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Geachte heer Tjeenk Willink, 
 
Via deze brief vragen we vanuit de acht ouderendelegaties in Nederland aandacht voor de rol en 
betekenis van het landelijke netwerk van acht ouderendelegaties, die ouderenparticipatie 
ondersteunen. Landelijk via de Raad van Ouderen (RvO) en regionaal via de deelnemers aan de 
regionale ouderennetwerken. Voor de nieuwe kabinetsperiode verzoeken we de financiële 
ondersteuning voort te zetten.  
 

Ouderen willen dat er mét en niet óver hen gepraat wordt. Sinds eind 2018 kent Nederland een dekkend 
netwerk van acht regionale ouderendelegaties, die door de minister van VWS via het consortium Beter 
Oud financieel worden ondersteund. Zoals aangegeven in het recente werkbezoek van VWS aan de 
regionale delegaties is deze steun nodig. In de regionale delegaties participeren actieve ouderen met 
een heel diverse achtergrond. Ze zijn actief in bijvoorbeeld de Denktank 60+ Noord, als mantelzorger, 
in hun wijk, gemeente of regio, lid van adviesraden sociaal domein of een ouderenbond, of actief op 
provinciaal of landelijk niveau. De deelnemers variëren in leeftijd tussen de 60-95 jaar. Ze 
onderscheiden zich door hun grote maatschappelijke betrokkenheid, actieve inzet voor de 
gemeenschap, in onderwijs en wetenschap en hun grote lokale en regionale netwerk. Ze zijn allen 
sleutelfiguren en een belangrijke toegangspoort naar ouderen die niet aan de vergadertafel zitten. Ze 
dragen actief bij aan de beweging dat ouderen zich voorbereiden op ‘later’. Via hun participatie klinken 
stemmen van diverse ouderen, uit alle delen van het land door in landelijk en lokaal beleid en de 
implementatie ervan.  
 

Daarnaast draagt ieder ouderennetwerk c.q. de ouderendelegatie bij aan de BeterOud-samenwerking. 
De ouderendelegaties nemen elk met twee ouderen actief deel in de RvO. Zij geven de leden van de 
RvO input bij het uitbrengen van hun advies aan de minister van VWS en zorgen voor de verspreiding 
en implementatie hiervan op lokaal en regionaal niveau. Daar is een start mee gemaakt, maar ligt nog 
een belangrijke opgave. Via uitgebrachte adviezen en brieven wordt een brede stem van ouderen 
gehoord. De leden van de RvO geven aan voor de toekomst grote waarde te hechten aan het 
continueren van deze rechtstreeks inspraakvorm. Ook VWS is zeer geïnteresseerd in deze manier van 
samenwerken. 
 

Naast de ondersteuning van de RvO worden in de ouderendelegaties ook onderwerpen besproken die 
zich meer op lokaal of op provinciaal niveau afspelen. Onder regie van ouderen worden deze thema’s 
verdiept met professionals uit bijvoorbeeld de zorg, het sociaal domein, onderwijs, woningbouw, 
gemeente en politie, om hen vanuit het ouderenperspectief actief te betrekken bij wat ouderen nodig 
hebben en te bespreken hoe dat in diverse organisaties en beroepspraktijken kan worden 
geïmplementeerd. Ouderen nemen steeds vaker deel aan lokale zorg-welzijnsnetwerken, regiotafels en 
webinars. Door deze afstemming en dialooggesprekken komen wensen en behoeften op het snijvlak 
van informele en formele zorg samen. In de vergrijzende samenleving wordt het appèl dat op 
maatschappelijke en participatieve inzet wordt gedaan, juist in de derde levensfase steeds groter. Het 
Nederlandse zorgstelsel berust op een groot vangnet van vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ouderen 
brengen nog veel méér in, namelijk kennis en levenservaring. 
 

In de afgelopen jaren hebben de ouderendelegaties zich steeds meer gemanifesteerd. De effecten 
daarvan zijn zichtbaar, maar behoeven nog een stevige impuls om meer stemmen te horen en de brug 
richting diverse professionals vanuit een gelijkwaardige en wederkerige relatie nog beter vorm te kunnen 
geven en vooral te bestendigen. Dat geldt landelijk én in de regio’s, die onderling sterk van elkaar 
verschillen, maar elkaar, ook in landelijke samenwerking steeds meer weten te vinden en versterken. 
Om successen verder uit te dragen, op te schalen, wetenschappelijk te borgen en samen met 
professionals nieuwe uitdagingen rond wonen, welzijn, zorg en onderwijs aan te gaan is structurele 
financiering van de ouderendelegaties nodig. Want ouderenbeleid kan alleen worden vormgegeven in 
heel nauwe samenspraak met en betrokkenheid van ouderen, en dat vraagt ook om professionele 
ondersteuning. Om deze reden bepleiten wij bij u om de steun aan de ouderendelegaties ook in 
de nieuwe Kabinetsperiode te continueren.  
 

Namens de Ouderendelegaties Groningen/Friesland, Drenthe/Overijssel, Utrecht, Gelderland en de 
andere regio’s: Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam- West Friesland, Ouderenberaad Zuid-Holland 
Noord, Netwerk 100, Ouderendelegatie Limburg. 
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Voor vragen kunt u contact opnemen via pouwer@zorginnovatieforum.nl of bellen naar 050 800 3245. 
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