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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van
gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 45
zondag 19 december 2021

1

Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers
Landelijke crisisdienst Rode Kruis en Hulpbrigade Corona vrijwilligersorganisaties
Het Rode Kruis heeft een hulplijn (070-4455888) waar nu gemiddeld 2000 telefoontjes per
dag binnenkomen. Er komen zorgelijke berichten binnen, bijvoorbeeld de wijkverpleging
terminale zorg is aan het afschalen. In een regio wordt er geen hulp thuis meer geleverd.
Gemeenten zijn verplicht zorg te leveren, sommige gemeenten gaan een whatsapp hulplijn
openen, de nood is hoog.
De vragen die bij het Rode Kruis binnenkomen zijn vragen over zorg en praktisch hulp. De
vrijwilligers van het Rode Kruis die praktisch hulp geven worden nu ook ingezet voor
zorgvragen. De vraag aan de landelijke vrijwilligersorganisaties is of zij vrijwilligers weten
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die de praktische hulp kunnen overnemen. Voor kortdurende hulp is het nog te regelen
voor het Rode Kruis, maar langdurige hulp niet meer.
De vraag aan onze lid-organisaties is of zij in hun eigen geleding willen vragen of er hulp
beschikbaar is. Als er vrijwilligers op reageren, is het de bedoeling dat de contactpersoon
van deze organisatie doorgeeft aan het Rode Kruis dat zij vrijwilligers beschikbaar hebben
(YBreedijk@redcross.nl). Het Rode Kruis neemt dan contact op met deze
contactpersoon. Lukt het de contactpersoon niet om de coördinatie op zich te nemen,
dan kan de vrijwilliger gevraagd worden zich aan te melden bij ‘Ready to help’
De vrijwilliger geeft aan voor welke taken hij/zij beschikbaar is, in welke woonplaats en op
welke dagen/momenten.
De hulpvraag betreft vaak boodschappen doen, vervoer naar afspraak testlocatie of
medisch specialisme, incidenteel uitlaten van de hond of een pakketje retourneren. Ook
kan het gaan om schrijnende eenzaamheid, meedenken met de problemen die ontstaan
zijn door corona. In eerste instantie wordt door het Rode Kruis geregeld dat een coach
terugbelt, of wordt een telefooncirkel aangeraden. Als er aangegeven wordt dat men
iemand wil ontmoeten voor een gesprek, dan kan een vrijwilliger deze hulp bieden.
De huidige problematiek is dat er veel organisaties reguliere vrijwilligerswerk bieden en
door corona er hulpvragen bijkomen. Voor bezoek geldt dat de regels op de site van de
overheid nauwkeurig gevolgd moeten worden.
In deze uitzonderlijke situatie wil het Rode Kruis een beroep doen op ons. Daarom vraag
ik u met klem om te informeren bij uw organisatie of die mogelijkheid aanwezig is. Het is
zo belangrijk dat we zorg voor elkaar hebben in deze lastige periode.
Aanmelden als organisatie die vrijwilligers beschikbaar heeft bij Yvonne Breedijk
(YBreedijk@redcross.nl). Als de oproep door u wordt gedaan om vrijwilligers te werven,
zonder dat uw organisatie zich daarmee wil bemoeien, vraag dan om via ‘ready to help’
zich aan te melden (zie link hieronder).
MvdH
https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/steun-mettijd/ready2help/?gclid=EAIaIQobChMI9o_OgvLl9AIVAtN3Ch089Ar8EAAYASAAEgJYXPD_BwE
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Persbericht: Regeringscoalitie heeft geen oog voor
inkomenspositie ouderen
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat het kabinet snel
duidelijk moet maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de
koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met
7,5% omhoog, de AOW niet.
Lees hier het persbericht dat de gezamenlijke ouderenorganisaties eerder deze
week hebben uitgestuurd.
Naar aanleiding van het persbericht is er aandacht aan besteed in de volgende media:
Algemeen Dagblad en de regionale kranten die onder het AD vallen
Diverse kranten op basis van een ANP-bericht

