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Nieuwsbrief 39          oktober 2020 
 
Van de voorzitter 

 
2020 een verloren jaar of toch niet? 
 
Veel van wat we zonder meer voor lief namen is door het Corona virus Covid 19 
sinds februari op losse schroeven komen te staan. Bezoek van - en aan de 
kinderen en overige familieleden en vrienden. De vakantie op uw favoriete 
bestemming in het buitenland. Een gezellige verjaardag, een dagje uit of een 
etentje, of gewoon de dagelijkse boodschappen doen; alles is anders. Na de 
relatief rustige zomerperiode is de dreiging nu weer groot. 
Als ik daaraan denk, bekruipt mij meer dan eens het gevoel dat 2020 in vele opzichten een verloren 
jaar is.  
Als gepensioneerden hebben wij niet zoveel tijd meer om dingen die wij in 2020 niet konden doen in te 
halen. Dat knaagt aan ons welzijn; en zeker als wij besmet zijn geraakt of erger van dichtbij hebben 
meegemaakt. 
 
Voor ons verenigingsleven binnen de VG-Océ geldt in ieder geval dat 2020 als verloren moet worden 
beschouwd. Helaas hebben wij als bestuur wederom moeten besluiten om de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van november vanwege de te grote risico’s en de nu door de regering 
genomen maatregelen niet door te laten gaan. Dat betreuren wij ten zeerste, aangezien de ALV’s voor 
ons als vereniging de belangrijkste gebeurtenissen zijn waarbij wij elkaar normaal kunnen ontmoeten 
en bijpraten onder het genot van een drankje na afloop. 
Dat knaagt ook aan onze betrokkenheid bij en het gevoel van nut van onze vereniging. Het geeft ook 
uw bestuur een gevoel van onmacht om er voor u iets van te maken.  
 
Geeft 2020 alleen maar kommer en kwel, of zijn er ook lichtpunten?  
 
Voor mij persoonlijk geldt dat ik door de gedwongen verandering in mijn normale levensstijl heel veel 
tijd, energie en een groot deel van mijn vakantiegeld in mijn tuin heb geïnvesteerd. Ik heb genoten van 
het buitenleven, de extra bloemenpracht en het bezoek van veel meer bijen en bijzondere vlinders dan 
ooit; wat mij betreft een geweldig rendement.  

Kleine (mid-)dagtochten langs de Maas en in de omgeving 
om er toch even uit te zijn. Na ruim 40 jaar in Limburg 
eindelijk de schoonheid van het Zwart Water, de 
Ravenvennen en de Maasduinen ontdekt. Een korte(re) 
vakantie in ons eigen mooie land. Vaker en langer 
(beeld)bellen met de kinderen en vergaderen via Internet (wat 
een zegen dat we die mogelijkheden nu hebben)! 
 
U heeft vast soortgelijke ervaringen en meer en betere 
voorbeelden. Verloren jaar of toch niet? Voor mij persoonlijk 
uiteindelijk niet, ook al voelt dat niet altijd zo! 

 
Uw bestuur heeft gelukkig ook in de Coronatijd gewoon kunnen doorwerken en vergaderen (bij Jo 
Feron thuis op afstand, want bij Océ kon dat niet) en via de computer vergaderingen van de Koepel 
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Gepensioneerden bijgewoond. Besluiten zijn ook via E-mailoverleg genomen. Ideaal? Nee zeker niet, 
maar we hebben geleerd dat het wel kan.  
 
 

 
Bij gebrek aan een Algemene Ledenvergadering in april heeft het bestuur 
aangenomen dat de ALV de herbenoeming van ons zeer gewaardeerde bestuurslid 
en webmaster van de VG-Océ Henk Mariën, alsmede die van ondergetekende als 
voorzitter voor een volgende ambtstermijn zal ondersteunen. 
Wij hebben helaas verzuimd dit te vermelden in onze vorige nieuwsbrief; excuus 
daarvoor, maar wij nemen aan dat u het hiermee volledig eens bent. Zonder 
tegenbericht zullen wij dat ook zo notuleren. 
 

