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50PLUS op 50PlusBeurs
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Op de 50PlusBeurs in Utrecht worden 
honderdduizend bezoekers verwacht. 
Zij kunnen genieten van zes hallen vol 
informatie, amusement, stands work-
shops en presentaties. Er zijn diverse 
podia met muziek en dans. 
Ook 50PLUS is aanwezig op de 50Plus-
Beurs. We staan met onze stand in hal 7, 
standnummer 07C040, tegenover  het 
presentatieplein van Omroep Max. We 
kijken er naar uit om u in onze stand op 
de 50PlusBeurs te mogen begroeten. 

U bent van harte welkom!

Kom langs bij 50PLUS op 

de 50PlusBeurs die van 15 

tot en met 19 september 

in de Utrechtse Jaarbeurs 

wordt gehouden!

Henk Krol:
‘ Ouderen hebben 
het nakijken’

Senator 
Martin van Rooijen:
‘ Een sleutel in 
handen’

Discussie:
Vut-regelingen weer 
invoeren?

www.50pluspartij.nl

    Lees verder

8

Zonder een spier te vertrekken zeiden 
ministers dat ook ouderen een bijdrage 
moesten leveren. Maar een opeenstape-
ling van maatregelen, zoals het 
niet indexeren en zelfs korten van 
pensioenen met daarnaast de voor 
ouderen ongunstige belastingver-
hogingen, maakten duidelijk dat er 
geen groep in Nederland is 
die zo in koopkracht is 
achteruit gegaan als de 
ouderen. Na een harde 
strijd heeft 50PLUS voor 
elkaar gekregen dat ook 
premier Rutte en vice-
premier Asscher dat moesten erkennen. 
50PLUS heeft één ding duidelijk ge-
maakt: het plukken van ouderen moet 
stoppen en 50PLUS is de enige partij die 
hiervoor keihard strijdt.

De feiten tonen dat ouderen het meest 
gepakt zijn
Ouderenbond ANBO heeft een groot 
onderzoek laten verrichten en daaruit 
bleek volstrekt helder dat de gepensio-
neerden veel harder door de crisis zijn 

getroff en dan de werkenden. In vijf jaar 
tijd gingen de werkenden er 1 procent 
op achteruit, de gepensioneerden had-
den liefst 6 procent minder te besteden. 
Dat zijn keiharde cijfers die niet liegen. 
Door de nieuwe maatregelen zullen 
pensioenen de komende 10 à 15 jaar 
opnieuw niet geïndexeerd worden.

Werkenden krijgen wel loonsverho-
gingen en in 2016 zelfs voor miljarden 
lastenverlichtingen. We gunnen ze dat 
van harte, maar als er geld te verdelen 
is, dan moet dat op een eerlijke manier 
gebeuren. 
‘Rijke ouderen’ werden ze genoemd. 
Maar uit het grote onderzoek blijkt dat 
in 2013 het gemiddeld besteedbaar 
inkomen voor werkenden 40.500 euro 
was. Voor gepensioneerden was dat in 
hetzelfde jaar 23.800 euro, iets meer 

dan de helft van de werkenden. Het 
wordt tijd dat politici deze cijfers eens 
uit het hoofd leren.

50PLUS met succes naar het Torentje
Het was nog niet eerder vertoond op 
het Binnenhof. De complete fractie van 

50PLUS in de Eerste Kamer bestaande 
uit fractievoorzitter Jan Nagel en oud-
staatsecretaris van Financiën Martin 
van Rooijen en Tweede Kamer-fractie-
voorzitter Henk Krol gingen op bezoek 
bij het kabinet in het Torentje. De twee 
zetels die 50PLUS in de Eerste Kamer 
heeft, kunnen de komende weken best 
eens belangrijk worden.
Het kabinet was ook met een sterke 
delegatie aanwezig: premier Mark Rutte 
(VVD) en vicepremier Lodewijk Asscher 
(PvdA). Met kracht van argumenten 
hebben de 50PLUS-Kamerleden meer 
dan een uur lang gepleit voor een eer-
lijker verdeling van de lasten en een 
evenredige koopkrachtstijging voor 
de mensen die hun hele leven hard 
gewerkt hebben of niet meer kunnen 
werken. 

Het plukken van ouderen moet stoppen! 
50PLUS KOMT VOOR U OP!
Lange tijd werd ontkend dat de ouderen � nancieel het zwaarst 

getroffen zouden zijn. Politici van VVD, PvdA en D66 riepen om het hardst 

dat ‘die rijke ouderen best wat kunnen missen’.

Jan Nagel
Partijvoorzitter 
50PLUS:
‘ Actief als nooit 
tevoren’ 3
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Beloofd is beloofd… 
behalve als je 

minister-president bent
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Friesland

Noord-HollandDrenthe

Flevoland

Fryslân, walhalla 
voor oudere?

Actief en succesvol 
als nooit tevoren

Coalitie heeft 
maling aan ouderen
Het College van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland 

laat zien dat ouderen er eigenlijk niet meer toe doen.

Het is u vast niet ontgaan: het gaat 
goed met 50PLUS! De diverse peilingen 
tonen onafhankelijk van elkaar aan dat 
onze partij fl ink in de lift zit. Met dat 
vertrouwen zijn we heel erg blij. Mis-
schien zegt u: ach, het zijn maar peilin-
gen. Dat klopt, daar ben ik me terdege 
van bewust. Ik reken me dan ook niet 
bij voorbaat rijk. Maar dan blader ik 
door deze 50PLUS Krant en ik zie wat er 
allemaal gebeurt binnen onze partij en 
hoe 50PLUS lééft! Ik heb dan geen pei-
lingen meer nodig om te weten dat het 
écht goed gaat met onze partij!

Bladert u even mee? U leest dan het in-
terview met Frits van der Pluijm op pa-
gina 7. Hij is één van de onvermoeibare 
vrijwilligers die achter de schermen 
bouwt aan 50PLUS. Hij vertelt over de 
Commissie Talent Scouten en Ontwikke-
len en de informatieve kadermap waar-
aan hij werkt en je voelt gewoon dat 
50PLUS elke dag weer een beetje ster-
ker wordt. Dat we een partij zijn waarin 
wordt gedacht en gediscussieerd ziet 
u aan de inbreng van Hans Gertsen. Hij 
schijnt op pagina 6 zijn licht over het 
idee om tijdelijk de VUT-regeling weer 
in te voeren.

Niet alleen op ons nieuwe partij-
bureau in Den Haag wordt gebouwd 

aan 50PLUS, ook in het land. In deze 
krant maken we een rondje langs en-
kele actieve provinciale afdelingen. Op 
deze pagina Friesland en Flevoland. 
Lees verder op pagina 2 hoe 50PLUS 
Drenthe de fi etsers bij de Drentse 
Fiets4Daagse een hart onder de riem 
stak en op pagina 4 vertelt 50PLUS 
Groningen waarom die afdeling zo 
alert is op de ontwikkelingen rondom 
energiewinning. 50PLUS Noord-Holland 
constateert op pagina 2 dat het nieuwe 
College van Gedeputeerde Staten laat 
zien dat ouderen er eigenlijk niet meer 
toe doen.

Dat het goed gaat met 50PLUS bleek 
ook overduidelijk uit de verkiezingen 
van 18 maart. Bij de waterschapsver-
kiezingen kreeg 50PLUS vanuit het 
niets 23 zetels in achttien waterschap-
pen. En onze partij is in de Provinciale 
Staten momenteel vertegenwoordigd 
in elf van de twaalf provincies. In Zuid-
Holland, Noord-Brabant en Flevoland 
behaalde de partij zelfs twee zetels. 

Het gevolg van de succesvolle verkie-
zingen in het voorjaar was dat het zetel-
aantal van 50PLUS in de Eerste Kamer 
verdubbelde van één naar twee. Onze 
partij is in de Senaat vertegenwoordigd 
door Jan Nagel en Martin en Rooijen. 

