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‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ 2019: 

maatschappelijke (her)waardering 
 

Op woensdag 27 november 2019 vond de vijfde editie van de jaarconferentie ‘Een nieuwe 

generatie ouderen(zorg)’ plaats in Nieuwegein. Een dag die werd bezocht door 1350 

bezoekers. Naast ruim 300 ouderen, waren verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, artsen, 

studenten, bestuurders, managers, onderzoekers en beleidsadviseurs aanwezig. Met een 

divers palet aan plenaire sprekers, gesprekstafels en inspiratiesessies.  

 

Het doel? Prikkelen, 

uitdagen, inspireren en 

aanzettend tot actie, om 

samen te bouwen aan 

nieuwe oplossingen voor 

en met ouderen. Wat 

blijkt? De 

maatschappelijke opgave 

om zorg en ondersteuning 

voor ouderen te 

organiseren is te groot om 

er individueel mee bezig 

te zijn. Ook gaat het om 

maatschappelijke 

(her)waardering van 

ouderen en ouder worden. Op naar een bredere multidisciplinaire conferentie ‘Een nieuwe 
generatie ouderen(zorg)’? Een overkoepelende reflectie.  

Leestijd: 8 minuten. 

 

Contact 

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontvouwt in de bijdrage 

‘Ouderen nu en in de toekomst’ regionale verschillen in zorg en ondersteuning voor ouderen, 

zoals in opleidingsniveau, financiële mogelijkheden, digitale vaardigheden en het aantal 

beschikbare mantelzorgers. Senioren maken zich bovendien toenemend zorgen over de 
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toekomst: kan ik straks de zorg nog betalen? “Samenredzaamheid en zorgzaamheid zijn 
belangrijker dan de mantra van zelfredzaamheid”, zo betoogt Putters. Sociaal contact blijft 

immers altijd nodig en levenspaden worden diverser. Hierom is het redeneren vanuit de 

mensen het belangrijkste. Als voorbeeld: “Voor dagbesteding zijn kunstzinnige activiteiten 

soms veel belangrijker dan zorg.” Waar eenzaamheid vooral aan oudere generaties wordt 

gelinkt, blijkt dat jongere generaties ook te maken hebben met eenzaamheid. “Elke familie 

kan hiermee dus te maken krijgen.” 

 

Diversiteit 

In beleidsvorming dienen de uiteengezette 

verschillen, maar ook div ersiteit onder ouderen, 

nadrukkelijker meegenomen te worden. “Stevige 
landelijke kaders zijn nodig voor het bouwen van 

tussenvoorzieningen en het versterken van het 

eigen sociale netwerk rondom ouderen”, zo roept 

Putters op. Is regionale samenwerking de 

oplossingsrichting in Nederland? “Bedenk het niet 
van achter de tekentafel. Sluit juist aan bij de vraag 

uit de regio, redeneer vanuit de oudere en probeer 

het heel dicht bij de mensen te houden.” We 

moeten hierom oppassen om alleen 

systeemdebatten te voeren. “Probeer ouderen juist 
ook zelf te spreken.” Er zou bovendien meer 

gebruik gemaakt kunnen worden van 

cliëntondersteuning. We staan voor een uitdaging 

om beleidsvorming voor zorg en ondersteuning 

voor ouderen door de bestaande kokers te breken. 

“Hierbij is iedereen aan zet, zowel de ouderen zelf, 

professionals en beleidsmakers”, zo sluit Putters af. 

 

Bekijk hier de digitale presentatie van Kim Putters 

 

Kennis 

Voortbouwend op onderzoek naar regionale verschillen over zorg en ondersteuning voor 

ouderen, gaat Mirella Minkman, hoogleraar 

organisatie en bestuur van langdurende 

integrale zorg aan de Tilburg University, in op 

de veelheid aan kennisprogramma’s. In de 
voordracht ‘Vele programma’s en vele 
perspectieven: overzicht en gezamenlijke 

synthese’ benoemt zij het belang van 

verbinding tussen kennis en praktijk. “In 
Nederland doen we het goed met de vele 

programma’s om de zorg en ondersteuning 
voor ouderen te verbeteren. De samenhang is 

echter de uitdaging.” De zorg voor ouderen is 

immers een maatschappelijk vraagstuk en 

https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2019/12/Kim-Putters.pdf


 3 

niet slechts een opgave voor het zorgdomein. Kennisbundeling is hierom van belang. 

