
Stelling: 
Sociale dienstplicht  

Op 22 september begint de Week tegen Eenzaamheid. Aandacht voor 
dit probleem is nodig: van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen er 

bijna 900.000 zich eenzaam, bleek een paar jaar geleden uit onderzoek. 
Een mooi moment om een oud idee van stal te halen: sociale dienstplicht 

voor jongeren. Waardevol voor ouderen én jongeren. Of niet? >
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   is een goed idee
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Corina Gielbert is directeur van het 
Nationaal Ouderenfonds.

“Ik vind het op zich 

een goed idee, als 

jongeren maar vrij 

kunnen kiezen wat 

bij hen past. Wij 

geloven erg in het 

koppelen van jong 

en oud. Dat houdt ouderen jeugdig en 

geeft hen de kans om hun krachten te 

laten te zien. Ze hebben een bepaalde 

levenservaring, ze hebben tijd. Waarom 

vinden jongeren het leuk om met opa 

en oma iets te doen? Doodsimpel: 

omdat zij tijd hebben en het mogelijk is 

met hen dingen te doen die thuis niet 

gebeuren. Toen mijn dochter een maat-

schappelijke stage liep, gingen enkele 

van haar klasgenoten thee en koffi e 

schenken in verpleeg- en verzorgings-

huizen. Aan het eind vonden ze het 

allemaal een meer bijzondere ervaring 

dan ze hadden gedacht.

Komend jaar willen wij veel scholen 

aan ouderen en aan zorginstellingen 

koppelen. Ouderen hebben veel in huis 

als het gaat om knutselen, koken en 

tuinieren: vaardigheden die ons als jon-

gere generatie minder in het bloed zit-

ten. Er is bij FC Utrecht ook een oude-

renvak, een speciaal vak waar ouderen 

met hun kleinkinderen veilig kunnen 

zitten. Heel wat jongeren vinden het 

leuk om dat met ouderen te doen.

Er zijn 200 duizend ouderen die maar 

één keer in de vier weken een sociaal 

contact hebben. Dat kun je je bijna niet 

voorstellen. En eenzaamheid is ziekma-

kend. Volgens onderzoek leidt het tot 

hoge bloeddruk en tot depressie. Het is 

een probleem van de toekomst. In 

2040 is één op de negen Nederlanders 

ouder dan tachtig.”

Johan Goossens geeft les op een 
ROC in Amsterdam. Daarnaast is hij 
cabaretier. Over zijn ervaringen op 
school schreef hij columns.

“Het is voor ieder-

een nuttig om een 

dagje mee te 

draaien in de oude-

renzorg, maar het 

verplicht stellen 

van vrijwilligers-

werk vind ik een gek ding. Daar ben ik 

helemaal niet voor. 

Ik denk wel dat het goed is voor leerlin-

gen om te zien wat er speelt in de 

wereld, maar veel leerlingen hebben 

genoeg aan hun eigen problemen. Het 

is zo’n vervormd beeld: ouderen zijn 

zielig en jongeren moeten helpen. 

Maar veel jongeren hebben het 

behoorlijk zwaar: dat gaat van schul-

den hebben tot uit een gebroken gezin 

komen. Eerlijk gezegd vind ik het soms 

bijzonder dat ze überhaupt naar school 

komen. Er zijn genoeg jongeren van 

wie ik denk: jij moet je eerst maar met 

jezelf bezig houden. Dat is een beetje 

afhankelijk van de opleiding; het mbo is 

groot. Maar hoe lager het niveau, hoe 

minder gemotiveerd de leerlingen zijn 

en hoe meer je zit tussen mensen met 

sociale problemen.

Eenzaamheid onder ouderen is een 

probleem van de hele maatschappij, 

niet van jongeren. Bovendien moet je 

wat met ouderen hebben. Zelf heb ik 

ook niet zoveel met bejaarden. Ik denk 

wel dat veel leerlingen bij hun opa en 

oma op bezoek komen, of dat die zelfs 

bij hen in huis wonen. Dat gebeurt 

zeker bij mensen die niet uit de Neder-

landse cultuur komen. Bejaardenhuizen 

zijn toch vooral een Nederlandse oplos-

sing. Surinaamse kinderen bijvoorbeeld 

gaan iedere week wel één of twee keer 

naar hun oma toe.”

ZIEKMAKEND VERVORMD BEELD

‘Er zijn 200 
duizend ouderen 
die maar één keer 
in de vier weken 

een sociaal 
contact hebben’
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“De maatschappe-

lijke stage op mid-

delbare scholen van 

nu is een ongeloof-

lijk slap aftreksel 

van het idee dat ik 

had, toen ik in 1992 

in de Tweede Kamer een motie 

indiende. Ik heb er de afgelopen jaren 

weer stukken over geschreven omdat ik 

dacht: een sociale dienstplicht is 

belangrijk als je kijkt naar de proble-

men in de samenleving. Allereerst is 

het een ongeloofl ijk goed integratie-

instrument: als je het goed opzet, krijg 

je jonge vrouwen en mannen van alle 

kleuren en achtergronden bij elkaar. 

Bovendien disciplineert het. Alleen wil 

de politiek er niet aan. 

Tegen mij werd gezegd: kunnen jonge-

ren wel met oudere mensen omgaan? 

