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Senioren aan tafel! 

Nadat de Koepel Gepensioneerden er bij informateur Mariëtte Hamer stevig op had 

aangedrongen om nadat ze dat met jongeren had gedaan ook met senioren in gesprek te gaan, 

viel de uitnodiging daarvoor deze week op de mat. Eergisteren vond dat gesprek met 

verschillende seniorenorganisaties, waaronder de Koepel Gepensioneerden, dus plaats. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tliuox-hhltduoyk-r/


Ik heb daarbij namens de gezamenlijke organisaties aangegeven dat bijvoorbeeld tijdens de 

corona-crisis vaak óver senioren werd gepraat en dat het goed is dat zij nu mét senioren praat. 

En dat is ook nodig, want als er gesproken wordt over Nederland na corona moet ook de stem 

van ouderen daarbij worden gehoord. Zij betaalden tijdens de crisis een hoge prijs, soms de 

hoogste, en het kan niet zo zijn dat ze daarbovenop ook de rekening van de crisis nog eens 

moeten betalen. Dus plannen van politieke partijen om bijvoorbeeld de eigen bijdragen in de 

zorg te verhogen of nieuwe eigen bijdragen (voor wijkverpleging en huisartsenpost) te 

introduceren of ideetjes om de AOW zoals dat heet te ‘fiscaliseren’ moeten van tafel. 

Senioren bungelen in alle koopkrachtplaatjes al jaren onderaan. En dat is dan nog los van het 

feit dat hun pensioenen al jarenlang niet zijn verhoogd, en soms zelfs verlaagd. Wil het 

draagvlak onder het door kabinet en sociale draagvlak gesloten pensioenakkoord niet verder 

afnemen, dan moet de belofte van dat akkoord nu worden ingelost. En dat wil zeggen: 

indexeren. Ook daar heb ik dus opnieuw een stevig pleidooi voor gehouden 

Uiteraard hebben we ook over andere thema’s gesproken, zoals over de zorg. Tijdens de 

corona-crisis bleek opnieuw dat de ouderenzorg (van het verpleeghuis tot de thuiszorg en de 

wijkverpleging) het ondergeschoven kindje in de zorg is. Dat leidde tot verschrikkelijke taferelen: 

van verpleegkundigen die onbeschermd hun werk moesten doen tot wellicht vermijdbare 

slachtoffers. Dat moet echt anders. De zogenaamde ‘care-sector’ moet opgewaardeerd worden. 

Minder schotten, meer samenwerking. Meer aandacht, ondersteuning en waardering ook voor 

bijvoorbeeld mantelzorgers (zelf vaak senior). Meer inzet op en geld voor preventie. En minder 

geloof in dat iedereen ‘zelfredzaam’ is of een groot netwerk om zich heen heeft. Daarnaast is 

ook aandacht gevraagd voor zaken als bijvoorbeeld passende woonruimte voor ouderen 

Omdat de gezamenlijke conclusie was dat over al deze onderwerpen wel heel veel wordt 

gepraat, maar veel minder wordt gedaan, hebben we het voorstel gelanceerd om tot een 

‘seniorenakkoord’ te komen. Een akkoord mét senioren en hun organisaties óver voor senioren 

belangrijke thema’s. Een akkoord dat een einde maakt aan het eindeloos praten over allerlei 

plannen, maar ervoor zorgt dat er nu ook écht iets gebeurt. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden 

(zie ook het persbericht in deze nieuwsbrief) 

  



 

Seniorenorganisaties: buurt- en gemeenschapshuizen 

vlug openstellen. 

De Koepel Gepensioneerden en de seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO-PCOB en NOOM 

hebben de noodzaak voor het snel openstellen van gemeenschaps- en buurthuizen opnieuw 

onder de aandacht gebracht van een aantal relevante autoriteiten in Den Haag. Dit 

bericht,  waarvan de inhoud nagenoeg gelijk is  aan die van het persbericht van jl 18 mei, is 

gestuurd aan mevrouw Fleur Agema, voorzitter van de  Tweede Kamercommissie van VWS en 

aan de coronawoordvoerders. Door op de link hieronder te klikken kunt u de brief lezen. 

Openstelling buurthuizen 

  

Persbericht 27-05-2021: Integraal ouderenbeleid is nu 

snel nodig 

De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben er jl. 

donderdag bij informateur Mariëtte Hamer op aangedrongen dat het nieuwe kabinet snel werk 

moet maken van een integraal ouderenbeleid.  Er moet nog veel gebeuren om de kwaliteiten 

van de groeiende groep ouderen optimaal te benutten. 

Lees hier het complete persbericht. 

  
 
 
 
 
 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-tliuox-hhltduoyk-j/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tliuox-hhltduoyk-t/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tliuox-hhltduoyk-y/


 

Resultaten MOB-vergadering 20 mei 2021 

Op 20 mei is de voorjaarsvergadering van het MOB (maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) 

gehouden. Het MOB is een overlegplatform, inzake veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt 

betalingsverkeer voor iedereen, voorgezeten door DNB. 

In de bijeenkomst van vorige week is o.a. gesproken over de resultaten van de 

Bereikbaarheidsmonitor 2021, de ontwikkelingen in de bereikbaarheid en acceptatie van contant 

geld, over de fraude-ontwikkelingen in het elektronisch betalingsverkeer. 

Het beknopt verslag van de vergadering kunt u lezen door op deze link te klikken. Het staat ook 

op onze website. 

  

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. 
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