bezig in de 
sector van de onbetaalde arbeid (voor vrouwen 
meestal bestaande uit zorgarbeid, de zogenaamde 
mantelzorg, een zorg die hen min of meer in onze 
samenleving als vanzelfsprekend wordt toebe
dacht) . 

Onbetaalde arbeid is vaak de basis die het moge
lijk maakt dat de betaalde, marktgerichte arbeid 
naar behoren kan worden gedaan (zie ook het rap
port-Welschen). Helaas verliest men in discussies 
het onbetaalde werk snel uit het oog. Met de leus 

armoede' en 'uitsluiting' 
in Nederland bestaat. Een 

politieke erkenning van een probleem waar vel en al 
jaren mee worstelen. AI is ruim tachtig procent van 
de ouderen in Nederland zelfredzaam en actief, dat 
wil nog niet zeggen dat er zich geen knelpunten 
voordoen, dater onder ouderen geen 'stille armoe
de' wordt geleden of 'uitsluiting' plaatsvindt. Wij 
vestigen speciaal de aandacht op alleenstaanden, 
met name op alleenstaande oudere vrouwen. Zij 
vormen een groep die op allerlei terreinen tot de 
achtergestelden kan worden gerekend, wat door de 
Emancipatieraad overigens in verschillende advie
zen duidelijk is aangetoond. 

Als je ouderen spreekt, bespeur je vaak angst en 
onzekerheid. Angst om inkomensverlies, angst om 
te moeten verhuizen, angst om verlies van sociale 
contacten, kortom angst om langzaam maar zeker 
buitengesloten te worden. Angst om zonder het te 
willen en te kunnen tegenhouden, te geraken in een 
sluipend proces van een onzekere toekomst zonder 
perspectief. 

Door welke oorzaken raken met name oudere 
allbenstaanden in de problemen? We attenderen op 
een viertal punten. 

Allereerst moet veertig procent zien rond te 
komen van de A ow of A ow aangevuld met een 
klein pensioentje. Zij kunnen, omdat ze buiten het 
arbeidsbestel staan, hun financiele positie zelf niet 
meer verbeteren . 

In de tweede plaats hebben oudere vrouwen 
vaak geen of een matig tot slecht arbeidsverleden. 
Ze worden uitgesloten van de pensioenfondsen, 



~ eens 
:geven 
ten te 

' spre
in de 

:erst is 
'stille 

1iting' 
:. Een 
dena! 
nt van 
ef, dat 
•unten 
rmoe
t. Wij 
mden, 
n. Zij 
tot de 
)Or de 
ad vie-

gsten 
:stom 
.ociale 
zeker 
het te 
in een 
onder 

udere 
·enop 

•nd te 
!teen 
on het 
lf niet 

•uwen 
.eden . 
tdsen, 

s &__o 12 1995 

ofwel geconfronteerd met pensioenbreuken. Voor 
weduwen geldt nog steeds dat ze zeventig procent 
van het pensioen van de echtgenoot krijgen. Oat 
laatste brengt deze groep vaak in grote moeilijkhe
den bij het wonen in een seniorenwoning, aanleun
woning of service-flat. 

Voor ouderen geldt bovendien dat de eigen bij
dragen aan zorg, gemeentelijke diensten en voor
zieningen steeds hoger worden. 

Daarbij komt dat het systeem van voorzieningen 
nogal ingewikkeld is en bureaucratisch werkt. De 
voorlichting blijkt lang niet altijd voldoende. 

Ten slotte geldt voor de huidige generatie oude
ren het sterke gevoel: we will en niet onze hand 
ophouden bij de sociale dienst, of bijzondere bij
stand vragen bij 'kleine' rampen als kapotgaande 
huishoudelijke apparatuur. Ze hebben meestal hun 
hele Ieven geen schulden gemaakt en nooit hun 
hand opgehouden. De geboden uitweg wordt als 
vernederend beschouwd na een Ieven van hard wer
ken om het hoofd hoven water te houden. 

De PvdA is altijd een bevlogen partij geweest. Hoge 
waarden als gerechtigheid voor allen, veel aandacht 
voor de zwakkeren en een eerlijke verdeling van 
werk en inkomen over allen is steeds nagestreefd. 

Bij dit alles leefde sterk de gedachte dat solidari
teit, nationaal en intemationaal, voor ons een hoge 
plicht is. 

Daarbij rijzen twee vragen, die onder andere in 
'De wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit' 
behandeld worden. Hoe is het mogelijk dat, nu de 
individualisering - naar onze mening op zich een 
goede ontwikkeling - op vee! terreinen is gereali
seerd, we onderweg onze hoge waarden wat uit het 
oog hebben verloren en daarbij onvoldoende oog 
hebben gehad voor het behoud van de benodigde 
solidariteit? 

En maakt het 'marktgerichte denken' van werk, 
werk en nog eens werk en het privatiseren van vee! 
instituten van dienstverlening niet dat we op weg 
zijn naar een maatschappij van het over Ieven van de 
sterksten en de slimsten? Bij die sterksten horen 
zeker niet de ouderen. 

Op grond van kennis en ervaring delen we de 
mening dat de sociale politiek na de wederopbouw 
de mentaliteit en het leefklimaat in Nederland heeft 
bepaald. Oat Nederland heeft bewezen door inves
teringen in onderwijs, gezondheidszorg, volkshuis
vesting en de sociale bescherming van burgers de 
kwaliteit van het bestaan sterk te kunnen verbete
ren. 

We sluiten aan bij de gedachte dat het primaat 
van financien niet te ver doorgevoerd moet wor
den. We delen de mening dat de 'zachte krachten' 
uitermate belangrijk zijn. 

We zijn van mening dat actief burgerschap 
ouderen op het lijf geschreven is. Daarom bepleiten 
we nogmaals ervoor te zorgen dat ouderen op aile 
terreinen meetellen, kunnen meepraten en mee
denken. Oat ouderen kunnen bouwen op een over
heid, die hen steunt, zeker daar waar 'ondersteu
ning' wenselijk, zo niet noodzakelijk is. 

Tot slot. Het geloof in de PvdA laat vee! te wensen 
over en de betrouwbaarheid van de overheid staat 
onder druk. Ook onder ouderen . Ter illustratie: 
'Kan je nog aan op huursubsidie. Vandaag gegeven, 
morgen misschien wegbezuinigd? Door het enta
meren van de discussie is het wellicht mogelijk het 
geloof in de PvdA terug te winnen en het vertrou
wen in de overheid opnieuw op te bouwen. 

1. De L w o in De Nieuwsbriif nr. 1 7 
Uuli 1995) een artikel onder de titel: 
'Naar een sociaal-democratisch ouderen· 
beleid.' 




