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Samen werken aan mooie invulling van leven senioren 
 

 
Of je net de vijftig gepasseerd bent of al geniet van je pensioen: als senior ben je van grote 
maatschappelijke toegevoegde waarde, vinden zowel Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van 
ANBO als Seada van den Herik, algemeen directeur van Onderlinge ’s-Gravenhage. Beide 
organisaties trekken samen op om van betekenis te zijn voor hun eigen leden en voor vijftigplussers 
in het algemeen. De directeuren van ouderenorganisatie ANBO en financiële dienstverlener 
Onderlinge ’s-Gravenhage vertellen hoe zij zich inzetten om voor de senioren in Nederland zaken 
beter geregeld te krijgen. 

Over nog geen twintig jaar bestaat Nederland voor de helft uit vijftigplussers. Dat dit de nodige 
vraagstukken en uitdagingen met zich mee gaat brengen, is geen verrassing. De vraag is: is 
Nederland er ook klaar voor?  

ANBO en Onderlinge ’s-Gravenhage werken samen  

Beide organisaties vinden het van groot belang om te kijken hoe je samen (met partners) het verschil 
kan maken. Ze stonden daarom onlangs ook samen op de 50Plusbeurs in Utrecht. Anneke Sipkens: 
“We moeten met elkaar heel goed kijken hoe we de samenleving vorm gaan geven. Hoe ga je straks 
ervoor zorgen dat iedereen een fijn plekje heeft om te wonen en iedereen een passende vorm van 
ondersteuning kan krijgen? We weten dat we echt een tekort gaan krijgen aan medewerkers in de 
zorg en dat er heel veel minder mantelzorgers zullen zijn, dus het wordt anders.” De organisaties 
hebben veel met elkaar gemeen, beide een ledenorganisatie, gericht op senioren met focus op 
wonen, werken en welzijn. Om er voor de senioren te zijn.  

Leven en ontwikkelen 

Keith Richards van de Rolling Stones zegt altijd: ‘I’m not getting old, I’m evolving’. Leven en 
ontwikkelen, daar gaat het om. Ongeacht je leeftijd kun je je blijven ontwikkelen en nieuwe dingen 
doen. Dat is een heel ander perspectief, ook voor de samenleving. Seada van den Herik: “Ik denk dat 
het meer betrekken van senioren een voordeel is voor iedereen. Mijn moeder werd een keer 
uitgenodigd door de gemeente. Toen kreeg ze de vraag: ‘Wat moeten wij meer doen voor de 
senioren?’ Voor mijn moeder was dit gewoon helemaal de verkeerde vraag. ‘Vraag aan mij wat ik 
nog kan bijdragen aan de samenleving’, was haar reactie. ” ANBO en OG richten zich op de vraag: 
hoe kun je, ook als je oud bent, perspectief houden en proberen om een mooie invulling te geven 
aan je eigen leven en dat van anderen?  



In de samenwerking bekijken ze op welke vlakken ze elkaar versterken. Het volledige interview van 
Anneke Sipkens en Seada van den Herik is te lezen via deze link. 

Anneke Sipkens is sinds anderhalf jaar directeur-bestuurder van ANBO, met 75.000 leden een van de 
grotere ouderenorganisaties van Nederland. Zij komen op voor de belangen van senioren in 
Nederland. Het voornaamste doel van de ANBO is om mensen te helpen met lang en gelukkig leven. 
Dat als je met pensioen bent je voldoende inkomen hebt, dat je fijn kunt wonen, dat je toegang hebt 
tot zorg en ondersteuning en heel belangrijk: dat je nog mee mag doen in de samenleving. 

Seada van den Herik is sinds vijf jaar directeur van Onderlinge ’s-Gravenhage (OG), een onderlinge 
waarborgmaatschappij die al ruim 125 jaar bestaat. Iedereen die bij OG een verzekering afsluit, is 
automatisch lid. OG heeft meer dan 215.000 leden en richten zich op mensen in de tweede 
levensfase. Voor hen wil OG de financiële buddy zijn op het gebied van wonen, werken en welzijn 
met financiële producten en diensten. 

 

 

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Axel de Boer, E axel.deboer@ogmail.nl,   

T 070 - 342 14 74. 


