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 pensioenen, AOW, koopkracht 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 opgericht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond 31 december 2020 uit de volgende leden: Voorzitter: Alfons Leerkes,
Penningmeester : Rene Houkes, Secretaris : Ir. Hylke ten Cate en de Algemene
Bestuursleden: Prof. Dr. Erik Jan Meijboom, Mr. Martine Baay- Timmerman en Prof. Dr.
Erik de Graaff.
Het bestuur heeft in het afgelopen verslagjaar 11 maal vergaderd en wel op 5 februari, 2
maart, 28 mei, 29 juni, 13 juli, 14 juli, 4 augustus, 25 augustus, 25 september, 22 oktober
en 16 december. Vanaf 28 mei zijn alle vergaderingen in verband met Covid-19 digitaal
gehouden.
Voornaamste agendapunten waren verder professionaliseren van het Wetenschappelijk
Instituut, het opzetten van educatieve activiteiten en symposia, alsmede het opzetten en
monitoren van onderzoeken. Additioneel is er overleg geweest tussen bestuursleden
onderling over lopende projecten.
Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 zijn veel geplande activiteiten van
het Wetenschappelijk Instituut in 2020 weliswaar ontwikkeld en opgezet, maar in de
uitvoering verschoven naar 2021.

Onderzoek

In 2020 zijn de volgende onderzoeken gestart en/of gecontinueerd; LASA study, De
houdbaarheid van de AOW en alternatieve woonvormen voor ouderen.

Afgesloten zijn de volgende onderzoeken:
Effecten van strategische data-analyses en Micro targeting in politieke campagnes,
Ontwikkeling animatiefilm over ons pensioenstelsel, Onderzoek naar fouten in
berekeningen van individuele pensioenen en Onderzoek naar electorale posities.
Symposia en bijeenkomsten
Het geplande symposium “ De wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven” is
vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 vervangen door een webinar dat
begin 2021 zal worden gepresenteerd.
Onder het thema ‘De Wereld die we aan onze kinderen willen doorgeven’ is het
Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS in 2019 gestart met een reeks symposia over
actuele onderwerpen. Het eerste symposium heeft plaatsgevonden: op 16 november 2019
in het Beatrixgebouw in Utrecht. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag ziet het er
naar uit dat ook het geplande symposium van 2021 wordt vervangen door een webinar.
Vrouwen Netwerkdag 2021.
Oorspronkelijk gepland voor 2020 zal dit evenement waarschijnlijk in de 2 e helft van 2021
worden gehouden, tenzij de Covid-19 maatregelen dit zouden verhinderen.

Educatieve activiteiten

Na de ontwikkeling in samenwerking met de LOI en Pro Demos is, na een pilotfase,
inmiddels de kadertraining “ Inleiding in de politiek in Nederland” operationeel en kan
jaarlijks aan circa 60 cursisten worden gegeven.
In 2020 is de kadertraining voor 50PLUS politici in de Tweede Kamer ontwikkeld en zal
vanaf begin 2021 ( digitaal ) worden gegeven. Ook is de eerste aanzet gegeven voor een
soortgelijke cursus voor nieuwe vertegenwoordigers van 50PLUS in de gemeenteraden,
waterschappen en de provinciale staten. Naar verwachting is deze cursus vanaf medio
2021 beschikbaar.

Overige activiteiten

Er zijn vanuit het bestuur van het WI diverse contacten geweest met geïnteresseerden in
ons werk in binnen- en buitenland. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met de politieke
vertegenwoordigers van 50PLUS in de Eerste en Tweede kamer om te brainstormen over
de samenwerking en mogelijke nieuwe onderzoeksrichtingen.
Op 17 juni heeft de voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut, naar aanleiding van een
briefwisseling van de oud voorzitter van de vereniging 50PLUS en het ministerie van
Binnenlandse Zaken, een toelichting gegeven over de werkwijze en de besteding van de
door de overheid verstrekte subsidie door het wetenschappelijk Instituut aan een delegatie
van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder leiding van de directeur van de afdeling
Democratie en Bestuur, Rene Bagchus.

Organisatie
Het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut bestaat momenteel uit 6 bestuursleden, elk
met eigen expertise en ervaring. Momenteel kent het Wetenschappelijk Instituut 1
vacature voor een algemeen bestuurslid.
Den Haag,11 januari 2021
Alfons Leerkes,
Voorzitter Wetenschappelijk Instituut 50PLUS