Een interview met onze enthousiaste 
nieuwkomer Martin van Rooijen leest 
u op pagina 5.

U ziet: 50PLUS is actief en succesvol als 
nooit tevoren. We zetten ons dagelijks 
en op steeds meer bestuurlijke niveaus 
in voor uw belangen. In de Eerste 
en Tweede Kamer, in Provinciale 
Staten en voortaan ook in veel 
waterschappen. Dat is hard 
nodig, want dat de belangen 
van 50-plussers heel vaak uit 
het oog worden verloren, hoef 
ik u vast niet te vertellen!
De belangen van ouderen krijgen 
te weinig aandacht in Den Haag. 
De positie van ouderen moet drin-
gend verder worden verbeterd. Hun 
stem moet verder uitgebreid en verte-
genwoordigd worden in Den Haag en 
‘daarbuiten’.

Ik dank alle leden van 50PLUS hartelijk 
voor hun steun en 
vertrouwen! 
Bent u nog geen lid, 
dan verwijs ik u graag 
naar de achterpagina 
van deze krant! 

Samen met u komt 50PLUS op voor úw 
belangen!

John Struijlaard, 
Partijvoorzitter 50PLUS

Friesland kent diverse positieve waar-
den: rust, ruimte, betrokkenheid, veel 
natuur, dorpshuizen en een bloeiend 
verenigingsleven. Allemaal zaken waar 
we als 50-plusser graag voor gaan. 
Maar is dat alles zaligmakend? Want 
hoe staat het bijvoorbeeld met werk-
gelegenheid, zorg, scholingsmogelijk-
heden en het voorzieningenniveau in 
dorpen?

Friesland is een typische plattelands-
provincie: tweederde deel van de 
bevolking woont in een dorp. Bij al 
deze dorpen doet zich het fenomeen 
‘krimp’ voor. Jongeren trekken weg, 
de dorpsbevolking neemt af, voorzie-
ningen verdwijnen en ouderen blijven 
achter. Met vergrijzing van de dorpen 
als gevolg.  Dat heeft onmiskenbaar 
gevolgen voor ouderen. 
In Friesland vraagt 50PLUS aandacht 
voor het bevorderen van goede, toe-
komstgerichte woonmogelijkheden 
voor ouderen, het op peil houden van 
het voorzieningenniveau van dorpen 

en wijken zodat ze leefbaar blijven, 
het behouden van voldoende zorg- en 
gezondheidsvoorzieningen, het be-
vorderen van de werkgelegenheid en 
het stimuleren van kansen voor oude-
ren op de arbeidsmarkt.
Is Friesland dan niet goed voor zijn ou-
deren? Jazeker wel! Maar het is helaas 
niet altijd op alle belangrijke terreinen 
een uitgemaakte zaak. Daarom is en 
blijft het meer dan noodzakelijk dat 
er ook in Friesland aandacht is voor 
de specifi eke omstandigheden van 
ouderen. We zijn dan ook blij dat als 
positief resultaat van de verkiezingen 
van dit voorjaar 50PLUS in de persoon 
van Jan Waterlander zijn entree heeft 
gemaakt in de Provinciale Staten van 
Friesland. Nu kan het geluid van onze 
partij ook klinken in het provinciehuis 
in Leeuwarden. En dat betekent: aan-
dacht voor het belang van ouderen in 
Fryslân!

Harry Lamberts en Theun Wiersma,
bestuursleden 50PLUS Friesland

Een interview met onze enthousiaste 
nieuwkomer Martin van Rooijen leest 

U ziet: 50PLUS is actief en succesvol als 
nooit tevoren. We zetten ons dagelijks 
en op steeds meer bestuurlijke niveaus 
in voor uw belangen. In de Eerste 
en Tweede Kamer, in Provinciale 
Staten en voortaan ook in veel 

het oog worden verloren, hoef 

De belangen van ouderen krijgen 
te weinig aandacht in Den Haag. 
De positie van ouderen moet drin-
gend verder worden verbeterd. Hun 
stem moet verder uitgebreid en verte-
genwoordigd worden in Den Haag en 

Ik dank alle leden van 50PLUS hartelijk 

‘Vertrouwen in ontwikkeling vliegveld 
Lelystad terug?’ kopte huis-aan-huis-
krant De Flevopost met chocoladelet-
ters op zijn voorpagina. Dit naar aanlei-
ding van een miniconferentie waar di-
verse sprekers een gezelschap van zo’n 
veertig ondernemers met ‘twijfelachtige 
interesse’ hebben bijgepraat. 

50PLUS Flevoland heeft ook zo zijn twij-
fels. Want is dit geloof wel terecht na 
de bizarre ontwikkelingstijd van ruim 
twintig jaar? Hoe zit het bijvoorbeeld 
met het geloof van vliegtuigmaatschap-
pijen – zeg maar ‘de prijsvechters’, van 
Schiphol en van de passagiers? Om over 
de investeringen voor de aanleg van 

de benodigde infrastructuur nog maar 
te zwijgen. Er is immers na zes jaar nog 
geen meter bedrijfsterrein van OMALA 
(Ontwikkelingsmaatschappij Lelystad 
Almere) verkocht!
Daar komt nu ook nog de grote concur-
rentiestrijd met Eindhoven Airport bij: 
het vliegveld bij Eindhoven mag de 
komende jaren met meer vliegbewegin-
gen doorgroeien. De Brabantse luchtha-
ven mag groeien van bijna 29.000 vlieg-
bewegingen nu naar 43.000 in 2020, 
adviseert oud-minister Hans Alders. Wat 
de consequenties van de doorgroei van 
Eindhoven Airport voor de ontwikke-
ling van vliegveld Lelystad zullen zijn, is 
vooralsnog onbekend.
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Friesland heeft rust, ruimte, betrokkenheid, natuur en een 

bloeiend verenigingsleven. Ideaal voor ouderen, toch?

Zie ook www.50plusfriesland.nl

Zie ook www.50plusdrenthe.nl

Zie ook www.50plusfl evoland.nl

Weer vertrouwen in groei 
vliegveld Lelystad?
Is het hernieuwde geloof in de ontwikkeling van vliegveld 

Lelystad wel terecht?, vraagt 50PLUS Flevoland zich af.

Fiets4Daagse en 
Zuidlaardermarkt
50PLUS Drenthe verfriste de deelnemers aan de 

Drentse Fiets4Daagse met koel water en staat op 

20 oktober op de Zuidlaardermarkt. Sinds begin dit jaar heeft de provincie 
een nieuw college. Maar echt nieuw is 
het eigenlijk niet, omdat het helaas een 
voortzetting is van de laatste coalitie 
bestaande uit de partijen VVD,  D66, 
PvdA en CDA. ‘Ruimte voor groei’ is de 
naam voor het collegeprogramma 2015 
– 2019, maar die ‘groei’ geldt helaas niet 
voor ouderen in de provincie Noord-
Holland. Welgeteld éénmaal komt het 
woord ‘ouderen’ voor in het collegepro-
gramma. 

Bij het ontwikkelen van activiteiten 
op het gebied van werkgelegenheid 
voor ouderen geeft het college niet 
thuis. Voor gedeputeerde Tjeerd Talsma 
(PvdA) – nota bene verantwoordelijk 
voor onder andere de arbeidsmarkt 
– heeft het creëren van banen voor 
45-plussers geen prioriteit. En dat 
terwijl het CBS onlangs nog bekend-
maakte dat bij een totale werkeloosheid 
van 8,1 procent  alléén de werkeloos-
heid voor 45-plussers toenam. Ook 
becijferde het CBS in januari dat de toe-
name van het aantal WW-uitkeringen 
aan 55-plussers het hoogst is en de 
werkeloosheid onder 45-plussers vaak 
erg langdurig. Reden genoeg om hier 
gepast beleid op los te laten, dunkt mij. 
Maar een door 50PLUS-Statenlid Olga 
de Meij ingediend amendement om de 
komende jaren naast aan de jeugdwer-
keloosheid óók iets te doen aan de ou-
derenwerkeloosheid werd bij stemming 
door de collegepartijen verworpen. Zo 
gaan dus VVD, D66, CDA en PvdA om 
met de belangen van ouderen!

