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Ik neem aan dat ik spreek namens de gehele Raad van Ouderen wanneer ik zeg 

dat wij blij zijn met de start van het "Pact voor de ouderenzorg.                         

Blij omdat er zoveel partijen - zo´n 200 - zich hier aan hebben verbonden,            

blij omdat wij als Raad van Ouderen  directe inbreng hebben. Wij hopen dat 

aan het einde van het Pact niet alleen de samenwerking van partijen is 

verbeterd maar vooral dat de oudere weet: "ik doe er toe. Er wordt naar mij 

geluisterd!” 

Gisteren hebben we voor het eerst overleg gehad met de minister en dat is 

goed gegaan. We gaan een goed resultaat bereiken door met oprechte 

aandacht te luisteren naar de oudere (die voor je staat) en deze serieus te 

nemen en echt samen te kijken wat er nodig is, om in deze fase van het leven 

er kleur aan te geven die voor elke ouderen anders kan zijn.  

Ook de oudere zelf heeft hierin een taak, o.a. preventief, door bewustwording 

van eigen verantwoordelijkheid waarbij sociale en maatschappelijke 

participatie van groot belang kan zijn. Dat is o.a. wat de leden van de Raad van 

Ouderen gisteren hebben ingebracht in het overleg en waar de minister 

oprecht naar heeft geluisterd.  

In het overleg benadrukken wij ook dat er veel goed gaat in de ouderenzorg en 

dat dat best wel eens mag worden gezegd. Ik zie in elk geval in het verpleeghuis 

waar ik wekelijks help dat medewerkers ontzettend bevlogen zijn. Hulde 

hiervoor en voor al die andere medewerkers in de zorg! 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad van Ouderen met de Minister is 

gebleken dat het een benaderbare Minister is, dat hij goed naar ons luisterde, 

meteen meedacht en dat de Minister er zelf voor heeft gezorgd dat ouderen 

vanaf het begin af aan meepraten, meedenken om zodoende het 

Ouderenbeleid af te stemmen op de echte vraag. Dat wil zeggen: niet over 

maar mét ons. Ook de ambtenaren geven ons alle informatie en ondersteuning 

die nodig is. Deze samenwerking gaat lukken en hopelijk met al die partijen die 

zich aan het Pact hebben verbonden. We hopen dat het niet eindigt na deze 3 

jaar want ouderenzorg blijft in beweging en het aantal zal de komende jaren 

alleen maar groeien.  


