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.

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: KBOBrabant 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/2020/06/2020.045Pandemiedreiging.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.