Wij hebben hard gewerkt aan de opzet van ons beleidsplan 2020 (zie website), de structurele 
verbetering van de website, waarop wij de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden (die voor 
ons in Den Haag de belangen behartigt) en andere pensioeninformatie aan u doorgeven.   
We gaan daar onverminderd mee door, evenals met de deelname aan de herstructurering van de 
VOG-PME, waarover wij u binnenkort zullen informeren. Wij denken ook nog steeds aan een extra 
ledenactiviteit wanneer dit weer kan en mag. 
 
Met heel veel genoegen kunnen wij u melden dat wij de u welbekende voormalige voorzitter van de 
SOC Enwieke van Herwaarden bereid hebben gevonden om zitting te nemen in ons bestuur als 6e 
bestuurslid. Faas Pijpers wil voor de komende 3 jaar zitting nemen in de Kascontrolecommissie ter 
vervanging van de statutair afgetreden Hans Eikelenberg.  Wij stellen u (de Algemene 
Ledenvergadering) voor hen per 1 november bij (stilzwijgende) acclamatie te benoemen en gaan er 
zonder tegenbericht vanuit dat u dit steunt.  
 
Wij hebben afscheid genomen van Henk Jager als bestuurslid bij de VOG-PME en hem bedankt voor 
zijn belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren; u leest daarover in het vervolg van deze nieuwsbrief 
meer.  
 
Een prognose van onze financiële positie per eind dit jaar en het voorgestelde budget voor 2021 
zullen wij in november met een toelichting aan u toesturen. 
 
Kortom, wij blijven uw belangen behartigen ondanks het huidige gebrek aan persoonlijk onderling 
contact! 
 
Is 2020 nu echt te beschouwen als een verloren jaar? Of toch niet?  
 
Voor wat betreft onze ledenvergaderingen en borrels, wel zeker!  
Voor uw bestuur en de voortgang van belangrijke belangenbehartiging, zeer zeker niet!  
 
De fusie van de KNVG en NVOG tot één organisatie Koepel Gepensioneerden is afgerond en de 
nieuwe organisatie heeft fenomenaal veel werk verricht om de gepensioneerden een stem te geven in 
het pensioenoverleg met minister Koolmees en de sociale partners en in de verdere uitwerking van 
het pensioen-akkoord. Er wordt nu tenminste naar ons geluisterd! 
De zorg voor onze pensioenbelangen blijft continu heel hard nodig; er is in 2020 veel gedaan en ook 
nog veel te doen. Ook in 2021 en volgende jaren. Kijk daarom voor de laatste stand van zaken op het 
pensioenfront vooral regelmatig naar onze website, van waaruit u o.a. ook kunt doorklikken naar die  
van de Koepel Gepensioneerden en PME. 
U blijft van ons horen!  
Laat vooral ook iets van u horen als u suggesties heeft hoe wij de dingen anders of beter kunnen doen 
door middel van een briefje of e-mail aan ons secretariaat. 
 
Blijf vooral gezond (en op afstand)! 
 
Met collegiale groet namens het bestuur van de VG-Océ, 
 
Gerco Wilbrink 
Voorzitter 

 

https://www.vg-oce.nl/index.php/beleidsplan
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Afscheid Henk Jager       door: Martin Oomens 
 
Onze vereniging, ontstaan in de tijd dat we nog over ons eigen Océ pensioenfonds konden 
beschikken, heeft in die periode veel voordelen gehad van de kennis en kunde van onze eigen Océ 
medewerkers die reeds met de pensioenproblematiek bezig waren. We zijn blij dat we veel van deze 
kennis konden blijven gebruiken doordat ook na  pensionering verschillende van hen zich bleven 
inzetten voor de gepensioneerden van Océ. Henk Jager is een van hen. Hij heeft vanaf 9 mei 2009 
een bijdrage geleverd aan de vereniging en was vanaf juni 2014  onze vertegenwoordiger  in het 
VOG-PME, waarin samen met anderen getracht is zo optimaal mogelijk samen te werken met PME. In 
2019 besloot Henk dat het tijd was om het stokje door te geven en was begonnen om zijn kennis 
zorgvuldig over te dragen. Hoofddossier was met name de lopende ontwikkelingen om te komen tot 
een andere structuur voor de VOG-PME.  Helaas was ziekte een onverwachte maar heftige 
spelbreker en lukte de overdracht niet meer zoals Henk zich dat had voorgesteld. Na een lange 
periode gaat het nu weer een stuk vooruit, maar is het toch beter, ondanks de blijvende belangstelling, 
om de activiteiten voor gepensioneerden te beëindigen. Als bestuur zouden we graag onze dank aan 
hem willen uitspreken tijdens de volgende algemene vergadering; echter deze is helaas weer 
uitgesteld. Daarom hebben we besloten dat onze voorzitter Gerco Wilbrink namens de vereniging bij 
hem thuis een attentie zal aanbieden. Graag danken we Henk daarmee hartelijk voor zijn jarenlange 
inzet voor onze vereniging en wensen hem nog vele mooie jaren toe. 
 