Inmiddels is er bij 50PLUS Noord-Hol-
land een nagenoeg nieuw bestuur aan-

getreden en is dit bestuur volop bezig 
met allerlei plannen. Zo is er inmiddels 
een beleidsplan geschreven aan de 
hand waarvan het provinciaal bestuur 
aan de slag gaat. 

Onze wens is onder andere de 50PLUS-
leden, maar zeker ook de potentiële 
leden en 50PLUS-kiezers, meer actief te 
betrekken bij alles wat ons bezighoudt. 
In onze provinciale nieuwsbrief heeft 
u hierover al iets kunnen lezen. Want 
als er iets is dat dit kabinet en ook het 
College van Gedeputeerde Staten in 
Noord-Holland ons wel duidelijk maken 
is dat ouderen er eigenlijk niet meer toe 
doen. En daar helpt alleen een groot en 
sterk 50PLUS tegen!

Joop Berendsen,
voorzitter 50PLUS Noord-Holland

Zie ook www.50plusnoordholland.nl

Ook deze zomer werd in Drenthe 
weer de bekende en drukbezochte 
Drentse Fiets4Daagse gehouden. 
50PLUS Drenthe was daarbij aanwezig 
en reikte op diverse plekken gratis 
water uit. Met het mooie weer werd 
dat zeer op prijs gesteld.

De Drentse Fiets4Daagse trok deel-
nemers uit heel Nederland. Tijdens 
de stops werd er druk gediscussieerd 
over de hot items van dat moment. 
Natuurlijk gingen de discussies over 
de pensioenen en het graaien in de 
kassen. Ook veel jongeren fi etsten 
mee, soms met opa en oma. Som-
migen vertelden dat ze op 50PLUS 
hadden gestemd. Het 50PLUS-bestuur 
sprak met hen over de absurde gou-
den handdrukken en bonussen en 
ook over een basisinkomen voor ie-
dere Nederlander boven 18 jaar. 

Op dinsdag 20 oktober wordt voor 
de 815e keer de zeer bekende Zuid-

laardermarkt gehouden. Ook daar is 
50PLUS Drenthe aanwezig. De afde-
ling nodigt iedereen uit om bij de 
kraam van 50PLUS iets te nuttigen. 
Net als bij de Drentse Fiets4Daagse 
zal 50PLUS zich bij de Zuidlaarder-
markt vooral richten op ledengroei. 
Onder de nieuwe leden wordt een 
ballonvaart voor twee personen of 
een cadeaubon verloot.

Voor volgend jaar zijn er plannen om 
nog een aantal markten te bezoeken. 
Omdat daar veel mensen komen uit 
de drie noordelijke provincies voeren 
we overleg met 50PLUS Friesland en 
50PLUS Groningen voor de bemen-
sing van de kraam. Natuurlijk hebben 
wij in onze snel groeiende partij ook 
behoefte aan kader. In de Provinciale 
Staten en in de waterschappen doen 
onze bestuurders het heel goed en 
wij verwachten dat we er bij de vol-
gende verkiezingen veel zetels bij 
zullen krijgen.

En het lukte 50PLUS de kabinetsplan-
nen voor een deel veranderd te krijgen! 
Als er 5 miljard euro beschikbaar is voor 
lastenverlichting, dan niet alleen voor 
de werkenden. Reserveer minimaal 1 
miljard hiervan voor de niet-werkenden 
en gepensioneerden. 

50PLUS eist:
•  Maak het indexeren van de 

pensioenen in 2016 mogelijk
•  Laat de al besloten lastenverzwaringen 

voor ouderen in 2015 niet doorgaan
•  Verhoog de AOW
•  Verlaag de belasting in de eerste 

schijf, waarvan vooral mensen met een 
laag inkomen en gepensioneerden 
profi teren

Natuurlijk zitten er lastige kanten aan 
deze voorstellen. De ministers in het 
kabinet Rutte hebben echter laten zien 

dat als het gaat om ouderen te pakken, 
ze buitengewoon creatief kunnen zijn. 
De helft van deze vindingrijkheid is ge-
noeg om ook deze lastenverlichtingen 
mogelijk te maken.

Mark Rutte: 
een veelbelovende premier
Toen Mark Rutte lid was van de VVD-
jongeren werd hij al veelbelovend 
genoemd. Zelden had een land een zo 
veel belovende premier. Een greep uit 
de vele beloften:
•  Op de avond voor de gemeenteraads-

verkiezingen in 2010 beloofde Mark 
Rutte dat overal waar de VVD in het 
College zou komen de OZB niet zou 
stijgen. Binnen enkele weken bleek 
dat met name waar de VVD wel in het 
College zat de OZB steeg, en soms 
zelfs fors.

•  Mark Rutte beloofde bij de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2012 dat de 
hypotheekrenteaftrek ongewijzigd 
zou blijven. Direct na de verkiezingen 
werkte de VVD gretig mee aan een 

beperking, ondanks de gedane 
belofte.

•  Mark Rutte waarschuwde voor de 
verkiezingen dat Nederland één ramp 
kon overkomen, namelijk als de PvdA 
zou gaan regeren. De beste garantie 
hiertegen was op de VVD te stemmen. 
Prompt ging Rutte na de verkiezingen 
met zijn aartsvijand in één kabinet.

•  1000 euro er bij was een verkiezings-
belofte. Nou, dat hebben we gemerkt. 
Mooi niet.

•  Griekenland. Nederland zou er beter 
van worden, want ze gingen een hoge 
rente betalen. Alle schulden zouden 
geheel terugbetaald worden. En 
alweer voor de verkiezingen: voor 
Griekenland geen cent er meer bij. 
Alles veranderde in het tegendeel.

Ik hoorde laatst het verhaal dat VVD-
Kamerleden weddenschappen afsluiten 
over wat hun premier de volgende dag 
weer gaat beloven. Het schijnt een 
populair spel binnen de VVD-Kamer-
fractie te zijn. Maar de kiezers zijn de 
dupe. Zelden werden ze zo overtuigd 
dat de politiek en politici niet te 
vertrouwen zijn.

De les die 50PLUS hieruit getrokken 
heeft is dat je moet staan voor wat je 
gezegd hebt. Minder dan 1 miljard
 voor de ouderen is voor 50PLUS 
onbespreekbaar.

Jan Nagel,
Fractievoorzitter Eerste Kamer 50PLUS

Vervolg van de 
voorpagina

‘50PLUS lééft en wordt 
elke dag sterker!’ 

WORD JUIST NU LID VAN 50PLUS
Steun ons juist nu. Voor 25 euro bent u lid tot 1 januari 2017. 

Kijk op de achterpagina voor de ledenbon. 

Wij steunen u, hopelijk steunt u ons!
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Hij werd op zijn 31e de jongste staatssecretaris 

van Nederland. Nu is hij bijna 73 en, als een duveltje 

uit een doosje, in juni beëdigd als Eerste Kamerlid 

voor 50PLUS. In de eerste week van juli stond hij 

glunderend op het Binnenhof na een gesprek met het 

kabinet over het nieuwe belastingstelsel. De cirkel 

voor Martin van Rooijen is rond, zogezegd.
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Bezuinigen op 
onzinnige uitgaven

50PLUS 
“In januari belde Jan Nagel me op, out of the blue, met: ‘Martin, we willen jou hoog 
op de kandidatenlijst zetten voor de Eerste Kamer’. Ik heb er even over nagedacht, 
maar na een paar dagen gebeld dat ik beschikbaar was en zo kwam ik op nummer 
twee terecht. Een kansrijke plaats, maar we waren niet zeker van twee zetels, we 
hebben er hard campagne voor gevoerd. En nu zit ik daar. Een hele vreemde ge-
waarwording.”

