
17/7 – Friesland/Heerenveen 
Thema:  Sport en Cultuur 
Hoe gaat SC Heerenveen om met 
het tekort? 50PLUS hecht veel be-
lang aan sport  en cultuur, maar 
niet ten koste van alles. 

18/7 – Utrecht/Amersfoort 
Thema: Armoede
Bezoek aan voedselbank Amers-
foort. 50PLUS komt op voor de 
ouderen die het niet meer op 
eigen kracht kunnen redden.

20/7 – Flevoland/Almere
Thema: Jongeren 
Debat gehouden met de Pira-
tenpartij – Wat bleek: 50PLUS is 
helemaal niet tegen jongeren. 
Integendeel: 50PLUS wil een 
goede toekomst, juist voor onze 
kinderen.

24/7 – Noord Brabant 
’s-Hertogenbosch 
Thema: Pensioen 
Gesprek met leden in Den Bosch. 
Vrije beroepsgroepen, zoals ar-
tiesten, hebben geen pensioen. 
50PLUS wil daarom niet dat er 
aan de AOW gesleuteld wordt – 
voor grote groepen mensen is het 
hun enige vorm van pensioen.

 

Henk Krol in gesprek met leden in Den Bosch

25/7 – Noord-Holland/
Amsterdam  
Thema:  Koopkracht ouderen 
– BTW-verhoging tast de koop-
kracht aan. 50PLUS is tegen het 
zogenaamde Kunduz-akkoord 
omdat het de ouderen extra 
hard treft. 

27/7 – Zuid-Holland/Den Haag 
Thema: Zelfstandig wonen 
ouderen 
Henk Krol bezocht een nieuwe 
woonvorm voor ouderen waarbij 
men met elkaar oud wordt, maar 
toch zelfstandig woont. Een mooi 
project waar 50PLUS volledig ach-
ter staat. Zelfstandig wonen moet 
kunnen zolang het kan.

31/7 – Limburg/Roermond 
Thema: Ouderdom komt 
met gebreken
Henk Krol bezocht o.a. een fa-
brikant van hulpmiddelen die 
ouderen mobiel houden. 50PLUS 
wil de ouderen niet achter de 
geraniums, maar actief betrok-
ken houden in de maatschappij. 
Mobiliteit is daarbij belangrijk en 
moet ondersteund en gestimu-
leerd worden.  

1/8 – Drenthe/Assen –
Thema:  Werkgelegenheid 
50PLUS wil meer banen voor 
55-plussers, onder andere door 
drempels weg te nemen die be-
letten dat werkgevers ouderen 
kunnen aannemen.  

50-plussers in Drenthe laten zich niet langer 
uitmelken 

5/8 – Overijssel/Deventer 
Thema: Onderwijs 
Een bezoek aan de jaarlijkse boe-
kenmarkt in Deventer. 50PLUS 
hecht veel belang aan kennis, 
taal en wetenschap – in onder-
wijs moet meer de nadruk op 
prestatie komen en moet talent 
meer gekoesterd worden, zodat 
de kwaliteit in het onderwijs weer 
kan terugkeren.

 Henk Krol hangt een affiche op in Elst 
(Gelderland)

8/8 – Gelderland/Arnhem
Thema:  Zorg 
Een gesprek met de organisatie 
Buurtzorg. Duidelijk werd dat 
enorme (50%!) verbeteringen in 
het huidige zorgsysteem mogelijk 
zijn door onnodige handelingen 
weg te laten en in de bureaucra-
tie te gaan snijden. 

Henk Krol met Jos de Blok van Buurtzorg 

10/8 – Groningen/Eemshaven 
Thema:  Milieu
 Bezoek aan de Eemshaven waar-
bij voor de nieuwe in aanbouw 
zijnde centrale van Essent een 
symbolische ‘Snuffelpaal’ werd 
aangeboden om te benadrukken 
dat het van groot belang is dat 
het milieu beschermd moet wor-
den en dat de uitstoot van milieu-
schadelijke stoffen moet worden 
beperkt.

