
Geachte raadsgriffier, 

 
In de bijlage van deze mail sturen wij u het ‘Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving’, en 
vragen wij uw hulp om het pleidooi onder de aandacht te brengen van de gemeenteraadsleden.  
 
In dit pleidooi staat wat nodig is van de landelijke en lokale overheid op verschillende gebieden om een 
ouderenvriendelijke samenleving voor elkaar te krijgen. De gebieden zijn aandacht, tijd en passende 
zorg, informele zorg, samenhang en afstemming en woonaanbod. Met alle partijen in de coalitie 

versterken we de gewenste beweging door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. 
En dragen we gezamenlijk bij aan de ouderenvriendelijke samenleving.  
 
Het pleidooi is ontstaan vanuit een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners. Kortom 
vanuit de ervaringen van de mensen zelf. Mensen die in de verschillende gemeenten van Nederland 
wonen, dus ook in uw gemeente. Meer dan 20 landelijk organisaties van verschillende partijen die met 

zorg te maken hebben, hebben meegewerkt aan het pleidooi. Het is daarmee een breed gedragen stuk 
dat gaat over de burger zelf en de zorg die zij wenselijk achten. 

 
Mogelijk zoeken lokale belangenbehartigers of adviesraden contact met de gemeenteraadsleden om 
punten uit dit pleidooi te bespreken. Wij willen aan de gemeenteraadsleden vragen om open te staan 
voor deze toenadering en samen te bespreken wat er binnen uw gemeente gedaan kan worden om te 
komen tot een meer ouderenvriendelijke samenleving. 

 

Bij voorbaat dank voor de moeite! 

 
Namens de coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving, 

 

Met vriendelijke groet, 

Manon Vanderkaa | directeur KBO-PCOB 

Tom Schoen | Manager eerstelijn en langdurige zorg Patientenfederatie Nederland 

 

 

               
 
Wij bestaan 25 jaar. Bekijk onze hoogtepunten in deze tijdlijn. 
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