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Geachte Kamerleden,
Uw Kamer is bezorgd over de bevolkingsgroei; het aantal Nederlanders groeit naar 20
miljoen mensen in 2060. VVD en CDA willen een staatscommissie die uitzoekt wat de
effecten zijn op de publieke sector en de voorzieningen die we in dit land delen.
Vooralsnog tekent zich een meerderheid af voor dit voorstel.
ANBO juicht deze staatscommissie van harte toe, omdat wij ons al jaren grote zorgen
maken over het ontbreken van een visie op onze verouderende samenleving. Niet
alleen groei, maar ook de volledig andere demografische samenstelling zou de
aandacht van deze staatscommissie moeten hebben. In 2040 is de vergrijzing op zijn
hoogtepunt, maar volgend jaar al is de helft van alle Nederlanders ouder dan 50. Het
aantal 80-plussers groeit in de periode tot 2040 tot meer dan 2 miljoen en de groep
100-plussers is anno 2018 de snelst groeiende bevolkingsgroep. Daarnaast stijgt de
levensverwachting. We worden nóg ouder en ook dat heeft consequenties voor de
wijze waarop we de samenleving willen inrichten.
Nu al staat de publieke sector onder grote druk. Er zijn grote tekorten aan personeel
in de zorg, de bouw, het onderwijs, het transport en meer, en de betaalbaarheid van
de zorg is een steeds groter vraagstuk. Dat betekent dat we op een hele andere
manier naar de toekomstige invulling van onze collectieve voorzieningen moeten
kijken. Een eventuele staatscommissie moet dus ook gaan nadenken over hoe we
met elkaar goed ouder worden en wat dit betekent voor de invulling van de diverse
levensfasen.
Hoe zorgen we ervoor dat we in een prettige woning, in een wijk met goede
voorzieningen, oud worden? Hoe zorgen we ervoor dat de ervaring, kennis en
wijsheid van burgers tot op hoge leeftijd benut wordt - in betaald én onbetaald werk?
Hoe zorgen we ervoor dat werknemers niet vanaf een bepaalde leeftijd
onaantrekkelijk worden, maar wendbaar en inzetbaar blijven? Hoe zorgen we ervoor
dat het sociale netwerk van mensen versterkt wordt, zodat ze tot op hoge leeftijd
prettig en zelfstandig kunnen leven? Hoe zorgen we ervoor dat, wanneer iemand zorg
nodig heeft – thuis, in het ziekenhuis of eventueel in een verpleeghuis – er voldoende
aandacht, tijd en liefdevolle zorg is, die bovendien niet afhankelijk is van de eigen
financiële draagkracht? Kortom: hoe zorgen we dat de kracht van een oudere
samenleving benut wordt, en overgedragen wordt op de generaties die na hen
komen?

Deze vragen zijn cruciaal voor een leefbare samenleving, en hebben dringend
antwoorden nodig. Positiviteit zou de kern moeten zijn; de vergrijzing kan alleen een
lust zijn als we stoppen met het als last te beschouwen.
We hopen dat u deze overwegingen wilt meenemen. Ik wens u veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,

Liane den Haan
Directeur-bestuurder ANBO

