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Een druk voorjaar 

Indexeren. Dat is wel de term die ons deze weken bezighoudt. Met het 

verschijnen van het Wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zetten we 

met de andere seniorenorganisaties ons in om rechtvaardig pensioen voor 

iedereen te realiseren. In Den Haag worden daar de spelregels voor gemaakt 

en we zijn zeer kritisch; dat begrijpt u. We praten met Tweede en Eerste 

Kamerleden hierover, bereiden acties voor, etc. U gaat nog van ons horen.    

 

Lees meer 

 

  
  

  

Acties 
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De gebroken stoeptegel 

Uit een peiling onder senioren weten 

we dat de leefbaarheid van de 

wijken heel belangrijk is. En 

constateren we dat hier veel te doen 

valt. De meeste signalen die we 

krijgen gaan over gebrek aan 

onderhoud. Wij willen dat met u 

aankaarten. Wij vragen u daarom: 

stuur ons een foto van wat u ziet in 

uw gemeente. En vermeld daarbij 

alstublieft de straat, gemeente en 

wat u zo ergert of belemmert. Dit 

kan via de mail of via het 

formulier. Klik voor het formulier 

en meer informatie op 'lees meer'. 
 

 
 
  

 

Mail ons! 

 

  Lees meer 
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Nieuws 
   

 

 

Fietshelm niet alleen 

verplicht voor 60-

plussers 

Wij vinden het geen goed idee om 

het dragen van een fietshelm alleen 

te verplichten voor 60-plussers. Het 

Instituut voor Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) komt met dit voorstel, naar 

aanleiding van nieuwe cijfers van 

het CBS over het aantal 

verkeersdoden dat in 2021 viel. 
 

Lees meer 
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Eenmalige energietoeslag 

2022. 

Veel mensen komen in de knel door 

de hoge energieprijzen. Daarom 

heeft dit kabinet besloten in 2022 

een eenmalige energietoeslag te 

geven aan ongeveer 800.000 

huishoudens met een laag inkomen. 
 

Lees meer 
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Convenant Contant Geld 

getekend 

Drieëntwintig organisaties die nauw 

betrokken zijn bij het Nederlands 

betalingsverkeer hebben 7 april de 

handtekening gezet onder een nieuw 

Convenant Contant Geld. Ook onze 

directeur Ingrid Rep zette haar 

handtekening. Doel van de afspraken 

is er voor te zorgen dat contant geld 

goed blijft functioneren als 

betaalmiddel aan de kassa. 
 

Lees meer 
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Pensioenwet is 

onacceptabel zo 

De Seniorencoalitie, met daarin 

onder meer KBO-PCOB, vindt 

de Wetsvoorstel Toekomst 

Pensioenen in de huidige vorm 

onacceptabel. Al vóór 2027 moeten 

de pensioenen worden geïndexeerd, 

maar daar is in het wetsvoorstel 

weinig zicht op. Daarmee breekt het 

kabinet zijn belofte van een 

koopkrachtig pensioen.  
 

Lees meer 

  

 
 
  

Onderzoeken KBO-PCOB 
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Oproep onderzoek: Praat met ons mee! 

Onlangs is KBO-PCOB met een groep organisaties onder leiding van het 

Kennisinstituut van de Medisch Specialisten de medisch specialisten 

begonnen met het maken van een handleiding over keuzehulpen voor 

patiënten met meerdere langdurige ziektes. Een keuzehulp is een middel om 

patiënten te helpen met een keuze. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn en een 

behandeling moeten kiezen. Deze handleiding helpt zorgverleners bij het 

maken van keuzehulpen. Maar dit kan niet zonder senioren zelf!   

Daarom roepen we u op met ons mee te denken.  

 

De focusgroep is op 19 mei 2022 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het vindt plaats 

in een vergaderzaal van Bar Beton, op station Amersfoort Centraal. Er zal 

koffie, thee en een kleine versnapering aanwezig zijn.  

 

Meld u aan 

 

   Lees meer 
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Onderzoek KBO-PCOB 

Seks lastig bespreekbaar 

Er heersen meerdere taboes omtrent 

seks en senioren. Terwijl het belang 

van aanraking en intimiteit duidelijk 

is geworden tijdens de coronacrisis. 

Huidhonger, een term wat het sterke 

verlangen naar huid op huidcontact 

beschrijft, kwam daarom ook vaak 

naar voren in ons onderzoek naar de 

seksuele gezondheid van senioren.  
 

Lees meer 
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Onderzoek KBO-PCOB 

Gehackt grootste angst 

In de top tien van meest 

voorkomende angsten onder 

senioren, staat ‘gehackt’ worden op 

één. Dat blijkt uit ons Grote 

Angstonderzoek. Vier op de tien 

senioren vrezen om slachtoffer te 

worden van hackende criminelen en 

daarmee overtreft deze angst het 

krijgen van gezondheidsproblemen 

en de angst voor dementie. 
 

Lees meer 
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