 

Stand van Zaken VOG-PME /VGPME                     door: Martin Oomens 

 
Al eerder hebben we bericht over de ontwikkelingen rond 
de gewenste verandering van VOG-PME. Helaas is dit 
een langlopend dossier geworden en maakt de corona 
problematiek het overleg er niet makkelijker op. Toch 
menen we inmiddels zover te zijn dat de drie 
verenigingen zich individueel kunnen vinden in de 
voorgestelde structuur om te komen tot een nieuwe 
vereniging, waarin alle leden van de verenigingen kunnen worden vertegenwoordigd naar PME en 
waarbij het ook mogelijk is voor PME gepensioneerden zich gemakkelijker hierbij aan te sluiten. 
Immers er zijn nog veel niet georganiseerde mensen afkomstig uit de metaalsector die graag lid willen 

worden. Er zijn momenteel in relatie met PME geen andere 
bedrijfs-gerelateerde pensioenverenigingen meer behoudens 
VG-Siemens (ca. 800 leden) en VG-Océ. De voormalige 
vereniging van Stork was al opgegaan in de Vereniging 
Gepensioneerden Metaal (VGM). Wat we beogen is de 
oprichting van een nieuwe vereniging VGPME die de belangen 
van alle leden zal behartigen richting PME en waarbij het 

mogelijk is dat individuele gepensioneerden zich hierbij kunnen aansluiten. De huidige VGM en VOG-
PME zullen  daarmee gaan verdwijnen. Dit betekent voor jullie leden van VG-Océ niets, immers we 
blijven een volledig zelfstandige vereniging en het ledenbestand blijft bij VG-Océ. Ook blijven wij 
zelfstandig lid van de Koepel Gepensioneerden voor de belangen richting overheid en algemene 
zaken.  
Op bestuurlijk niveau gaat er wel wat veranderen omdat zowel de VG-Siemens als de VG-Océ deel 
gaan nemen in het bestuur van de VGPME. We denken dat we hiermee meer duidelijkheid krijgen in 
de relatie met PME en dat we een betere samenwerking onderling tot stand kunnen brengen. Als 
grote vereniging zien we mogelijkheden voor verbetering op het gebied van uitwisseling van kennis , 
informatie en samenwerking . Denk b.v. aan frequentere gezamenlijke nieuwsberichten etc. Op dit 
moment is de doelstelling om per 2021 in de nieuwe vorm van start te gaan; echter de problematiek 
van corona kan ons nog parten spelen in de organisatie van de nog noodzakelijke vergaderingen.  
 
Tot slot. Het is nadrukkelijk niet aan de orde dat onze vereniging  VG-Océ gaat veranderen. Daar waar 
het in de nieuwe vereniging gaat om meer technische pensioen informatie willen wij met nadruk het 
sociale karakter van onze eigen vereniging behouden en hopen dat we medio volgend jaar na de 
corona crisis weer gezellige evenementen kunnen organiseren.               
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PME Uitzending met Jörgen Raymann voor gepensioneerden 8 oktober 
 
