
50PLUS is een actieve partij: op allerlei 
plekken en op diverse manieren kan 
men zich laten informeren door de 
jongste politieke partij van Nederland. 
50PLUS presenteert en profileert zich. 
Op radio en televisie, door bijvoorbeeld 
onze leden van de Eerste en Tweede 
Kamer. Op internet, met liefst dertien 
websites. En in het land, waar men 
bestuursleden en politici van 50PLUS 
kan tegenkomen op bijeenkomsten, bij 
protestdemonstraties of op beurzen. 

Een uitgelezen mogelijkheid om 50PLUS 
te ontmoeten is de 50PlusBeurs die 
van 17 tot en met 21 september in 
de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehou-
den. 50PLUS heeft een eigen stand op 
dit grootste evenement voor actieve 
50-plussers ter wereld. Daar kunt u 
zich laten informeren over de stand-
punten van de partij, van gedachten 
wisselen met mensen die zich inzet-
ten voor 50PLUS en wellicht nog even 
discussiëren met partijprominenten als 

Henk Krol, Norbert Klein en Jan Nagel. 
Naast persoonlijk kennismaken met 
50PLUS kunnen bezoekers van de beurs 
genieten van zes hallen vol informatie 
en amusement. Muziek, show, dans en 
exposities maken dat een dagje 50Plus-
Beurs niet alleen nuttig is, maar ook ple-
zierig. Het team van 50PLUS ontvangt u 
graag in hal 9, gang B, op stand 010. 
 
In het land kunnen leden en geïnteres-
seerden elkaar ook op diverse locaties 
ontmoeten. Zo bezochten 50PLUS-le-
den de Provinciale Staten van Drenthe 
(pagina 2) en sprak 50PLUS-Kamerlid 
Norbert Klein bezoekers van een poli-
tiek café in Leiden toe (pagina 15). De 
activiteiten die de twaalf provinciale 
afdelingen van 50PLUS organiseren, 
worden op de eigen websites aange-
kondigd. Iedere provincie presenteert 
zich in deze 50PLUS Krant en onder elke 
provincietekst vindt u het adres van de 
site. Alle provinciesites zijn ook te be-
reiken via de landelijke site van 50PLUS: 
www.50pluspartij.nl. Op deze website 
staan onder meer het meest actuele 
nieuws en de agenda. 
 
Een voortreffelijk ontmoetmoment 
voor de leden van 50PLUS is de Alge-
mene Ledenvergadering, die op zater-
dag 2 november in Hilversum wordt 
gehouden. Daar wordt onder meer  
de Beginselverklaring vastgesteld 
(pagina 8) en de lijsttrekker voor de 
Europese verkiezingen van mei 2014 
gekozen (pagina 14). Nog geen lid van 
50PLUS? Geef u dan op met de bon  
op pagina 16! 
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50PLUS ontmoeten en u laten informeren over  
onze partij kan overal. 50PLUS staat op de 50Plus-
Beurs in Utrecht, organiseert diverse activiteiten  
in het land en presenteert zich op internet.  
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Ontmoet 50PLUS 

 
De populariteit van het kabinet Rutte  
is lager dan ooit. “De rekening zal bij  
de volgende verkiezingen worden  
vereffend”, zegt senator JAN NAGEL. 

“In de aanloop naar de verkiezingen 
riep de PvdA op de terugkeer van VVD-
premier Mark Rutte met alle macht te 
verhinderen. Omgekeerd vroeg VVD-
leider Rutte iedereen met klem het 
rode gevaar uit het Catshuis te weren. 
Na de verkiezingsstrijd gingen de twee 
aartsvijanden doodleuk samen regeren. 

De kiezer heeft het zo gewild, predikten 
ze, alsof er geen andere coalities moge-
lijk waren. Inmiddels blijkt uit opinie-
onderzoeken dat het aantal PvdA- en 
VVD-kiezers dat zegt nooit meer op die 
partijen te stemmen extreem groot is. 
Die rekening zal bij de volgende verkie-
zingen vereffend worden; de opiniepei-

lingen geven al een voorproefje. En het 
wordt steeds duidelijker dat het lot van 
het kabinet Rutte afhangt van de stem-
mingen in de Senaat.” 
 
Lees verder 

Word ook lid van 50PLUS! Vul de bon in op pagina    
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“In Utrecht wordt stapje voor stapje 
gewerkt aan teambuilding van het 
provinciaal bestuur en met leden uit 
het Utrechtse – die zich speciaal aan-
melden omdat ze actief willen zijn 
in onze partij – worden gesprekken 
gepland. Ook hebben we een cursus 
voor onze ad interim bestuursleden. 
Dat is allemaal heel elementair en 
gaat over wat je in de politiek nu 
eigenlijk kunt doen. Heel veel is 
namelijk al volledig afgegrendeld 
door bestaande regelgeving en voor-
schriften. Vandaar dat men in Den 
Haag en in de provincies en steden 
vaak bezig is met minkukelonder-
werpen.  
 
Waar dan wel veel te doen is? Ja 
natuurlijk, in de uitvoering van al 
die wetten en regels. De oud-burge-
meester van Enschede constateerde 
jaren geleden in een prima rapport 
dat de controle op veiligheid in ons 
landje veel te wensen over laat. Nu, 
dat was niet aan dovemansoren 

gericht. De comités en 
werkgroepen schoten 
op als paddenstoelen in 
een nat herfstbos. Dat 
vergaderen duurt nu al 
heel lang en voorkwam 
niet ellende in de Botlek 
met uit tankopslag weg-
lopende chemicaliën, de 
brand aan de Moerdijk, 
het ontsnappen van 
chemische stoffen in De 
Meern, de asbestproble-
men in Utrecht en Nieu-
wegein en dan nog de 
zaken waar we niets over 
horen. Want er wordt wat 
afgesjoemeld in dit land-
je. Daar moet Den Haag 
eens goed over naden-
ken. Elkaar vliegjes afvangen in ons 
parlement is een stuk makkelijker 
dan het werkelijk goed uitvoeren van 
wetgeving en beleid. Dus, geachte 
Kamerleden, minder nieuwe zaken 
en meer aandacht voor de uitvoering 

van de bestaande. En beleid waar de 
mogelijkheden tot gesjoemel stevig 
worden beperkt. 
 
Utrecht kwam enige weken terug 
nog aardig in beeld. Het AD gaf aan 
dat er initiatieven zijn om als oude-
renpartij toch mee te doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat 
worden dan OPA (Ouderen Partij 
Amsterdam), ROP (Rotterdamse 
Ouderen Partij), enzovoort. Nu zou 
ik zeggen: Join the club! Immers, er 
zijn in den lande al meer dan twintig 

steden waar senioren meedoen als 
ouderenpartij. Vaak, zoals in Nieu-
wegein, al zo’n kleine twintig jaar! En 
die ouderenpartijen, met samen 46 
zetels, doen het vaak heel goed. Om 
te begrijpen hoe die seniorenpartijen 

dat doen, is meedoen en meedenken 
van veel belang. Dus laat die nieuwe 
partijen maar beginnen en hun les-
jes leren. Zeer verstandig reageert 
onze eigen Henk Krol heel gematigd. 
Maar hij maakt wel duidelijk dat het 
niet om een 50PLUS-initiatief gaat. 
Er is om meerdere redenen door het 
hoofdbestuur besloten dat het voor 
50PLUS nog te vroeg is om landelijk 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 
mee te doen. Dat is logisch, zeker 
wanneer u weet wat er aan orga-
nisatorisch werk nodig is, om over 
de financiën maar niet te spreken. 
En senioren hebben niet een grote 
reputatie om zich gemakkelijk aan 
het doen en laten en de plannen van 
een centraal bestuur te conformeren. 
Een organisatie opzetten die dyna-
miek heeft en zich mag verheugen 

in de goedkeuring en 
het enthousiasme van de 
grootste meerderheid van 
de leden is een opgave 
van ongekende omvang. 
Dat voorbereiden en met 
succes uitvoeren is een 
taak waar veel tijd in gaat 
zitten. En wanneer we 
dat goed doen, hopen we 
natuurlijk dat de OPA’s en 
ROP’s van dit landje met 
50PLUS mee gaan doen. 
Dan kunnen we geza-
menlijk echt een vuist 
maken! 
 
U begrijpt waarom we 
in de provincie Utrecht 
met kleine pasjes vooruit 

gaan: gewoon omdat het tijd vraagt 
en moeilijker is dan er meestal ge-
dacht wordt. Maar we komen er wel!” 
 
Zie ook www.50plusutrecht.nl 

Utrecht

Meer aandacht voor  
bestaand beleid 

In Drenthe kunnen inwoners meerdere 
malen per jaar Gast van de staten zijn. 
Ze nemen dan een kijkje achter de 
schermen van het Provinciehuis, waar 
ze door telkens twee andere Staten-
leden worden rondgeleid. Tijdens het 
Gast van de staten-programma worden 
prangende vragen gesteld. “Heb je als 
Statenlid invloed op het busvervoer?”, 
“Wat is de rol van Provinciale Staten 
bij het verkrijgen van snel internet in 
buitenstedelijke gebieden?” of “Kunnen 
Provinciale Staten ervoor zorgen dat de 
Drentse arbeidsmarkt wordt gestimu-
leerd?” Eind juni werden zeven leden 
van 50PLUS Drenthe ontvangen in het 
Provinciehuis in Assen. Dirk en Tineke 
van der Meijden, Bas en Marie-Antoinet-
te Peetoom, Bea Geelkerken, Pieter de 
Vries en Frans Bergwerf werden welkom 

geheten door de Statenleden Gea Smith 
(GroenLinks) en Trijntje Hummel (PvdA). 
Zij verzorgden in de grote vergaderzaal 
een presentatie over de werkzaamheden 
van Provinciale Staten, namen de gasten 
mee door het vernieuwde Provinciehuis 
en in de wereld van het Provinciaal Be-
stuur, dat ooit haar oorsprong vond in 
de Balloërkuil op de grens van Balloo 
en Rolde. De bezoekers – zeventien in 
totaal – werden getest op hun kennis 
van het werk en de taken van Provinciale 
Staten, die iedere vijf weken vergaderen 
onder voorzitterschap van Commissaris 
van de Koning Jacques Tichelaar. Na de 
presentatie was er een gezamenlijke 
lunch, waarbij de twee gastvrouwen 
vragen beantwoordden.

Zie ook www.50plusdrenthe.nl 

Drenthe

In het parlement is elkaar  
vliegen afvangen een stuk 
makkelijker dan het goed  
uitvoeren van wetgeving 
en beleid, vindt HERMAN 
TROOST, voorzitter van 
50PLUS Utrecht. 

Gast van de Staten 

Herman troost   

SX
C 

De controle op veiligheid laat veel te wensen over 
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Henk Krol heeft zijn eerste parlemen-
taire jaar in de Tweede Kamer voor 
50PLUS achter de rug. Aan het begin 
van het tweede jaar in Den Haag reflec-
teert hij op de oorsprong van 50PLUS 
en waar de partij voor staat.  
“50PLUS ontstond omdat veel mensen 
boven een zekere leeftijd het gevoel 
hadden dat ouderen in de politiek 
hun stem waren kwijtgeraakt”, vertelt 
de fractievoorzitter. “Toch wil 50PLUS 
nadrukkelijk méér zijn dan alleen een 
belangenclub voor 50-plussers. 50PLUS 
wil met reflectie en bezinning een 
rechtvaardige partij zijn in het midden 
van het politieke krachtenveld.” 
Rechtvaardigheid, respect, reflectie, so-
lidariteit en veiligheid zijn voor 50PLUS 
de kernwaarden die het cement beho-
ren te zijn van onze maatschappij, zegt 
Krol. “Die begrippen hebben niet alleen 
betrekking op individuele mensen, 
maar vooral ook op de samenleving als 
geheel. Het is aan de overheid om die 
kernwaarden te stimuleren. Overheden 
hebben de afgelopen jaren laten zien 
dat ze niet altijd efficiënt zijn omge-
gaan met de beperkte middelen die 
hen ter beschikking staan. 50PLUS wil 
dat overheden doeltreffend werken, 
fraude bestrijden. Drempels van waaraf 
men het recht krijgt op steun van de 
gemeenschap moeten liefst niet wor-
den verhoogd. Beter kan worden ge-
keken naar de eigen verantwoordelijk-
heid. De burger moet worden aangezet 
tot preventie. Daarnaast mag je van de 
burger risicomijdend gedrag verwach-
ten. Het is aan ouderen die buiten hun 
schuld zorg nodig hebben niet uit te 
leggen dat op hen moet worden be-
zuinigd terwijl in de weekenden Eerste 
Hulpposten en ziekenhuizen worden 
overstroomd met hulpzoekers die zelf 
hun letsels zochten, veroorzaakten of 
onvoldoende meden. Dat is niet recht-
vaardig.” 
 
Volgens Krol moeten overheden 
mensen aanmoedigen zelf de regie te 
houden. Middelen die daartoe worden 
aangewend, betalen zichzelf altijd 
terug, stelt hij. “Door mensen meer ver-
antwoordelijkheden te gunnen, krijgen 
ze ook meer oog voor elkaar. Daardoor 
wordt de samenleving samenhangen-
der. Het dient vanzelfsprekend te zijn 
dat tegenover rechten ook plichten 
staan. Verworvenheden uit onze maat-
schappij zijn gedurende vele jaren met 
zorg opgebouwd, die moet je koeste-
ren. Het afbreken ervan om gemak-
kelijke bezuinigingen te realiseren, is 
gevaarlijk. Als de resultaten tegenvallen 
of zelfs averechts blijken te werken, 
kost het tijden om de voorziening weer 
in ere te herstellen. Ontwikkelingshulp 
is zo’n verworvenheid. Uitgerekend op 
dat vlak blijken er veel gelden niet te-
recht te komen bij de mensen waarvoor 

het is bedoeld. 50PLUS wil dat Neder-
landse bedrijven en instellingen zelf ter 
plekke de hulp organiseren. Daarmee 
snijdt het mes aan twee kanten. De 
rechtvaardige hulp wordt verstrekt, 
maar ook eigen burgers kunnen pro-
fiteren van de werkgelegenheid en de 
geleverde producten en diensten.” 
 