 

Henk Krol op campagne in de stad 
Groningen

14/8 – Zeeland/Hedwigepolder 
Thema:  Ontpoldering 
Henk Krol sloot zijn tournee af 
in de Hedwigepolder met een 
statement dat 50PLUS tegen 
ontpoldering is. Deze mening 
werd gedeeld door 77% van de 
Zeeuwen (Onderzoek in opdracht 
van 50PLUS gedaan door Maurice 
de Hond).
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50-plussers aan de bak!
Je zult als 50-plusser maar je baan verliezen. De 
kans dat je dan weer aan de bak komt, is klein. 
Zo blijkt uit 2011-cijfers van het UWV dat van 
de openstaande vacatures slechts 2% ingevuld 
wordt door werklozen van 55 jaar en ouder. Dat 
het door de crisis lastig is een nieuwe baan te 
vinden, begrijpen wij. Maar er is meer aan de 
hand. Er is iets grondig fout gegaan in het den-
ken over 50-plussers op de arbeidsmarkt. De 
oude politieke partijen hadden helemaal niet 
door dat oudere werknemers gezien worden 
als belemmering voor jongeren om carrière 
te maken. Ontslagen vielen in de economisch 
betere tijd niet zo op. Velen konden aan de slag 
als zzp’er. Maar daar is nu de klad in gekomen. 
Mensen met al hun talenten en capaciteiten 
worden gedwongen thuis te zitten. 50PLUS 
krijgt vaak te horen: “Honderden sollicitatie-
brieven heb ik geschreven, met evenzoveel 
deprimerende standaardafwijzingen”. En dan 
moeten zij ook nog volstrekt zinloze sollicitatie-
gesprekscursussen volgen.  
 
50PLUS wil dit veranderen. 
•  Als werkgevers 50-plussers te duur vinden, 

moeten we zorgen dat het voor hen finan-
cieel aantrekkelijk wordt om de 50-plusser 
aan te nemen. Dat kan door de werkgevers-
lasten te verlagen met behoud van een eer-
lijk loon voor de 50-plusser. 

•  We willen laten zien dat 50-plussers bij de 
tijd zijn, loyaal zijn, een laag kort ziektever-
zuim hebben, over veel ervaring en kennis 
beschikken. Dat kan door 50-plussers bij de 
overheid en semioverheid zoals onderwijs 
en zorg actief bij vacatures een kans te 

 geven. 
•  Werkloze 50-plussers moeten in de samen-

leving blijven staan. Dat kan door een actief 
vrijwilligersbeleid. Kostenvergoedingen aan 
vrijwilligers moeten dan fiscaal nooit belast 
worden.

En dan de 50-plussers die nog een baan heb-
ben. Gelukkig zijn er dat velen. 50PLUS vindt het 
een absurde gedachte om de 50-plusser zonder 
baan te helpen door het ontslagrecht voor dege-
nen die een baan hebben te gaan versoepelen. 
Zo krijg je alleen maar meer werkloze 50-plus-
sers. Korten op een WW-uitkering is het paard 
achter de wagen spannen. 50-plussers willen 
graag aan de bak, daar hoort straffen niet bij. 
Belonen en waarderen wel. 

Norbert Klein
Nummer 2, 50PLUS kandidatenlijst 

 

Voor 50PLUS begon de campagne voor de Tweede Kamerver kie-
zingen 2012 al op 15 juli toen op het 50PLUS verkiezingscongres in 
Hilversum het startsein voor de landelijke campagne werd gegeven. 
Lijsttrekker Henk Krol begon aan een verkiezingstournee kriskras 
door Nederland, waarbij alle provincies werden aangedaan. Per 
provincie was er een ander verkiezingsthema. 

De lijsttrekker op 
campagnetournee


