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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80
verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.
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Koopkracht 2022 vs 2021
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Afgelopen woensdag heeft het Centraal Planbureau (CPB) het CEP2022 (Centraal
Economisch Plan) gepresenteerd. Onze commissie Inkomen en Koopkracht is erin geslaagd
om uit de cijfers met behulp van de bestaande rekenmodellen een indicatie te vinden waar
het dit jaar met de koopkracht naar toe gaat. Het bijgaand overzicht geeft het resultaat. Let
wel: het gaat hier om voorlopige ramingen.
Bekijk hier het overzicht.
De commissie wacht nu op aanvullende gegevens, met name de zogenoemde lange
reeksen. Wellicht dat die in de loop van volgende week resulteren in een nieuwe versie.

Urgente Vacatures Koepel Gepensioneerden Commissie Zorg, Welzijn en Wonen
Het belang van de pensioenen en de financiële basis van pensioengerechtigden verdient
veel aandacht en is complex. Kijken we naar de armoede onder pensioengerechtigden dan
zien we, dat door hun levenservaring mensen doorgaans veel beter weten om te gaan met
financiële gevolgen dan jongere generaties. Echter met veel levenservaring bereik je ook
een veel hogere leeftijd en kom je in een levensfase waarin je in aanraking gaat komen met
de Zorg. Als je om je heen kijkt, dan zie je echter dat mensen minder zoeken naar
Zorgverleners als men een breed Welbehagen en goed Woongenot ondervindt. Het
welbehagen wordt zeer bevorderd, als men zich richt op doelen die zichtbaar worden uit
de ‘Positieve Gezondheid’-methode van Machteld Huber.
Vanuit overheidstaken heeft men het besef dat men een omslag moet maken van ‘Zorgen
voor’ naar ‘Zorgen dat’. De beleidsmedewerkers op landelijk, maar vooral op gemeentelijk
niveau beleven echter niet echt hoe het leven is in de derde en vierde Levensfase. Het is
heel belangrijk, dat we er vanuit de Koepel Gepensioneerden voor zorgen, dat ouderen
meepraten en er niet alleen gepraat wordt over ouderen. Het gebied van Welzijn, Wonen
en Zorg begint nadrukkelijk in de periode dat men erover na gaat denken als men met het
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werkzame leven gaat stoppen. Juist in die periode moeten trajecten onder de aandacht
gebracht worden om mensen voor te bereiden op de derde levensfase, waarin men nog
gezond is en vol energie. Het is zo zonde en zelfs economisch onverantwoord om de
kennis en de competenties die men opgedaan heeft niet te gebruiken in de derde
levensfase. Een levensfase waarin men heus niet het hele jaar met een camper door Europa
rijdt. Voor de maatschappij is het juist belangrijk, dat men volgens het motto ‘Learn, Earn
en Return’ gaat beseffen, dat ouderen dan de kans willen krijgen om iets terug te doen
voor de maatschappij. Ouderen zijn niet versleten. Ouderen hebben wellicht een ander
tempo, maar zijn juist heel waardevol en vertegenwoordigen zelfs een economische kracht
in een welvarende maatschappij. Binnen de overheidstaken zal dit op alle niveaus door
ouderen zelf bepleit moeten worden.
Bestuursleden: Breng uw kennis in bij de Commissie Zorg, Welzijn en Wonen
Daarom deze oproep aan bestuursleden van aangesloten verenigingen om hun ervaring uit
adviesorganen, beleidsplatforms of algemene maatschappelijke kennis over Welzijn,
Wonen en Zorg in te brengen en zich aan te melden voor de Commissie ZWW. De Koepel
moet zich hier juist nu nadrukkelijk mee bezig gaan houden, als het aantal ouderen in
Nederland naar de 3 miljoen loopt. Platforms als ‘Beter Oud’, ‘Raad van Ouderen’, het
samen optrekken met de andere ouderenorganisaties maar ook de kruisbestuiving van
ervaringen over lokale autoriteiten worden steeds belangrijker. Door adviezen over Welzijn
en Wonen kunnen we samen de problemen bij de Zorg bijsturen of voorkomen. Hiermee
kan een goede oplossing voor Nederland en voor alle ouderen wordt gerealiseerd. De
ontwikkelingen op de gebieden van wonen, welzijn en zorg worden de belangrijkste
uitdaging voor de Koepel als het o zo belangrijke pensioendossier eindelijk is afgerond.
Welke vereniging brengt versterking naar voren voor de Commissie ZWW?
Zie ook de oproep in nieuwsbrief 10

