CDA-Senioren Platform Overijssel

Europese Verkiezingen
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In Overijssel de (CDA-) groenste
provincie van Nederland is het belang
van een sterke organisatie van senioren
in onze partij tot op heden nog
onvoldoende onderkend.
Waar elders in ons land de pogingen
om de uitstroom van onze kiezers
naar bijvoorbeeld lokale partijen
en ouderenpartijen menig CDAbestuurder heeft aangespoord de
groeiende groep senioren sterker aan
het CDA te binden, bleef dat in onze
provincie beperkt tot het afvaardigen
van twee senioren naar het landelijke
CDA-Seniorenplatform.

Subgroepen in het CDA

Het CDA profileert zich graag als
een brede volkspartij en kiest ervoor
mensen met elkaar te verbinden.
Religie, leeftijd en sexe zijn geen
reden voor onderscheid.
Dat neemt niet weg dat in het
verleden speciale aandacht voor
bijv. jongeren en vrouwen heeft
geleid tot het openstellen van
partijbestuursdeelname voor
vertegenwoordigers van deze twee
erkende groepen.
Meer aandacht geven aan
specifieke vraagstukken, zoals
studiemogelijkheden, carrièrekansen,
woningmarktontsluiting voor jongeren
en emancipatiebevordering, gelijke

Wat zegt het Europese Handvest over de
Menselijke waardigheid?

beloning, kinderopvang, enz., voor
vrouwen, maakten dat het CDA deze
leden extra kansen in de organisatie gaf
en daarmee ook speciale doelgroepen
onder de kiezers bereikte.
Het valt moeilijk te ontkennen
dat vandaag de dag een flink aantal
vraagstukken, die met de vergrijzende
samenleving samenhangen, nu
versterkt om aandacht vragen.
CDA-S heeft daarom recent een
visienota opgesteld: “Kansen zien en
keuzes maken,” waarin aanbevelingen
aan de partij worden gedaan om
ook een gestructureerde inbreng van
Senioren in de partij te waarborgen.
Deelname aan het partijbestuur
en stroomlijning van de CDA-Sorganisatie in de regio zijn speerpunten
van dat beleid

In Overijssel

Ook in Overijssel dienen zich
partijen aan, die zich profileren
om voor de seniorenpopulatie een
aantrekkelijk politiek podium te zijn.
Voor het CDA Overijssel betekent
het dat we ons niet lijdzaam het
evenwichtige werk van jarenlange
opbouw van een zorgzame samenleving
laten ontfutselen, maar werk moeten
gaan maken van een georganiseerd
CDA-Seniorenplatform.
Met inbreng van een ver
bovengemiddeld aantal
CDA-seniorenleden
zijn we uitstekend in
staat de vraagstukken
waar senioren vandaag
mee worstelen op een
evenwichtige manier op
de politieke agenda te
zetten.

CorDAad is het contactblad van het Landelijke

Platform CDA Senioren en wordt 4 keer per jaar
via Email verspreid onder alle CDA leden waar
het Email adres bij het CDA Bureau Den Haag
bekend is. Artikelen in dit blad worden verzorgd
door leden van het CDA-S platform, of via
bijdragen van provinciale CDA platforms.

De menselijke waardigheid is
onschendbaar. Zij moet worden
geëerbiedigd en beschermd
Tekst uit de Europese Conventie III (juli 2003)
Deel II: Het Handvest van Grondrechten van de
Unie. Titel I - Waardigheid - I-59 Artikel II-1 II-2

We rekenen erop dat in het Partij- en
Provinciaal bestuur de Visienota volop
de aandacht krijgt die ze verdient.
CDA senioren in mijn provincie
reageer, als je denkt dat het
organiseren van een eigen Overijssels
Platform de moeite waard is en op
meer dan alleen maar uw interesse mag
rekenen.
We zullen graag stappen
ondernemen om van deze blinde vlek
een CDA-groene vlek te maken.
Theo Morskate; email:
theomorskate@kpnmail.nl
Dinie Laarman; email:
diny.laarman@planet.nl

