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Aan het werk!  
Door: Staf Depla  PvdA Wethouder  (portefeuille Werk, Economie en Beroepsonderwijs)    

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte 
bekend dat de werkloosheid de laatste maanden het 
sterkste gedaald is sinds 10 jaar. Geldt dat juichende 
bericht ook voor oudere werkzoekenden? Helaas. Extra 
inzet blijft nodig om ouderen, die nog graag mee willen 
doen een kans te geven. Daarover ging het gesprek op de 
senioreninloop van de PvdA in mei. 

Baan kwijt, veel meer kwijt 
Iedereen kent de verhalen. Je bent 55. Doet je werk naar 
ieders tevredenheid. Dan gaat je bedrijf failliet. Ineens 
lijk je waardeloos. Je bent je baan kwijt. Maar ook je 
collega's. Je zelfvertrouwen. En je inkomen. De eerste 

jaren is er WW. Later in de bijstand zijn de eindjes moeilijk nog aan elkaar te knopen. Gelukkig 
hoef je niet meer je eigen woning op te eten.  

Wat helpt? 
Hoe kom je als 55-plusser nog aan de bak? Werkgevers krijgen tot 7000 euro belastingkorting als 
ze er een in dienst nemen. Maar het is vooral ook een kwestie van mentaliteit. Werkgevers zouden 
de waarden van ouderen in het bedrijf moeten zien. Zo heeft BMW haar productielijn aangepast 
zodat 50+ers wel mee kunnen doen. Deze lijn blijkt even winstgevend. 
Extra aandacht en persoonlijke ondersteuning hoe in deze tijden succesvol te solliciteren blijkt 
ook erg effectief. Een les die het UWV zich ter harte mag nemen. 

Positieve signalen 
Het aantal 50+-ers dat werkt is de laatste 10 jaar gestegen van 1.7 naar 2.7 miljoen mensen. De 
laatste maanden is het aantal ouderen dat zijn baan verliest fors afgenomen. De sterkste afname 
van het aantal werklozen is in de groep 45+-ers. Kortom, de leeftijd dat je te oud bent stijgt. Bij 
NedCar in Born krijgen 50+-ers nu ook een kans. 
Hoopvolle berichten. Maar voor mensen die met de VUT zijn en de AOW-leeftijd naar achteren 
zien schuiven, is dit geen oplossing. De 150 miljoen die beschikbaar is om dit financiële gat te 
dichten moet wel bij deze mensen terecht komen.  

Staf Depla 

Wethouder Eindhoven 
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Op de koffie bij….. Huub Vossen 
Door: Albertien Schoots Lid werkgroep Senioren PvdA   

Hoe drink je je koffie ? 
Zwart. 

Waarom ben je lid van de PvdA geworden ? 
Bij mij staat het begrip solidariteit daarin centraal. Ik 
heb in mijn jeugd in Buenos Aires gewoond. Daar heb 
ik als jongen van een jaar of negen moeten bikkelen om 
te overleven tussen mijn leeftijdsgenoten. Ook zag ik 
daar volop wat armoede is. Toen ik met mijn ouders 
later naar Nederland verhuisde was dat ook niet echt 
makkelijk voor me. Opgroeiend in Hilversum leerde ik 
de PvdA kennen. 

Kan je iets vertellen over je politieke 
carrière? 
In de jaren 60 ben ik politiek actief geworden. De PvdA had toen een duidelijk beeld van de 
toekomst. Drees had gezorgd voor de oudedagsvoorziening; er was een goede ziektewet. 
In Sint Oedenrode heb ik lang gewoond. Daar zat ik in de jaren 70 – 80, als afdelingsvoorzitter, in 
een klankbordgroep die ons raadslid ondersteunde.  

