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Dr. Rally Rijkschroeff was in de jaren zeventig en tachtig betrokken bij het IWA als universitair docent.
Tot in de jaren negentig maakte hij deel uit van de Faculteit der pedagogische en onderwijskundige
wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1989 op de dissertatie
Ondersteuning van participatie in de geestelijke gezondheidszorg, Amsterdam: Platform GGZ
Huidige werkzaamheden
Op dit moment is hij directeur onderzoek bij het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht en houdt zich bezig
met beleidsstrategisch onderzoek, toekomstonderzoek, kwaliteit van zorg en patiënten- en
consumentenbeleid. Hij voerde samen met Majone Steketee (zie hierna) het inspectieonderzoek uit
naar ketenkwaliteit van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties (naar
aanleiding van de noodlottige brand in Roermond) en was onder meer
projectleider van het onderzoek in opdracht van de Tijdelijke Commissie
Onderzoek Integratiebeleid.
Een recent onderzoek
Een spraakmakend voorbeeld van recente inspanning is het
toekomstonderzoek Zorg voor later dat in december 2006 is aangeboden
aan Rinnooy Kan in zijn hoedanigheid als voorzitter van de SER:
Nederland telt volgens de voorspellingen van het CBS in het jaar 2050 circa
vier miljoen 65-plussers. Over een kleine 45 jaar hebben we dus te maken
met een verdubbeling van het huidige aantal. Maar de voorspellingen gaan
nog verder. Van de vier miljoen ouderen zijn in 2050 1,3 miljoen personen
hoogbejaard: tachtig jaar en ouder. 'Vergrijzing' is de aanschouwelijke
omschrijving voor deze demografische ontwikkeling. Gezien het verwachte
aantal hoogbejaarden spreken we zelfs van een dubbele vergrijzing. De
vraag is nu, of deze vergrijzing een probleem vormt of juist kansen biedt.
In Generatie op komst wordt bekeken hoe we kunnen omgaan met de
aankomende generatie ouderen. Er is een groot potentieel aan talent en
maatschappelijk kapitaal. Deze nieuwe generatie articuleert wensen en
behoeften naar maatschappelijke ondernemers: woningcorporaties,
verzekeraars, zorgaanbieders en (financiële) dienstverleners. Het is de kunst
deze wensen, samen met het talent en kapitaal van de generatie op komst,
te verzilveren.
Dit boek opent de weg naar een omslag in ons denken over ouderen, gezondheid, participatie en
arbeidsmarkt, en ondernemerschap. De auteurs bespreken hoe de combinatie van cultuurverandering,
kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt en meer dynamiek in de zorg een nieuw sociaal contract kan
opleveren dat een verbond tussen generaties mogelijk maakt.
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