50PLUS is voor duurzaamheid, stelt 
Henk Krol. “We hebben de taak deze 
wereld zo fraai mogelijk achter te laten 
aan onze kinderen en kleinkinderen. 
Daar waar groene keuzes mogelijk 
zijn en daar waar de natuur kan wor-
den behouden, zullen we altijd de 
bereidheid moeten tonen daar offers 
voor te brengen. Nu de grondstoffen 
uitputten zorgt voor tekorten in de 
toekomst. Toekomstige generaties zijn 
ook gebaat bij goed onderwijs en op-
leidingen. Wetenschappelijke studies 
én vakmanschap zijn van belang om 
de samenleving leefbaar te houden en 
te verbeteren. Daarbij is de overdracht 
van kennis van oud naar jong van we-
zenlijke betekenis. 50PLUS pleit daarom 
voor ‘tandembanen’ waardoor jongeren 
geleidelijk kunnen instromen en oude-
ren stapsgewijs kunnen uittreden. Die 
overdracht is altijd wezenlijker dan de 
gebouwen of de besturen van de oplei-
dingen. Ook hier geldt dat verworven-
heden niet lichtzinnig mogen worden 
vervangen door experimenten.” 
 
In de ogen van Krol betekent solidari-
teit dat mensen zich bewust zijn van 
saamhorigheid en bereid zijn om de 
consequenties daarvan te dragen. 
“Zeker in een tijd waarin de rol van 
kerken afneemt is het van belang die 
elementaire waarden te behouden en 

waar mogelijk te versterken. Solidariteit 
betekent: de ander uitgangspunt ma-
ken van ons handelen. Dat is geen ge-
makkelijke opgave. Die normen dienen 
met name door ouderen aan jongeren 
te worden overgedragen. Zo is het ook 
aan ouderen elkaar en de generaties 
die na ons komen verantwoordelijkheid 
bij te brengen. Je erkent dat je ergens 
op aanspreekbaar bent. Dat bewustzijn 
moet steeds weer aan mensen worden 
overgedragen. Het is een antwoord op 
vele vragen die nu niet worden beant-
woord. Niet voor niets zit het woord 
‘antwoord’ verpakt in het begrip ver-
antwoordelijkheid. Het is de basis van 
ons gezondheidsstelsel, de zorg en het 
onderwijs.”  

50PLUS neemt een brede verantwoor-
delijkheid, benadrukt Henk Krol. “Na-
tuurlijk ligt de ontstaansgeschiedenis 
bij het feit dat ouderen in Nederland 
door de ‘oude’ partijen steeds meer 
werden verwaarloosd. Het werd tijd 
de senior te emanciperen. Tijd om een 
rechtmatige plaats in de maatschap-
pij op te eisen voor mensen die hun 

hele leven lang naar vermogen een 
behoorlijke steen hebben bijgedragen 
aan de maatschappij. De bestaande 
politieke partijen richten de blik vooral 
op vernieuwing en verjonging. Dat 
doen ze met maatregelen zoals het 
verbieden van meerdere zittingster-

mijnen en het verlagen 
van de leeftijd van 
kandidaten om zo een 
fris en fruitig imago uit 
te kunnen stralen. Juist 
ouderen hebben echter 
een belangrijke rol als 
het gaat om deelname 
aan de parlementaire 

democratie. Ze staan garant voor een 
verantwoorde opbouw van hechte par-
tijorganisaties, ze hebben – vaak door 
schade en schande – een meer dan 
gemiddelde financiële ervaring en ze 
weten wat de voor- en nadelen zijn van 
bepaalde procedures en vormen van 
scholing. Ervaring komt nu eenmaal 
met de jaren. Grijs is, zo blijkt steeds 
weer, nooit zwart/wit. Die ervaring kan 
zeer behulpzaam zijn bij het beoorde-
len van nieuwe vindingen, technieken 
en processen. We krijgen steeds meer 
producten en communicatiemiddelen 
tot onze beschikking die de maat-
schappij in een snel tempo veranderen. 
Dat heeft vooral een heilzame invloed 
op de samenleving, maar juist in dat 

verband is reflectie een noodzakelijke 
eigenschap om het kaf van het koren te 
kunnen scheiden.” 
 
“De kernwaarden rechtvaardigheid, res-
pect, reflectie, solidariteit en veiligheid 
zijn juist belangrijk wanneer we kijken 
naar de opnieuw groeiende verschillen 
tussen arm en rijk. Redelijke verschil-

len kunnen rechtvaardig zijn; ook een 
passende honorering is een vorm van 
respect. Daar moeten we echter wel 
zorgvuldig mee omgaan. Reflectie is 
op zijn plaats omdat de solidariteit 
tussen bevolkingsgroepen niet mag 
worden ondermijnd. Anders zou de 
veiligheid wel eens in gevaar kunnen 
komen. Door de moderne technieken 
zijn mensen steeds beter geïnformeerd 
en daardoor ook mondiger geworden. 
Inspraak en betrokkenheid van burgers 
is daarmee nog vanzelfsprekender. 
50PLUS omarmt moderne technieken 
om die inspraak vorm te geven. Dat kan 
en moet met andere middelen dan in 
het verleden. 50PLUS wil daartoe over-
bodige bestuurslagen zoals de Eerste 
Kamer, provincies, waterschappen en 
deelgemeenten opheffen. Bureaucratie 
dient te worden bestreden. Burgers 
moeten meer inspraak krijgen bij de 
keuze van de minister-president, de 
samenstelling van de regering, burge-
meesters en andere vertegenwoordi-
gers. 50PLUS wil zich inzetten voor een 
verantwoordelijke sociale rechtsstaat 
met veel eigen regie voor de burger en 
zo weinig mogelijk overheidsbemoeie-
nis.” 
 
 

‘Grijs is nooit zwart/wit’ 

Henk Krol 

“Bij elke keuze die 50PLUS maakt gelden de kernwaarden 
waar het wezenlijk om draait: rechtvaardigheid, respect, 
reflectie, solidariteit en veiligheid”, zegt HENK KROL, 
fractieleider in de tweede kamer.  

‘Juist ouderen hebben 
een belangrijke rol 
in de parlementaire 
democratie’
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“Al lange tijd heeft Flevoland een 
vliegveld. Pittoresk in het landschap 
en af en toe stijgt er een vliegtuigje op 
of er landt er één. Ook is het leuk om 
eens met de kinderen of kleinkinde-
ren het Aviodrome te bezoeken. Het 
geeft een aardig overzicht en inzicht 
in de historie van de burger- en mili-
taire luchtvaart. Niemand in de polder 
heeft er last van en iedereen is blij. Een 
goede reden, volgens sommigen, dat 
aan te pakken.

Rondom Schiphol wordt constant 
geklaagd over het uitbreiden van de 
luchthaven en huizen zijn erg aange-
tast in hun waarde door overdonde-
rende vliegtuigen, iets dat straks ook 
de wijk Nobelhorst staat te wachten. 

Maar niets helpt: Schiphol groeit ge-
woon door. De overheid had tot heden 
niet het lef om gewoon te zeggen: 
‘Vrienden, genoeg is genoeg!’ Telkens 
was Schiphol in staat om via spaghet-
timanagement door te gaan op de 
oude plek. De kwestie bungelt al heel 
lang. Maar niet in de provinciale en 
Lelystadse politiek: daar staat het fe-
nomeen al jaren op de agenda. Toen 
50PLUS opkwam, nam de partij het 

standpunt in om niet voor de opscha-
ling van het vliegveld Lelystad te gaan. 
Dat was volgens 50PLUS ongewenst, 
omdat: 
• Er zijn eerder te veel dan te weinig 
vliegvelden in Nederland. Wist u dat 
dat er ongeveer veertig zijn? Als minis-
ter Plasterk nog lang op Binnenlandse 
Zaken blijft zitten, zijn er meer vlieg-
velden dan steden. 
• Vliegveld Lelystad kan economisch 

nimmer op eigen benen 
staan. Een onderzoek 
toonde aan dat alleen 
Eindhoven levensvat-
baar is en dat hoofd-
zakelijk omdat er veel 
militaire luchtvaart is die 
veel kosten dekt.
• Maastricht en Eelde 
staan op faillissement.
• Uit onderzoek blijkt dat 
er zeer weinig werkge-
legenheid zal zijn indien 
men het vliegveld voor 
vakantiegangers gaat 
gebruiken. 

“Er zijn diverse redenen te bedenken 
om over te gaan tot schaalvergroting. 
Bestuurskracht en kostenreductie wor-
den vaak genoemd. Naast de vraag of 
opschaling tot grotere bestuurskracht 
en kostenbesparing leidt, moet de 
afnemende menselijke maat en kans 
op toenemende bureaucratisering 
erbij worden betrokken. Dat geldt ook 
voor grotere afstand in de dienstver-
lening en afnemende betrokkenheid. 
Er is veel over gezegd en geschreven. 
Voor- en tegenstanders lijken inhou-
delijk elk hun gelijk te kunnen halen. 
Stel dat opschaling zou leiden tot 
kostenreductie, dan is het te beperkt 
om dat ‘voordeel’ dominant te laten 
zijn en andere effecten daaraan onder-
geschikt te maken. Vanuit het streven 
naar maximale participatie van bur-
gers kom je op andere varianten uit 
dan vanuit effectieve centrale stuur-
baarheid. Politici en bestuurders wek-
ken de indruk vooral hun energie te 
besteden aan het ‘erdoor krijgen’ van 
hun ingenomen standpunten. Worden 
inwoners wel bij de gemeentelijke 
herindeling betrokken, dan overheerst 
het gevoel dat hun mening er niet toe 
doet omdat de schaalvergroting al 

een onomkeerbaar proces is. De voor 
zelfstandigheid strijdende gemeenten 
en inwoners van gemeenten worden 
geconfronteerd met de opvatting dat 
er sprake moet zijn van vergelijkbare 
eenheden en dat een enkele kleine 
gemeente tussen vele groteren niet 
wenselijk is. Politieke waarheden die 
kunnen worden weerlegd en waarvoor 
andere oplossingen dan gedwongen 
opgaan in grotere gemeenten binnen 
bereik zijn. Kleine gemeenten kunnen 
ook samenwerken of expertise inko-
pen zonder te worden opgeheven. Als 
er dan toch grotere bestuurlijke een-
heden moeten komen, dan is het lo-
gisch om ook beleid te maken dat ge-
richt is op het voorkomen of beperken 
van nadelen van de schaalvergroting. 
 
Het getuigt niet van logica en creati-
viteit om bestaande gemeenten 
domweg aan elkaar te plakken. Wil-
len we bijvoorbeeld in Friesland vijf 
of zes gemeenten van elk ongeveer 
honderdduizend inwoners, dan moet 
gekeken worden naar functionele cri-
teria voor inwoners en naar relevante 
hoofdplaatsen die een voldoende 
voorzieningenniveau hebben. Dan 

kijk je naar infrastructuur, openbaar 
vervoer en wegen. Je kunt ook cul-
tuurhistorische criteria bepalend laten 
zijn: het Saksisch deel als eenheid, 
het Bildt, de Greiden, de Walden, de 
Meren. Deze eenheden verschillen 
van elkaar in bijvoorbeeld landschap-
pelijk opzicht, taal en cultuur. Ook in 
grotere bestuurlijke eenheden willen 
mensen er bij horen en zich kunnen 
identificeren met de gemeente waarin 
ze wonen. Wordt dit doorbroken, 
dan zoekt men zelf verbindingen die 
los zullen staan van de politiek be-
stuurlijke structuur, die de eigenheid 
accentueren en leiden tot vervreem-
dingen. Aannemelijk is dat gevoelens 

van trots, waardering van je 
omgeving en identificatie 
met de politiek bestuurlijke 
eenheid waar je deel van uit 
maakt bij ouderen groter is 
dan bij jongeren en op het 
platteland groter is dan in 
een verstedelijkte omgeving. 
Een treffend begrip in dit 
verband is ‘ontheemding’.  
 
De discussie over de vorming 
van landsdelen volgen we 
in Friesland natuurlijk met 
buitengewone belangstel-
ling. Zodra er Randstedelijke 
overeenstemming is over het 
vormen van een landsdeel 
zal dat ongetwijfeld gevol-
gen hebben voor andere 

provincies. Wordt voor landsdelen 
gekozen, doe dat dan niet via plakken, 
maar op basis van inhoudelijke logica. 
Maak flanerend beleid om nadelen 
te voorkomen of te beperken. Veran-
dering van bestuurslagen is prima, 
opheffen van Friesland als bestuurlijke 
eenheid niet. Een aardige optie is dan 
een gemeente Fryslân met vijf of zes 
logisch gevormde deelgemeenten in 
plaats van een provincie. De vraag is 
dan nog of die gemeente deel moet 
uitmaken van een landsdeel. Maar dat 
zal de meeste Friezen worst zijn. Friese 
worst, dat wel!” 
 
Zie ook www.50plusfriesland.nl

   Fryslân
 

Flevoland 

Het getuigt niet van logica en creativiteit om 
bestaande gemeenten domweg aan elkaar te 
plakken, vindt JAN WATERLANDER, voorzitter 
van 50PLUS Friesland. 
 

knippen en plakken 

Voorzitter Jan Waterlander 

 
Wat wordt het lot van 
vliegveld Lelystad?,  
vraagt JOHAN DE 
LEEUW, secretaris van  
50PLUS Flevoland, zich af.  

tegen opschaling 
vliegveld Lelystad secretaris Johan de Leeuw
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• De cijfers die worden gehanteerd in 
de vele documenten zijn afgeleide 
cijfers van Schiphol, en daarmee niet 
geschikt voor deze projectie. 
• Het uitbreiden van de baan gaat veel 
geld kosten, niet alleen nu, maar ook 
nog over vijftien tot twintig jaar. Tegen 
die tijd zijn de vliegtuigen sterk veran-
derd en hebben andere afmetingen. 

Alle kenmerken dus voor een financi-
eel debacle. En als het er eenmaal ligt, 
wat dan? Simpel: dan komt men op 
gemeenschapsgeld, die bodemloze 
geldpot die bedrijven feilloos weten te 
vinden bij calamiteiten. 

En onze bestuurders dan? Die knippen 
graag het lintje door. Het maakt je een 
hele bink als je verantwoordelijk bent 
voor een project als de uitbreiding 
van vliegveld Lelystad. Wij, de burgers, 
zitten dan met de strop en mopperen 
tegen die tijd op de bestuurders die 
niet snapten dat Nederland kleiner is 
dan de meeste Bondslanden waarin 
Duitsland is opgedeeld. Uiteraard met 
veel minder vliegvelden. Het zal u niet 
verbazen dat 50PLUS tegen de opscha-
ling van Lelystad Airport zal blijven. Ge-
meenschapsgeld is een kostbaar goed 
en dient niet verkwist te worden. Het 
spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte 
blijven houden van dit onderwerp.” 
 