Hoezo niet? Tijdens de militaire dienst-

plicht hebben wij mariniers geleerd om 

met vlammenwerpers mensen uit te 

roken. Dat konden we ze wel leren, 

maar we kunnen ze niet leren om de 

billen van oude mensen te wassen?

Je moet niet zeggen dat alle jongeren 

de zorg in moeten. Je moet sectoren 

bedenken: het milieu, de politie, de 

blindenbibliotheek, voorlezen aan 

ouderen. De politiek wil alleen geen 

verplichting. Dan zeg ik: waarom niet? 

We hebben de plicht gehad om in 

dienst te gaan omdat de vijand uit het 

oosten zou komen. Nu hebben we een 

zorgvijand die we moeten aanvallen. 

Toen ik mijn motie indiende, werd ook 

gezegd: jongeren hebben geen tijd. Dat 

is fl auwekul. Ze gaan allemaal met een 

backpack de wereld rond, dus ze heb-

ben tijd genoeg.”

Linda Duits is een sociaalweten-
schapper die veel publiceert over 
populaire cultuur. Ze is verbonden 
aan de Universiteit Utrecht.

“Ik denk dat het 

goed is voor zowel 

jongeren als oude-

ren. Je kunt ze goed 

matchen: iemand 

die goed kan scha-

ken, kun je koppe-

len aan iemand die dat wil leren. Zo 

kun je allerlei verbanden maken. En ver-

geet niet: veel jongeren zijn ook een-

zaam, he. Jongeren in de puberteit heb-

ben allerlei problemen waarover ze 

met hun ouders niet goed kunnen pra-

ten, maar vaak wel met een generatie 

die weer ouder is.

Ik ben erg voor het idee om vóór je gaat 

studeren een periode in de maatschap-

pij rond te lopen. Als je jong bent, weet 

je vaak helemaal niet wat je wilt. Jon-

geren uit gegoede milieus nemen vaak 

een ‘gap-year’ en gaan reizen. Maar 

jongeren met minder geld rollen zo het 

onderwijs binnen.

In Duitsland had je een maatschappe-

lijke stage als vervanging van de mili-

taire dienstplicht. Een vriend van mij 

heeft dat nog gedaan. Hij heeft als Ber-

lijner in Nederland met hiv-patiënten 

gewerkt. Als je een sociale dienstplicht 

invoert, moeten jongeren ook echt in 

een maatschappelijke organisatie mee-

werken, zoals bij De Zonnebloem of het 

Aidsfonds. Ik zou niet willen dat jonge-

ren even een paar uur met oma gaan 

wandelen. Dan is de eenzaamheid niet 

weg. Die bestrijd je door een betekenis-

volle relatie aan te gaan. Heel veel vrij-

willigerswerk zit in wat we de affec-

tieve zorg noemen: zorg gericht op 

emoties en gevoelens. Dat wordt in 

onze maatschappij niet betaald, maar 

wel erg gewaardeerd.”

Daniëlle Swart werkt bij Vereniging 
Het Zonnehuis. Samen met de 
Leyden Academy brengt deze 
vereniging studenten van zorgoplei-
dingen met ouderen in contact.

“Vereniging Het 

Zonnehuis en Ley-

den Academy rich-

ten zich op vernieu-

wing in vooral het 

zorg- en welzijnon-

derwijs op mbo en 

hbo. Dat doen wij door jongeren na te 

laten denken over de ouderenzorg voor 

later. Ik merk dat met name voor jonge 

mensen de ontmoeting met ouderen 

wezenlijk is. Onbekend maakt onbe-

mind. Dat steken we vooral projectma-

tig in: door middel van interviews met 

ouderen, door fi lmpjes te maken en 

door bijzondere activiteiten, zoals gast-

lessen in de klas. Zo zien ze wat oude-

ren bezighoudt en leren ze aspecten als 

eenzaamheid kennen. Daar kun je niet 

vroeg genoeg mee beginnen.

Als een sociale dienstplicht vanuit een 

positieve insteek wordt opgezet, lijkt 

mij dat een goed idee. Maar als je 

ongemotiveerde studenten of mede-

werkers in de zorg moet gaan neerzet-

ten, is dat vaak vechten tegen de bier-

kaai. Wel denk ik dat het goed is dat 

jongeren de ouderensector leren ken-

nen. Want niemand ontkomt aan het 

ouder worden. De één is gezegend om 

tot zijn negentigste thuis te wonen, de 

ander krijgt te maken met dementie-

zorg of een verpleegtehuis. 

Jongeren zeggen vaak: ik heb niet veel 

met ouderen. Maar onlangs hadden we 

een pilot ‘verhalen ophalen’.Studenten 

van een mbo- en hbo-opleiding gingen 

langs bij een dagopvang van Suri-

naamse ouderen, Kraka-e-Sewa in 

Amsterdam. Die studenten zeiden na 

afl oop: dit was veel leuker dan gedacht. 

Het was één dolle boel die middag.”

TIJD GENOEG AFFECTIEVE ZORG ONTMOETING

Ton de Kok is oud-Kamerlid voor 
het CDA en nu docent godsdienst-
fi losofi e aan een lyceum in Amster-
dam. Hij pleit al langer voor een 
sociale dienstplicht.

OPINIE
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