Net een schoolklas
“Ik voelde me de eerste dagen in de Eerste Kamer weer net een jongetje dat op de 
basisschool in de eerste klas komt. Zo onwennig, je weet niet wie de juf of meester 
is en je kent je klasgenoten nog niet. Je weet niet wie wie is en wat er gaat gebeu-
ren. Het is wel allemaal heel beschaafd, héél netjes. Het werk zal sommigen best 
zwaar vallen, want je moet alles zelf doen, zonder medewerkers of ambtenaren. Je 
moet dus wel weten waar je het over hebt. Ik ben althans blij dat ik die ervaring als 
staatssecretaris heb. Dan zie je toch vier jaar lang hoe de financiën van een land in 
elkaar zitten. Van die kennis profiteer ik nu, zoveel jaar later, nog, want mijn geheu-
gen is prima.”

Pensioenlobby
“Ik ben voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneer-
den. Daar voer ik al vijf jaar een pensioenlobby. Mijn slogan – die gelukkig overal 
is overgenomen – is dat we moeten zorgen voor een goed pensioen voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Want kijk, wij dienen onze tijd wel uit, al is er al tien jaar 
geen indexatie toegepast, maar onze generatie heeft wel een redelijk pensioen op-
gebouwd omdat die lang bij dezelfde baas is gebleven.”

Niet rijk
“Er heerst momenteel zo’n tendens van: ouderen moeten niet klagen, want die zijn 
rijk. Maar slechts een beperkt gedeelte van de 65-plussers heeft een goed pensioen 
– dan heb je het over misschien tien procent, en daar hoor ik ook bij. Het overgrote 
deel heeft gemiddeld 500 euro bruto per maand, naast hun AOW, en dat is echt 
geen vetpot. Nog los van de vrouwen die parttime hebben gewerkt, die krijgen 200 
euro, da’s helemaal niks. Daar gaat dan nog belasting af ook. Maar dat beeld van ‘die 
rijke ouderen’ krijg je maar niet weggepoetst.”

Fondsen schatrijk
“Het argument dat jongeren geen goed pensioen krijgen omdat wij ouderen dat 
’opeten’, is niet waar. Je bouwt met de premie die je betaalt je eigen pensioenpot 
op. Gemiddeld leg je veertig jaar premie in, premie die rendement oplevert, ook 
nog na je pensionering. En dan niet het rendement van de huidige rente die nog 
geen anderhalf procent bedraagt, waar de Pensioenfondsen mee moeten rekenen. 
Welnee, hun beleggingen leveren veel hogere rendementen op, gemiddeld zeven 
procent per jaar. In 2014 zelfs vijftien tot twintig procent. De fondsen zijn schatrijk 
en worden steeds rijker. Hun potten zijn de laatste zeven jaar verdubbeld, van 700 
naar 1400 miljard. En dat in de jaren van de grootste financiële en economische 
crisis van na de oorlog.”

Zondagskind?
“Ik vind het moeilijk om op die vraag een antwoord te geven. Als ik op mijn leven 
tot nu terugkijk, denk ik: in ‘zondagskind’ zit het woord ‘kind’. Daar heeft het mee te 
maken. Als kind realiseerde ik me al dat ik er iets van moest maken, iets met mijn 
talenten moest doen. Ik kwam uit een warm nest, had een gezond stel hersens. Ik 
deed twee studies tegelijk, zonder beurs, want daar kwam je destijds niet voor in 
aanmerking als je vader een vaste baan had. Al heel vroeg was ik maatschappijbe-
wust, op mijn 17e politiek actief. Ik zat in de Jeugdgemeenteraad van Rotterdam. Ik 
heb in die tijd al wel het gevoel gehad dat politiek wel eens mijn wereld zou kun-
nen worden. Verder hangt het leven van toevalligheden aan elkaar. Ik heb nooit 
ergens hoeven solliciteren, want ik ben altijd overal voor gevraagd.”

Cirkel is rond
“Het is grappig, het hele Kabinet kan vallen, dan is de Tweede Kamer ook weg, maar 
de Eerste Kamer zit er gewoon voor de volle vier jaar. En met de twee zetels van 
50PLUS kunnen we net het verschil maken, want de huidige coalitie heeft er geen 
meerderheid meer. Dus zitten ze allemaal te loeren wat Jan Nagel en ik gaan doen. 
De media mogen ons ‘ouderen’ dan niet interessant vinden, wij hebben misschien 
wel een sleutel in handen. Dus ja, ik denk dat de cirkel wel een beetje rond is. Maar ik 
moet nu wel zorgen dat ik niet meer zo gedreven ben als destijds in de politiek. Dat 
hoort niet meer bij mijn leeftijd – maar die gedrevenheid is bepaald nog niet weg!”

 Tekst: Miep Smitsloo (Leidsch Dagblad)

Voor een leefbaar 
en veilig Groningen
50PLUS is heel alert op de ontwikkelingen 

rondom diverse bestaande en nieuwe vormen 

van energiewinning in Groningen.

U bent ook 50 jaar of ouder? Dan spijt het mij u te moeten melden dat dit 
VVD/PvdA-kabinet niet heel veel op heeft  met uw belangen. ‘Oud zit fout’ 
bij deze regering. Maar dat wist u natuurlijk al. Misschien bent u zelf wel één 
van de 45-plussers die aan den lijve ondervindt dat de werkloosheid nauwe-
lijks terugloopt, ondanks het economisch herstel. Uit een recent rapport blijkt 
dat de werkloosheid onder 60-plussers zelfs al is opgelopen tot bijna ti en 
procent!

Als u nu dacht dat het kabinet hierover heel bezorgd is en het beleid voor 
oudere werklozen gaat intensiveren, dan heeft  u het mis. Alle voorstellen 
hierover van 50PLUS stuitt en op een ferm en resoluut ‘nee!’. De regering 
straalt een bedenkelijke berusti ng uit over het feit dat 45-plussers aan de 
kant komen te staan en daar vaak ook blíjven staan. Ik vind dat er een ‘ver-
loren’ generati e wordt gecreëerd 
van mensen die hebben afgedaan 
en niet meer meetellen, terwijl zij 
nog mídden in het leven staan!

En dan de koopkracht. 
50PLUS roept het al jaren en objecti ef onderzoek toont het keer op keer aan: 
gepensioneerden hebben de slechtste koopkrachtontwikkeling gekend van 
alle bevolkingsgroepen! Nog geen maand geleden meldde het Centraal Plan-
bureau dat de situati e in 2016 niet beter wordt: gepensioneerden gaan er in 
koopkracht wéér op achteruit. 
Het kabinet ‘rechtvaardigt’ de ongunsti ge koopkrachtontwikkeling voor 
ouderen met twee argumenten. Eén: rond de millenniumwisseling kenden 
ouderen lange ti jd een gunsti ger koopkracht-ontwikkeling en die wordt nu 
weer ‘rechtgetrokken’. Twee: zonder verder snoeien in uitgaven voor gepen-
sioneerden en ouderenzorg  zijn de overheidsuitgaven, mede door de vergrij-
zing, op termijn onhoudbaar. 

