
Inleiding

Het Wetenschappelijk Instituut van de 50PLUS-partij is een onafhankelijke
organisatie die zich richt op het ondersteunen van het politieke en ideologische
debat en biedt een platform aan wetenschappers die zich verdiepen in thema’s die 
belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, 
pensioenen en de gezondheidszorg. Wij verstrekken en financieren opdrachten voor 
onderzoek, organiseren symposia en cursussen en maken studiemateriaal.

Het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS streeft er naar een bron van kennis te zijn voor de 
50PLUS partij, maar ook voor andere organisaties die zich bezig houden met de belangen 
van senioren. In onderzoeken en projecten werken we samen met onafhankelijke 
onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten. Het 
wetenschappelijk Instituut van 50PLUS is op 18 oktober 2018 te Den Haag opgericht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur had op 31 december 2018 de volgende samenstelling: Voorzitter: Alfons 
Leerkes. 

Het bestuur heeft in het afgelopen verslagjaar ( 18-10-2018/ 31-12-2018) 3 maal 
vergaderd en wel op 18 oktober 2018, 19 november 2018 en 20 december 2018. 

Voornaamste agendapunten waren het inrichten van het nieuwe Wetenschappelijk 
Instituut, het opzetten van een plan voor het ontwikkelen van educatieve activiteiten en 
symposia, alsmede het opzetten van onderzoeken. 

Additioneel is er overleg geweest tussen de voorzitter van het wetenschappelijk Instituut, 
de partijvoorzitter van de vereniging 50PLUS en de vertegenwoordigers van 50PLUS in de
Eerste en Tweede Kamer om te komen tot een inventarisatie van mogelijke projecten voor 
het Wetenschappelijk Instituut in 2019.

Onderzoek, Symposia en Educatie

In 2018 zijn er vanwege het ontbreken van financiële middelen uitsluitend voorbereidende 
activiteiten geweest, alsmede de eerste verkennende gesprekken voor de noodzakelijke 
uitbreiding van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut. 

In het boekjaar 2018 is de door het ministerie van BzK toegekende subsidie aan de 
vereniging 50PLUS bedoeld voor de financiering van een wetenschappelijke 
neveninstelling gebruikt voor het oude Wetenschappelijke Bureau van 50PLUS. Om deze 
reden waren er voor het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS geen financiële middelen 
beschikbaar. 

Overige activiteiten

Naast de verkennende gesprekken over de uitbreiding van het bestuur en de gesprekken 
over mogelijke projecten in 2019 is er gewerkt aan de gewenste structuur van het 
Wetenschappelijk Instituut. Ook is de website voor het Wetenschappelijk Instituut opgezet.

Den Haag 10 januari 2019

Alfons Leerkes, 
Voorzitter Wetenschappelijk Instituut 50PLUS



 