Zie ook www.50plusflevoland.nl 
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“De formatie van het kabinet Rutte ging 
wel snel, maar leverde ook twee onher-
stelbare blunders op. Na een verkie-
zingsstrijd waarin de PvdA op niet mis 
te verstane manier opriep de terugkeer 
van VVD-premier Mark Rutte met alle 
macht te verhinderen en omgekeerd 
VVD-leider Rutte iedereen met klem 
vroeg het rode gevaar uit het Catshuis 
te weren, gingen de twee aartsvijanden 
doodleuk samen regeren. De kiezer 
heeft het zo gewild, predikten ze, alsof 
er geen andere coalities mogelijk wa-
ren. Inmiddels blijkt uit opinieonder-
zoeken dat het aantal PvdA- en VVD-
kiezers dat zegt nooit meer op die partij 
te zullen stemmen extreem groot is. Die 
rekening zal bij de volgende verkiezin-
gen vereffend worden en de opiniepei-
lingen geven al een voorproefje.  
De tweede en ongelooflijk grote fout 
werd gemaakt door geen rekening te 
houden met de meerderheid van de 
Eerste Kamer, waar VVD en PvdA samen 
dertig van de 75 zetels hebben. Dat feit 
wordt inmiddels door alle politici en 
commentatoren veelvuldig beschreven, 
maar weinigen zagen dat tijdens de for-
matie een jaar geleden. Ik herinner mij 
dat ik enkele dagen voor de afronding 
van de alom om de snelheid geprezen 
kabinetsformatie op Prinsjesdag in de 
Ridderzaal achter CDA-leider Sybrand 
Buma zat en ik hem – ten onrechte, 
naar later bleek – voorspelde dat de for-
mateurs nog bij het CDA zouden langs-
komen om een meerderheid in de Eer-
ste Kamer te garanderen. Een terugkeer 
van CDA-minister van Financiën Jan 
Kees de Jager – kent u hem nog? – kon 
wel eens een meesterzet zijn. Maar de 
snelle coureurs sloegen geen acht op 
deze col van de eerste categorie en dat 
was ook om een andere reden zeer op-
merkelijk. Het kabinet Rutte I had twee 
jaar lang gemerkt wat het betekende 
geen meerderheid in de Eerste Kamer 
te hebben. Toen ontbrak er slechts één 
zetel en die werd afgekocht bij nota 
bene de SGP. Liberalen als Frank de 
Grave werden wanhopig van de con-
cessies die moesten worden gedaan, 
zoals de koopzondagen en de weiger-
ambtenaar. Nu, met een veel kleinere 

minderheid, waren de grote problemen 
voorspelbaar, zelfs als je in de politiek 
geen ingewijde bent. Deze blunder lijkt 
definitief onherstelbaar.

Misverstand Eerste Kamer 
Inmiddels hebben VVD-coryfeeën in 
alle standen geroepen dat de Eerste Ka-
mer het regeren niet onmogelijk mag 
maken. Laat staan dat de Eerste Kamer 
het kabinet Rutte II ten val zou mogen 
brengen. Zelden werd er zoveel onzin 
over dit onderwerp vanuit de liberale 
hoek beweerd. In de eerste plaats zul-
len de partijen in de Eerste Kamer – die 
geacht wordt vooral wetten op hun 
correctheid te toetsen en geen eigen 
politiek te bedrijven – in de regel stem-
men zoals dat in de Tweede Kamer 
is gebeurd. Juist als men geen eigen 
politiek standpunt inneemt maar het 
primaat van de rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging erkent, kan 
het kabinet bij talrijke belangrijke be-
slissingen niet op een meerderheid in 

de Senaat rekenen. Dat is niet de schuld 
van de Senaat, maar van de formateurs 
en hun partijen VVD en PvdA. 
Stuurt de Eerste Kamer het kabinet 
naar huis? In directe zin via een motie 

van wantrouwen zie ik dat niet gebeu-
ren. Maar een andere zaak is het als de 
wetsvoorstellen over herziening van 
het pensioenstelsel met de bijbehoren-
de bezuinigingen of andere belangrijke 
bezuinigingen geen meerderheid in de 
Senaat halen. Dan heeft het kabinet de 
keuze het onmogelijke verlies te slikken 
of de vertrouwenskwestie te stellen. 
Als de Eerste Kamer niet instemt, dreigt 
het kabinet naar de koning te gaan om 
zijn ontslag in te dienen. Ik kan me niet 
voorstellen dat een dergelijke situatie 
ontstaat en, als die al zou ontstaan, dat 

de oppositie daarvoor door de knieën 
zou gaan. Dan zou de Eerste Kamer een 
tandeloze leeuw zijn en dat wil geen 
enkele senator. 
Het kabinet heeft zichzelf in een on-
mogelijke positie gemanoeuvreerd. 
Een herformatie door enkele partijen 
alsnog uit te nodigen deel uit te maken 
van een gewijzigd kabinet blijkt in de 
praktijk onmogelijk te zijn – ministers 
die moeten aftreden, een nieuw regeer-
akkoord opstellen met bijbehorende 
formatie – afgezien nog van de stel-
ling dat bij het einde van een kabinet 
er nieuwe verkiezingen uitgeschreven 
moeten worden. In dit verband is het 
aardig de politieke column van Paul 
Jansen voor het reces in De Telegraaf in 
herinnering te roepen. Zonder een her-
formatie haalt dit kabinet het eind van 
2013 niet, voorspelde hij. Jansen wordt 
als één van de beste Binnenhofkenners 
beschouwd. 
Maar ook als dit kabinet, tegen alle 
verwachtingen in, wel 2014 haalt, wat 
verwacht men dan in maart 2015 als de 
Provinciale Statenverkiezingen plaats-
vinden en er een nieuwe Eerste Kamer 
gekozen wordt? Het is vrij zeker dat de 
huidige dertig zetels gereduceerd gaan 
worden. De braadslee voor het kabinet 
staat klaar in de oven. Alleen de datum 
is nog niet ingevuld. 
 
Stemveegedrag weer actueel 
Toen ik voor het eerst senator werd, 
trad tegelijkertijd in de Eerste Kamer 
CDA’er Ad Kaland toe. Hij was een 
eigenzinnige Zeeuw die later fractie-
voorzitter werd. Talrijke malen nam hij 
in de fractie minderheidsstandpunten 
in en hij veroorzaakte een ware orkaan 
toen hij tijdens het kabinet Lubbers III 
de Tweede Kamerleden er van beschul-
digde als stemvee op te treden. Geen 
eigen oordeel maar kadaverdiscipline 
werd door hem gehekeld. Dat stemvee-
gedrag is weer actueel aan het worden. 
Steeds meer leden in de VVD-fractie 
en vooral de PvdA-fractie zien zich 
genoodzaakt te stemmen voor zaken 
waarmee ze het eigenlijk hartgrondig 

oneens zijn. Er is moed voor nodig om 
dat ook publiekelijk te laten blijken. 
Het vroegere PvdA-Tweede Kamerlid 
Paul Kalma kan er over meepraten. Hij 
stemde, samen met de huidige FNV-
voorzitter Ton Heerts, als enige tegen 
de verhoging van de AOW-leeftijd en 
de eerstvolgende keer werd hij op de 
onverkiesbare plaats veertig gezet. 
Neemt niet weg dat de onvrede in 
beide Tweede Kamerfracties ook de 
komende tijd zal toenemen. We staan 
aan het begin van een buitengewoon 
spannend politiek seizoen.” 

 

De positie van de Eerste 
kamer wordt belangrijk. 
Sterker nog: steeds dui-
delijker wordt dat het lot 
van het kabinet Rutte af-
hangt van de stemmingen 
in de Senaat. Rondom dit 
politiek gebeuren zijn er 
veel misverstanden. JAN 
NAGEL, fractievoorzitter 
van 50PLUS in de Eerste 
kamer, zet enkele feiten 
op een rij.

‘tweede kamerleden worden    
     gebruikt als stemvee’ 

‘De braadslee voor dit kabinet    
     staat al klaar in de oven’ 

eerste Kamerlid Jan Nagel 
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Honderd jaar geleden, op 10 ok-
tober 1913, werd de Vereniging 
Het Nederlands Kanker Instituut 
opgericht, wat een jaar later te-
vens resulteerde in het Antoni 
van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 
Amsterdam. Inmiddels is het An-
toni van Leeuwenhoek één van de 
beste instituten ter wereld. “Zowel 
nationaal als internatonaal lopen 
we voorop en ook voor de toe-
komst is dat onze ambitie”, vertelt 
prof. dr. René Medema, directeur 
Wetenschapsbeleid en voorzitter 
van de Raad van Bestuur. “Voorop 
blijven lopen is mogelijk vanwege 
de bijzondere combinatie van zorg 
en onderzoek onder hetzelfde dak 
die we al vanaf de oprichting in 
1913 koesteren. Het Antoni van 
Leeuwenhoek bestaat uit een 
ziekenhuis en een onderzoeks-
instituut. Onze ruim vijfhonderd 
onderzoekers ontdekken in het 
lab nieuwe therapieën en brengen 
die samen met onze artsen zo snel 
mogelijk bij de patiënt. Onderzoe-
kers, artsen en verpleegkundigen 
werken dus nauw samen.” 
 
Het Antoni van Leeuwenhoek 
heeft iets te vieren: niet alleen dat 
het ziekenhuis een eeuw bestaat, 
maar ook dat het op de drempel 
staat van een doorbraak in het 
onderzoek naar kanker. Met een 
nieuwe techniek kunnen artsen 
en onderzoekers per patiënt alle 
afwijkingen in het DNA van de 
kankercel in kaart brengen. Die 
afwijkingen zijn bepalend voor 
de manier waarop een tumor op 
verschillende medicijnen reageert. 
Daarmee kan het ziekenhuis straks 
kanker bij de bron aanpakken en 
komt een toekomst in zicht waarin 
kanker niet langer een dodelijke 
ziekte hoeft te zijn. Medema: “We 
willen van zoveel mogelijk patiën-
ten een DNA-profiel maken. Op 
basis van tumorweefsel kunnen 
we dankzij een nieuwe techno-
logie, die sequencen genoemd 
wordt, tot in de kern van kanker 
de specifieke afwijkingen bepalen. 
Deze technologie bestaat pas een 
paar jaar. We weten inmiddels dat 
geen kanker hetzelfde is. Geen 

borstkanker, geen darm- of long-
kanker is identiek en daarom is 
het effect van een medicijn veelal 
lastig te voorspellen. Wanneer we 
exact weten welke afwijkingen 
er in een tumor voorkomen, kun-
nen we goed beoordelen welke 
behandelingen de meeste kans op 
succes bieden. Deze tumoranalyse 

wordt op termijn onderdeel van 
de dagelijkse praktijk van de arts, 
om zo te beoordelen welke behan-
deling op maat het beste gegeven 
kan worden. Daarnaast verwach-
ten we dat onze onderzoekers aan 
de hand van de gevonden tumor-
profielen gemakkelijker nieuwe 
behandelingen voor tumoren 
vinden waarvoor nu nog geen 
werkzame therapie voorhanden is. 
We zetten dus een soort tumor- 
bibliotheek op.” 
 
Om deze doorbraak in onderzoek 
en behandeling in te kunnen zet-
ten voor zoveel mogelijk patiën-
ten is geld nodig. Het Antoni van 
Leeuwenhoek benut daarom het 
jubileumjaar voor de campagne 
Wij zijn tegen gelijke behandeling. 
“In onze ogen verdient elke pa-
tiënt een persoonlijke behande-
ling”, legt René Medema uit. “Be-
kende Nederlanders die allemaal 
ervaring hebben met kanker, zelf 
of in hun naaste omgeving, doen 
aan onze campagne mee. Samen 
onderstrepen zij dat kanker ieder-
een kan treffen. Therapie op maat 
is nu niet langer een onbereikbare 
droom. Wij – en ook de ambas-
sadeurs – geloven dat we enorme 
stappen vooruit kunnen zetten en 
dat we van zoveel mogelijk kankers 
een chronische ziekte kunnen ma-
ken. En juist zij weten hoe belang-
rijk het is dat iedereen zo goed mo-
gelijk – en dus persoonlijk – wordt 
geholpen.” 

Ambassadeurs 
Samen met KWF Kankerbestrijding wil 
het Antoni van Leeuwenhoek minstens 
vijf miljoen euro ophalen om de eerste 
belangrijke stappen te zetten naar be-
handelingen op maat voor alle kanker-
patiënten. Daarvoor is de campagne Wij 
zijn tegen gelijke behandeling opgezet, 
waarvan Henk Krol één van de ambas-

sadeurs is. “Jaren geleden liep ik onver-
wacht tegen kanker aan, daar heb ik be-
wust nooit geheimzinnig over gedaan”, 
vertelt de fractieleider van 50PLUS in de 
Tweede Kamer. “In overleg met mijn arts 
heb ik gekozen voor een experimentele 
behandeling. Bij mij is die goed aange-
slagen; ik heb geluk gehad. Daardoor 

heb ik ervaren hoe belangrijk nieuwe 
behandelingen zijn. Kanker heeft voor 
heel veel mensen, vooral ouderen, nog 
altijd een dodelijke afloop. Persoonlijke 
behandelingen op basis van DNA-
analyse van de tumor is een grote vol-
gende stap in het bestrijden van deze 
ziekte. Daarom ben ik ambassadeur van 

Het antoni van Leeuwenhoek in amsterdam bestaat 
honderd jaar. Op de drempel van de nieuwe eeuw 
is er hoopgevend nieuws: behandeling op maat zou 
de overlevingskansen van de patiënt met kanker 
aanzienlijk kunnen verbeteren.  

prof. dr. rené medema 
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 ‘We weten dat 

geen enkele 
     kanker 
  hetzelfde is’ 
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Ouderen en kanker 
Elk jaar krijgen ruim 83.000 men-
sen te horen dat zij kanker hebben. 
Daarvan is zeventig procent ouder 
dan zestig jaar en ruim veertig pro-
cent ouder dan zeventig jaar. Sinds 
2007 sterven er meer mensen aan 
kanker dan aan hart- en vaatziekten. 
kanker is daarmee doodsoorzaak 
nummer één geworden. 