Het eerste argument is inmiddels lang en breed achterhaald: het ‘koopkracht-
voordeel’ van gepensioneerden is al ruimschoots teruggedraaid. Onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Stati sti ek toont aan dat door de verhoging 
van de AOW-leeft ijd en fi kse bezuinigingen in de ouderenzorg de overheids-
uitgaven samenhangend met de vergrijzing ruim betaalbaar zullen blijven. 
Ook op lange termijn. Extra bezuinigingsbeleid gericht op ouderen is volgens 
het gezaghebbende CBS niet meer nodig. Kortom, ook het tweede argument 
– de houdbaarheid van de overheidsfi nanciën – gaat niet meer op! 
Wie denkt dat de ‘magere jaren’ voor gepensioneerden nu dan wel voorbij 
zullen zijn en dat zij evenredig gaan delen in de voorgenomen lastenverlich-
ti ng, komt bedrogen uit. De lastenverlichti ng gaat vooral naar de werkenden; 
gepensioneerden staan weer met lege handen. Minister Asscher heeft  in re-
acti e op de verontrustende cijfers van het CPB gezegd zijn best te zullen doen 

om ‘een begroti ng te presenteren 
waarin ook gepensioneerden en 
uitkeringsgerechti gden er volgend 
jaar niet op achteruit gaan’. 50PLUS 
vindt dat veel te mager! Ouderen 
hebben al heel veel koopkracht 

ingeleverd, nu horen zij er substanti eel op vóóruit te gaan! Onze inzet is om 
tenminste één miljard euro aan ouderen en niet-werkenden ten goede te 
laten komen. Bovendien moeten plannen voor verlaging van de ouderenkor-
ti ng en de afschaffi  ng van de ouderentoeslag van tafel. 

Mijn voorlopige conclusie is: nu er eindelijk weer eens iets te verdelen is, 
zijn werkenden spekkoper met dit kabinet. Ouderen hebben het nakijken. Zij 
worden op zijn best met een fooitje afgescheept. Samen met Jan Nagel en 
Marti n van Rooijen – mijn collega’s in de Eerste Kamer – ga ik mij er keihard 
voor inzett en dat gepensioneerden alsnog gaan meedelen in de lastenverlich-
ti ng! Want die moet eerlijk verdeeld worden over de werkenden, de mensen 
die niet kunnen werken en zij die jarenlang hard gewerkt hebben!

Henk Krol, Fractieleider in de Tweede Kamer

COLUMN

HENK KROL

 Uit een recent rapport blijkt 
dat de werkloosheid onder 

60-plussers zelfs al is opgelopen 
tot bijna tien procent!

De lastenverlichting gaat 
vooral naar de werkenden; 
gepensioneerden staan weer 
met lege handen.

‘Oud zit fout’ 
bij dit kabinet 

H
an

s 
Ko

uw
en

ho
ve

n

H
an

s P
et

a 
/ F

re
eI

m
ag

es

Groningen

Zuid-Holland

Aardbevingen in onze provincie, ver-
oorzaakt door de gaswinning, zorgen al 
jaren voor veel ongerustheid onder de 
Groningers. Velen maken zich terecht 
zorgen over de kracht van de bevingen 
en de schade die deze (kunnen) veroor-
zaken aan hun woningen. Inwoners vra-
gen zich af wat de bevingen betekenen 
voor hun veiligheid en de leefb aarheid 
in hun woongebied.

50PLUS vindt dat de gaswinning terug-
gebracht moet worden tot maximaal 
twinti g miljard kubieke meter per jaar. 
Het aantal bevingen zal naar verwach-
ti ng dan afnemen in aantal en sterkte. 
Verder dient de fi nanciële afh andeling 
van schade veel sneller er effi  ciënter 
te geschieden. Het is schandalig dat 
sommige gedupeerden al jaren moeten 
wachten op de hun toekomende ver-
goeding.
De voorgenomen plaatsing van toren-
hoge windmolens bij dichtbevolkte 
gebieden langs de N33 en in de Drentse 
Veenkoloniën bij Stadskanaal stuit op 
enorm verzet bij de omwonenden. Tot 
op heden heeft  de Rijksoverheid niet 
aannemelijk kunnen maken dat er spra-
ke is van ‘nut en noodzaak’. De vraag of 
inzet van windenergie een substanti ële 

bijdrage levert aan de besparing op fos-
siele brandstof en vermindering van de 
uitstoot van CO2 blijft  tot nu toe onbe-
antwoord. Ook ontbreekt een onafh an-
kelijk onderzoek over de gevolgen voor 
de gezondheid van omwonenden. 

De impact van de torenhoge installati es 
op landschap, milieu en leefomgeving 
is enorm. Velen zijn de exorbitante sub-
sidiebedragen voor windenergie – die 
door de burger worden betaald – een 
doorn in het oog. Volgens 50PLUS zou 
grootschalige windenergie alleen moge-
lijk moeten zijn op zee. Initi ati even van-
uit de bevolking – die, in tegenstelling 
tot windparken, wel kunnen rekenen 
op draagvlak onder de omwonenden – 
zouden moeten worden onderzocht en 
kunnen worden ingezet als alternati ef. 
Hierbij denken we aan parken met zon-
nepanelen, maar ook aan geti jdencen-
trales of aardwarmte. Een ander zeer 
veelbelovend alternati ef is de ontwik-
keling van Thorium-gestookte MSR-
centrales. Kortom: 50PLUS blijft  alert op 
bovenstaande ontwikkelingen in onze 
mooie provincie.

Ferry Booij, 
voorzitter 50PLUS Groningen

Zie ook www.50plusgroningen.nl

50PLUS groeit maar door en heeft  de 
afgelopen verkiezingen mooie overwin-
ningen behaald. In de regio Rott erdam 
haalden wij met 50PLUS twee zetels 
voor het waterschap Schieland-Krimpe-
nerwaard. Richard De Mulder en onder-
getekende zijn inmiddels een goed team 
en zijn daar nu al de luis in de pels van 
het waterschap. Wij willen de kosten 
voor de burgers niet verder laten sti jgen 
en dus bezuinigen op onzinnige uitga-
ven. De jaarlijkse verhogingen treff en 
vooral de laagste inkomens en dus ook 
AOW’ers. Maar ook de boeren en bedrij-
ven hebben er veel last van. Wij willen 
ook af van de geborgde zetels voor deze 
speciale groepen. Dit soort zetels zorgt 
ervoor dat mensen van de Kamer van 
Koophandel (voor bedrijven) of milieu 

en boeren worden aangewezen om in 
het algemeen bestuur van een water-
schap plaats te nemen. 50PLUS wil dat 
de kiezers uitmaken wie waar wat ver-
tegenwoordigt, dat is democrati e. Wij 
zullen in het waterschap de komende 
ti jd nog fl ink van ons laten horen!

Sjef Siemons,
Fractievoorzitter voor 50PLUS 
Waterschap Schieland-Krimpenerwaard

‘We hebben 
misschien 

wel een 
sleutel in 

handen’

Op 7 november 2015 zal in Gooiland in Hilversum een algemene 
ledenvergadering (ALV) van 50PLUS worden gehouden.

Op de agenda staan onder meer:
• Politieke actualiteit
• Decharge over 2014 op basis van accountantsverklaring
• Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement (HR)

Om voor een statutenwijziging in eerste aanleg een minimum aantal leden nodig is, zal er 
mogelijk een tweede ALV gehouden worden, op 12 december in Utrecht.
De concepten voor statuten en HR komen medio september digitaal beschikbaar. 
Amendementen kunnen tot 1 oktob er worden ingediend bij partijkantoor@50pluspartij.nl. 
De stukken met ook de reactie op de amendementen komen rond 20 oktober beschikbaar.

Aanmelden voor de ALV kan via mailadres alv@50pluspartij.nl

Algemene ledenvergadering

Henk Krol, Fractieleider in de Tweede Kamer
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Over het denken van VVD’ers
Onze eerste minister doet beloftes die hij niet kan houden en maakt dan excuses. 

We vergeten het niet. 