Om tafel met Tweede Kamer over koopkracht
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Wij gaan opnieuw aandacht vragen voor de achterblijvende koopkracht van ouderen. Zij
leveren al jaren in, terwijl werkenden er flink in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Daar
moet wat aan gebeuren. Daarom zijn we donderdag 10 maart in gesprek met Tweede
Kamerleden gegaan. Dat deden wij in samenwerking met andere ouderenorganisaties.
Koepel Gepensioneerden zit namens de Seniorencoalitie bij een zogenoemd
Rondetafelgesprek in Den Haag. Bij dit gesprek zitten Kamerleden van verschillende
partijen. In de Seniorencoalitie werken ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en
NOOM samen om de belangen van ouderen nóg beter te kunnen behartigen.
Gelijke tred
In aanloop naar dit Rondetafelgesprek heeft de Seniorencoalitie een document opgesteld
met daarin haar wensen. Het uitgangspunt is dat de koopkracht van gepensioneerden
gelijke tred moet houden met die van de totale bevolking. Dat is nu allesbehalve het geval:
de koopkracht van gepensioneerden is de afgelopen elf jaar met bijna 5% afgenomen,
terwijl werkenden in dezelfde periode bijna 18% in de plus scoorden.
Belangrijk is dat gepensioneerden koopkrachtreparatie krijgen voor de achterstanden die
ze hebben opgelopen. De Seniorencoalitie ziet in het coalitieakkoord nog veel te weinig
terug over hoe het kabinet deze achterstanden wil wegwerken.
Niet uit te leggen
Daarnaast moeten de aanvullende pensioenen op korte termijn worden geïndexeerd. Al
jaren zijn de pensioenen niet verhoogd, terwijl de pensioenfondsen zo’n 1750 miljard euro
in kas hebben. Dat is niet uit te leggen.
De Seniorencoalitie vindt verder dat het plan om de AOW los te koppelen van een extra
stijging van het minimumloon van tafel moet. De AOW is het basisinkomen van alle
gepensioneerden en daar mag niet aan worden getornd.
Torenhoog
Uiteraard hebben de Koepel Gepensioneerden en de andere ouderenorganisaties oog voor
de actuele ontwikkelingen. De inflatie was al torenhoog en door de oorlog in Oekraïne
zullen de prijzen alleen maar verder stijgen. Dat maakt het lastig om voor dit jaar een goede
inschatting te maken van de ontwikkeling van de koopkracht. Voor de Seniorencoalitie
blijft wel het uitgangspunt dat de overheid ervoor moet zorgen dat gepensioneerden het
hoofd boven water kunnen houden.
Lees hier het document met de standpunten van de Seniorencoalitie.
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Nieuwe banner
Zoals u ongetwijfeld zult hebben gezien, heeft het logo van de Koepel
Gepensioneerden per januari 2022 een wijziging ondergaan: onder de woorden Koepel
Gepensioneerden is de slogan "De kracht van senioren" geplaatst.
Behalve aanpassingen van het logo op de website, de nieuwsbrief, het briefpapier en de emailhandtekening heeft ook de banner een andere uitstraling gekregen door de tekst "Dé
seniorenorganisatie voor belangenbehartiging" ingrijpend te wijzigen. Ook is het
websiteadres van de Koepel op de banner toegevoegd.
De banier kan worden ingezet bij de Algemene Vergaderingen van de Koepel, bij webinars,
thema- en voorlichtingsdagen en presentaties in den lande.

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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