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd 
verschillende ziekten. Elk daarvan ontstaat en ont-
wikkelt zich op een andere manier. Wat alle vormen 
van kanker kenmerkt is een ongeremde deling van 
lichaamscellen als gevolg van beschadigingen in 
het erfelijke materiaal van die cellen. Wanneer het 
afweersysteem niet adequaat reageert op de ‘foute 
cellen’, krijgen ze de kans verder te delen en uitein-
delijk te gaan woekeren. Er ontstaat dan een gezwel 
of tumor. Bij oudere mensen neemt het vermogen 
af om fouten in de celdeling te herstellen. Daarom is 
kanker een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt.  
 
Bij mensen tussen de 65 en 85 jaar komen vaak darm-
kanker, long- of luchtpijpkanker of prostaatkanker 
voor. Mensen van 85 jaar en ouder krijgen vooral 
huid-, darm- en borstkanker. Door de vergrijzing, de 
opmars van kanker en de verbeterde overlevingskan-
sen zal het aantal ouderen met kanker de komende 
jaren explosief stijgen. Jaarlijks komen er nu circa 
55.000 oudere kankerpatiënten bij. Naar verwachting 
stijgt dat aantal naar 75.000 in 2020. 
 
Kanker voorkomen is niet mogelijk, maar de ziekte 
vroeg opsporen soms wel. Een vroeg stadium van 
prostaatkanker kan in veel gevallen worden ontdekt 
door de hoeveelheid prostaat specifiek antigeen (PSA) 
in het bloed te bepalen. Vrouwen tussen de 50 en 75 
jaar kunnen meedoen aan het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. En ook screening op darmkanker is op 
komst: vanaf 2014 start het bevolkingsonderzoek 
darmkanker voor mannen en vrouwen van 55 tot en 
met 75 jaar. 
 

de actie geworden. Het is belangrijk!” 
Naast Henk Krol werken onder meer ook televi-
siepresentatoren Carlo Boszhard en Mirella van 
Markus, zanger Xander de Buisonjé en schrijver 
Kluun aan de campagne mee.  

“Het aantal 50PLUS-leden in Zeeland neemt 
door onze twee Tweede Kamerzetels en de 
aandacht in de landelijke pers gestaag toe. 
Inmiddels hebben we bijna driehonderd le-
den. Een mooie score en we volgen hiermee 
de landelijke trend. Het ledental in provincies 
met meer inwoners is natuurlijk in aantallen 
groter, bijvoorbeeld Zuid Holland met 2519 
leden op 3.527.500 inwoners is 0,07 procent, 
Utrecht met 933 leden op 1.228.600 inwoners 
is 0,08 procent en Flevoland met 399 leden op 
391.988 inwoners is 0,09 procent. Zeeland doet 
het dus helemaal niet slecht met 0,08 procent; 
290 leden op 381.582 inwoners. Daar zijn we 
best trots op, maar het geeft ook verantwoor-
delijkheid voor de toekomst. Sinds april heeft 
50PLUS Zeeland een voltallig bestuur, maar 
we zoeken nog leden die zich willen inzetten 
voor onze partij in de provincie. We hebben 
vertegenwoordigers op Walcheren en Schou-
wen-Duiveland, maar we willen ook graag 
vertegenwoordigers in Zeeuws-Vlaanderen, op 
Noord- en Zuid-Beveland en op Tholen. Hebt u 
interesse, kom dan eens praten!

Ook Zeeland wordt door de crisis getroffen. 
Afgelopen jaren hebben twee grote bedrijven 
– Zalco en Thermphos – de deuren moeten 
sluiten en zijn de resultaten van de Zeeuwse 
havens wisselend. Het kabinetsbeleid draagt 
ook niet bij aan optimisme. Politie en rechtbank 
verhuisden grotendeels naar Noord-Brabant. 
Krimp bedreigt de leefbaarheid in het mooie 
Zeeland. Het wordt steeds zwaarder een be-
staan op te bouwen, zeker in de plattelands- 
regio’s. Scholen, banken en winkels verdwijnen 
uit de dorpskernen. Het wordt steeds moeilijker 
om als jong gezin en senior in dorpen te blijven 
wonen. Ben je aangewezen op de gezond-
heidszorg, dan zijn lange reistijden onvermijde-
lijk geworden. Ouderen zijn veelal aangewezen 
op het openbaar vervoer, het geprivatiseerde 
openbaar vervoer! Onrendabele lijnen worden 
opgeheven of gereduceerd tot enkele ritten 
per dag. Meer en meer zijn we aangewezen op 
vrijwilligers die de busdiensten moeten onder-

houden. Ziekenhuizen fuseren, waardoor de 
bereikbaarheid voor ouderen steeds moeilijker 
wordt. Ook jonge gezinnen worden getroffen: 
Zeeuwen worden alleen nog maar geboren 
in Goes en Terneuzen. 50PLUS Zeeland vindt 
dat de krimp moet stoppen en de provincie 
leefbaar moet blijven voor jong en oud, een 
gezonde mix dus. 50PLUS wil aandacht voor 

nieuwe werkgelegen-
heid. 50PLUS wil de 
sterke punten van 
Zeeland stimuleren: 
landbouw, toerisme 
en recreatie, visserij en 
de havens. Grote en 
zware industrieën zijn 
verleden tijd. Nieuwe 
kleinschalige bedrij-
ven in bijvoorbeeld 
automatisering, ICT 
en distributie zijn de 

toekomst. Overslag en distributie, daar zijn de 
Zeeuwse havens sterk in. In de recreatie is nog 
veel te halen. Stimuleer toerisme, zorg voor eer-
steklas slechtweer- en mooiweervoorzieningen. 
De ingrediënten zijn in ruime mate aanwezig: 
zee, land, strand en duinen.

50PLUS Zeeland vindt dat we voor onze ener-
gievoorziening naar alternatieven moeten kij-
ken. De levensduur van de kerncentrale wordt 
wel steeds opgerekt, maar er zal toch een tijd 
komen dat de centrale is afgeschreven. Wind-
energie is mooie energie, maar heeft één na-
deel: horizonvervuiling. En die zit het toerisme 
in de weg. Onderzoek naar getijdencentrales 
moet worden gestimuleerd. Immers, twee getij-
den per etmaal leveren nu al veel energie, maar 
we doen er niets mee. In een provincie met de 
meeste zon ligt het voor de hand het plaatsen 
van zonnepanelen te stimuleren.  
 
50PLUS ziet graag goede opleidingsmogelijk-
heden in Zeeland. We hebben al hbo en uni-
versitaire opleidingen, maar dat kan worden 
uitgebreid. Jongeren moeten meer in Zeeland 
kunnen studeren. Kunt u zich vinden in de 
standpunten van 50PLUS Zeeland? Word dan 
lid en praat mee! We hebben nog ruim een 
jaar om ons sterk te maken en te profileren in 
aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 
van 2015.” 
 
Zie ook www.50plus-zeeland.nl 

Zeeland 

“De krimp moet stoppen. 
Onze provincie moet leefbaar 
blijven voor jong en oud”, zegt 
WILLEM WILLEMSE, voorzitter 
van 50PLUS Zeeland.

Open dag 
Ter gelegenheid van het jubileum zet het 
Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam op 
zaterdag 12 oktober de deuren open voor 
iedereen die een kijkje wil nemen in het 
ziekenhuis en onderzoeksinstituut. Het 
programma van de open dag staat op 
www.avl.nl/opendag.

meer informatie op www.antonivanleeuwenhoek.nl 

krimp bedreigt 
leefbaarheid 

Voorzitter Willem Willemse 
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Twee jaar nadat Rob Kruit met ver-
vroegd pensioen was gegaan waren 
alle klussen in en om huis gedaan, had-
den de kinderen alle hulp gekregen 
bij het verhuizen en was hij helemaal 
ontstrest. Het werd tijd om een nieuwe 
invulling van zijn vrije tijd te vinden. 
De Leidenaar nam contact op met het 
Buddy Netwerk in Den Haag om uit te 
vinden of hij daar wellicht iets zinnigs 
kon doen met zijn ervaring. Hij wist 
dat het Buddy Netwerk vrijwilligers 
– de buddy’s – koppelt aan mensen 
die chronisch ziek, eenzaam of licht 
dementerend zijn. Kruit bleek van harte 
welkom; er zijn altijd buddy’s nodig. 
Bij het Haagse Buddy Netwerk, dat 
ook diverse omliggende gemeenten 
bedient, zijn vierhonderd vrijwilligers 
in touw, maar er zijn liefst vijfhonderd 
cliënten, ook wel maatjes genoemd. Er 
is dus steeds een wachtlijst en buddy’s 
worden daarom met open armen ont-
vangen. “Elke nieuwe buddy krijgt een 
cursus van vijf dagdelen om zich voor 
te bereiden op het vrijwilligerswerk 
en om te toetsen hoe hij of zij met de 
diverse situaties omgaat”, vertelt Rob 
Kruit. “Tijdens die cursus kan een buddy 
in principe nog afvallen, daar zijn ze 
bij het Buddy Netwerk heel reëel in. 

Na de cursusdagen word je gekoppeld 
aan een maatje, aan iemand die vecht 
tegen eenzaamheid, aan een oudere 
die lichtdementerend is of aan een 
zieke, om de familie voor een dagdeel 
te ontlasten.” Rob is inmiddels aan zijn 
zesde maatje toe. “Ik kom wekelijks bij 
een mevrouw die de ziekte van Kahler 
heeft, een ongeneeslijke aandoening 
aan de botten. Ze weet dat ze nooit 
meer beter wordt, maar ze is een knok-
ker. Ze heeft al heel veel onderzoeken 
ondergaan en liep ook nog een zieken-
huisbacterie op. Daardoor functioneert 
haar been niet meer en is ze gekluisterd 
aan een rolstoel. Ik bezoek haar één 
middag, meestal aan het begin van 
de week. Het tijdstip dat je met elkaar 
optrekt bepaal je samen met je maatje, 
alles kan. Soms heb ik al in mijn hoofd 
zitten wat we kunnen gaan doen, soms 
niet. Dan beslissen we dat ter plekke. 
De ene keer doen we boodschappen 
of gaan we iets wat gekocht is maar 
niet bevalt ruilen. En soms zitten we 
alleen maar te kletsen. Of we geven de 
middag een meer praktische invulling: 
een ziekenhuisbezoek bijvoorbeeld. 
Maar als het even kan gaan we met 
de auto op pad, naar het strand of het 
bos. Mijn maatje vindt Meijendel leuk, 

dus daar gaan we regelmatig heen. Ik 
duw haar dan in de rolstoel door het 
natuurgebied, we drinken wat en we 
babbelen. De buddy is er om de cliënt 
een dagdeel uit het isolement te halen 
of aan iets anders te laten denken dan 
de dagelijkse zorgen.” 
 
De 66-jarige Rob Kruit is inmiddels ruim 
acht jaar met vervroegd pensioen. De 
laatste vijf jaar van zijn arbeidsloop-
baan werkte hij als adviseur Personeel 

en Organisatie bij het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, het huidige Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu. “Ik 
heb heel wat papieren tijgers gemaakt”, 
zegt hij lachend, verwijzend naar de 
adviesrapporten die hij geschreven 
heeft. Voor zijn carrière bij het ministe-
rie werkte Rob 33 jaar bij de Universiteit 
van Leiden. Hij begon er als admini-
stratief medewerker en switchte rond 
zijn 26e naar personeelszaken. Hij werd 

veldwerker – steeds verbonden aan een 
andere faculteit – en personeelsadvi-
seur. “Ik was 52 toen ik besloot over te 
stappen naar de landelijke overheid”, 
vertelt hij. “Iedereen verklaarde me 
voor gek, maar ik moest nog een keer 
uitvliegen, dat voelde ik. Bij Verkeer en 
Waterstaat heb ik zes jaar met plezier 
gewerkt. Ik had er heel veel mensen de 
VUT ingepraat, en toen was het mijn 
eigen tijd.” 
 

Rob Kruit is naast buddy bij 
de Haagse organisatie ook 
voorzitter van de vrijwil-
ligerscommissie. De tijd en 
moeite die hij in het Buddy 
Netwerk steekt, wordt rijke-
lijk beloond, vindt hij. “Als 
je maatje zegt: ‘Bedankt en 

tot volgende week!’, of een glimlach op 
het gezicht, dat is waar je het voor doet. 
Daar krijg je energie van.” Kruit geeft 
toe dat het niet altijd rozengeur en ma-
neschijn is. Hij herinnert zich zijn aller-
eerste cliënt nog. “Normaal gesproken 
verleen je de hulp voor een tijdsperiode 
van één jaar, met een mogelijke verlen-
ging tot twee jaar. Maar van hem heb ik 
al veel eerder afscheid moeten nemen. 
Hij was aan de drank en ik heb er alles 

 
tijd, aandacht en betrokkenheid, dat is wat een buddy 
kan bieden aan iemand die ziek of eenzaam is. Leidenaar 
Rob kruit is al zes jaar buddy. “Ik probeer mijn maatje aan 
iets anders te laten denken dan de dagelijkse zorgen.” Buddywerk  is goud waard 

‘Een glimlach op het 
gezicht, daar krijg ik 
energie van’ 

“Half juli is de programmacommissie met grote 
voortvarendheid en enthousiasme aan de slag ge-
gaan met het nadenken over en de uitwerking van 
het beginselprogramma voor 50PLUS. In de afge-
lopen weken heeft de commissie een vijftal werk-
bijeenkomsten gehouden en hebben de leden 
een beginselprogramma samengesteld waar we 
allemaal van harte achter kunnen staan. Ook onze 
politici – die als adviseur van de programmacom-
missie deel hebben uitgemaakt – herkennen zich 
in dit beginselprogramma en zeggen er politiek 
mee uit de voeten te kunnen. In de Algemene Le-
denvergadering van november is het aan de leden 

om te laten weten of zij zich in de beginselen van 
de partij kunnen vinden. Wij als samenstellers zien 
met positieve verwachting naar die reacties uit.
 