Meningen van derden, zoals verschenen in
perspublicaties of van ouderenorganisaties
welke belangwekkend en relevant zijn voor
de positiebepaling van CDA-S binnen het
politieke krachtenveld kunnen van tijd tot tijd
overgenomen en becommentarieerd worden met
daarbij vermelding van de bron.
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MENSELIJKE WAARDIGHEID
Niemand wordt oud door een aantal jaren
te leven. Oud wordt men door je idealen in
de steek te laten.
Met de jaren rimpelt de huid. Met het
verzaken van een ideaal rimpelt de ziel.
Zorgen, twijfel, vrees, wanhoop, dat zijn
lange, lange jaren die een hoofd doen
hangen en de opgroeiende geest doen
terugbuigen naar het aardse stof.
Gij zijt net zo jong als uw geloof is en net zo
oud als uw twijfel zou zijn. Zo jong als uw
zelfvertrouwen en verwachting, zo oud als
uw vrees en neerslachtigheid. Jong zijt ge,
zolang uw hart nog de tekens verstaat van
de schoonheid, de vreugde, de moed, kortom
de grandeur, zolang uw hart nog de tekens
verstaat van de Oneindige, maar ook van de
mens en de aarde.
En als ooit op een dag alle draden zijn
doorgeknipt en uw hart koud is van de
sneeuw van het pessimisme of het ijs van het
cynisme, dan zijt ge oud geworden en dan
moge God u genadig zijn.
Bron onbekend

Wenst U contact met CDA Senioren
landelijk of wilt u CorDAad per Email
ontvangen, Stuur dan een e-mail naar:
senioren@cda.nl
Ondersteuning:
CDA Senioren (landelijk)
Postbus 30453
2500 GL Den Haag

or

ad

Nieuwsbulletin landelijke
CDA senioren - uitgave voorjaar 2014
Solidariteit niet begrenzen
maar innoveren
Ouderenprogramma AAL bevordert
solidariteit in de samenleving

Door Lambert van Nistelrooy, een van de CDA
Senioren kandidaten bij eerste 10 op lijst voor
Europese Verkiezingen.
Solidariteit, een woord wat de laatste tijd
steeds meer gebruikt wordt, maar steeds minder
te vinden is in de Nederlandse samenleving.
Iedereen heeft last van de crisis en de
individuele belangen roepen steeds harder.
Solidair zijn is gemakkelijk wanneer er genoeg
is; van eten, geld, ruimte om vrij je eigen
mening te uiten. De echte solidariteit komt pas boven wanneer dit betekent dat
je moet inleveren om de ander ter wille te zijn. En inleveren, dat is iets waar
niemand op zit te wachten, jongeren of ouderen.
Onze samenleving is gebouwd op solidariteit. Ons belastingstelsel is
gefundeerd op het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
De gedachte ‘samen zijn we de samenleving’ is de laatste jaren veranderd
in ‘de samenleving, dat begint bij mij’. Daar zit nu precies het pijnpunt; we
hebben een samenleving die is opgebouwd uit een solidariteitsprincipe,
maar in de samenleving staat solidariteit in tijden van crisis onder druk.
De roep om solidariteit is niet nieuw. In de welvaartsjaren ’90 werd in de
media ook al opgeroepen tot meer solidariteit en gewaarschuwd voor de
kloof tussen jongeren en ouderen. Het lijkt alsof we sindsdien geen grote
vooruitgang hebben gemaakt. Een oplossing die geopperd wordt om het
gebrek aan solidariteit op te lossen is de vraag naar solidariteit te verminderen.
Gezamenlijk pensioenplan? Niet nodig wanneer iedereen een eigen
pensioenplan heeft. Zorg voor elkaar? Niet nodig wanneer iedereen zijn eigen
bijdrage levert en zorg inkoopt. Individualistisch aan je toekomst denken,
‘what’s in it for me?’ in je achterhoofd houden. Solidariteit begrenzen en niet
oprekken. Verplichte solidariteit afschaffen omdat het teveel wringt tussen de
leefwerelden van jongeren en ouderen.
Is het niet beter om, aangezien we in een periode van vergrijzing zijn beland,
het toch met elkaar proberen te redden? Oproepen tot meer solidariteit
zonder rol voor de overheid, of juist het tegenovergestelde (denk aan de
nivelleringspogingen van Rutte II) zorgen ervoor dat het bij de solidariteit
steeds meer gaat wringen. Ik kies ervoor ruimte te creëren voor mensen om
solidair met elkaar te kunnen zijn.		
Zie verder pagina 3
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Vervolg artikel pagina 1 - Lambert van
Nistelrooy