En markante punten in je werkbare leven? 
Ik werk nog steeds! Heb bij Philips gewerkt van 1960 tot ‘85. Toen ik, op mijn vijftigste, net als 
veel anderen, daar weg moest ben ik zelfstandige geworden en heb samengewerkt met 
adviesbureaus en lesgegeven in bedrijfscursussen. Daarnaast heb ik ook veel 
reorganisatieprocessen mogen begeleiden. Van mijn vijftigste tot mijn zestigste heb ik heel hard 
gewerkt, geleefd als een topsporter. Daarna ben ik kalmer aan gaan doen, maar aan de gang 
gebleven. 

Hoe zou je jezelf willen typeren 
Ik ben nog steeds een zeer actief persoon, met een duidelijke mening. Ik ben nog steeds bezig met 
een aantal projecten. Zo heb ik de afgelopen twee jaar Rietveld meubels gemaakt. 

En met de Politiek, wat nu?  
Ik weet eigenlijk niet precies waar de PvdA van nu naar toe wil; mis een authentieke geluid! We 
moeten mensen weerbaarder maken. Problemen moeten we van onderaf regelen. Zorgen voor die 
1,2 miljoen mensen die het moeilijk hebben. Iedereen moet meekunnen komen; zeker als ze zelf 
hun best doen. 
Ik hoor te weinig over wat er in de wereld gebeurt. Van het landbouwtijdperk van vroeger zitten 
we nu in het wetenschapstijdperk. Binnenkort leeft meer dan tweederde van de mensheid in de 
stad. We moeten meer bezig zijn met hoe ziet de samenleving eruit waarin bijna iedereen in de 
stad woont. 
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(vervolg op de koffie bij Huub Vossen)  
Ook het beeld van de oudere moet nodig bijgesteld worden. Bij 67 jaar houdt het leven niet op. 
Ouderen blijven actiever en daar moeten we ook met het bouwen rekening mee houden. Zij 
hebben daardoor zeker niet genoeg aan een twee-kamer woninkje. 
Daarom ben ik ook actief geweest in het onderzoek dat we binnen de senioren inloop hebben 
gedaan naar ouderen en wonen.  

Ouderen eerst? 
Door: Mary Fiers Voorzitter PvdA Eindhoven  

“Het draait om ouderen komende verkiezingen” kopte de Volkskrant recent. 
Wat mij betreft niet. Vast geen populair standpunt in een seniorenbulletin. 
Dat vraagt dus een toelichting. 

Begin dit jaar schreef het Centraal Bureau voor de Statistiek dat jongeren de 
hoogste kans op armoede hebben en ouderen de laagste. De vraag is dus 
wanneer de eerste jongerenpartij in Eindhoven ten tonele verschijnt? De 
senioren hebben inmiddels al lang een eigen partij in Eindhoven.  

Wat mij betreft moeten de verkiezingen juist niet gaan over jong tegenover oud, maar gelijke 
kansen voor iedereen. Jong én oud. Er zijn oudere Eindhovenaren die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken en dat moeten krijgen. En datzelfde geldt voor jongeren.  

Waarom dan toch die verdere versnippering? Misschien gaat de fietsersbond wel mee doen aan de 
verkiezingen? Of de ANWB? Je bent als kiezer toch meer dan alleen een senior of een jongere? 
Meer dan alleen een fietser of een automobilist?  

Die opkomende deelbelangen hebben ook te maken hebben met het afnemend vertrouwen van 
mensen in de traditionele politieke partijen.  Hoe het politieke landschap eruit gaat zien na de 
verkiezingen? Wie het weet mag het zeggen. lk ben oprecht benieuwd naar uw mening. Laat van u 
horen dus.... Mail of bel me gerust. 

Mary Fiers 

☎  06 46855093  
mary@pvda-eindhoven.nl 
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Wat vindt u van de zorg in Eindhoven?  
De afgelopen tijd is er ook in Eindhoven in de zorg en 
welzijn veel veranderd. En gingen aanvragen voor de 
WMO via WIJ-Eindhoven. 