Wat is een beginselprogramma en waarom 
hebben we dat nodig? 
Een beginselprogramma is een samenvatting van 
de beginselen van een politieke partij. Het kan 
opgevat worden als een verklaring van 50PLUS 
als politieke partij, waarin zij de beginselen die zij 
nastreeft uiteenzet.  
Een beginsel geeft de eenvoudigste eigenschap-
pen aan, de grondslagen. Het omschrijft waarop 
onze keuzes berusten, waarvan wij willen uitgaan, 
overtuigd zijn en waarnaar wij willen handelen.  
Elk gebouw heeft een fundament nodig waarop 
het rust. Zodat de muren stabiel zijn, het huis niet 
scheef trekt of in elkaar gaat zakken. Zo vormt 
voor een politieke partij de grondslag het funda-
ment en beschrijft het – vanuit de idealen – de 
mens- en maatschappijvisie waarop de keuzes 
van het politiek handelen van 50PLUS berusten.
 
Wat is het verschil tussen een beginselpro-
gramma en een verkiezingsprogramma? 
Laten we het beeld van het huis nog even vast-
houden. Het huis waarin u woont, heeft een fun-
dament dat waarschijnlijk al jaren hetzelfde is en 
waar zelden of nooit iets aan verandert. Uw huis 
zelf hebt u wellicht al meerdere keren aangepast 
aan uw actuele woonwensen. U kreeg er kinderen 
bij, kinderen gingen uit huis, het was toch leuk 
om een muur door te breken, of een badkamer of 
keuken te hebben, enzovoort. In vergelijkende zin 
kunnen we zo ook naar het onderscheid tussen 
een beginselprogramma en een verkiezingspro-
gramma kijken. 

Het beginselprogramma gaat jaren mee; mini-
maal vijf en misschien wel twintig jaar. Het ver-
andert alleen als we tot fundamenteel andere 
inzichten komen; als de 50PLUS-partij een andere 
identiteit wil hebben. Een verkiezingsprogramma 

“Het is logisch dat 50PLUS eerst haar 
beginselen vastlegt in een beginselpro-
gramma”, vindt MARION SCHOBRE, 
vicevoorzitter van het hoofdbestuur en 
voorzitter van de programmacommissie. 
“En pas daarna worden verkiezingspro-
gramma’s uitgewerkt.”

Beginselprogramma 50PLUS   in afrondende fase 

Commissievoorzitter marion schobre 
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Leden programmacommissie 
Drs. Presley Bergen, drs. Sense de Groot, prof. dr. Erik 
Jan Meijboom, John Struijlaard, prof. drs. Sybren  
Tijmstra, drs. Ted van der Valk, drs. Ger Wiersma en 
Willem Willemse. 
Adviseurs: drs. Norbert Klein en Jan Nagel. 
Voorzitter: drs. Marion Schobre



echter wordt telkens geschreven voor 
de op dat moment geldende, actuele 
politieke situatie. Het wordt gebruikt 
voor de zittingsperiode waarvoor de 
verkiezingen gelden, dus – in principe – 
vier jaar voor de Tweede Kamer, vijf jaar 
voor Europa etcetera. Maar elk verkie-
zingsprogramma is en blijft gebaseerd 
op – en in die zin verbonden met – het 
beginselprogramma en dient daarop 
getoetst te worden. 
Het is daarom goed en logisch dat 
50PLUS, na haar stormachtige en suc-
cesvolle start, ervoor gekozen heeft nu 
eerst haar beginselen in het beginsel-
programma vast te leggen en daarna de 
verkiezingsprogramma’s uit te werken. 
 
Wat kunt u verwachten in ons begin-
selprogramma? Wat staat er in? 
We beginnen het beginselprogramma 
met een beschrijving van het waarom; 
de oorsprong van het bestaan van 
50PLUS. In die inleiding maken we 
verder een analyse van de maatschap-
pij zoals wij die op dit moment zien. 
Daarbij geven we aan in welke richting 
we de huidige samenleving willen her-
vormen of veranderen. Denkt u daarbij 
bijvoorbeeld aan de positie die vijftig-
plussers op dit moment in de politiek, 
maar ook op de arbeidsmarkt, innemen 
en die wij in belangrijke mate willen 
versterken. 
Vervolgens beschrijven we het door 
ons gewenste mensbeeld voor de 
samenleving en benoemen we de 

kernwaarden die we in de omgang van 
mensen met elkaar voorstaan. Het gaat 
daarbij om onze eigen accenten in de 
uitleg van algemeen menselijke kern-
waarden als respect, vrijheid en verant-
woordelijkheid. 
Daarna worden de uitgangspunten 
voor het maatschappijbeeld dat 50PLUS 
voor ogen staat benoemd. 
Uit het mens- en maatschappijbeeld 
vloeit de politieke lijn voort; de wijze 
waarop wij als 50PLUS willen bijdra-
gen aan de sturing van de Neder-
landse staat en Europa. Die politieke lijn 
mondt uit in een antwoord van 50PLUS 
op de geschetste maatschappelijke 
ontwikkelingen met een tiental zwaar-
tepunten voor beleid. 
 
Hoe gaat het nu verder? Procedure 
vaststelling beginselprogramma 
Door te kiezen voor een brede samen-
stelling van de programmacommissie 
en de deelname van twee politici als 
adviseurs is van meet af aan getracht 
een goede afspiegeling te krijgen van 
de diverse opvattingen die in onze 
partij leven. Dat is ons door goed naar 
elkaar te luisteren, het constructieve 
zoeken naar wat we bedoelden en in 
de discussies die we als programma-
commissie met elkaar voerden gelukt. 
Het hoofdbestuur buigt zich in haar 
volgende vergadering over het concept 
beginselprogramma. Nadat het in die 
bespreking aangereikte commentaar is 
verwerkt, zal het conceptprogramma 

op 27 september door het hoofdbe-
stuur worden vastgesteld.  
Op 30 september volgt publicatie op 
de website. Daarna is er voor de leden 
tien dagen gelegenheid om – conform 
nader te verstrekken richtlijnen – op de 
inhoud te reageren en amendementen 
in te dienen. De programmacommis-
sie geeft een oordeel over die diverse 
reacties en legt een advies voor de be-
handeling op de Algemene Ledenver-
gadering aan het hoofdbestuur voor. 
Op de Algemene Ledenvergadering 
van 2 november wordt het beginselpro-
gramma behandeld en ligt het besluit 
tot vaststelling van het beginselpro-
gramma voor.  
 
Dank voor inzet en betrokkenheid 
Op deze plaats wil ik de leden en ad-
viseurs van de programmacommissie 

graag danken voor hun tomeloze inzet 
en het kwalitatief goed meedenken 
over de partij. Alleen door die inzet en 
de bereidheid om in korte tijd vele ma-
len bij elkaar te komen, is het gelukt om 
in een doorlooptijd van nog geen twee 
maanden een beginselprogramma te 
maken; zowaar een prestatie! 
Het was – en is nog steeds – een ge-
noegen om met leden samen te wer-
ken die een heldere visie hebben op de 
toekomst van de 50PLUS-partij en die 
zich daar enthousiast en bevlogen voor 
willen inzetten. Dat is het vuur dat we 
aan vele vijftigplussers willen overdra-
gen en dat tot herkenning kan leiden 
voor evenzoveel kiezers. Zodat we met 
elkaar echt het politieke verschil in dit 
land kunnen maken.” 
 

9

Buddywerk  is goud waard 
aan gedaan hem daar van af te helpen. Ik heb hem 
een aai over de bol gegeven en een trap onder zijn 
kont. Helemaal niks hielp! Het was echt zonde van 
mijn tijd.” Het komt ook voor dat er op droeve wijze 
afscheid moet worden genomen omdat een maatje 
overlijdt. Kruit herinnert zich zijn naamgenoot Rob. 
“Ik ontmoette hem in juli. Hij had een kaalgeschoren 
hoofd, er was kanker geconstateerd. Al in september 
overleed hij. Ongelooflijk, Rob stond nog zo midden 
in het leven. Hij was nog niet klaar voor de dood. Dat 
was echt zwaar. Je weet dat de ander wat mankeert, 
je probeert te helpen waar het kan, maar je bent 
geen dokter. Je praat, je luistert, je doet samen din-
gen, je tracht iemand uit de eenzaamheid te halen.” 
Meestal lukt dat gelukkig heel goed. Rob Kruit ver-
telt van een collega-buddy die bij een maatje kwam 
waar alle gordijnen potdicht zaten. “De cliënt was 
een zielig musje. Maar na een paar weken merkte 
de buddy plots dat de gordijnen een stukje openge-
schoven waren. En na een paar maanden waren ze 
wagenwijd open. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar 
krijg je zelf ook nieuwe energie van. En dan weet je: 
vrijwilligerswerk is goud waard!”      
 
meer informatie over het buddy Netwerk van Den Haag 
en omliggende regio op www.buddynetwerk.nl of via 
(070) 36 49 500. 
Kijk op www.mezzo.nl/buddyzorg of op 
www.schitterendemensen.nl voor buddyzorg 
in de rest van Nederland. 
 rob Kruit 
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Beginselprogramma 50PLUS   in afrondende fase 

Procedure vaststelling beginselprogramma 

27 september Vaststelling concept beginselprogramma door het hoofdbestuur

30 september Publicatie concept programma en richtlijnen reacties/amendering  

 op website 50PLUS 

10 oktober Sluitingsdatum reacties en insturen amendementen 

21 oktober Preadvies van programmacommissie voor hoofdbestuur gereed 

25 oktober Behandelvoorstel beginselprogramma in hoofdbestuur 

2 november Besluit Algemene Ledenvergadering over beginselprogramma

 50plus kRant



Limburg

“Het gaat goed met 50PLUS Gronin-
gen. Het afgelopen halfjaar is onze 
denktank zowel in kwaliteit als om-
vang sterk gegroeid. Ook nieuwe 
bestuursleden draaien intussen mee, 
vooruitlopend op benoeming in onze 
ALV komend najaar. Deze kwaliteits-
slag heeft grote invloed op het func-
tioneren van de afdeling. In korte tijd 
is een goed beeld ontstaan over de 
wijze waarop wij als organisatie wil-
len functioneren en hoe onze com-
municatie wordt ingevuld. Ook is een 
programmacommissie benoemd die 
de formulering van ons politieke ge-
dachtegoed voorbereidt. Hiermee is 
een fraaie uitgangspositie bereikt voor 
toekomstige deelname aan de Staten 
van Groningen. De provinciale verkie-
zingen worden over twee jaar gehou-
den. Hoog tijd daarom voor het starten 
van voorbereidingen. 
Als afdeling van een nieuwe partij aan 
het prille begin van wat uiteindelijk 
een pittige campagne moet worden, 

is het goed om eerst een paar  ‘imago-
vragen’  door te nemen die nog wel 
eens gesteld worden. 
 
Is de partij links of rechts? 
Onze afdeling bestaat uit mensen van 
rond de vijftig en ouder die afkomstig 
zijn uit het hele politieke spectrum. 
Dat maakt dat we onmogelijk kun-
nen werken vanuit een specifieke 
linkse of rechtse ideologie. Wij staan 
daarom voor het concreet oplossen 
van – veelal complexe – vraagstukken. 
Geen ideologische benadering dus, 
maar gewone Groningse nuchterheid. 
Gelijkwaardige behandeling van groep 
en individu vormt hierbij een principi-
eel uitgangspunt.
 
Gaat het alleen om belangen van 
ouderen of ook om die van andere 
leeftijdsgroepen?  
De mensen achter 50PLUS kenmerken 
zich natuurlijk niet alleen door hun 
leeftijd. Uit eigen ervaring kennen zij 

veelal de verantwoordelijkheid als ‘ou-
der’ en ‘grootouder’. Daarnaast gaat het 
om mensen met ruime werkervaring 
op vele gebieden en met een groot 
maatschappelijk engagement. Als er 
één partij is waarvan de leden zich be-
trokken voelen met alle leeftijden en 
thema’s binnen de hele samenleving, is 
het 50PLUS wel! Wij zien 50PLUS als de 
partij die zich inzet voor actieve parti-
cipatie van ouderen in bestuur en be-
leid ten behoeve van de samenleving 
als geheel. Ons programma heeft meer 
aandacht voor senioren dan men bij 
andere partijen aantreft. Andere partij-
en valt hierbij uitdrukkelijk te verwijten 
dat zij deze groep verwaarlozen, alsof 
ouderen geen belangrijk deel meer 
uitmaken van de samenleving, alsof zij 
er niet meer toe doen.

Wat heeft 50PLUS Groningers te 
bieden? 
In de 50PLUS Krant van juni gingen 
we al in op hoe we omgaan met bij-

voorbeeld de aardbevingenproble-
matiek in onze provincie. Een ander 
thema is de bevolkingskrimp op ons 
platteland. Juist hier zie je goed hoe 
ouderen niet alleen maatschappelijk 
maar ook economisch integraal deel 
uitmaken van de samenleving. Door 
de stapeling van lastenverzwaringen 
en inkomensverlagingen van ouderen 
hebben zij steeds minder te besteden. 
Dat leidt tot achteruitgang van werk-
gelegenheid, het daardoor versneld 
wegtrekken van jongeren en daarmee 
een versterkte achteruitgang van de 
leefbaarheid van het gebied. Als we op 
provinciaal niveau niet tijdig krachtig 
ingrijpen, hebben we straks – net als in 
Frankrijk – ook in Groningen te maken 
met het schrikbeeld van onbewoonde 
spookdorpen.”  
 
Zie ook www.50plusgroningen.nl 

Het provinciehuis van Groningen, werk in uitvoering… 
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Op weg naar de 
Statenverkiezingen 

“50PLUS Limburg heeft het digitale 
meldpunt 50pLUs werkt opgezet om de 
situatie van oudere werknemers onder 
de loep te nemen. Het meldpunt moet 
het inzicht in de werkelijke positie van 
de werkende 50-plussers vergroten. We 
streven daarbij naar belichting van zo-
wel positieve als negatieve aspecten die 
werken op latere leeftijd beïnvloeden.  
 