Normaal verzorgt PME zelf ook bijeenkomsten in de regio en was 
het voornemen om een dergelijke bijeenkomst te houden in Venlo. 
De aanhoudende corona problematiek heeft echter roet in het eten 
gegooid en daarom is besloten om in plaats daarvan u via de mail 
uit te nodigen om deel te nemen aan een uitzending voor 
gepensioneerden PME via de computer ( webinar ). Wij hopen dat 
u kans heeft gezien u aan te melden en deze uitzending te volgen 
en dat het u meer informatie heeft gebracht over de huidige stand 
van zaken. U vindt in het onderstaande artikel nog aanvullende 
informatie. Mocht u de uitzending gemist hebben dan is het mogelijk om deze terug te kijken via de 
website van PME 
De korte filmpjes die tijdens de uitzending te zien waren, kunt u ook op de website terugzien: 
 
Hoe staat PME ervoor?  
Waarom naar een nieuw pensioenstelsel? 

Voorafgaand en tijdens de uitzending zijn er veel vragen gesteld. De antwoorden op de meest 

gestelde vragen vindt u hier. 

 

Mocht u nog een vraag hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de PME  klanteninformatie via 

088-0079800 of via het contactformulier op de PME website. PME is bereikbaar van maandag t/m 

vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur. 

   

PME-actualiteit         (bron: VGM nieuws ) 

 
Hoe staat het bij ons pensioenfonds? Ongetwijfeld hebben velen van u tijdens het dieptepunt van de 
coronacrisis en de heftige bewegingen op de markten zich deze vraag gesteld. Ook het PME-bestuur 
en de beleggingscommissie moesten de ontwikkelingen zo scherp mogelijk volgen en vooral trachten 
deze ongebruikelijke gebeurtenissen zo goed mogelijk te interpreteren voor de gevolgen voor het 
PME-fonds. Maar daarnaast waren er gelijktijdig nog meerdere ontwikkelingen die de aandacht 
vroegen. Een paar van de meest actuele ontwikkelingen worden kort aangestipt in dit artikel, zodat u 
wat meer gevoel krijgt bij de gebeurtenissen.  
 
Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus daalden de rente en de koersen op de financiële 

markten. Toch steeg de actuele dekkingsgraad van PME, na een 
aanvankelijke daling, in tegenstelling tot enkele andere grote 
pensioenfondsen per eind juni 2020 en wel van 86,4% naar 90,4%. Dit onder 
andere als gevolg van een verhoging van de renteafdekking in lijn met het 
door het bestuur gevoerde beleid en de direct op het dieptepunt van de 
coronacrisis ingekochte aandelen ten tijde van een dalende aandelenmarkt. 
Deze aandelen lieten een goed rendement zien toen de aandelenmarkt 

herstelde. Met deze actuele dekkingsgraad per eind juni 2020, kwam de (gemiddelde) 
beleidsdekkingsgraad uit op 92,8%.  
 
Het huidige dekkingsgraadniveau van PME ligt boven het minimum van 90% in tegenstelling tot een 
aantal andere fondsen, maar vraagt nog altijd de volle aandacht. Storend is de berichtgeving in de 
pers en van vele pensioenspecialisten die de huidige dekkingsgraden enkel gebruiken om 
alarmistische berichten de wereld in te sturen, wellicht om bij onze (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden angst in te boezemen. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel is de grens 
om eind dit jaar te moeten verlagen, net zoals vorig jaar, op 90% gelegd. Dit betreft een tijdelijke 
vrijstellingsregeling van de minister om onnodige verlagingen te voorkomen. De aanloop naar het 
pensioenakkoord zorgde daarmee voor de pensioengerechtigde deelnemer op de korte termijn voor 
een voordeel. De kans dat PME de pensioenen in 2021 moet verlagen is met deze aangepaste 
drempel wel veel kleiner dan bij de wettelijke grens die normaliter wordt gehanteerd bij PME, te weten 
een grens van 104,3%, maar ondanks dat, zeker niet afwezig. De bewegingen op de rente- en de 
aandelenmarkt zijn, mede door de coronacrisis, groot. Die zijn ook van invloed op de dekkingsgraad 
van PME. PME moet er daarom blijvend rekening mee houden dat de pensioenen in 2021 toch 
verlaagd moeten worden. Het zal het tot het einde van het jaar spannend blijven. En helaas blijft dit 