Wij zijn erg benieuwd naar uw eigen ervaringen. Wat ging 
goed, wat kan beter? Door uw ervaringen te delen, helpt u 
de zorg in Eindhoven vooruit. U kunt uw verhaal doen via 
de website meldpunt040.nl, met een mail naar 
meldpunt040@gmail.com of telefonisch via 06-52114589 


mailto:mary@pvda-eindhoven.nl
http://meldpunt040.nl
mailto:meldpunt040@gmail.com
http://meldpunt040.nl
mailto:meldpunt040@gmail.com
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Seniorenhuisvesting 
Door: Johan Bekema Lid werkgroep senioren en wonen  
  
Heel veel senioren (ruim 60%) overwegen om verschillende redenen te verhuizen naar een 
kleinere, betaalbare en seniorengeschikte woning. Het liefst in de vertrouwde buurt.  
En maar ongeveer 15% doet het ook echt en dan vaak veel later of zelfs te laat. Doordat mensen 
steeds ouder worden en er veel meer ouderen komen neemt dit probleem alleen maar toe. 
Hoe komt dat? 

Te weinig betaalbare huurhuizen 
De voornaamste reden is simpelweg dat er een groot tekort is aan geschikte huurhuizen. 
Vooral tussen € 600 en € 1000 huur per maand. En dan zouden ze gelijkvloers en veilig moeten 
zijn en twee slaapkamers moeten hebben. Dit huisvestingsprobleem is niet nieuw, maar wordt 
steeds nijpender. En…..er wordt nog niet genoeg aan gedaan. Haast is geboden. Een aantal leden 
van de werkgroep senioren en wonen van de PvdA-Eindhoven heeft dit recent ondervonden in 
een zoektocht naar de woonwensen van senioren in Eindhoven. Deze zoektocht liep via senioren, 
ouderenorganisaties, gemeenteraadsleden, 
woningbouwverenigingen en bewonersverenigingen naar 
huurdersverenigingen en ouderenbonden. 

Voldoende sociale huurwoningen 
Onze conclusie is dat het aantal sociale huurwoningen nu en 
in de toekomst in Eindhoven (op basis van de huidige 
bevolkingsprognoses) voldoende is. Wel zijn de woningen 
vaak te groot. De gemiddelde bezetting per woning is 1,5 
persoon. Het splitsen van sociale huurhuizen kan een 
oplossing zijn. In ieder geval moeten veel woningen  
ouderenproof worden gemaakt. 

Wat overal en altijd om de hoek komt kijken is de absolute 
noodzaak van een leefbare buurt en voldoende zorg. Dus 
behalve de stenen is ook het welzijn van de mensen in de 
wijken een belangrijk punt van zorg tegen dreigende 
eenzaamheid, verloedering en werkloosheid. 
Ouderen die ondersteuning zoeken bij de oriëntatie op een 
eventueel ander huis, komen vaak terecht in een doolhof.  

Probeer het eens via de gezamenlijke website van de 
Eindhovense Woningbouwcorporaties 
ikzoekeenwoningineindhoven.nl of bij de website van 
Wooninc/Vitalis  speciaal voor senioren in Eindhoven en 
omgeving woonincplusvitalis.nl.  
Wil je ons een tip/suggesties geven? Dat kan via 
senioren@pvda-eindhoven.nl
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Colofon 

Het Senioren Bulletin wordt 
uitgegeven door de PvdA-
Eindhoven. Het Senioren Bulletin is 
bedoeld voor alle senioren in 
Eindhoven.


Verschijnt: 2 á 3 keer per jaar 
Oplage: 4.000 exemplaren 

Redactie: leden van de werkgroep 
Senioren.

Koffie-inloop  
1ste dinsdag van de maand van 
10:00 tot 12:00 uur.


Honk PvdA Eindhoven 
Boschdijk 127C (ingang via trap 
naar kelder ateliers, gelegen aan 
parkeerplaats achterzijde 
flatgebouw) 
5612 HB Eindhoven


Contact 
Werkgroep Senioren 
E-mail: senioren@pvda-
eindhoven.nl
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