Er zijn veel zaken die ouderen 
kunnen raken: 
• De bestaanszekerheid van oudere 
werkenden is zoek. 
• Het is voor de oudere werkenden 
lastig om een al dan niet passende 
werkkring te verwerven. 
• De werkgever maakt geen gebruik 
van de grote ervaring en motivatie van 
oudere werknemers.  
• Zelfs subsidies en de mogelijkheid 
om oudere werknemers op proef in 

dienst te nemen leiden niet tot resultaat. 
• Studie van de visie hoe de werkgever, 
manager of personeelsverantwoordelij-
ke op de oudere werknemer reageert is 
van groot belang om beleid te maken. 
• Juridisch wordt het vangnet meer en 
meer afgebouwd. De politiek echter 
spreekt zich niet uit, maar er lijkt een 
politieke stroming in de rechtspraak te 
zijn die de werknemer achterstelt ten 
opzichte van de werkgever. 
• De voortdurende crisis en het wegval-
len van werkplaatsen in het bedrijfs-
leven wakkeren werkeloosheid aan. 
Door het afspiegelingseffect wordt bij 
reorganisatie ook de oudere getroffen. 
• Bestaanszekerheid is in het huidige so-
ciaal economisch bestel niet aanwezig.  
• Vaste banen bestaan niet meer en 
banen worden meer en meer door 
flexwerkers ingevuld. De ultieme flex-
werker is een veelal uit nood geboren 

ZZP’er die in hoogtij een goed bestaan 
kan verwerven, maar bij laagtij ook 
als eerste werk en inkomen verliest. 
De sociale en verzekeringspositie van 
ZZP’ers is veelal zeer slecht geregeld. 
• Voor jongeren is het van belang dat 
hun rechtspositie ook goed blijft, want 
ook zij worden ouder. 
• Een stabiele maatschappij zonder 
excessen is de beste basis voor een 
goede werkgelegenheidspositie. 
• Prestatiedrang leidt tot uitval en een 
bewuste ratrace.  
• Pesterijen en methodieken van ma-
nagement leiden tot uitval van ouderen. 
• Internationalisering leidt tot inko-
mensdruk en verdringing op de eigen 
arbeidsmarkt. 
• De interne markt wordt opengesteld 
voor buitenlandse producten die op 

50PLUS Limburg opende het meldpunt 50PLUS werkt. 
“Daarmee willen we ideeën en ervaringen samen-
brengen en effectieve plannen voor de arbeidsmarkt 
ontwikkelen”, zegt secretaris ROLF VAN DIJK. 

Digitaal meldpunt  
50PLUS werkt 

oneigenlijke wijze worden geprodu-
ceerd. Gedacht kan worden aan aso-
ciale werkomstandigheden, kinder-
arbeid, onderbetaling en ongezonde 
werksituaties. Dat gaat ten koste van 
de Europese en Nederlandse markt. 
• Kennisoverdracht vindt op alle 
niveaus plaats waardoor de concur-
rentie van Nederland / Europa wordt 
benadeeld. 
• Binnen de afdeling Limburg zullen wij 
streven naar een bundeling van com-
petenties in onze afdeling. We streven 
ernaar om de knelpunten die ouderen 
aangaan in brede zin over het voet-
licht te krijgen. Dat zijn in principe alle 
maatschappelijke pijnpunten en oplos-
singen die binnen de mogelijkheden 
van een politieke partij vallen. 
 
Met behulp van het meldpunt 50pLUs 
werkt wil 50PLUS Limburg ideeën en 
ervaringen samenbrengen, inzicht 
krijgen in de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden van de huidige arbeids-
markt en van daaruit effectieve plan-
nen ontwikkelen. De verhalen zullen, 
geanonimiseerd en gebundeld, in de 
vorm van een zwart-witboek worden 
aangeboden aan het college van Pro-
vinciale Staten van Limburg en aan 
onze politieke woordvoerders in de 
Tweede en Eerste Kamer.” 
 
Informatie: www.50plus-werkt.nl.  
reageren kan ook per mail: 
reacties@50plus-werkt.nl

   Groningen 
 

50PLUS Groningen is gestart met de voorbereidingen op de Staten-
verkiezingen in 2015. De partij wil een pittige campagne voeren, 
stelt aspirant-bestuurslid communicatiebeleid PETER BRUIJN.  
Hij geeft antwoord op een paar veelgestelde ‘imagovragen’.

Het Werkplein van het UWV in Heerlen 
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Door een zestig meter lange glaswand 
kijken jonge bezoekertjes met grote 
ogen en open mond naar de dartele 
dolfijnen die speels door het water 
schieten. De vorige maand geboren 
Zoë zwemt veilig aan de zijde van haar 
moeder Nynke. De iets oudere Baya 
kijkt al nieuwsgierig door het glas naar 
de toeschouwers, gadegeslagen door 
moeder Maaike. In de kraamkamer van 
het Dolfinarium in Harderwijk zijn jong 
en oud betrokken bij de opvoeding van 
de kleintjes. Als de moeders rust willen, 
nemen de oudere tantes de zorg even 
over. Het familiegevoel in het giganti-
sche zoutwaterbassin komt op meer-
dere plekken in het Dolfinarium terug, 
onder dieren en onder mensen. “Ons 
personeel is ook één grote familie”, ver-
telt woordvoerder Sietze Hess. “Het zijn 
allemaal enthousiaste mensen die veel 
voor elkaar en de bezoekers over heb-
ben. En net zoals in een familie bestaat 
ons personeelsbestand uit jonge én ou-
dere medewerkers. Naar vijftigplussers 
zijn we aan het begin van het seizoen 
weloverwogen op zoek gegaan, samen 

met het UWV. Na een speciale 
wervingsdag hebben we vijftien 
van hen een contract aangeboden. 
Bewust, want de keuze voor vijftig-
plussers heeft louter voordelen.” 
Hess somt de pluspunten van wat 
oudere werknemers op: ze hebben 
een rustige manier van werken, ze 
kunnen goed samenwerken met 
de jonge medewerkers, ze hebben 
kennis en ervaring, zijn gastvrij, 
loyaal en weinig ziek. “Ouderen 
hebben van nature een beter over-
wicht en meer autoriteit dan jongere 
medewerkers. Hun kalme aanpak in 
lastige situaties is effectiever en geeft 
een extra idee van veiligheid. Een pleis-
ter geplakt door een 50-plusser geeft 
een gast vaak een vertrouwd gevoel. 
Bovendien bezoekt een groeiend aantal 
senioren ons park en daar hebben de 
oudere medewerkers een goede match 
mee.” 
 
Op de jaarlijkse wervingsdag van het 
Dolfinarium komen zowel jonge als 
oudere gegadigden af. Daar worden 

de medewerkers geselecteerd die het 
beste voldoen aan de functie-eisen. 
De leeftijd is dan geen criterium. Het 
zeezoogdierenpark aan het water van 
het Wolderwijd besloot voor dit sei-
zoen vijftien arbeidsplaatsen expliciet 
open te stellen voor vijftigplussers. “Als 
grootste werkgever in de regio nemen 
wij onze verantwoording voor de werk-
gelegenheid van deze groep”, vertelt 
Sietze Hess. “We willen een voorbeeld 
zijn voor andere werkgevers in de om-
geving.” Staatssecretaris Jetta Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hoorde van het initiatief en zij kwam 
naar Harderwijk om het ondertekenen 
van de arbeidsovereenkomsten bij te 
wonen. “Ze was heel belangstellend en 
sprak haar waardering uit voor ons pro-
ject. Ze stak ook de nieuwe medewer-
kers, die allemaal al minimaal een half 
jaar werkloos waren, een hart onder de 
riem en wenste hen veel succes.” 
 
Sietze Hess merkt dagelijks dat het 
aannemen van meer vijftigplussers 
een goede beslissing is geweest. “Wat 
opvalt, is hun grote bevlogenheid. Ze 
hebben zoveel plezier in het werk. Het 
zijn allemaal gouden mensen en je zíet 
gewoon dat ze het geweldig naar hun 
zin hebben.” 
 

 

Louter voordelen van oudere 
medewerkers  
Dolfinarium Harderwijk nam welbewust vijftien  
extra vijftigplussers in dienst. De keuze voor hen 
heeft louter voordelen, vinden ze bij het zeezoog- 
dierenpark aan het Wolderwijd.  

‘U bent nummer 300’ 
Als tiener kwam Coby de Boer al 
naar het Dolfinarium en ze be-
zocht het zeedierenpark onlangs 
nog met haar twee jonge klein-
kinderen. Nu werkt de 58-jarige 
Harderwijkse er, als planner. Ze 
stelt de werkschema’s samen 

voor de honderden medewer-
kers. “Dat werk deed ik ook al bij 
mijn vorige werkgever”, vertelt 
Coby. “Ik zat in de metaal en was 
na 25 jaar helemaal vergroeid 
met het bedrijf. Maar er kwam 
een reorganisatie en ik moest 
er uit. Ruim dertien maanden 
was ik werkloos. Nieuw werk 
vinden is hopeloos: je vindt niks. 
‘U bent nummer driehonderd’, 
werd er bij sollicitaties gezegd. 
En de leeftijd speelt ook een 
rol: ik wilde bij een reisbureau 
solliciteren, maar op het online 
formulier kwam mijn geboorte-
jaar niet eens meer in het rijtje 
voor!” Nu werkt Coby drie dagen 
per week in het Dolfinarium en 
dat bevalt uitstekend. “De toe-
ristische sector is zo’n verschil 
met het bedrijfsleven. Het is wel 
zakelijk, maar de mensen hier 
zijn zo aardig. Dat is hen aan-
geleerd, of het is misschien wel 
aangeboren. Vriendelijkheid zit 
in hun DNA.”  
 
 

Het Dolfinarium in Harderwijk was 
– in 1965 – niet alleen de eerste dol-
fijnenshow van Europa, het is nog 
steeds het grootste dolfijnentheater 
van ons continent. In 1968 werd over 
het waterbassin een markante koepel 
gebouwd, destijds ontworpen als een 
enorme vliegende schotel. Architect 
J.C. Deelman liet zich inspireren door 
de toen in opkomst zijnde ruimte-
vaart. Het 45 jaar oude gebouw kreeg 
afgelopen winter een grootscheepse 
renovatie, waarmee het zijn oude 
uiterlijk terugkreeg en het, net als 
toen, visueel gezien weer op pootjes 
staat, zodat het lijkt of de UFO elk mo-
ment kan opstijgen. Ook van binnen 

werd het futuristische complex flink 
onderhanden genomen. De beton-
nen constructie, de zitplaatsen en het 
decor werden vervangen, waardoor 
de akoestiek voor zowel bezoekers als 
dolfijnen aanzienlijk verbeterde. In het 
dak werden lichtkoepels aangebracht 
zodat er meer daglicht binnenvalt op 
momenten dat er geen show is. De 
nieuwe voorstelling AquaBella, die 

de tuimelaardolfijnen 
meerdere malen per 
dag opvoeren, neemt 
de toeschouwers mee 
op wereldreis. De zee-
dieren laten de schoon-
heid maar ook de 

kwetsbaarheid van de aarde zien.  
In het Dolfinarium leven naast dolfij-
nen ook zeeleeuwen, walrussen, zee- 
honden, bruinvissen – ook wel de Ne-
derlandse dolfijn genoemd – en dui-
zenden vissen. Al die dieren kunnen 
bezoekers van heel dichtbij bekijken 
en met sommige zelfs contact maken.  
 
meer informatie op www.dolfinarium.nl 
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Dolfijnenmoeder maaike met haar jong baya 
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Bezoek ons op de 50 plus beurs

TONZON is met een stand aanwezig op de 50 plus beurs die gehouden wordt van 
17 t/m 21 september in de Jaarbeurs in Utrecht. U vindt ons in Hal 07 Rij F stand 087.

Ontdek waarom het TONZON Vloerisolatiesysteem ook in uw situatie de meest voor 
de hand liggende oplossing is en waarom het voor het milieu de beste keus is. Wist u 
dat de energie die nodig is voor grondstof, productie, transport en het aanbrengen van 
de Thermoskussens al binnen enkele winterweken is terugverdiend? Wist u dat het 
bijvoorbeeld bij gespoten PUR-schuim het wel 30 tot 40 jaar duurt voordat het winst 
oplevert voor het milieu?

“En we besparen ook nog eens 
fl ink op de stookkosten.”

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij 
TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Uw vloer onbehaaglijk 
en te koud? 

TONZON Vloerisolatie zorgt voor meer comfort, 
warmere voeten en lagere woonlasten.

Hoe werkt het?
Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden 
Thermoskussens bevestigd; een opvouwbaar, fl exibel en 
zeer sterk isolatiemateriaal. 
Deze thermosfl esachtige zakken worden gevuld met 
gratis aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van 
het huis wordt afgedekt met een stevige Bodemfolie. 
Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet 
meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht 
meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieu-
vriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de 
koude vloer en muffe lucht.

Comfort van warme vloer
Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last 
van koude voeten en energiezuinig, want er hoeft minder 
gestookt te worden. Reuma patiënten melden spontaan bij 
TONZON dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het 
warmere, drogere klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming? Gouden besparingstip!
Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte 
van de woning nu nog vaak onnodig mee verwarmd, ook 
bij woningen waarvan de vloer al is voorzien van EPS of 
PUR-schuim. TONZON Thermoskussens houden ook hier de 
warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik kan 

oplopen tot wel 40%. Bij woningen zonder vloerverwarming 
kan de besparing op stookkosten oplopen tot wel 20%.

Zelf doen of laten doen?
Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te 
voeren, geen giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een 
vrachtwagen komt er niet aan te pas. TONZON heeft een 
netwerk van gespecialiseerde, erkende installateurs die de 
complete uitvoering kunnen verzorgen, voor die mensen 
die het niet zelf willen of kunnen aanbrengen.

Meer weten?
Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen 
kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) 
of info@tonzon.nl. Of scan de QR-code.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Verlaag uw 
woonlasten 
help het 
milieu

TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie 
die echt effect heeft op de vloertemperatuur 
dankzij het unieke thermosfl esprincipe.  

Zie ook de vele spontane reacties op 
www.tonzon.nl en de websites van onze 
gespecialiseerde ambachtslieden. 

Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan 
ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of 
info@tonzon.nl. 

Scan voor meer informatie 
de QR-code.

Informatie

Waarom TONZON 

Vloerisolatie?

Heel betaalbaar

Minder last 

van Reuma

Veilig beleggen 

met hoog financieel 

rendement

Meer weten?

TONZON Vloerisolatie is heel betaalbaar.

De totale kosten voor bijvoorbeeld een 
woning van 30 m2 bedragen slechts € 1.200,- 
inclusief materiaal, montage en btw. 
Voor een woning van 50 m2 is dit slechts 
€ 1.750,- onder standaard condities

Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de 
Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk 
aan de IJssel vertellen dat ze nu minder 
last hebben van reuma. Het warme droge 
klimaat onderin de woning heeft kennelijk 
een positieve uitwerking.