Ouderen: niks bijgeschreven, wel afgeschreven
Deze week werd met veel bombarie dan eindelijk een coalitieakkoord gepresenteerd:
‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’.
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Een fraaie titel die van alles belooft. Maar niet waarmaakt. Niet zo verrassend natuurlijk
voor een kabinet dat feitelijk hetzelfde is als het kabinet dat begin dit jaar nog met grote
woorden aftrad vanwege de toeslagenaffaire. Een kabinet dat blijkbaar vooral omziet naar
zichzelf en vooruitkijkt naar de eigen toekomst. Er wordt in ieder geval niet echt omgezien
naar senioren. Wellicht omdat die niet zo veel toekomst meer hebben om naar vooruit te
kijken?
Senioren bungelen al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. En in plaats van daar
eindelijk eens verandering in aan te brengen, laat het kabinet de koopkrachtachterstand
van ouderen alleen nog maar verder oplopen. Door de tot nu toe automatische koppeling
met de ontwikkeling van het minimumloon (dat wèl omhoog gaat, en terecht natuurlijk) los
te laten. Door Oost-Indisch doof te blijven voor de aanzwellende, eveneens terechte, roep
om de pensioenen nu eindelijk eens te verhogen. En dat allemaal tegen de achtergrond van
een inflatie die sneller stijgt dan de afgelopen 40 jaar het geval was.
Op de dag dat het akkoord naar buiten kwam, klommen de Koepel Gepensioneerden en
andere seniorenorganisaties direct in de pen en verscheen een gezamenlijk persbericht.
Daarin werd het nieuwe kabinet verweten ondanks het beloofde omzien en vooruitkijken
een blinde vlek te hebben voor de koopkracht van oudere Nederlanders. (zie ook het
persbericht in deze nieuwsbrief) .
Die boodschap van seniorenorganisaties kwam aan. In de media, maar ook in het
Kamerdebat dat afgelopen donderdag over het coalitieakkoord werd gevoerd. Zowat alle
oppositiepartijen namen het daarin op voor senioren. Minister-president Rutte gaf daarop
aan dat ‘uiteraard’ nog over de koopkracht van senioren zal worden gesproken. Dat
weerhield meerdere fractie er niet van toch een aantal moties op het terrein van de
koopkracht in te dienen. Naar verwachting zullen die overigens allemaal door de ‘nieuwe’
coalitiepartijen worden weggestemd, maar duidelijk is dat in politiek Den Haag het laatste
woord over senioren en hun koopkracht nog niet is gezegd.
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Geef zestigplussers eerst de kans de boosterpik te
halen
Ouderenorganisaties vrezen dat mensen - na de afkondiging van zaterdagavond van de
zware lockdown - massaal de corona-afsprakenlijn gaan bellen, terwijl ouderen er nu al niet
doorkomen. Gevolg is dat straks de jongere leeftijdscategorieën aan de beurt komen, maar
niet alle zestigplussers die dat willen hun prik hebben gehad. Zeker nu minister De Jonge
heeft aangeven dat álle 18-plussers in de komende weken de gelegenheid moeten krijgen
een boostervaccinatie te halen.
Momenteel zijn de zestigplussers aan de beurt voor hun boosterprik. Maar het is lastig om
er telefonisch door te komen en lang niet alle ouderen zijn digitaal vaardig genoeg om het
online te regelen.
De corona-persconferentie van vanavond kan leiden tot lichte paniek, waardoor mensen in
nog grotere getalen gaan bellen om een prikafspraak te maken, ook als ze eigenlijk nog niet
aan de beurt zijn. Met als gevolg dat het voor de ouderen die al wel een uitnodigingsbrief
hebben gehad nóg moeilijker wordt om er door te komen en straks de jongere
leeftijdscategorieën worden opgeroepen terwijl de ouderen nog niet allemaal geweest zijn.
Ouderen zijn het kwetsbaarst en moeten als eerste de boosterprik kunnen krijgen. Daarom
roepen ouderenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO Brabant, KBO-PCOB
en NOOM in een gezamenlijk persbericht iedereen op: wees geduldig en wacht op je beurt,
houd het afspraak maken op leeftijd vast en geef ouderen eerst een reële kans om een
afspraak te maken. Zodat ouderen niet opnieuw letterlijk en figuurlijk achterin de rij komen
te staan. Voor de jaarwisseling moeten eerst alle zestigplussers geprikt kunnen worden.
Eenzame kerst.
De ouderenorganisaties zijn verheugd dat er met Kerst wél vier mensen op bezoek mogen
komen. Met vier man per dag is het mogelijk om gezellig kerst te vieren met de
grootouders. Wel roepen zij op om het deel van de ouderen dat eenzaam is goed in de
gaten te houden. De angst voor besmetting kan ervoor zorgen dat mensen passief worden
en ‘het maar even laten zitten’. Kijk binnen de coronamaatregelen wat er wél mogelijk is, is
de boodschap van de Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO Brabant, KBO-PCOB en
NOOM.

