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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 een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Niet in gesprek met pensioenfonds en sociale 
partners of juist wel? Meld het! 

 Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden met de Pensioenfederatie afgesproken 
dat deze haar leden (zowat alle pensioenfondsen van Nederland) zou attenderen op de 
wettelijke verplichting van fondsen om gepensioneerden op de hoogte te stellen van het 
bestaan van verenigingen van gepensioneerden. Veel bij de Koepel aangesloten 
verenigingen van gepensioneerden hebben inmiddels melding gemaakt van het feit dat ze 
dat gemerkt hebben. Bij diverse fondsen die van genoemde verplichting tot voor kort niet 
of nauwelijks werk maakten, zijn inmiddels mooie berichten over de bij de Koepel 
aangesloten verenigingen verschenen. Soms gebeurde dat door middel van een brief aan 
alle gepensioneerden van het fonds, soms met een interview of een door de vereniging 
geschreven column in het blad of op de website van het fonds. 

Graag ontvangt de Koepel dergelijke goede voorbeelden. Die dienen niet alleen ter 
inspiratie over op welke manieren verenigingen zich met behulp van het pensioenfonds 
kunnen presenteren, maar maken ook duidelijk of vervolgactie van de Koepel nodig is. 
Daarom worden ook verenigingen wier fondsen nog steeds geen medewerking willen 
verlenen nadrukkelijk gevraagd zich te melden. 

Eenzelfde oproep doen we ook nog een keer richting verenigingen die tot nu toe geen 
gehoor krijgen bij vakbonden en/of werkgever waarbij ze zich hebben gemeld in het kader 
van het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoorrecht. Ook daarvan ontvangt de Koepel 
graag bericht, zodat actie kan worden ondernomen. 

Berichten (met goede dan wel slechte ervaringen) kunnen worden gezonden naar 
secretariaat@koepelgepensioneerden.nl. 
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Zwitserlevengevoel 

We willen het nog een keer met u hebben over dit artikel, waarover we vorige week 
schreven. Seniorenorganisaties vinden nieuwe pensioenwet niet goed genoeg | Hart van 
Nederland 

Daarin geeft Koepel-voorzitter John Kerstens commentaar op de onlangs door de Tweede 
Kamer aangenomen nieuwe Pensioenwet. 

Over dat commentaar gaat het nu niet, want u weet hoe de Koepel Gepensioneerden over 
de wet denkt (zij komt de beloftes van het pensioenakkoord niet na). Nee, het gaat deze 
keer ergens anders over. Valt u iets op aan het artikel? Niet? Kijk dan nog eens goed. Een 
hint: het gaat niet om de tekst. Het gaat om de foto. 

Blijkbaar kunnen veel media niets anders verzinnen als ze een artikel over senioren 
schrijven dan daar dan zo’n typische ‘Zwitserlevengevoel-foto’ bij te zetten. Zo’n foto 
waarbij iedereen denkt ‘Wat hebben ze het toch goed die senioren, en maar klagen.’  

Dat is een vals beeld. Niet alleen omdat dat voor heel veel ouderen helemaal niet geldt en 
dus feitelijk onjuist is (een op de vijf senioren moet rondkomen met alleen AOW, vier op de 
vijf ontvangt daarnaast een bescheiden pensioentje). Het is ook vals in een andere 
betekenis van dat woord: gemeen. Het is een gemeen beeld om senioren altijd als 
weldoorvoede de wereld rondreizende pensionado’s neer te zetten. Bedoeld om alle 
argumenten die senioren in welke discussie dan ook innemen bij voorbaat onschadelijk te 
maken en er niet op in te gaan: ‘klagende boomers, niet serieus nemen.’  

Het is ook een veel gebruikt beeld. Als het gaat om de crisis op de huizenmarkt (‘komt 
omdat ouderen in hun veel te ruime woningen blijven zitten’). Als het gaat om de 
pensioendiscussie. Een staatssecretaris maakte het zelfs een keer zo bont dat-ie toen het 
over het eindelijk een keer indexeren van pensioenen ging in de Kamer zei ‘Als we nu gaan 
uitdelen, vinden jongeren straks de hond in de pot.’ Fout op fout was dat. Toen de Koepel 
‘m daar op aansprak, bood-ie z’n excuses aan. Achter gesloten deuren, dat wel. 

Het is ook een beeld dat je als belangenbehartiger van senioren altijd op achterstand zet. 

Ook daarom hebben we er belang bij om het te nuanceren. En er elke keer opnieuw op te 
wijzen. Zoals Koepel-voorzitter John Kerstens eerder deed in het in Trouw verschenen 
opinieartikel. 

Lekker hè, senioren framen als verhuisweigeraars en potverteerders (trouw.nl) 
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Goed voornemen: volg de Koepel Gepensioneerden 
op Facebook! 

Mocht u nog nadenken over goede voornemens: volg de Koepel Gepensioneerden op 
Facebook en blijf op de hoogte van voor u als senior belangrijke onderwerpen. 

U vindt de Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden hier: Koepel 
Gepensioneerden | Utrecht | Facebook 

Koepel-voorzitter John Kerstens volgen kan via deze link: John Kerstens | Facebook 

  

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. 

 

  

 

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 om uw e-mailadres uit de 
verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat 
andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  Check dus wie de afzender is van de 
nieuwsbrief! 

  
  

 

 
Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Bekijk onze dossiers 
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Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


