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Workshop:

“Wat doen we met onze oudjes?”

Context - Concept

Peter van der Veen

Inge Verlee

Context

Het aantal ouderen in Nederland zal in de volgende eeuw sterk 
toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er 
in 2040 per honderd personen 43 personen 65 jaar of ouder zijn. 
Het gevolg hiervan is dat de overheid steeds meer AOW-uitkeringen 
moet verstrekken.

Het zorgverzekeringsbedrijf IGRIS zegt dat zij de AOW goedkoper kan 
uitvoeren dan de Nederlandse overheid. Het belooft de overheid 
dat ze ouderen kan opvangen in een Afrikaans land (Gambia). De 
zorg is daar goedkoper, de leefomstandigheden voor de 65-plussers 
zijn beter en de voorzieningen kunnen gemakkelijker en efficiënter 
worden afgestemd op de vraag. 

Onderdeel van het aanbod is dat het bedrijf de AOW-uitkering van de 
overheid ontvangt (minus € 100 korting) en vervolgens de 
zogenaamde “opvangplicht” heeft voor de 65-plussers. De 65-
plussers zelf krijgen niet langer hun AOW-uitkering maar een 
bijdrage van € 15 per week
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TV fragment bekijken

“Wat doen we met onze oudjes?

Filmfragment van 4:35 min.

Debat

• Groep voorstanders

• Schrijf de argumenten 

voor IGRIS op

• Overleg van 5 minuten

• Eén woordvoerder 

heeft één minuut het 

woord

• Debat van maximaal 4 

minuten

• Groep tegenstanders

• Schrijf de argumenten 

tegen IGRIS op

• Overleg van 5 minuten

• Eén woordvoerder 

heeft één minuut het 

woord

• Debat van maximaal 4 

minuten
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Debat

• Twee schrijvers

• Eén schrijft de 

argumenten voor op

• Eén schrijft de 

argumenten tegen op

• Schrijf steekwoorden op

• Twee leden van de jury

• Bepalen welke persoon 

de beste debater is

Vragen?
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Debat

• Groep voorstanders

• Schrijf de argumenten 

voor IGRIS op

• Overleg van 5 minuten

• Eén woordvoerder 

heeft één minuut het 

woord

• Debat van maximaal 4 

minuten

• Groep tegenstanders

• Schrijf de argumenten 

tegen IGRIS op

• Overleg van 5 minuten

• Eén woordvoerder 

heeft één minuut het 

woord

• Debat van maximaal 4 

minuten

Regels

• Als je het woord hebt ga je staan

• Je krijgt het woord van de debatleider

• Als je klaar bent met praten ga je weer zitten

• Als de debatleider je afbreekt ga je zitten
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Nabespreking

4 VWO

Voorstanders van IGRIS Tegenstanders van IGRIS
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4 VWO

Voorstanders van IGRIS

• Welvaart in Enge zin

• Omslagstelsel – betaalbaar 

houden

• Kapitaaldekkingsstelsel

• Ruilen over de tijd

• Levensloop

Tegenstanders van IGRIS

• Welvaart in ruime zin

• Omslagstelsel – sociaal en 

rechtvaardig houden

• Kapitaaldekkingsstelsel

• Ruilen over de tijd

• Levensloop

Winnaar van het debat is…
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Bedankt voor jullie aandacht