 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30334459/www.pmepensioen.nl?p=eyJzIjoiTUpZYlAtbHRBRGFVNmpUQ3dzS2RMTl9OWHR3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzNDQ1OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5wbWVwZW5zaW9lbi5ubFxcXC9vdmVyLXBtZVxcXC93ZWJpbmFyc1xcXC9hcmNoaWVmXFxcL3VpdHplbmRpbmctdm9vci1nZXBlbnNpb25lZXJkZW4tOC1va3RvYmVyXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcImE2MTI5YWU2Y2Q4YzRmODU4ZTZhOGUyYmU4YjJiM2YxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZmQ3YmJlYTBlMzNkYTZhZTM1MWIyYzgwYzdmMjc0OTU4OGVjYzEzZlwiXX0ifQ
https://mandrillapp.com/track/click/30334459/www.pmepensioen.nl?p=eyJzIjoiOVRaTEFfVzBYY0dBR1FnRXlpUlU0M1ItS0ZjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzNDQ1OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5wbWVwZW5zaW9lbi5ubFxcXC9kZWVsbmVtZXJcXFwvcGVuc2lvZW4tdWl0Z2VsaWNodFxcXC92ZXJob2dlbi12ZXJsYWdlblxcXC8jdmlkZW9cIixcImlkXCI6XCJhNjEyOWFlNmNkOGM0Zjg1OGU2YThlMmJlOGIyYjNmMVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjZhMDliZGM5ZDBkYTEwMDNkZjJiYTM0MjQ4MmM2YjhkMDdlMGEyZmRcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30334459/www.pmepensioen.nl?p=eyJzIjoiaWdOQU04VVMwZ1VwZ2VhOHN1NEoxSkl2M3FvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzNDQ1OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5wbWVwZW5zaW9lbi5ubFxcXC9kZWVsbmVtZXJcXFwvcGVuc2lvZW4tdWl0Z2VsaWNodFxcXC9wZW5zaW9lbmFra29vcmRcXFwvI3ZpZGVvXCIsXCJpZFwiOlwiYTYxMjlhZTZjZDhjNGY4NThlNmE4ZTJiZThiMmIzZjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ODhiNjI2MDVmMmVlMmRlYzQ2YTI4ODM2MGMxYTQ3NTg2MDI1MzA2XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30334459/www.pmepensioen.nl?p=eyJzIjoiaWdOQU04VVMwZ1VwZ2VhOHN1NEoxSkl2M3FvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzNDQ1OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5wbWVwZW5zaW9lbi5ubFxcXC9kZWVsbmVtZXJcXFwvcGVuc2lvZW4tdWl0Z2VsaWNodFxcXC9wZW5zaW9lbmFra29vcmRcXFwvI3ZpZGVvXCIsXCJpZFwiOlwiYTYxMjlhZTZjZDhjNGY4NThlNmE4ZTJiZThiMmIzZjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4ODhiNjI2MDVmMmVlMmRlYzQ2YTI4ODM2MGMxYTQ3NTg2MDI1MzA2XCJdfSJ9
https://www.pmepensioen.nl/media/sv0j5rbo/pme_faq-webinar_okt_2020.pdf
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risico op verlaging ook bestaan in de jaren die daarop volgen, mede door de veranderingen die 
plaatsvinden door de stapsgewijze invoering van de nieuwe UFR-parameters (Ultimate Forward Rate, 
rekenrente).  
 
