Het PvdA tien punten plan voor ouderen

1. Een welvaartsvaste AOW
Het is voor de PvdA een kwestie van fatsoen dat ouderen meedelen in de
groei van de welvaart. De AOW is dus gekoppeld aan de lonen, in goede en
slechte tijden.
2. Noodzakelijke zorg altijd in het basis pakket
De noodzakelijke zorg kwam weer in het basispakket, zoals de tandarts. Met
een breed en solidair pakket kunnen meer mensen gezond oud worden.
3. Tijd voor mensen in verpleeghuizen
Iedereen in een verpleeghuis heeft recht op een eigen kamer. Personeel
moet tijd hebben om ouderen de aandacht te geven die ze verdienen. Er
komen 6000 extra handen aan het bed in verpleeg- en verzorgingshuizen.
4. Langer en goedkoper thuis blijven wonen
Ouderen moeten in staat worden gesteld om langer thuis te blijven wonen.
Daarom investeren we in goede betaalbare woonruimte, zorg, welzijn en
voorzieningen in de buurt. Huren mogen niet verder stijgen dan de inflatie.
5. Kansen voor oudere werknemers
De PvdA wil bevorderen dat ouderen langer doorwerken. Het is absurd dat
vitale ouderen die na hun 65ste willen werken, verplicht met pensioen
moeten. Langer doorwerken moet dus mogelijk worden, maar alleen
vrijwillig.
6. Meer erkenning en waardering voor ouderen
Vrijwilligerswerk wordt veruit het meest verzorgd door ouderen van 60+.
Jet Bussemaker stelde 65 miljoen euro beschikbaar voor mantelzorgers.
7. Beter geïnformeerd
De informatievoorziening aan ouderen moet veel beter. De PvdA vindt dat
er goede bereikbare loketten moeten zijn, waar ouderen voor alle vragen op
het gebied van wonen, werk, inkomen en zorg terecht kunnen.
8. Ouderen met dementie
Het aantal ouderen met dementie zal de komende jaren fors toenemen. De
PvdA wil dat thuiswonende ouderen hulp kunnen krijgen bij het regelen en

afstemmen van alle hulp en steun, die nodig is om thuis te kunnen blijven
wonen.
9. Langer werken: makkelijker maken en alleen vrijwillig
Ouderen tussen 55 en 65 mogen niet zomaar worden afgeschreven.
Leeftijds-discriminatie wordt hard aangepakt en werknemers krijgen vanaf
hun 62ste een werkbonus. We tornen niet aan het ontslagrecht.
10. Kwaliteit van de zorg
de gezondheidszorg is niet goed ingericht voor ouderen. Er moeten meer
geriaters komen en huisartsen moeten meer met hen samenwerken.