Voer tijdelijk weer 
vut-regelingen in
We moeten met zijn allen steeds langer 

doorwerken. Dat is nodig om het pensioenstelsel 

betaalbaar te houden. Op langere termijn zijn de 

effecten vast positief. Maar op korte termijn zorgt de 

verplichting langer door te gaan alleen maar voor 

veel negatieve effecten en voor grote persoonlijke 

financiële drama’s.

‘Ik verbind mensen met elkaar’

veel negatieve effecten en voor grote persoonlijke 

financiële drama’s.

“Ja, ik heb veel op mijn bordje. Mis-
schien wel te veel.” Frits van der Pluijm 
kijkt heel even bedenkelijk als we 
hem vragen naar wat hij allemaal voor 
50PLUS doet. Heel veel, zo blijkt. “Maar 
ik doe het met enorm veel enthousi-
asme hoor”, haast hij zich te zeggen. 
“Het doel van al mijn werkzaamheden 
is heel simpel: zorgen dat 50PLUS nog 
beter georganiseerd wordt.”

Iedereen gelukkig en tevreden
Frits van der Pluijm is net de pensi-
oengerechti gde leeft ijd gepasseerd. 
Sti l zitt en kan de Almeerder niet. Als 
tweede vicevoorzitt er van het hoofd-
bestuur van 50PLUS heeft  hij diverse 
taken op zich genomen. Hij trekt de kar 

bij het herzien van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, hij leidt de 
Commissie Talent Scouten en Ontwik-
kelen – afgekort CTSO – en hij produ-
ceert hoofdstukken voor een nieuwe 
kadermap. “Al mijn taken liggen in het 
verlengde van mijn vorige werkbetrek-
kingen”, analyseert Van der Pluijm. “Ik 
was accountmanager, als laatste bij een 
grote pati ëntenorganisati e. Ik verbond 
mensen, diensten en producten met 
elkaar, zodanig dat iedereen gelukkig 
en tevreden was. Welbeschouwd doe ik 
dat bij 50PLUS nog steeds, mensen met 
elkaar verbinden, maar nu als vrijwil-
liger.”

Kundige commissie
“50PLUS krijgt steeds meer structuur, 
maar we hoorden vaak dat onze statu-
ten en het huishoudelijk reglement niet 
meer actueel zijn”, vertelt Frits van der 
Pluijm. “Ze voorzien niet meer in alles 
waar we als groeiende politi eke parti j 
mee te maken krijgen. Daarom is er 
een commissie opgericht om de statu-
ten aan te pakken. Dat groepje bestaat 
uit heel kundige leden, zoals juristen 
en ervaringsdeskundigen, en gaat heel 
voortvarend te werk. We hebben in 
een heel korte ti jd al ontzett end veel 
gedaan.”

Twee ALV’s
Van der Pluijm denkt dat 50PLUS bin-
nen een half jaar nieuwe statuten en 
een nieuw huishoudelijk reglement 

heeft . “Op het conceptstatuut kon ie-
dereen reacti es geven en dat ligt nu bij 
het hoofdbestuur. Dat fi nale concept 
komt binnenkort in de adviesraad en 
in het najaar in de algemene leden-
vergadering. Kort daarop volgt er een 
tweede algemene ledenvergadering, 
speciaal voor de statuten en het huis-
houdelijk reglement. Dat zijn wett e-
lijke eisen, voorwaarden waaraan we 
moeten voldoen. Daarna heeft  50PLUS 
weer statuten die helemaal up-to-date 
zijn.”

Handboek Soldaat
Frits van der Pluijm is ook betrokken 
bij het samenstellen van hoofdstukken 
voor een kadermap. “Zeg maar: een 
Handboek Soldaat”, legt hij lachend uit. 
“In de kadermap wordt het organisa-
ti emodel van 50PLUS uitgelegd, staat 
omschreven wat verwacht wordt van 
een vrijwilliger en worden profi elen 
geschetst van allerlei functi es binnen 
onze parti j, van afdelingsbestuurslid 
tot lid van het hoofdbestuur. Wie vra-
gen heeft , kan straks de kadermap 
erop naslaan. Het wordt een organisch 
document: al naar gelang de actuele 
stand van zaken binnen 50PLUS kun-
nen er bladzijden worden uitgehaald of 
toegevoegd. Ook de kadermap is weer 
een stapje in de richti ng van een betere 
structuur binnen onze organisati e.”

Grote vijver met goudvissen
Heel belangrijk voor een jonge, groei-
ende parti j is het vinden van de juiste 
mensen voor alle taken die binnen 
50PLUS vervuld moeten worden. “We 
hebben ruim 6000 leden. Maar we 
weten niet wat voor kwaliteiten zij heb-
ben. In de toekomst willen we dat wel 
weten. We willen een grote vijver met 
talenten – zeg maar goudvissen – waar 
we uit kunnen putt en. Als we op alle 
niveaus over een goed kader kunnen 
beschikken, draagt dat bij aan een hoge 

kwaliteit van 50PLUS. Daar werken we 
aan in de Commissie Talent Scouten en 
Ontwikkelen.”

Talent op alle niveaus
Het zoeken naar en ontwikkelen van ta-
lent gebeurt op alle vlakken en niveaus, 
legt Van der Pluijm uit. “De taken zijn 
heel breed. Ze variëren van folderen 
op markten tot zitti  ng nemen in een 
campagneteam en van leden werven 
op beurzen tot op een kieslijst staan. Ik 
vind dat talentontwikkeling niet alleen 
voorbehouden is aan de bestuurlijke 
niveaus maar ook aan de afdelingen 
in het land. Een afdeling kan laten zien 
vitaal te zijn door bijvoorbeeld work-
shops te organiseren of eens de Com-
missaris van de Koning uit te nodigen. 
Kennisoverdracht, daar draait het om! 
En om het vergroten van de eigen Rol-
odex; de lezers weten vast nog wel wat 
dat is.”

Kennis vergroten
De CTSO organiseert in najaar 2015 en 
voorjaar 2016 twee kadercursussen 
van elk vijf dagen waarbij deskundigen 
de deelnemers inwijden in de politi eke 
historie – in het algemeen en die van 
50PLUS – en toekomst. “We schakelen 
daarvoor docenten van Clingendael in 
en onze eigen ervaringsdeskundigen 
als Jan Nagel en Henk Krol”, vertelt 
Frits van der Pluijm. “De cursus is in de 
eerste plaats bedoeld om de kennis te 
vergroten, niet zozeer om meer kans te 
maken op het vervullen van een taak. 
Al is het alti jd een voordeel om te kun-
nen zeggen dat je de kadercursus van 
50PLUS hebt gevolgd natuurlijk.” Van 
der Pluijm kan zelf niet deelnemen aan 
de cursus, maar is wel alle cursusdagen 
aanwezig. “Als een soort ‘talentscout’. 
Om te zien hoe de cursisten functi one-
ren, want teamgeest is alles. En ik steek 
er vast nog wat van op. Want een mens 
is nooit te oud om te leren.”

Frits van der Pluijm werkt aan nieuwe statuten voor 

50PLUS, draagt bij aan een informatieve kadermap en 

leidt de Commissie Talent Scouten en Ontwikkelen. 

Bovendien is hij tweede vicevoorzitter. Het doel van al 

zijn activiteiten: “Zorgen dat 50PLUS nog beter georga-

niseerd wordt en de kwaliteit van onze partij verhogen.”

VVD’ers denken anders! Zo was er 
ti jdens het politi ek café in Nieuwegein 
een debat tussen een VVD-dame en 
een 50PLUS-heer, allebei kandidaat 
voor de provincie.

Het belang van openbaar vervoer 
voor kleine kernen was het onder-
werp. Voor de VVD was het duidelijk: 

onrendabel openbaar vervoer stop-
pen! Typisch VVD. Wanneer het maar 
rendabel is. Benieuwd hoe dat uit-
komt in Griekenland.