Met het pensioenakkoord is wel een belangrijke mijlpaal bereikt. PME steunt het akkoord, omdat de 
goede onderdelen van ons stelsel zoals solidariteit en collectiviteit overeind blijven. Dit kan de 
waardering van het pensioenstelsel vergroten. De notitie over de hoofdlijnen van het pensioenakkoord 
geeft enige duidelijkheid. Zo is duidelijk dat we overgaan naar een premiestelsel, waarbij gekozen kan 
worden uit een tweetal contracten en dat we tegelijkertijd duidelijker aan deelnemers gaan laten zien 
hoe hun pensioen is opgebouwd. Toch kunnen we ook concluderen dat het overgrote deel van het 
akkoord nog nader moet worden uitgewerkt. Zo is nog niet duidelijk hoe de transitie naar het nieuwe 
stelsel gaat plaatsvinden. Dit moet evenwichtig gebeuren en is voor de bestaande pensioenrechten 
enorm van belang. In de komende jaren zullen we samen moeten werken aan een zorgvuldige 
uitwerking van het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord geeft ook direct uitdagingen voor de 
pensioenadministratie. PME heeft de pensioenadministratie ondergebracht bij vermogensbeheerder 
MN. Door de komst van het pensioenakkoord is een goede beheersing van de pensioenadministratie 
nog belangrijker geworden. Er wordt gewerkt aan oplossingen die de toekomstbestendigheid van de 
pensioenadministratie ook in het nieuwe stelsel kunnen waarborgen. Het PME-bestuur stelt zich zeer 
uitgebreid op de hoogte van alle mogelijkheden die in de markt bestaan. Wij hopen u met deze 
rondgang langs een aantal van de belangrijkste onderwerpen wat meer inzicht te hebben gegeven,  
 
Bedenk wel dat de dekkingsgraad op 31 december 2020 bepaalt hoe het in 2021 er uit komt te 
zien. 
 

Nieuws van de Koepel Gepensioneerden    door: Marij Verlinden 

 
De Koepel Gepensioneerden richt zich op 3 hoofdthema’s: 

a) Pensioenen,  
b) Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW)  
c) Inkomen en Koopkracht. 
Centraal staat daarbij de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. 

 

 
 
De VG-Océ en alle andere lidverenigingen worden deskundig vertegenwoordigd bij relevante 
discussies op landelijk niveau voor de terreinen die voor gepensioneerden en senioren relevant zijn: 

• De Koepel is nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere invulling van de nieuwe 
pensioenwetgeving en treedt op als gesprekspartner van politici en wetgevers.  

• Ook vertegenwoordigt Koepel Gepensioneerden haar achterban,  op hoog politiek niveau bij het 
Ministerie van Zorg, Welzijn en Sport, op de terreinen Zorg, Welzijn en Wonen met zetels in de 
Raad van Ouderen. Hier is onze voornaamste ambitie om een betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatief hoogwaardige zorg en adequate huisvesting van gepensioneerden en andere senioren 
te bevorderen.  

• De Koepel overlegt direct met het Ministerie van Financiën over praktische zaken in relatie tot 
betalingsverkeer. 

• Onze standpunten zijn gebaseerd op de adviezen van onze zeer deskundige specialisten op de 
bovengenoemde beleidsterreinen. 

• Door speciale regelingen met aanbieders kunnen bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten 
lidverenigingen gebruik maken van kortingen voor hun leden op het gebied van 
zorgverzekeringen, schadeverzekeringen en aanbiedingen van consumentenproducten. 

• Koepel Gepensioneerden biedt een organisatiestructuur die kennisuitwisseling tussen 
verschillende lidverenigingen faciliteert; dit kan door middel van uitwisseling tussen verenigingen 
met een gelijke sectorachtergrond (bv banken) of juist in regionaal verband met verenigingen 
met verschillende achtergrond. 
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Uit de Algemene Vergadering van 9 september 2020 
 
Ook de Koepel Gepensioneerden worstelt met de beperkingen van COVID-19 bij het organiseren van 
een algemene ledenvergadering. De oplossing was een hybride vergadering, waarbij 45 personen 
fysiek aanwezig waren en 63 personen thuis achter hun scherm de vergadering konden volgen. Veel 
tijd werd gestoken in de discussie over het pensioenakkoord: wat hebben we bereikt, en wat willen we 
nog bereiken. En wat als we niet bereiken wat we willen: dan komen er acties zoals radiospotjes. 
Tijdens deze vergadering werd een nieuwe penningmeester benoemd en de huidige penningmeester 
werd gekozen als bestuurslid Verenigingszaken. Het bestuur is nu op sterkte. 
 
