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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.

Nieuwsbrief 16
vrijdag 16 april 2022
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Koepel Gepensioneerden opent actiekas voor beter
pensioenstelsel
Woensdag kwamen de lidorganisaties van de Koepel Gepensioneerden bijeen in een extra
Algemene Vergadering. Die was nodig nu het onlangs gepresenteerde wetsvoorstel
Toekomst Pensioenen door de Koepel en haar collega-seniorenorganisaties als
‘onacceptabel’ is gekwalificeerd.
Die kwalificatie werd door de ruim 130 aanwezige vertegenwoordigers van lidorganisaties
van de Koepel Gepensioneerden unaniem onderschreven: het met het wetsvoorstel in het
vooruitzicht gestelde koopkrachtige pensioen komt niet dichterbij, de overstap naar het
nieuwe pensioenstelsel blijft een black-box en de noodzakelijke zeggenschap van
gepensioneerden over hun pensioen lijkt vooralsnog een lege huls.
Om de eisen van de Koepel Gepensioneerden kracht bij te zetten, besloot de Algemene
Vergadering de actiekas te openen. Die maakt het mogelijk om, naast het intensiveren van
de politieke lobby, stevig in te zetten op het informeren en mobiliseren van de achterban
(de meer dan drie miljoen gepensioneerden in ons land) als ook op het verder voorbereiden
van een eventuele juridische procedure.
Voorzitter John Kerstens is blij met de uitgesproken steun: ‘Die bevestigt nog eens dat het
met de aanwezigheid van de vakbeweging bij het aanbieden van het wetsvoorstel gesuggereerde
draagvlak in de samenleving er niet is. In ieder geval niet onder de grote groep gepensioneerden.
En een nieuw pensioenstelsel zonder dat juist gepensioneerden daar in geloven, is niet iets wat
de politiek zou moeten willen. Zeker niet als zij niet alleen het vertrouwen in het pensioen, maar
ook in de politiek zèlf wil herstellen.’
Blij is Kerstens ook met het dringende verzoek van de Algemene Vergadering om in het
organiseren van een zo’n breed mogelijk front tegen het wetsvoorstel in z’n huidige vorm
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actief de samenwerking te zoeken met alle andere seniorenorganisaties, ook bijvoorbeeld
binnen vakbeweging en politiek.

Campagne Senioren en Veiligheid gaat 3e week in
In onze nieuwsbrief van vorige week meldden wij u de start van de nieuwe Campagne
Senioren en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
In de achter ons liggende week was Spoofing het onderwerp. Hierbij een link naar een kort
voorlichtingsfilmpje over dit onderwerp. Spoofing
De komende week wordt Hulpvraagfraude (via WhatsApp) behandeld. De video van dit
onderwerp is helaas pas a.s. dinsdag beschikbaar en zullen wij in onze volgende
nieuwsbrief meenemen.
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Verder is veel informatie is ook te bekijken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Onderzoek naar zorgvragen
Tessa Paping is 3e-jaars studente van de opleiding Toegepaste Gerontologie aan het
Windesheim in Zwolle. Zij loopt op dit moment stage bij Zorgon. Dat is een organisatie die
zich inzet om de zorg te verbeteren door alle processen goed te laten verlopen.
Vanuit deze organisatie voert zij een onderzoek uit naar het verbeteren van het matchen
tussen de woonzorgvraag van ouderen aan het aanbod van wonen en zorg. Hiervoor wil
Tessa graag met ouderen in gesprek die:
1. Met hun zorgvraag niet direct kunnen komen wonen door wachtlijsten of door geen
passend aanbod binnen de zorgorganisatie.
2. Zelf kiezen om nog niet te verhuizen naar een zorgorganisatie.
3. Net zijn komen wonen bij een zorgorganisatie, nadat zij op een wachtlijst hebben
gestaan.
Tijdens deze gesprekken wil zij onder andere ingaan op wat het 'wachten' heeft betekend
voor de oudere. Wat ging goed, wat ging minder goed en hoe denken zij dat dit verbeterd
kan worden.
Bent u zelf een oudere die hiermee te maken heeft (gehad) of kent u iemand in uw netwerk
die dit heeft? En zou u met Tessa hierover in gesprek willen?
Neem dan contact op via email of telefoon, zodat een gezamenlijke afspraak kan worden
gemaakt.
Tessa Paping tel.nr. 06-36443387 tpaping@quoratiogroep.nl
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Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Herhaalprik voor 60+ nu te halen zonder afspraak
Mensen van 60 jaar en ouder (en mensen die dit jaar 60 worden) kunnen een extra
(herhaal)prik tegen corona krijgen. Het is niet meer nodig om daarvoor een afspraak te
maken. Lees hier verder....

Waar houden wij ons mee bezig?
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
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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.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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