50PLUS denkt anders. Wanneer open-
baar vervoer onrendabel is, moeten 
we eerst gaan rekenen en ons vervol-
gens aanpassen aan de ‘marktsitu-

ati e’. Dus: welkom kleine busjes die 
rijden op die vaste ti jdsti ppen wan-
neer er vraag is. Schoolgaande jeugd 
en ouderen op weg naar school of 
winkel of dokterspost, vult u maar in.

Een deel van de rentabiliteit betaalt 
zich uit via bereikbaarheid en dus de 
leefb aarheid van onze kleine kernen. 

Maar ja, daar moet je dan wel een 
visie over hebben!

Zie ook www.50plusutrecht.nl

Heel 
veel oude-

ren die de 
afgelopen jaren 

met een vut-
regeling zijn gestopt 

met werken, zitten 
ineens met een inkomensgat van 

duizenden euro’s omdat hun vut-
regeling eindigt op de 65e verjaar-
dag. Maar hun AOW gaat door de 
verhoging van de AOW-leeftijd pas 
vele maanden later in. In de mailbox 
van 50PLUS komen wekelijks schrij-

nende verhalen binnen van mensen 
die vijf, zes, zeven of acht maanden 
zonder inkomen moeten zien te 
overbruggen. Daarop hadden ze niet 
gerekend toen ze met de vut gingen. 
Fatsoenlijke overbruggingsregelingen 
zijn er niet. Wie toch eerder AOW 
wil, wordt levenslang fors gekort. 

Nog los van de persoonlijke finan-
ciële schade kun je je afvragen of 
de timing van de verplichting om 
langer door te werken wel deugt. 
De arbeidsmarkt zit, ondanks de 
aantrekkende economie, vrijwel op 
slot. Tegenover ruim achthonderd-
duizend werkzoekenden (ww’ers en 
bijstandsgerechtigden) staan amper 
honderdduizend vacatures. Ouderen 
die hun baan verliezen, hebben vrij-
wel geen kans meer op een nieuwe, 
vaste baan. Maar ook jongeren ko-
men moeilijk aan de slag omdat veel 
arbeidsplaatsen worden bezet door 
ouderen die misschien wel willen 
stoppen, maar dat niet meer kun-

nen bij gebrek aan een fatsoenlijke 
‘glijbaan’ naar het pensioen. En de 
vooruitzichten dat de arbeidsmarkt 
op korte termijn drastisch verbetert, 
zijn slecht.

Tegen die achtergrond moeten we 
serieus gaan nadenken of de vut niet 
tijdelijk weer ingevoerd kan worden. 
Ouderen die niet meer zo gemoti-
veerd zijn, worden dan financieel 
in staat gesteld om plaats te maken 
voor jongere werkzoekenden, of 
voor ouderen die wel graag nog een 

aantal jaren aan de slag 
blijven. Volgens eco-
noom  Antonie Kerstholt 
is het een win-win 
situatie als we werk-
nemers van 62 en 
ouder de kans geven 

om vervroegd uit te treden. Het is 
niet alleen goed voor jongere en 
oudere werkzoekenden, maar ook 
voor werkgevers die door de verjon-
ging van het personeelsbestand de 
loonkosten minder snel zien stijgen. 
Kerstholt pleitte deze zomer voor 
de herinvoering van de vut in een 
opinieartikel in De Volkskrant.
Of de tijdelijke herinvoering van 
de vut alle problemen oplost, is de 
vraag. Maar niets doen is geen optie. 
Steeds meer ouderen komen in de 
problemen omdat langer doorwer-
ken niet gaat als je geen werk hebt. 
Het kabinet heeft daar weinig of 
geen oog voor. Het is daarom aan 
50PLUS om het voortouw te nemen 
in deze discussie. Want als er niets 
verandert, komen veel ouderen aan 
het eind van hun loopbaan ernstig in 
de problemen en dat kan toch niet 
de bedoeling zijn van de verhoging 
van de pensioenleeftijd. 

Hans Gertsen

Vervroegd uittreden is 
goed voor oudere én 
jongere werkzoekenden

Het Weten-
schappelijk Bureau 
van 50PLUS
Bij het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS heeft een 

aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die – zo verwacht 

het bestuur – de bereikbaarheid van het bureau zullen 

verbeteren en de herkenbaarheid vergroten. 

Het Wetenschappelijk Bureau heeft  
voor één dag per week een bureauma-
nager aangetrokken: Odett e Jansen is 
doorgaans op dinsdag aanwezig. 
Naast alle secretariaatswerkzaamheden 
bestaan haar werkzaamheden uit het 
onderhouden van interne en externe 
contacten en het organiseren van 
symposia.
Het bestuur van het Wetenschappelijk 
Bureau van 50PLUS bestaat uit Maurice 
Koopman (voorzitt er), Marti ne Baay 
(secretaris), Ivo Timmermans (penning-
meester), Henk Krol, Mark van Overveld 
en Auke de Vries.

In 2015 heeft  het Wetenschappelijk 
Bureau (WB) diverse acti viteiten ont-
plooid:
•  Op 13 maart 2015 organiseerde het 

Wetenschappelijk Bureau in Utrecht 
het symposium ‘Ouderenmonitor en 
koopkracht’. Tijdens dit symposium is 
er melding gemaakt van het onder-
zoek ‘Ontwikkeling fi nanciële positi e 
55-plussers’ dat in opdracht van het 
WB is uitgevoerd door het insti tuut 
CentERdata uit Tilburg. CentERdata 
is een hoogwaardig non-profi t on-
derzoeksinsti tuut, gevesti gd op de 
campus van Tilburg University (TiU). 
Zij ondersteunen en dragen bij aan 
wetenschappelijk, maatschappelijk en 
beleidsrelevant onderzoek. Ze voeren 
opdrachten uit voor de academische 
gemeenschap, overheid en markt-
parti jen. 

•  Het onderzoek naar de fi nanciële 
positi e van ouderen is afgelopen juni 

afgerond en inmiddels gepubliceerd 
op de website van het WB: 
www.wb50plusparti j.nl.

•  Het WB heeft  de Ouderenmonitor 
2015 laten samenstellen. Hierin wor-
den de ontwikkelingen geschetst op 
het gebied van ouderen en veiligheid, 
vervoer, demografi e, zorg en inko-
men. Het is een weergave van stati s-
ti eken en wordt actueel gehouden 
door het toevoegen van beschikbaar 
gekomen nieuwe gegevens. 

•  In het voorjaar van 2015 heeft  
het Wetenschappelijk Bureau van 
50PLUS aan SEOR een opdracht 
verleend om een onderzoek uit te 
voeren naar de arbeidsmarktpositi e 
van ouderen en beleidsmogelijk-
heden om deze positi e te verbeteren. 
SEOR is een onafh ankelijk onder-
zoeksbureau gelieerd aan de Erasmus 
Universiteit Rott erdam en voert we-
reldwijd economisch onderzoek en 
advies uit voor overheden en private 
parti jen. 
Vanuit het WB wordt het onderzoek 
begeleid door de algemeen bestuurs-
leden Mark van Overveld en Auke de 
Vries. Het onderzoek wordt in novem-
ber afgerond en de resultaten worden 
gepresenteerd ti jdens een seminar in 
het najaar. 

•  Op dit moment worden er door de 
bestuursleden nieuwe plannen voor-
bereid voor het komende politi eke 
seizoen. Op de agenda staat onder 
andere vrijwillige levensbeëindiging.  

