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In opdracht van de nieuwe politieke partij OokU is er een onderzoek uitgevoerd onder 50 plussers
over de relatie tussen politiek en ouderen. In totaal zijn er ruim 900 personen ondervraagd die
boven de 50 zijn en (bij de eerste vraag) door meer dan 1200 personen.
Bijgaand treft u de tabellen aan. De eerste vraag is –ter vergelijking- ook gesteld aan de personen
onder de 50 jaar.
De belangrijkste resultaten zijn:
-

Uit de onderstaande tabel blijkt dat een grote meerderheid van de ouderen vinden dat de
huidige partijen/ de vakbeweging te weinig doen voor ouderen. De personen onder de 50
jaar vinden dat beduidend minder
Leeftijd

Eens met de stelling:

Allen
<50

>50

Rekening van de crisis wordt vooral bij de ouderen gelegd

36%

27%

56%

Ik maak me zorgen over mijn financiële toekomst

52%

49%

60%

Ik denk dat we het dieptepunt van de crisis nog niet hebben gehad

47%

43%

58%

De komende 10 jaar zal op veel pensioenen worden gekort

56%

58%

51%

De pensioenleeftijd zou binnen 5 jaar naar 67 jaar opgetrokken moeten worden

46%

47%

42%

Ook de ouderen zullen in de toekomst een groter deel van hun inkomen aan zorg
dienen te besteden

51%

54%

42%

De huidige partijen doen veel te weinig voor ouderen

54%

47%

71%

De vakbeweging doet veel te weinig voor ouderen

44%

35%

65%

Als ik zie wat ze in Den Haag aan het doen zijn, voel ik me machteloos

69%

67%

74%

- Een meerderheid van de ouderen vinden dat de rekening van de crisis vooral gelegd wordt
bij de ouderen. En zij maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Ook de meerderheid
denkt dat we het dieptepunt van de crisis nog niet hebben gehad.

- 74% van de ouderen (en 67% van de burgers onder de 50 jaar) voelen zich machteloos over
wat men doet in Den Haag.
De reactie op het feit dat personen met alleen AOW in koopkracht het komende jaar het meest
achteruitgaan wordt in grote meerderheid negatief door de ouderen gereageerd. 79% vindt dat het
teruggedraaid moet worden.
Driekwart van de 50 plussers vinden dat de betrokkenen in opstand zouden moeten komen tegen
het korten op bedrijfspensioenen. Een even hoog percentage beoordeelt het positief dat een
aantal gepensioneerden een proces willen gaan voeren tegen het pensioenfonds en de
toezichthouder.
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De helft van de 50-plussers vindt het een goed idee als een nieuwe ouderenpartij aan de
verkiezingen gaat meedoen. Van deze groep geeft 4% aan dan zeker op die partij te zullen gaan
stemmen en 17% geven die partij een (vrij) grote kans op een stem.
Hoe het werkelijk zal gaan als er een nieuwe ouderenpartij aan de verkiezingen meedoet hangt af
van de verdere invulling (lijsttrekker en programmapunten), maar deze uitspraken wijzen op dit
moment wel dat er een duidelijke electorale potentie is voor een dergelijke partij. De uitspraken op
dit moment zouden omgerekend wijzen op 2 à 3 zetels en een potentie van 8 à 10 zetels.

Dit onderzoek bevestigt het beeld dat ook bij andere onderzoeken naar voren komt, nl. de
manifeste en latente onvrede van burgers over de overheid/Den Haag. Vooral als er onzekerheid is
over de eigen inkomsten en het gevoel is dat de overheid daar een rol bij speelt, is de ervaring dat
kiezers zich daar niet alleen fel tegen keren, maar het ook gevolgen heeft voor de politieke
voorkeuren. Zo konden we in 1994 al zien dat in een heel korte tijd twee ouderenpartijen meer dan
10% van de oudere kiezers achter zich kreeg (en 7 zetels in de Kamer kregen). We zijn nu meer dan
15 jaar later en de huidige generatie 50plussers bestaat uit kiezers die een grotere historie hebben
van een verandering in politieke voorkeur. Dat is uit de volgende tabel goed op te maken:
Stemde in het verleden vaak op die partij en geeft nu aan de kans klein te achten
in de toekomst nog op die partij te stemmen

Allen

CDA

47%

D66

47%

PvdA

45%

SP

39%

VVD

34%

Groen Links

28%

Verwacht mag worden dat als, na het bekend worden van de gevolgen van de plannen van het
nieuwe kabinet voor de koopkracht van bepaalde groepen mensen en/of na de implementatie van
de plannen de (electorale) reacties van de oudere kiezers ingrijpend zullen zijn. In welke mate dat
zich zal richten op een nieuwe partij hangt sterk af van lijsttrekker van die partij, de voornemens en
de media-aandacht. Ook zou het kunnen zijn dat andere partijen, met name partijen die nooit
regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen, aantrekkingskracht op de oudere kiezers krijgen.
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