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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.

 

Campagne Senioren en Veiligheid

Koepel Gepensioneerden is één van de organisaties die in september samenwerkt met het

Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid.

Onder de slogan “Maak het oplichters niet te makkelijk” wordt aandacht besteed aan een

viertal vormen van criminaliteit waarvan ook senioren de dupe kunnen worden. Elke week

van september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Het gaat daarbij om:

meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WhatsAppfraude en Phishing.  

Wij kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden maar daar heb je de

juiste informatie voor nodig. Je bewust worden van wat er kan gebeuren en hoe je het kunt

voorkomen. Dat is belangrijk en daarom werken wij als Koepel Gepensioneerden graag aan

deze campagne mee.

Webinars

Belangrijk onderdeel van de campagne zijn de webinars die worden georganiseerd en de

voorlichtingsfilmpjes die je kunt bekijken.

Op vier dinsdagen in september 2020 kan je om 10.30 uur via internet deelnemen aan een

webinar. Catharine Keyl presenteert de webinar en van een expert krijg je waardevolle

adviezen en tips. Via WhatsApp is het dan ook mogelijk om vragen te stellen.

Deelnemen aan de webinars kan via  https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ Schikt het

tijdstip je niet? De webinars blijven beschikbaar en je kunt ze op ieder gewenst moment

terugkijken. 

Voorlichtingsfilmpjes

Tijdens de webinars wordt ook het filmpje over het thema van de betreffende week

geïntroduceerd. De acteur Kees Hulst, bekend van zijn rol als Hendrik Groen, speelt de

hoofdrol in de voorlichtingsfilmpjes en is ambassadeur van de campagne. 

De campagne   

·         Op dinsdag 1 september 2020 start de campagne met een webinar over het eerste

thema: meekijken bij pinnen, ook wel shouldering genoemd. Van 1 tot en met 7 september

2020 wordt aandacht aan deze vorm van criminaliteit besteed.

Het voorlichtingsfilmpje over meekijken bij pinnen (duurt ca. 3 minuten) kan je vanaf 1

september, na de webinar, hier bekijken  Op onze website  kunt u nu alvast de korte versie

(48 sec.) bekijken.

·         Op dinsdag 8 september 2020 zijn de babbeltrucs het onderwerp van gesprek. Op die

dinsdag om 10.30 uur een webinar met de introductie van het filmpje over babbeltrucs. Wat

is het en hoe voorkom je dat je het slachtoffer wordt?

De webinars en de filmpjes zijn helaas niet op TV te volgen c.q. te zien. Dat is jammer voor de

niet-internetgebruikers. Wellicht is het mogelijk om met de tablet of laptop iemand mee te

laten kijken of vertel je hem of haar over de tips die je hebt gehoord. 

Het vervolg

In onze nieuwsbrief van 13 september 2020 meer over de laatste twee thema’s: WhatsApp

fraude en Phishing.      

 

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
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