EU programma "Ambient
Assisted Living" (AAL)
Die ruimte kan gevonden worden
door op een innovatieve manier
naar de wereld te kijken. Net zoals
we de energievoorziening kunnen
verduurzamen, kunnen ook
uitdagingen zoals de vergrijzing
innovatief bekeken en opgelost
worden. De EU heeft de demografische
uitdagingen van de vergrijzing goed
in beeld. Die vergrijzing zorgt ervoor
dat er tot 2040 twee Europeanen
met pensioen gaan en er één jongere
beschikbaar is om hun plek in te
nemen. Het jaar 2012 stond in het
teken van ‘Actief ouder worden en
solidariteit tussen de generaties.’
We hebben hierbij aandacht besteed
aan het ‘Ambient Assisted Living’
programma, dat in de jaren 2008-2013
de doelstelling had om technieken te
ontwikkelen voor zorg en oudere om
in contact te blijven met familie en
vrienden om zo deel te blijven nemen
aan de samenleving. Dit programma
verlicht de druk op de zorg en de
samenleving en ondersteunt daarmee
ook het leven van ouderen.
Tussen 2008 en 2013 was er 600
miljoen euro beschikbaar om dit
soort uitdagingen aan te gaan. Met
innovatie kunnen oude problemen
op een nieuwe manier bekeken en
opgelost worden. In dit geval geeft
innovatie een vernieuwing aan de
samenleving op een manier waarmee
we de solidariteit kunnen behouden.
Het AAL programma blijkt een succes
te zijn. Ook in de periode 2014-2020
komt er geld beschikbaar voor het AAL
programma, zo’n 700 miljoen euro.

CDA Senioren actief op het partijcongres

Informatie over de
Europese Senioren Unie

Op het laatste Partijcongres in
februari hebben we als landelijk
CDA-S ook acte de présence gegeven
net als alle andere CDA geledingen.
De bezoekers aan onze kraam
vroegen zich af: "Waarom CDA-S,
de partij bestaat toch voor een groot
deel uit senioren?"
Wij hebben duidelijk gemaakt
dat dit wel zo is, maar dat we soms
wel een “verloren” generatie lijken.
Zijn we in het partijbestuur en
alle bestuurslagen wel voldoende
vertegenwoordigd en worden de
gedachten en opvattingen van de
senioren wel voldoende serieus
genomen en gehoord?
Wordt onze partij door de
kiezers nog wel gewaardeerd gezien
de opkomst van alle senioren
groeperingen?
Wij hebben de vraagstellers erop
gewezen dat wij als CDA-S proberen
ook de senioren kiezers die onze

De verhouding werkenden/
gepensioneerden is sterk veranderd.
Dat vraagt keuzes.

Het CDA heeft het terugdringen van
de overheidsbemoeienis en
het stimuleren van eigen
verantwoordelijkheid en
gemeenschapszin voorop gesteld.
Ook voor Europa geldt dat.
Grote problemen kunnen niet meer
alleen op nationaal niveau opgelost
worden. Europa is daarvoor ons
centraal podium. Een podium
waarvan de ondergrond stevig
verankerd is in een grote ruimte voor
nationaal beleid dat meewerkt in een
Europese samenleving.
Het aanzien van Europa veranderd
voortdurend en snel. Europa is voor
velen geen buitenland meer.
De leeftijden schieten omhoog, maar
lang niet in alle Europese landen
tegelijk.
De noodzaak van een internationale
ordening is de afgelopen weken weer
duidelijk geworden.
Dialoog en consensus is noodzaak
om crises te besturen of in te kunnen
grijpen.

