Het Intergenerationeel Overleg
Het Intergenerationeel Overleg is een informeel netwerkje van bij gênerationele problemen
betrokken mensen uit verschillende hoeken van de samenleving. In wisselende samenstelling,
en al naar gelang men er zin in heeft, wordt er zonder politieke bindingen nagedacht en
gediscussieerd over de vraag hoe het ‘samen’ weer in de samenleving terug gebracht kan
worden.
Een en ander leidde tot het sturen in mei 2008, augustus 2012 en september 2013, van ‘open
brieven’ naar ‘de politiek’. In 2008 was het nog naar alle Kamerleden, later beperkten we het
tot de fractievoorzitters. In deze brieven onderwierpen we de problemen aan een grondige
analyse en droegen voorstellen voor oplossingen aan. Ook nam het Intergenerationeel Overleg
onder meer deel aan gespreksbijeenkomsten van het Nederlands Gesprekscentrum.
Waar gaat het ons om? In een tijd van vergrijzing zouden de generaties elkaar niet in de haren
moeten vliegen, maar er samen in slagen elkaar een welvarende toekomst te bezorgen. Daar
zouden we althans slim genoeg voor moeten zijn, want we zijn rijk genoeg. Volgens het
Intergenerationeel Overleg is het gewenst om met een integrale aanpak op een gênerationeel
rechtvaardige manier vragen op te lossen als:







Zouden zorg, werkloosheid, en betrokkenheid niet voor een ieder renderend opgelost kunnen
worden?
Beleggen pensioenfondsen in de concurrentie van bedrijven die de fiscaal onbelaste
aanvullende pensioenpremies betalen?
Doen consumenten verstandig zuinig hun inkopen bij niet-beursgenoteerde bedrijven terwijl ze
van de rendementen op de pensioenbeleggingen bij de concurrenten van deze bedrijven die
wel op de beurs genoteerd zijn een goed pensioen verwachten?
Gaat de van belastingheffing vrijgestelde pensioenkapitaalexport ten koste van de eigen
economie?
Is het mogelijk door de fiscaal onbelaste pensioenpremie met de fiscaal onbelaste
hypotheekrente te combineren en daardoor wonen goedkoper te maken?
Zouden er, met aan de ene kant een overvolle Randstad, en aan de andere kant een
leeglopend platteland, ook creatievere oplossingen denkbaar zijn dan huurverhogingen?

Momenteel wordt er gewerkt aan het verder formaliseren van het Intergenerationeel Overleg
met als doel te komen tot een samenwerkingsverband dat gaat adviseren over, werken aan,
onderzoeken naar, en begeleiden van, het vergrijzingklaar maken van de samenleving. Want
het Intergenerationeel Overleg is van mening dat door om te denken, om het op zijn Duits te
zeggen, naar de veranderende omstandigheden van een vergrijzende samenleving en door de
problemen integraal aan te pakken, een toekomst op menselijke maat mogelijk is. Mits dit
gebeurt vanuit de gedachte dat het de jongere generaties mogelijk gemaakt moet worden aan
de verwachtingen van de oudere generaties tegemoet te komen om op deze manier het samen
in de samenleving terug te brengen.