Pensioenen 
 
De laatste maanden is veel energie gestoken in het overleg met betrekking tot het Pensioenakkoord. 
Op dit moment maakt de Koepel Gepensioneerden zich sterk om een plek aan tafel te krijgen bij de 
uitwerking van het Pensioenakkoord. Minister Koolmees organiseert op 2 november a.s. een 
brainstormsessie met sociale partners, ouderen- en jongerenorganisaties en het ministerie. In deze 
sessie gaan zij het gesprek aan over vooraf gezamenlijk vastgestelde onderwerpen, zoals o.a. het 
ingroeipad, transitie-Ftk, invaren en governance-aspecten. Hierbij is de Koepel Gepensioneerden ook 
uitgenodigd.  
 
 
Zorg, Welzijn & Wonen 
 

• Ouderen en eenzaamheid: Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Soms is het heerlijk 
om even alleen te zijn, maar als je ervaringen wilt delen en er is niemand om je heen, dan voel je 
het gemis. Door de Corona crisis zijn meer mensen eenzaam. In een van de nieuwsbrieven 
hebben wij al eerder gewezen op de site van Een tegen Eenzaamheid 
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/ 
Een tegen Eenzaamheid heeft een project van een van onze lidorganisaties omarmd: KBO-
Brabant https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/in-gesprek-over-levensvragen/ 

• Na de uitbraak van Corona heeft de Koepel Gepensioneerden een brief gestuurd naar het 
ministerie van VWS met aanbevelingen in geval van een pandemie. Lees hier de brief 
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.045-
Pandemiedreiging.pdf 

• Campagne Senioren en Veiligheid 
De Koepel Gepensioneerden heeft mee gewerkt aan deze campagne die georganiseerd werd 
door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: 
meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WhatsApp fraude en phishing. U kunt hier de filmpjes bekijken: 
https://www.koepelgepensioneerden.nl/senioren-en-veiligheid/ 

 
Koopkracht 
 
Wilt u iets meer weten over de koopkracht voor 2021, kijk dan even hier: 
https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/0D15CA4A3387911C2540EF23F30FEDED 
 
Door middel van nieuwsbrieven houdt de Koepel Gepensioneerden ons op de hoogte van alle 
activiteiten. Wilt u meer weten over de verschillende onderwerpen ga dan regelmatig naar de website 
van de VG-Océ https://www.vg-oce.nl/index.php/nieuwsbrieven-van-de-koepel 
Zo blijft u op de hoogte.  
 

Boek over de laatste 50 jaar van Océ    Oproep van Jos Logister 

 
Misschien is een boek over de laatste 50 jaar van Océ een goed idee, zeker nu Océ “dood” is door de 
overname door Canon. Wat ik voor ogen heb is een boek met verhalen en anekdotes over wat wij 
hebben meegemaakt. Geen overzicht van de activiteiten van Océ en het waarom Océ is 
overgenomen. Natuurlijk heb ik hiervoor de inbreng nodig van de oud-collega’s. Met een 
aantal personen is reeds een gesprek interview gevoerd. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/initiatieven/in-gesprek-over-levensvragen/
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.045-Pandemiedreiging.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.045-Pandemiedreiging.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2020/06/2020.045-Pandemiedreiging.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/senioren-en-veiligheid/
https://www.letsmail.nl/t/ViewEmail/r/0D15CA4A3387911C2540EF23F30FEDED
https://www.vg-oce.nl/index.php/nieuwsbrieven-van-de-koepel


 
Nieuwsbrief VG-Océ 7 oktober 2020 
  

 

Twee vragen: 

1. Heb je een verhaal of anekdote, die je wilt delen? 
2. Wil je meewerken aan dit boek? (organisatie, layout en schrijven) 

Laat dan iets van je horen, dan neem ik contact op met je. Afhankelijk van de respons, wordt beslist of 
er genoeg animo is. 

Met vriendelijke groeten, 
Jos Logister, 
voorheen R&D, Engineering, 1971-2010. 
Website: 
http://home.hccnet.nl/jmw.logister/ 
joslogister@hotmail.com 

 

Tenslotte 

Met deze Nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen onze 
vereniging en binnen de onderwerpen die u als gepensioneerde wellicht interesseren. 
Blijf de ontwikkelingen volgen via onze website. 

Met hartelijke groet, 
namens het bestuur van de VG-Océ, 

Henk Mariën, 
bestuurslid / webmaster. 
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