Minkman roept op om in de vele programma’s de oudere zelf als uitgangspunt te blijven 

nemen en ouderen meer te betrekken. “Om kennis verder te ontwikkelen is het ophalen van 
vragen uit de praktijk van belang.” 

 

Samenhang 

Een kanttekening wordt geplaatst bij het veelgenoemde belang van regionale samenwerking 

in de zorg en ondersteuning voor ouderen. “Voorzichtigheid is geboden met deze 
regiobenadering. Er zijn vaak geen natuurlijke of logische regio’s ter afbakening.” Zij pleit 

voor samenspel in het zoeken naar ‘de juiste schaal’. Kennis is nodig om samenhangende 

zorg voor ouderen in te richten. Dit vraagstuk vraagt onder andere samenwerking in teams 

en in toenemende mate de omgang met gedeelde verantwoordelijkheden. De 

samenwerking tussen specialist ouderengeneeskundigen in avond-, nacht- en 

weekenddiensten of de regioverpleegkundige zijn voorbeelden die het 

organiseerbaarheidsvraagstuk in de zorg illustreren, zo vertelt Minkman. 

 

Bekijk hier de digitale presentatie van Mirella Minkman 

 

Professionals 

Evenals bij de editie van vorig jaar wordt er plenair gereflecteerd door leden van de Raad 

van Ouderen: Marilyn Haimé en Ria van Loon. Samen met Eefje van Keeken, 

verpleegkundige bij ZorgAccent in Twente, en Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wordt uitgesproken dat “niet 
over ons praten, maar met ons” zowel voor ouderen als zorgprofessionals van toepassing 

zou moeten zijn. Van Keulen: “We moeten het werk van verpleegkundigen niet zozeer leuker 

maken, maar juist positiever naar het werk van verpleegkundigen kijken”. Er zou meer 

geluisterd kunnen worden naar professionals, die vele praktische oplossingen dagelijks 

toepassen. “En dat hoeft niet altijd gelijk opgeschaald te worden.” 
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Inzet 

Haimé richt zich tot de aanwezige ouderen met een oproep: “Zet u in voor uw eigen oude 
dag en denk mee.” Juist vanwege de diversiteit onder de groep ouderen, zoals in 

opleidingsniveau en etniciteit. Ouder worden is niet alleen iets slechts, zo betoogt zij. 

Nadenken over hoe het beter of anders kan is een gedeelde opgave. Van Uum merkt op dat 

er veel energie in de zorgsector is. Hij concludeert dat “naast betaalbaarheid, 

toegankelijkheid en kwaliteit, organiseerbaarheid een belangrijke doelstelling is”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de pauze gaf The 

Granny HipHop Crew een 

optreden 

 

 

Beeldvorming 

Dat beeldvorming over ouderen en ouder 

worden te eendimensionaal is, benadrukt 

eveneens Pauline Meurs, hoogleraar bestuur 

van de gezondheidszorg aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam.  

In haar bijdrage ‘Staar je niet blind op het 
ouder worden’, benadrukt zij dat ouderen 

ook een toekomst hebben. “We kijken naar 
ouderen alsof we het zelf nooit worden.” In 

haar voordracht laat ze zich inspireren door 

teksten van Simone de Beauvoir, een Franse 

filosofe, schrijfster en feministe. Waar we als 

maatschappij veelal ouderen beschrijven 

door te vertellen wat zij vroeger hebben 

gedaan en hoe belangrijk zij vroeger zijn 

geweest, vergeten wij dat zij er nu zijn. 

“Krampachtig vasthouden aan het verleden 
ontneemt je dat wat er nog komt.” 

 

Bekijk hier de digitale presentatie van Pauline Meurs 
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Dimensies 

Als maatschappij vervallen we regelmatig tot het verengen van ouderen tot één 

karakteristiek. “Ouder worden heeft echter ontzettend veel dimensies en is een gelaagd 

begrip”, aldus Meurs. Niet alleen de biologische kalender is bepalend voor onze existentie, 

maar juist hoe wij ons tot onszelf verhouden. “Het is vaak de samenleving die ouderen oud 
maakt. Soms houden onze eigen vooroordelen ons in de greep.” Meurs pleit tot slot om 

minder beleidsnota’s en meer romans te lezen. Kortom: ouder worden is meer dan alleen 
zorg. Het is het eigen leven op leeftijd wat ertoe doet. 