Met TONZON Vloerisolatie is uw geld veilig 
belegd onder uw eigen vloer met een hoog 
fi nancieel rendement. Dankzij de hoge 
besparing op de energierekening levert het 
veel meer rendement op dan bij een spaar-
rekening of obligatie.  Daarnaast profi teert 
u van een comfor tabeler woonklimaat en 
een gezonder binnenmilieu.

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie



                    Hoezo 
ouderenprobleem? 

Gelderland

 
“Donkere wolken pakken zich samen; 
binnenkort is het weer Prinsjesdag. Wat 
hangt de ouderen nu weer boven het 
hoofd? Deze keer moeten wij gespaard 
worden! De grens van het mogelijke 
is al lang overschreden. Gestegen 
zorgkosten, verhoogde belastingen, 
pensioenkortingen en ga zo maar door. 
Steeds meer ouderen leven onder de 
armoedegrens. Wie had dat kunnen 
denken toen we 65 jaar werden en wil-
den gaan genieten van het door ons zelf 
bijeen gespaarde pensioen, na jaren van 
hard werken aan de opbouw van ons 
land. Opnieuw dreigen kortingen en 
dat terwijl de meeste pensioenfondsen 
een rendement behalen van rond zeven 
procent. Er is ruim duizend miljard in 
kas! En nogmaals: dat is óns spaargeld! 
De kortingen worden mede veroorzaakt 
door de, voor de leek, onbegrijpelijke 
rekenrente die de regering hanteert. 
De bezuinigingsduivel ligt echter niet 
alleen in Nederland op de loer. Weten-
schappers beweren dat de pensioenen 
in heel Europa doelwit zijn van bezuini-
gingen. In Brussel werkt men druk aan 
een Europees ouderenbeleid. Voor ve-
len van ons is dat nog de ver-van-mijn-
bed-show. Maar pas op: ook daar werkt 

men aan nieuwe regels voor pensioen-
fondsen. Voorlopig zijn die in de ijskast 
gezet, maar we moeten waakzaam zijn. 
Het Europees parlement bekijkt de 
plannen van Brussel met argusogen. 
 
Er gaan in het Europarlement stemmen 
op om de rekening van de drie procent-
norm niet bij de ouderenzorg te leggen. 
De basisbehoeften en de waardigheid 
van ouderen mogen nooit in het geding  

 
 
 

komen. Brussel doet onderzoek naar 
E-health-programma’s om ouderen via 
elektronische weg te verzorgen. Com-
puters kunnen een mens echter niet 
vervangen: persoonlijk contact blijft 
voor ouderen noodzakelijk. Er spe- 
len in Brussel echt veel meer zaken  
die ouderen aangaan. 50PLUS moet 
daarom vanzelfsprekend vertegen-
woordigd zijn in het Europees parle-
ment.  

 
Terug naar Gelderland: wat kunt u de 
komende maanden van ons verwach-
ten? Het bestuur Gelderland blijft zich 
bij het hoofdbestuur inzetten voor 
een verdere verbetering van de com-
municatie met en de positionering van 
afdelingen en leden. De eerste positieve 
gesprekken hebben al plaatsgevonden. 
Begin oktober is er een bijeenkomst 
van alle provinciale besturen met het 
hoofdbestuur en de partijleiding – dus 
niet alleen de voorzitters – om te brain-
stormen over activiteiten op provinciaal 
niveau ter ondersteuning van de leden. 
Eén van onze voorstellen zou kunnen 
zijn – nu Wmo en andere regelgeving 
wordt overgeheveld naar de gemeen-
ten – de oprichting van een steunpunt 
voor problemen bij Wmo-aanvragen. 
Wij gaan daarvoor op zoek naar des-
kundige leden. Bent u lid geweest 
van een Wmo-raad of was u betrok-
ken bij de uitvoering: meld u aan via 
secretaris@50plusgelderland.nl. 
 
Gelderland gaat ook op zoek naar leden 
die willen plaatsnemen in ons bestuur. 
Ook hiervoor geldt: meld u aan via 
secretaris@50plusgelderland.nl. Ter ver-
duidelijking: alle activiteiten van de af- 
deling zijn op vrijwilligersbasis. Het be-
stuur van Gelderland vergadert weer 
op 16 september. In de loop van okto-
ber organiseren wij een provinciale 
ledenvergadering waar onder meer de 
resultaten en voorstellen van de oktober-
bijeenkomst zullen worden besproken. 
Deels wordt het een themabijeenkomst 
met gastsprekers. En op 2 november is 
er weer de landelijke Algemene Leden-
vergadering. Vanzelfsprekend zullen wij 
aanwezig zijn. U ook?” 
 
Zie ook www.50plusgelderland.nl
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“Iets waarover ik me de laatste jaren 
in ons land steeds meer heb verwon-
derd is dat ouderen bijna stelselmatig 
zijn geweerd op verkiesbare plaatsen 
tijdens verkiezingen. Als je ziet dat in 
de Tweede Kamer slechts één volksver-
tegenwoordiger zit die de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt, terwijl bijna twee 
miljoen medelanders tot die leeftijds-
categorie behoren, dan moet je toch 
zeggen dat er van een onevenwichtige 
situatie sprake is.

Wat me daarnaast evenzeer verbaast is 
dat ouderen uit het bestuur geweerd 
lijken te worden – ten faveure van de 
yup – terwijl het toch in vrijwel alle 
ons bekende culturen de senioren, de 
dorpsoudsten of de stamoudsten zijn 
die het bestuur van een volk, stam, staat 
of stad in handen hebben. Waarom zij? 
Volgens mij omdat zij beschikken over 

levenservaring, wijsheid, relativerings-
vermogen, (langere termijn)visie en geen 
scoringsdrift alleen omwille van het sco-
ren. Immers, daarmee lijkt de kwaliteit 
van hun bestuur gewaarborgd. Kijken we 
naar de Tweede Kamer in Nederland dan 
is helder dat veel Kamerleden tijdens 
hun Kamerlidmaatschap al uitzien naar 
mogelijkheden voor hun carrière. Geen 
goede zaak; de focus dient te liggen op 
goed besturen van dit land.

Tel daarbij gerust op hoe verkiezings-
beloftes simpelweg worden verbroken, 
plannen worden gelanceerd die ver-
volgens weer worden ingetrokken, hoe 
bewindslieden hun verantwoordelijk-
heid voor gemaakte fouten onder hun 
gezag gewoonweg negeren, laat staan er 
consequenties aan verbinden. Is het dan 
raar dat het vertrouwen in de traditio-
nele politiek enorm is afgenomen? Is het 

vreemd dat in Nederland, ondanks alle 
welvaart, zoveel misgaat, zoveel gemop-
perd wordt, zo weinig met visie wordt 
gewerkt, zo veel wordt gedaan met het 
oog op kortetermijnsucces en zo weinig 
met het oog op de echte toekomst?

Is het niet te gek voor woorden dat in 
Nederland ouderen worden gezien als 
een probleem dat moet worden op-
gelost? Is dat niet een wat respectloze 
manier van omgaan met een zeer grote 
bevolkingsgroep? Dat vraagt om een 
reactie! Is het gek dat de ouderen, voor 
een belangrijk deel een heel mondige 
groep, opstaan en hun positie opeisen? 
En iedereen weet: deze ouderen ston-
den in de jaren zestig en zeventig op de 
barricaden en zijn actievoeren gewend.

In die situatie biedt 50PLUS een goed 
platform aan een groep die groeiend 
is. In mijn ogen is het een groot misver-
stand te denken dat 50PLUS een partij 
is die alleen voor ouderen opkomt. 
50PLUS is een partij die wil besturen 
vanuit 50-plussers, met alle voordelen 
die ik eerder opsomde. Juist de jeugd 
heeft onze warme belangstelling: wie 
hebben het beter voor met kinderen  
en kleinkinderen dan hun (groot)ou-
ders? Door ervaring, wijsheid en relati-
veringsvermogen in het landsbestuur 
weer terug te halen zal de kwaliteit 
ervan zeker worden verbeterd. En  
daarvan hebben jong en oud profijt!” 
 
Zie ook www.50plusbrabant.nl

 
Ouderen zijn stelselmatig geweerd uit besturen en bij verkie-
zingen, stelt WIM VAN OVERVELD, burgerlid van Provinciale 
Staten in noord-Brabant, vast. “terwijl juist zij beschikken over 
levenservaring, wijsheid, relativeringsvermogen en visie.” 

 
Waakzaamheid is gewenst, 
vindt 50PLUS Gelderland-
voorzitter RUUD BAKKERS, 
want Europa komt met een 
ouderenbeleid. “En pas op: 
ook in Brussel werkt men 
aan nieuwe regels voor 
pensioenfondsen.” 

 
W

IM
 H

O
LL

EM
A

N
S

Pensioen: 
doelwit van 
bezuinigingen 

De statenzaal in het provinciehuis van Noord-brabant

Protestmars tegen massaontslag 
begin augustus nam 50pLUs deel aan een protestdemonstratie in borculo tegen het 
voorgenomen ontslag van ruim duizend medewerkers door de Achterhoekse thuiszorg- 
instelling sensire. Namens 50pLUs waren tweede Kamerlid Henk Krol – op de foto  
samen met sp-collega renske Leijten – en het Gelderse fractielid Frank surink aanwezig.  
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Graag inspireer ik anderen met mijn 
verhaal.  
Mijn naam is Henry van Amersvoort, ik ben 
56 jaar, ongehuwd en vanaf februari 2013 
werkzaam met Forever Living Products.  
Forever Living Products is sinds 1978  
wereldmarktleider op het gebied van  
Aloe Vera- en bijenproducten. 
Enkele redenen waarom ik met dit  
bedrijf ben gaan werken zijn: een betere 
gezondheid, het contact hebben met mensen 

en financiële zekerheid! Na enkele hoogwaardige producten te hebben gebruikt 
kreeg ik weer de energie om diverse activiteiten te ondernemen. Een nieuwe wereld 
is voor mij open gegaan! 
 
In deze crisistijd is het een moeilijke opgave om nog aan werk te komen. U zult dit 
vast herkennen voor u zelf of bij mensen om u heen. Bij mij was dit ook het geval. 
Naarmate ik langer thuis zat kreeg ik het gevoel dat de dagen te lang werden. 
Steeds minder energie, geen zin meer iets te ondernemen, ik was aan het  
vereenzamen en nog erger, ik had het gevoel niet meer mee te tellen in deze  
maatschappij.  
 
Gelukkig kwam Forever op mijn pad. Ik heb nuchter en kritisch naar dit bedrijf  
gekeken, maar zag al heel snel dat deze kans mijn leven zou kunnen veranderen. 
 
Ik heb kennis gemaakt met een hele nieuwe manier van werken, een manier die ik 
niet gewend was. Veel vrijheid, zelf mijn eigen tijd indelen en leuke mensen  
ontmoeten, zijn hier enkele voorbeelden van. Op het financiële vlak heb ik nu een 
mooi vooruitzicht voor een onbezorgde toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het  
pensioen. Er is zelfs een mogelijkheid om datgene wat je aan inkomen opbouwt na 
te laten aan kinderen en kleinkinderen.  
 
Wellicht is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie. Neem dan contact met mij 
op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, zodat u kennis kunt maken met de 
vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Zodat ook u de touwtjes weer in eigen 
hand kunt nemen en een mooie toekomst tegemoet kunt gaan. 
 
Indien na ons gesprek blijkt dat een samenwerking tot stand gaat komen dan komt 
u in een team van leuke mensen waar waardering en teamactiviteiten hoog in het  
vaandel staat. 
 
Voor vragen en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via:  
rexhenforever@gmail.com of 06-17226258  
 
Ik beantwoord graag al uw vragen.  
Met vriendelijke groet en tot ziens 
 
Henry van Amersvoort 

Het schema:
1.  Plaatsing van de oproep gebeurt in deze ledenkrant en op dinsdag 

10 september ook op de landelijke website van 50PLUS. 
2. Alle leden kunnen kandidaat zijn, maar dienen rekening te houden 

met onderstaande minimale eisen. De aanmeldingstermijn sluit op 
vrijdag 27 september 2013 om 12.00 uur. Kandidaten dienen hierbij 
schriftelijk in te gaan op de functie-eisen en een motivatie en curri-
culum vitae in te sturen.

3. Er is een selectiecommissie bestaande uit partijvoorzitter Willem 
Holthuizen (voorzitter), Tweede Kamerfractievoorzitter Henk Krol en 
Eerste Kamerfractievoorzitter Jan Nagel. Deze commissie voert ge-
sprekken met geschikte kandidaten op vrijdag 4 oktober. Op vrijdag 
11 oktober is er ruimte voor een tweede gespreksronde. Hierna stelt 
de selectiecommissie het advies op voor het hoofdbestuur.

4.  Op donderdag 17 oktober om 12.00 uur maakt het hoofdbestuur de 
kandidaat-lijsttrekker bekend via de 50PLUS-website en tegelijkertijd 
via een persbericht. De leden van 50PLUS worden geadviseerd de 
website te bezoeken aangezien er geen schriftelijk bericht verzon-
den zal worden.

5.  De Algemene Ledenvergadering kiest op zaterdag 2 november de 
lijsttrekker. 

De lijsttrekker moet, naast de algemene eisen waaraan een be-
roepspoliticus moet voldoen, aan de volgende eisen voldoen:
1.  De lijsttrekker moet een sterke binding met de partij hebben en als 

boegbeeld van de partij charisma en wervingskracht hebben en zo 
bekend mogelijk bij de kiezers zijn. De lijsttrekker is minimaal een 
half jaar lid van 50PLUS.

2.  De lijsttrekker moet aantoonbaar een grote politieke ervaring heb-
ben, bij voorkeur in het parlement of andere belangrijke vertegen-
woordigende lichamen.

3.  De lijsttrekker dient in het algemeen kennis van Europa en het Euro-
pese recht, het Europees beleid en de Europese instituties te hebben 
en daarnaast in het bijzonder bekend te zijn met de onderwerpen 
die in het Europees Parlement voor de 50-plussers (gaan) spelen.

4.  De lijsttrekker dient in woord en geschrift het Engels voldoende te 
beheersen en bij voorkeur ook een andere taal (Frans, Duits).

5.  De lijsttrekker moet in staat zijn bij debatten zowel inhoudelijk als 
verbaal zich te meten met lijsttrekkers van andere partijen. 

50PLUS, Postbus 161, 5680 aD Best

kandidaat lijsttrekker 
Europese verkiezingen 
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Voorzitter Hein Stulemeijer van de afdeling 
noord-Holland nodigt de leden uit voor de  
algemene Ledenvergadering en de verkiezing 
van een nieuw bestuur. 