Overleg over pensioenakkoord nadert eindfase
Ook afgelopen week voerde de Koepel Gepensioneerden weer overleg over de uitwerking
van het pensioenakkoord. Daarin werd gesproken over indexatie, de eerder door de Koepel
aangedragen problematiek van zogenaamde ‘gesloten pensioenfondsen’ en gaf voorzitter
John Kerstens een duidelijk signaal af dat bij de achterban van de Koepel de onvrede en
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het ongeduld toenemen over het uitblijven van de bereidheid van kabinet, vakbonden en
werkgevers om echte stappen te zetten op voor gepensioneerden belangrijke thema’s.
Een van die thema’s is de noodzaak om de indexatie van pensioenen nu eindelijk weer
makkelijker mogelijk te maken. Hoewel op dit vlak onmiskenbaar vooruitgang is geboekt
(bij het sluiten van het pensioenakkoord was helemaal niets geregeld over snellere
indexatie in de aanloop naar het nieuwe stelsel), is die nog onvoldoende. Inmiddels heeft
de meerderheid van de gepensioneerden in ons land bericht gehad dat indexatie er ook
volgend jaar weer niet inzit. Na enig doorduwen, werd overigens wel duidelijk dat
pensioenfondsen niet pas op het eind van 2022 opnieuw mogen kijken of hun gemiddelde
dekkingsgraad dan hoog genoeg is om met ingang van 2023 te gaan indexeren. Als die
dekkingsgraad op het moment dat de Tweede Kamer ja zegt tegen een speciaal daarvoor in
te dienen wetsvoorstel minstens 105% is (of dat de maanden daarna het geval is), mogen
de pensioenen meteen worden verhoogd. Of dat gebeurt, is overigens de vraag. Want de
meeste pensioenfondsen hebben eerder al aangegeven extra voorzichtig te willen zijn.
Tijdens het overleg werd door de Koepel Gepensioneerden een presentatie verzorgd over
gesloten pensioenfondsen. Dat zijn fondsen met alleen nog gepensioneerden. Zoals het er
nu naar uitziet, geldt zelfs de hierboven genoemde kleine beweging omtrent eerder
indexeren voor een deel van hen niet. En kan een groot deel van de hier aan de orde zijnde
fondsen helemaal niet overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Gevolg daarvan zou
zijn dat ze voor altijd veroordeeld zouden zijn tot het huidige stelsel met de daarin
voorkomende rekenrente, die indexatie juist moeilijker maakt. Hoewel het ministerie en
vakbonden CNV en FNV vooralsnog weinig voor een oplossing van dit probleem lijken te
voelen, kreeg de Koepel wel stevige steun van de Pensioenfederatie en vakcentrale VCP.
Afgesproken is in een vervolgoverleg toch op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.
Tenslotte: zoals gezegd, heeft voorzitter John Kerstens in niet mis te verstane
bewoordingen aangegeven dat het draagvlak onder zowel het huidige als het nieuwe
pensioenstelsel stevig is afgenomen. Dat komt met name ook door de schijnbewegingen
die worden gemaakt rondom het onderwerp ‘snel indexeren’, zeker tegen de achtergrond
van de steeds maar stijgende inflatie die inmiddels het hoogste punt in 40 jaar heeft
bereikt. Hij gaf daarbij aan dat de manier waarop door staatssecretaris Wiersma in recente
Kamerdebatten over de voor gepensioneerden zo belangrijke indexatie van hun
pensioenen werd gesproken in dat opzicht ‘olie op het vuur’ is. Die noemde indexatie
onlangs “uitdelen van geld” en beweerde dat jongeren “de hond in de pot” zouden vinden
als de pensioenen nu worden verhoogd. Schandalige opmerkingen die bewust een
tegenstelling tussen jong en oud creëren en bovendien absoluut onjuist zijn. Overigens
werd vanuit het ministerie het boetekleed aangetrokken en werd beloofd zulke termen niet
meer te gebruiken.

Waar houden wij ons mee bezig?
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Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de
Koepel in uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere
persoon ontvangt. In het laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar
degene die u de nieuwsbrief heeft gestuurd vragen dat te doen Zo zorgt u ervoor dat
andere lezers de nieuwsbrief blijven ontvangen!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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