Het secretariaat van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS 
is gevesti gd aan de Kneuterdijk 2 in Den Haag. 
Postadres: Wetenschappelijk Bureau 50PLUS, 

Postbus 292, 2501 CG Den Haag, tel. 070 – 800 92 71.
Voor vragen, suggesti es en opmerkingen bij voorkeur contact opnemen 

via e-mail: secretariaat@wb50plusparti j.nl.

www.wb50plusparti j.nl

Frits van der Pluijm

Odette Jansen
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De eerste maanden als Statenlid
Overijssel

“Tot en met augustus 2013 was ik wel-
iswaar politiek geïnteresseerd, maar 
niet politiek actief. Ik was destijds 
werkzaam als offi  cier bij de Koninklijke 
Landmacht en ik vond dat mijn beroep 
niet verenigbaar was met het bekleden 
van een politieke functie. Een militair 
staat ten dienste van de politiek en 
moet, naar mijn idee, geen politiek 
bedrijven. Na mijn functioneel leeftijds-
ontslag stond echter niets mij meer 
in de weg. Omdat ik vind dat ouderen 
onevenredig zwaar worden belast door 
de maatregelen van de nu regerende 
partijen, lag een stap naar 50PLUS voor 
de hand. Ik werd bestuurslid van de 
afdeling Overijssel, maar al snel merkte 
ik dat een politieke ‘carrière’ me meer 
aansprak. Ik was wel geïnteresseerd in 
een functie op gemeenteniveau, maar 
daaraan deed 50PLUS bij de laatste 
verkiezingen niet mee. De volgende 
mogelijkheid was de verkiezing voor 
Provinciale Staten. Het was een fi jn 
gevoel om als kandidaat nummer één 
door de selectie te komen, maar de 
leden hebben het laatste woord. In de 
ALV werd mijn kandidatuur door de 
aanwezige leden bekrachtigd. 

Dan begint de verkiezingsperiode. 
Ik had mij niet gerealiseerd hoe druk 
die tijd zou zijn. Verkiezingsposters 
plakken, op straat fl yeren en mensen 
aanspreken, debatteren voor meerdere 
doelgroepen, radio-interviews, opne-
men van verkiezingsfi lmpjes, opnames 

maken voor RTV Oost, inleveren kandi-
datenlijsten op het stadskantoor en ga 
zo maar door. Ik zei al: druk, maar erg 
leuk om te doen. Ja, en dan de verkie-
zingsdag. Je stemt zelf en ’s avonds is 
de grote verkiezingsavond op het Pro-
vinciehuis. Een gezellige avond, maar 
ook best spannend. Per gemeente ko-
men de stemmen binnen. Zouden we 
een zetel krijgen? Al snel blijkt van wel. 
Een heerlijk gevoel, de moeite heeft 
zich geloond!
En dan begint het ‘echte’ werk. In 
Overijssel is een goed doordacht in-
werkprogramma waarbij alle relevante 
onderwerpen de revue passeren. Maar 
tegelijkertijd vindt ook de coalitievor-
ming plaats. Het is al snel duidelijk dat 
de coalitie zal worden gevormd zonder 
50PLUS. Toch worden er door de in-
formateur/formateur gesprekken ge-
voerd met alle betrokken partijen. En, 
boven verwachting, heb ik de indruk 
dat er wordt geluisterd naar wat wij als 
belangrijke onderwerpen mee willen 

geven aan de toekomstige coalitie. In 
het coalitieakkoord komen onze onder-
werpen dan ook wel terug. En dat geeft 
een mooie basis om verder te gaan. 
Buiten het inwerkprogramma en het 
vormen van de coalitie gaat ook het 

normale werk van start. Iedere maand 
is er een Statenvergadering, een 
Presidiumvergadering en een Com-
missiedag. Bovenal moeten er stuk-
ken worden gelezen. Je vormt je een 
oordeel, discussieert hierover bij de 
Commissiedagen en indien nodig dien 
je hierover moties of amendementen 
in bij de Statenvergadering. Je woont 
vergaderingen in het land bij. Je be-
zoekt de Tweede en Eerste Kamer, de 
Rekenkamer, het Inter Provinciaal 
Overleg en misschien wel het 
belangrijkste: je bezoekt mensen 
en instellingen die gebruik willen 
maken van je invloed. Dat is het 
echte werk als volksvertegen-
woordiger. 

Ook word je geacht kaderstel-
lend en controlerend te zijn. In 
een éénmansfractie is dat bijna 
niet te doen. Dus vorm je je ei-
gen fractie: je vraagt burgersta-
tenleden en zoekt een goede 
fractieondersteuner. Die heb-
ben we nu en we zijn voort-
varend aan de slag gegaan. 
De eerste maanden zitten 
er op. Het werk vind ik leuk 
en bevredigend: je doet 
het ergens voor! De eerste 
kleine succesjes zijn be-
haald. Maar we zijn er nog 
lang niet! Er is nog genoeg 
voor 50PLUS te behalen en 
daar ga ik me – en met mij 
ook de Statenleden in de 
andere provincies – voor 
de volle honderd procent 
voor inzetten. Daar mag u 
mij aan houden!”

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP POLITIEKE PARTIJ 50PLUS
Hierbij meld ik me aan als lid van de politieke partij 50PLUS voor 25 euro per jaar.

Naam:

Adres:

Postcode:     Woonplaats:

Geboortedatum:     M / V

Telefoon vast:     Telefoon mobiel:

E-mail:

50PLUS laat uw stem krachtig horen in Den Haag en de provincies! 

Voor 25 euro word ik lid van 50PLUS tot 1 januari 2017!

Ik wil actief zijn 
binnen de partij: 
Ja / Nee

Ik wil in de toekomst digitale 
informatie ontvangen:
Ja / Nee

Handtekening:

50PLUS
Antwoordnummer 91019
2509 VC  DEN HAAG

Sturen aan: 

Word lid!

Bellen kan ook! Telefoon 0800 – 52 50 502 (gratis) 

Fred Kerkhof werd op 18 maart gekozen als Statenlid 
voor 50PLUS in de provincie Overijssel en op 26 maart 
beëdigd. Wat zijn zijn ervaringen? 

‘ En dan begint 
het ‘echte’ werk’

Zie  ook www.50plusoverijssel.nl

Fred Kerkhof, 
Statenlid voor 

50PLUS in de 
provincie 
Overijssel

Colofon  www.50pluspartij.nl
De 50PLUS Krant is een uitgave van 50PLUS.
Landelijk secretariaat: Postbus 292, 2501CG Den Haag
Mail: info@50pluspartij.nl • Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

De eerste maanden als Statenlid
normale werk van start. Iedere maand 
is er een Statenvergadering, een 
Presidiumvergadering en een Com-
missiedag. Bovenal moeten er stuk-
ken worden gelezen. Je vormt je een 
oordeel, discussieert hierover bij de 
Commissiedagen en indien nodig dien 
je hierover moties of amendementen 
in bij de Statenvergadering. Je woont 
vergaderingen in het land bij. Je be-
zoekt de Tweede en Eerste Kamer, de 
Rekenkamer, het Inter Provinciaal 
Overleg en misschien wel het 
belangrijkste: je bezoekt mensen 
en instellingen die gebruik willen 
maken van je invloed. Dat is het 
echte werk als volksvertegen-

Ook word je geacht kaderstel-
lend en controlerend te zijn. In 
een éénmansfractie is dat bijna 
niet te doen. Dus vorm je je ei-
gen fractie: je vraagt burgersta-
tenleden en zoekt een goede 
fractieondersteuner. Die heb-
ben we nu en we zijn voort-
varend aan de slag gegaan. 
De eerste maanden zitten 
er op. Het werk vind ik leuk 
en bevredigend: je doet 
het ergens voor! De eerste 
kleine succesjes zijn be-
haald. Maar we zijn er nog 
lang niet! Er is nog genoeg 
voor 50PLUS te behalen en 
daar ga ik me – en met mij 
ook de Statenleden in de 
andere provincies – voor 
de volle honderd procent 
voor inzetten. Daar mag u 

Fred Kerkhof, 
Statenlid voor 

50PLUS in de 
provincie 
Overijssel
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