 

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) 

Luisterende naar de woorden van Pauline Meurs zouden we ons dus eigenlijk minder 

moeten richten op de vraag hoe we mogelijke kwetsbaarheid bij ouderen kunnen oplossen 

of verhelpen, maar op de vraag hoe zij een zinvol leven willen leiden. In veel gevallen zullen 

de vragen van ouderen niet zorg-gerelateerd zijn, maar juist betrekking hebben op andere 

aspecten zoals leefomgeving, deelname aan sociale activiteiten of andere interesses. Zorg 

kan daar wel bij helpen, maar zou geen overheersend onderwerp hoeven te zijn. Zou het op 

de volgende jaarconferentie in 2020 daarom niet minder over zorg moeten gaan? Op naar 

een bredere multidisciplinaire conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’? 

 

Innovatie 

Ronald Schmidt, lid 

Raad van Bestuur van 

Cordaan, gaat in zijn 

voordracht ‘Zijn 
eHealth en innovatie 

de toekomst van de 

ouderenzorg?’ in op 

wat we wel en niet van 

zorgtechnologie 

mogen verwachten. Hij 

omschrijft 

zorgtechnologie als 

een onderdeel van de 

oplossing. “We geloven 
te veel in technologie vanuit het Kodak gevoel. Alsof het in één keer alles oplost.” 

Technologie gaat alleen helpen als het samen gaat met nieuwe (zorg)concepten en sociale 

innovaties, aldus Schmidt. Voorbeelden passeren de revue over vormen van tussenzorg, 

zoals het wijkziekenhuis of verpleegzorg thuis. “Het gaat om sociale innovaties en nieuwe 
rollen voor partners en professionals. De zorg zou hierin veel kunnen leren van de 

platformeconomie”, zo betoogt Schmidt. 

 

Waarden 

Na het plenaire gedeelte worden de geïntroduceerde ontwikkelingen en uitdagen verder 

uitgediept in inspiratiesessies, workshops en gesprekstafels. Als voorbeeld: de 

inspiratiessessie ‘Goede samenwerking: geen woorden, geen daden?’ ontrafelt het belang 

van waardenafwegingen in de zorg. De deelnemers aan de workshop ervaren dit door mee 

te doen aan een simulatieoefening. Onder vele vraagstukken liggen waarden, maar wat zijn 
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‘waarden’ eigenlijk? Dergelijke inzichten helpen om in vraagstukken in de zorg voor ouderen 
waardenafwegingen te maken. “Geef woorden aan wat belangrijk is. Benoem dat iedere 
betrokkene unieke kennis heeft en moedig mensen aan om deze kennis met elkaar te delen”, 

aldus medeorganisator Karin Kee, promovendus aan de Vrije Universiteit (VU) in 

Amsterdam. 

 

Maatschappelijke (her)waardering 

Reflecterend, op basis van zowel de plenaire presentaties als de inspiratiesessies in het 

middaggedeelte, is aangestipt dat sociaal contact leidend dient te zijn in beleidsvorming, de 

groep ouderen divers is, kennisvragen uit de praktijk onmisbaar zijn, samenhang een 

gedeeld vraagstuk is, professionals en ouderen de bron zijn, inzet van ouderen belangrijk is, 

beeldvorming over ouder worden onvolledig is en meerdere dimensies kent, innovatie in de 

zorg inspiratie kan putten uit de platformeconomie, en tot slot waarden bespreken helpt om 

soms (lastige) keuzes te maken. Kortom: als maatschappij is ons een spiegel voorgehouden. 

Hoe (her)waarderen wij onszelf? Zoals Minkman omschreef: “De maatschappelijke opgave 

om zorg en ondersteuning voor ouderen te organiseren is te groot om er individueel mee 

bezig te zijn.” De jaarconferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ is hierom letterlijk 

waardevol gebleken. Op naar een bredere multidisciplinaire conferentie ‘Een nieuwe 
generatie ouderen(zorg)’? 

 

Auteurs 

De reflectie is geschreven door Oemar van der Woerd (promovendus bij Erasmus School of 

Health Policy & Management, vanderwoerd@eshpm.eur.nl) en Nick Zonneveld (senior 

onderzoeker bij Vilans en promovendus aan de Tilburg University, n.zonneveld@vilans.nl). 

 

 

 

Zet het vast in uw agenda: volgend jaar vindt ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ plaats 
op woensdag 25 november 2020! 
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