
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
     

 

We ontvingen 600 aanmeldingen voor het CDA-Senioren Webinar op  

12 februari, met voortreffelijke inleidingen over wonen, pensioenen, de  

betekenis van Europa en een inspirerende speech van Wopke Hoekstra,  

onze lijsttrekker en minister van Financiën. De eerste 2 inleidingen leveren  

uitgebreide informatie op die voor de toekomst bronnen van informatie  

kunnen zijn. Met de volgende link kunt U het webinar nog eens bekijken. 

https://www.dropbox.com/s/yu4zaol11bfvzdp/Webinar%20CDA.mp4?dl=0 
 

 
 

1.       Ombuiging van de gezondheidszorg. 
Het zorgsysteem moet worden omgebogen van “ziektegericht naar gezondheidsgericht” 
Dat betekent gezondheid bevorderen door te werken met een zorgsysteem volgens het 
concept “positieve gezondheid”. De sterke groei van de ouderenpopulatie vereist dat ook 
voor de korte en langere termijn. 

 Van het zorgbudget moet ongeveer naar 10% preventieve zorgverlening. 
 

  
 

2.       Gevarieerde en betaalbare (zorg)woningen bouwen voor jong en oud. 
We willen hospitalisatie en eenzaamheid voorkomen. Het beleid moet gericht zijn op de 
beschikbaarheid van passende woonvormen voor senioren en hulpbehoevende 
ouderen. 

 Dat wil zeggen dat deze geschikt zijn om aan senioren tot en met zorgindicatie 4  
thuis op goede, sociaal aanvaardbare wijze zorg te bieden.  

 Gemeenten en woningcorporaties moeten verplicht 10-20 % van de te bouwen 
woningen geschikt maken voor (hulpbehoevende) senioren.  

 Daarbij moet ook de bereikbaarheid van voorzieningen (sociaal en cultureel) 
gewaarborgd worden.  

 Een tussenvoorziening voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen maar 
evenmin in het verpleeghuis thuis horen moet gerealiseerd worden. 
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3.    De aansturing van de zorg is te versnipperd. 
De samenhang in de zorg moet verbeterd worden. Beleidsontwikkeling op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau moet beter op elkaar worden afgestemd. 

 Bij het organiseren van afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en gemeenten moeten burgers en maatschappelijk organisaties 
nauw worden betrokken. 
 

   
 

4.    Bescherming van de inkomens- en pensioenvoorziening voor ouderen. 
Gedurende meer dan tien jaren worden ouderen geconfronteerd met stapeling van eigen 
bijdragen aan allerlei zorgvoorzieningen. Pensioenen worden al 10 jaar niet 
geïndexeerd. Door de inflatie en de prijsverhogingen gaat het besteedbaar inkomen van 
senioren achteruit.  

 Eigen bijdragen werken niet bij senioren. Zij moeten wel. De eigen bijdrage voor 
senioren moet er af. 

 In de overbruggingsperiode tot 2026 moeten de pensioenuitkeringen niet gebaseerd 
worden op rekenrente maar op het rendement van beleggingen. 

De KBO-PCOB, de ANBO en de Koepel Gepensioneerden hebben een 
voortreffelijke pensioenbrief opgesteld. Zie de link : https://tinyurl.com/8jgw6ncn  
 
5.    Bewerkstelligen van een solidaire samenleving. 
Vooral in de oudere leeftijdscategorieën is eenzaamheid een schrijnend probleem. 
Corona heeft dit nog meer duidelijk gemaakt. In buurten kennen mensen elkaar niet 
meer, kinderen wonen steeds meer op grote afstand van hun ouders. Kinderen zitten 
vaak in een spagaat om zowel zorg te moeten leveren aan hun kinderen als aan hun 
ouders. Het aantal mensen zonder partner is toegenomen. Binding met kerk, omgeving 
en cultuur is veelal verloren gegaan. 
De overheid moet zich inspannen om de verbondenheid tussen de onderscheiden 
generaties te bevorderen. Ze moet dit financieel en praktisch faciliteren. 
Dit geldt in het bijzonder voor mantelzorgers. 
 

 

 

 

Organiseer een Webinar voor senioren. Drenthe heeft dit gedaan op 18 januari met Agnes Mulder en 
Eline Vedder. Gelderland doet dit op 4 maart en heeft daarbij Tweede Kamerlid Evertjan Slootweg uit 
Gelderland uitgenodigd en ook de staartlijstkandidaten doen mee. 
Een Webinar is redelijk makkelijk te organiseren, want gezien het aantal deelnemers kan het ook 
makkelijk via TEAMS of via ZOOM. 
Het DB van CDA-S roept onze senioren op zoiets te organiseren voor hun provincie.  

Natuurlijk kan een plaatselijke afdeling zoiets ook gaan doen.  

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze DB-leden  
 
Ria Aartsen, r.aartsen@hetnet.nl     of  Klaas Neutel,  klaas@famneutel.nl 
T. 0575-551427      M. 06-12448015     : @KlaasNeutel   
 

 

 

 

 

 

 

 

  Postbus      30453 

  2500 GL     Den Haag 

   e-mail    : senioren@cda.nl 

   website    : http://www.cda.nl/senioren 

   facebook : www.facebook.com/seniorencda 

   twitter       : https:/twitter.com/CDASenioren 
 

     

 

 

 

Cordaad wordt u automatisch toegezonden na aanmelding via bovenstaand mailadres 
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