De Europese Senioren Unie is met
meer dan 400.000 leden de grootste
politieke seniorenvertegenwoordiging
in Europa.
Overleg vindt meerdere malen per jaar
plaats tussen de ESU, leden van het
EVP bestuur en Europarlementariërs.
Nederland wordt vertegenwoordigd
door een CDA Senior als toehoorder.
Men wil graag vanuit Nederland
geïnformeerd worden.
Algemeen hecht men veel waarde
aan de mening van de ESU, immers
een groot deel van de Europese
bevolking is senior. Onder andere
bij de samenstelling van het EVP
Programma is de senioren inbreng
van groot belang.
Inkomenspolitiek en pensioenen zijn
eerder de verantwoordelijkheid van de
landelijke overheden.
Welzijn in bredere zin wordt gerekend
tot aandachtsgebied van de EU.

De Coöperatie in opmars

De coöperatie is aan een
opmars begonnen. Steeds meer
burgerinitiatieven in dorpen en wijken
kiezen voor de coöperatie als vorm om
de leefbaarheid te bevorderen, zorg en
diensten in te kopen of om duurzame
energie te winnen.

Voor het samenwerken aan de
leefbaarheid van je dorp of wijk en
in solidariteit vorm geven aan de
toekomst biedt de coöperatie een
goede basis. Iedereen die lid is van de
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van het CDA op deze categorie gericht

Al met al nuttig dat we er waren, het
blijkt toch telkens weer nodig om te
laten zien dat we er zijn.
Wout ten Napel en Ria Aartsen

Foto: Platform Zorgcoöperatieve
Ontwikkelingen Brabant

Mensen ervaren steeds meer dat de
overheid zich aan het terugtrekken is
en dat een groter beroep wordt gedaan
op de zelfwerkzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van de burger.

Dit is maar een voorbeeld van
een manier waarop er ook naar de
toekomst gekeken kan worden. Door
innovatie kunnen problemen door
demografische veranderingen en de
crisis aangepakt worden, op regionaal,
landelijke en Europees niveau. Doet u
mee?

onderdeel van Breed
* Seniorenbeleid
CDA beleid voor jong-oud 0-100
specifieke zaken ouderen
* Benoemen
wonen, zorg, inkomen
op straat
* Veiligheid
Betaalbare woningen voor Senioren
* (aantrekkelijk)
Bodegraven-Reeuwijk: als
* CDA
senioren goede informatievoorziening

Het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE), de Provincie NoordBrabant en een zestal bestuurders
van Zorgcoöperatieve ontwikkelingen
in kleine kernen hebben de handen
inééngeslagen om te komen tot een
platform van Zorgcoöperatieve
Ontwikkelingen in Brabant.

Hoe liggen de verhoudingen in andere
landen? Dat is de centrale vraag van
overleg om tot een gezamenlijk gesteld
doel te komen.
Senioren hebben een belangrijke stem,
zeker in Europa.
Lenny Geluk- Poortvliet
(Toehoorder bij de Europese senioren
Unie)

partij niet meer herkennen als hun
vertegenwoordiger terug te winnen.
De bezoekers aan onze stand hebben
we daarnaast gevraagd aan te geven
wat zij van wezenlijk belang vinden en
welke problemen de aandacht vragen.
Een letterlijke greep hieruit:

coöperatie beslist mee over de koers die
gevolgd moet worden.
In Zuid-Oost Brabant zijn al een
aantal jaren een zestal coöperaties
actief. Deze coöperaties werken
samen in het Platform “Zorgen doe je
samen”, dat ondersteund wordt door
het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). Het Platform heeft
tot doel ervaringen uit te wisselen,
kennis te delen en nieuwe initiatieven te
ondersteunen.
In de Provincie Noord-Brabant zijn
45 zorgcoöperaties gestart of zijn in de
initiatief fase. In de Provincie Limburg
staan 30 initiatieven in de startblokken.
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Het Platform Zorgen doe je samen
heeft samenwerking gezocht met de
Verenigingen van Kleine Kernen in
Noord-Brabant en Limburg en met
de Landelijke Vereniging van Kleine
Kernen.
Heeft u ook plannen om een
coöperatie op te richten of bent u
op zoek naar de vormgeving van uw
initiatief? De Landelijke Vereniging
van Kleine Kernen of de Provinciale
Verenigingen van Kleine Kernen
kunnen u verder informeren.
Don van Sambeek, voorzitter van
de coöperatieve vereniging ” Tot uw
Dienst” in Laarbeek.

