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Welkom bij de Koepel Gepensioneerden 

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare 
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn 
ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv. 
  
Gepensioneerden: Het nieuwe pensioenhuis moet steviger staan 
dan het vorige 

Als je een nieuw huis laat bouwen, ga je ervan uit dat het minstens even solide is als het huis 
waarin je nu woont. Sterker nog, eigenlijk mag je verwachten dat je nieuwe onderkomen een 
betere fundering heeft dan het oude. Zo kijken de beide co-voorzitters van de Koepel 
Gepensioneerden in ieder geval naar het nieuwe pensioenstelsel dat hopelijk  na jaren van 
onderhandelen nu snel zijn definitieve vorm zal krijgen. 

Jaap van der Spek en Joep Schouten spraken hierover in een interview met Dagblad Trouw, wat 
u hier kunt lezen. U kunt er ook voor kiezen het artikel als pdf document te downloaden. 
  
Pandemie dreiging 

De wereldwijde uitbraak van het corona virus heeft tot grote sociale- en gezondheidsproblemen 
geleid. Ieder land heeft op haar eigen manier maatregelen genomen om het virus in te dammen. 
Met de nadruk op indammen. Weg is het virus immers niet. 

In hoeverre zijn landen voorbereid op de dreiging van infectieziekten met pandemische dreiging? 
Wat doen landen eraan om goed voorbereid te zijn? Koepel Gepensioneerden concludeert dat 



Nederland onvoldoende voorbereid is, niet op nationaal niveau, maar ook niet op internationaal 
niveau.   

Sinds de Ebola uitbraak in West- Afrika in 2014 heeft de Nederlandse regering in drie adviezen de 
raad gekregen de kennis en kunde over pandemieën te bundelen en internationale 
samenwerking te zoeken. Zowel in 2017 als in 2018 was de reactie dat de Regering geen 
meerwaarde ziet in een overkoepelende gezondheidsstrategie. 

Koepel Gepensioneerden stelt zich op het standpunt dat er veel meer aandacht moet komen voor 
de voorbereiding op een toekomstige internationale pandemie en daarbij zowel nationaal als 
internationaal stappen moet zetten. Samengevat in onderstaande aanbevelingen: 

·         Voortdurende aandacht voor planvorming en logistieke voorbereiding voor de bestrijding 
van infectieziekten met pandemische dreiging. 

·         Een integrale aanpak van gezondheidszorg en gezondheidsbescherming bij pandemieën, 
waarbij samenwerking van ministeries noodzaak is. 

·         Een actieve rol van Nederland bij het signaleren en bestrijden van infectieziekten zoals 
vastgelegd in de internationale afspraken. 

Koepel Gepensioneerden heeft haar aanbevelingen onder de aandacht gebracht van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Buitenlandse Zaken en stuurde een 
kopie naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, de Zorgkoepels en de ANBO. Onze brief 
leest u hier.  

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen 
  
Een goede werkgever bezorgt medewerkers een goed pensioen 

Koepel Gepensioneerden heeft bijgedragen aan de campagne Future of Work in samenwerking 
met Mediaplanet. U kunt de artikelen online lezen op Planetbusiness. https://bit.ly/3c7O9ZS 
  
Oproep: hoe enkelvoudige fietsongevallen ouderen voorkomen?  

 
Uit onderzoek blijkt dat fietsongevallen met oudere fietsers relatief vaak zogenoemde 
enkelvoudige of eenzijdige ongevallen zijn. Er zijn geen andere verkeersdeelnemers bij 
betrokken. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar ideeën om ouderen en 
wegbeheerders bewuster te maken van de risico’s van enkelvoudige fietsongevallen zodat ze de 
juiste maatregelen treffen! Heb jij hiervoor een oplossing? Dan ontvangen we graag jouw 
concept! 



Geïnteresseerd? Lees dan hier verder. 
  
Online oplichting onthullen! 

Internetoplichters gaan steeds geraffineerder te werk, waardoor ze jaarlijks veel slachtoffers 
maken. Naast de inmiddels bekende phishingmails proberen criminelen ook via valse WhatsApp-
berichten, sms’jes en telefoontjes geld van mensen te ontfutselen. Wat zijn 
tegenwoordig bekende oplichtingsvormen? Het antwoord leest u hier. 
  

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 
 