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 
12 oktober in Golden Tulip-hotel Lion d’Or 
aan het Stationsplein in Haarlem. Aanvang 
is 10.30 uur. Kandidaten voor een nieuw te 
vormen bestuur kunnen zich tot uiterlijk 
28 september met curriculum vitae aan-
melden bij voorzitter Hein Stulemeijer via 
voorzitter@50plusnoordholland.nl. Eén week 
voor de vergadering zullen de kandidaten en 
de agenda gepubliceerd worden op de web-
site van Noord-Holland. 
 
Zie www.50plusnoordholland.nl 
 

Verkiezing 
nieuw bestuur

    Noord-Holland 

Op 22 mei 2014 zal 50PLUS voor de eerste keer meedoen aan 
de verkiezingen voor het uit 754 leden bestaande Europees 
Parlement. Het hoofdbestuur van de partij heeft het volgende 
schema vastgesteld dat uitsluitend voor de lijsttrekker geldt. 
Voor kandidaten die geen lijsttrekker willen zijn volgt een  
andere en nog nader bekend te maken procedure. 
 

    Oproep

Voorzitter a.i. Hein stulemeijer

Adver tentie
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Zuid-Holland 

“Europese verkiezingen in mei 2014. 
Wat betekent dit voor, en hoe betrok-
ken zijn, de meer dan tachtig miljoen 
Europeanen die in armoede leven en in 
nood zijn, waarvan meer dan negentien 
miljoen massaal hun toevlucht zoeken 
tot de voedselbanken? De belangrijkste 
oorzaak hiervan is de besparingen door 
de overheden, loonsverlaging, belas-
tingverhoging, beperkingen op de uit-
keringen en de werkeloosheid door de 
aanslepende economische depressie.

Met bezorgdheid en verontwaardiging 
nemen we kennis van het voornemen 
tot vermindering van de Europese 
voedselhulp aan de minstbedeelden 
vanaf 2014. Aan de ene kant maakt 
de Europese hulp het nu mogelijk om 
jaarlijks in de voedselbehoeften van 
negentien miljoen Europeanen te 
voorzien. Aan de andere kant wijzen 
onderzoeken op het recordaantal Euro-
peanen dat in 2012 in armoede leefde 
en dat dit aantal in 2013 wel tot 120 
miljoen kan toenemen. En toch heeft 

Europa voorgesteld om het huidige 
budget van 500 miljoen euro per jaar 
te verminderen tot 360 miljoen euro. 
Met welke reden vermindert Europa, 
ondanks deze alarmerende berichten, 
de nog ontoereikende voedselhulp 
aan de minstbedeelden, met de weten-

schap dat de behoefte alleen maar zal 
toenemen? 
 
Wij willen Europa ook graag herinneren 
aan zijn morele verplichting betref-
fende het recht op menselijke waardig-
heid. Men heeft recht op een levens-
standaard die hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf 
en zijn gezin. Hieronder valt: voeding, 
kleding, huisvesting en geneeskundige 
verzorging en de noodzakelijke sociale 
diensten, evenals het recht op voorzie-
ning in geval van werkloosheid, ziekte, 
invaliditeit, overlijden van de echtge-

noot, ouderdom of een an-
der gemis aan bestaansmid-
delen ontstaan ten gevolge 
van omstandigheden onaf-

hankelijk van zijn wil. Zoals bepaald is 
in artikel 25 van de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens. 
 
Europa moet geconfronteerd worden 
met zijn verantwoordelijkheden en aan 
alle Europeanen laten zien dat het zijn 
sociale verantwoordelijkheid neemt. 
Europa 2014 en 50PLUS, een partij die 
haar visie op Nederland in Europa en de 
wereld wil uitdragen om de Nederland-
se belangen en de 50PLUS-beginselen 
in Europa veilig te stellen. 50PLUS staat 
voor een sterk Europees sociaal beleid 
waarin de menselijke waardigheid cen-
traal staat.” 
 
Zie ook www.50pluszuidholland.nl 
 

“De tuin van Nederland, zo verkoopt 
Overijssel zich graag. Ik woon hier nu 
acht jaar en wil dat beeld wel bevesti-
gen. Vanaf de start van onze partij in 
2010 ben ik al lid. De naam van onze 
partij is statutair Ook U 50 plus, wat vol-
uit betekent Onafhankelijke Ouderen en 
Kinderen Unie 50 plus. Dat om nog maar 
eens te benadrukken dat wij er niet 
uitsluitend zijn voor mensen van boven 
de vijftig. Bekijk ons programma maar 
op de website van 50PLUS. Henk Krol, 
onze voorman in de Tweede Kamer, 
laat niet na dit te benadrukken. Och, 
50PLUS ligt zo makkelijk in de mond, 
met alle verkeerde associaties die daar 
bij horen. Als je zo’n club een warm hart 
toedraagt, dan ben je ook bereid daarin 
te investeren. Na aanmelding kwam ik 
voor de ballotagecommissie en werd 
goed genoeg bevonden. Dan gaat het 
balletje pas echt rollen. Na de oprich-
ting van een partij – we bestaan offici-
eel nog geen drie jaar – moet er heel 
veel gebeuren. We zijn dan ook heel 

blij met de ervaring die oprichter Jan 
Nagel nog steeds inbrengt. De kleuter 
moet leren lopen en dat gaat met vallen 
en opstaan. ‘Daar leer je van’, zei mijn 
moeder, ‘en daar word je groot van.’  
 
Als je dan na veel werk het resultaat 
ziet, geeft dat voldoening. Dan stellen 
we vast dat we in acht van de twaalf 
provincies met negen Statenleden 
een woordje zijn gaan meespreken. 
Uiteindelijk resulteerde de campagne 
voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen in één zetel in de Eerste Kamer. 
Daar boekten we op 1 februari 2012 
ons eerste resultaat: wijziging van de 
pensioenwetgeving. Daarin wordt op-
genomen dat met ingang van 1 januari 
2014 gepensioneerden zitting krijgen 
in de pensioenfondsbesturen. Voorstel-
len hiertoe zijn meer dan 45 jaar door 
alle grote partijen in dit land tegenge-
houden. Ze willen maar wat graag over 
het kapitaal van de pensioenfondsen 
beschikken. Maar ze vergeten daarbij 

wie de eigenaren zijn: de werkenden en 
de gepensioneerden.  
 
Geen wonder dat er onrust is onder 
gepensioneerden. Alle zekerheid die 
u had, probeert men langzamerhand 
weg te nemen. Wij zullen ervoor knok-
ken dat dit rechtgetrokken wordt. In 
de Provinciale Staten kunnen wij daar 
weinig aan doen, omdat dit op lande-
lijk niveau geregeld moet worden. De 
kleuter waar ik het over had, is puber 

geworden. De puberteit kent zo zijn 
problemen. Met z’n allen leren we daar 
op de juiste wijze mee omgaan. In zo’n 
jonge partij moet heel hard worden 
gewerkt. Het bouwwerk staat in de 
steigers, maar is nog lang niet af. Ook 
in Overijssel hebben we nog veel en 
kundige leden nodig die hun steentje 
willen en kunnen bijdragen. Sluit u dus 
aan bij onze Overijsselse afdeling!” 
 
Zie ook www.50plusoverijssel.nl

Groot worden met vallen 
en opstaan 

   Overijssel 

Leren lopen gaat met vallen en opstaan, merkt PIET 
VAN ’T WOUT, burgerlid van de Statenfractie 50PLUS 
Overijssel. “De kleuter is puber geworden en de  
puberteit kent zo zijn problemen. Met z’n allen leren 
we daar op de juiste wijze mee omgaan.” 
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De verplichtingen van Europa 
Europa moet geconfronteerd worden met zijn  
verplichtingen, vindt ROBBERT VAN ONKELEN,  
secretaris van 50PLUS Zuid-Holland. “Europa moet 
aan alle inwoners laten zien dat het zijn sociale  
verantwoordelijkheid neemt.” 

 
Politiek café in Leiden 
tijdens het politiek café dat begin juli in Leiden werd gehouden kwamen in 
de discussies onder meer onderwerpen als de Wet Uniformering, emancipatie 
van ouderen, het woonakkoord en de provincies aan bod. 50pLUs-Kamerlid 
Norbert Klein gaf een uiteenzetting over de manier waarop hij en Henk Krol 
zich voorbereiden op vragen, niet alleen vanuit de media maar ook van leden 
en kiezers. Het politiek café laat zien wat opkomen voor ouderen voor 50pLUs 
betekent: praten mét in plaats van praten óver ouderen. Zodat de 50-plusser 
van nu en de 50-plusser van straks een gelijkwaardig aandeel in de maatschap-
pij hebben. Voor meer informatie over de politieke cafés van 50pLUs Zuid-Hol-
land kunt u terecht op de website: www.50pluszuidholland.nl. 

Op werkbezoek 
Otto de Vries, burgerstatenlid in Overijssel, ging op werkbezoek bij Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land. Hij bezocht onder meer verzorgingshuis Kerspelhof in Oldemarkt 
(foto) en woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove. In beide huizen viel de 
grote betrokkenheid van leiding en personeel op. “In de zorg draait het vooral om 
het verlenen van diensten, maar hier was ook het menselijk handelen en de beleving 
door de bewoners een belangrijk punt”, constateerde Otto de Vries. 

Voorzitter a.i. Hein stulemeijer
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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 mijn stem krachtig horen in Den Haag! 
Voor 25 euro word ik lid van 50PLUS! 
 

Ik wil actief zijn binnen de partij: Ja / Nee 
 
Ik wil in de toekomst digitale informatie  
ontvangen: Ja / Nee 

 
Handtekening: 

50PLUS
POSTBUS 161
5680 AD BEST 

      Sturen aan: 

Word lid!

‘We verwachten loyaliteit’  
 

“Als het gaat over de gemeenteraads-
verkiezingen bent u de afgelopen tijd 
mogelijk aardig in verwarring ge-
bracht. In de media stonden vele te-
genstrijdige berichten. Dat is vast ook 
wel een beetje onze eigen schuld. 
Maar het ligt toch vooral aan de 
deelnemers, al dan niet van 50PLUS-
huize. Ze nemen deel aan lokale initi-
atieven en gebruiken de term ‘oude-
ren’ om zich te profileren. Zo willen 
ze aan de verkiezingen deelnemen, 
meeliftend op ons succes.

Logisch, leden van 50PLUS mogen 
dat ook. Niet voor niets staat in onze 
statuten: ‘Het bevorderen en onder-
steunen van verkiezing van kandi-
daten voor het lidmaatschap van 
gemeenteraden, gesteld door lokale 
partijen’. Geen woord Frans bij.
Maar dat betekent niet dat 50PLUS-
leden of anderen zonder toestem-
ming mogen suggereren dat een 
bepaalde lokale partij gelieerd is aan 
50PLUS. En we hebben vastgelegd 
dat lokale partijen in hun naam geen 

enkele relatie met 50PLUS mogen 
leggen. Onze naam, logo en kleuren 
zijn wettig gedeponeerd. Het copy-
right van onze producten is gewaar-
borgd en onze naam mag niet door 
willekeurige politieke groeperingen 
worden benut of ingevoegd in hun 
eigen naam.

Er zijn lokale partijen die doen voor-
komen dat ze een officiële band 
hebben met 50PLUS. En dat leidt tot 
speculaties in de media dat we ‘stie-
kem’ toch zouden deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dat 
doen we niet. We willen lokale partij-
en met een goed ouderenbeleid wel 
ondersteunen. Dat voor nu. Wat we 
later – maar dan is het al 2018 – doen, 
is nu niet aan de orde. Bovendien zul-
len we daar in onze partij eerst nog 
uitgebreid over moeten discussiëren. 

Vanaf januari van dit jaar zijn we 
reusachtig in ledental gegroeid. Ruim 
11.000 leden kwamen er in die korte 
tijd bij. Dat maakte ons aantal leden 
vijfmaal zo groot. De voorspellingen 
over onze kiezersaanhang zijn ook 
onverdeeld gunstig. Steeds wordt 
aangegeven dat we ongeveer tien 
zetels in de Tweede Kamer zullen 
krijgen als er nu verkiezingen zouden 

worden gehouden. Begrijpelijk dat 
er 50PLUS-leden zijn die vinden dat 
deze kans moet worden gegrepen. 
Politieke invloed, raadszetels en mis-
schien wel een wethouderspost zijn 
binnen bereik, zo redeneert men.
Hoe verleidelijk ook: we doen het niet 
en vinden het ook niet goed dat leden 
van 50PLUS het dan maar op eigen 
houtje doen en zonder toestemming 
gebruik maken van onze naam en 
vlag. Trouw aan de beginselen van 
onze partij houdt in dat we ook op dit 
punt van elkaar mogen verwachten 
dat we ons loyaal aan de partijbegin-
selen opstellen. Dat wilde ik graag nog 
maar eens gezegd hebben!”

 

50plus niet bij 
gemeenteraads-
verkiezingen 

50PLUS vindt het niet goed dat leden op eigen houtje 
en gebruik makend van de naam van de partij hun 
kans willen grijpen bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2014, stelt WILLEM HOLTHUIZEN. “We 
mogen verwachten dat we ons loyaal opstellen aan 
de partijbeginselen”, aldus de voorzitter van het 
hoofdbestuur.  

Colofon 

De 50PLUS Krant is een 
uitgave van 50PLUS

Landelijk secretariaat: 
Postbus 161, 5680 AD Best 
Mail: info@50pluspartij.nl 
Tel. 0800 - 52 50 502 (gratis)

redactie: 
Coördinatie: Anke Nollen 
Interviews en eindredactie:  
Adri van Esch 
Lay-out: Ellen Jansen 
Foto’s: Geert van Tol e.a. 

www.50pluspartij.nl 

Voorzitter Willem Holthuizen 
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Op zaterdag 2 november wordt in Theater Gooiland in Hilversum de Algemene Ledenvergadering  
van 50PLUS gehouden.  Aanmelden bij voorkeur per e-mail via alv@50pluspartij.nl (S.v.p. voor  
aanmelding geen ander mailadres gebruiken) Telefonisch aanmelden kan ook: tel. 0800 - 52 50 502. 
Aanvang: 13.00 uur. Zaal open vanaf 12.00 uur. Er is koffie met wat lekkers, geen lunch.

 

Aanmelding
Algemene 

Ledenvergadering 




