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Ons land telt 17,4
miljoen inwoners,
waarvan bijna
twintig procent 65
jaar is of ouder. De

afgelopen eeuw is deze
groep vertienvoudigd: van
0,3 miljoen in 1900 tot 3,3
miljoen eind 2019. Toch
worden senioren niet of
nauwelijks betrokken bij
voor hen belangrijke beleid-
sontwikkelingen. De poli-
tiek en de sociale partners
hebben recent beloofd se-
niorenorganisaties vaker
hun plek aan tafel te geven.
Daarom bestaat sinds 1 janu-
ari van dit jaar de Koepel Ge-
pensioneerden. 

De leeftijdsopbouw van de
bevolking beïnvloedt de be-
langrijkste sociaaleconomi-
sche vraagstukken van een
land. Is de bevolking jong,
dan is er behoefte aan meer
scholen. Groeit de groep ou-
deren, dan zal er meer in de
gezondheidssector geïnves-
teerd moeten worden. Het
ligt voor de hand bij zulke
belangrijke beslissingen
vertegenwoordigers van de-
ze bevolkingsgroepen te be-
trekken. Ze brengen kennis
mee en kunnen zorgen voor
draagvlak. 

Het is onbegrijpelijk dat
de sociale partners tien jaar
in de Sociaal-Economische
Raad onderhandelden over
aanpassing van het pensi-
oenstelsel zonder daarbij
vertegenwoordigers van de
senioren direct te betrek-

ken. Dat schaadt het ver-
trouwen en ondermijnt het
draagvlak voor het pensi-
oenstelsel. 

Steeds vaker worden be-
langrijke beslissingen in
SER-verband in een breed
overleg voorgekookt, zoals
het Pensioenakkoord, het
Energieakkoord en het Kli-
maatakkoord. Veel vraag-
stukken waar de SER over
adviseert, reiken veel ver-
der dan de scope van werk-
gevers, vakbeweging en
kroonleden. Er zitten ook
veel meer aspecten aan dan
alleen sociaal-economische. 

De senioren in ons land
voelen zich bij veel besluit-
vorming buitenspel staan.
Het gaat hen niet alleen om
hun AOW en hun pensioen.
Het welzijn van senioren
hangt ook samen met beleid
op gebieden als zorg, wo-
nen, mobiliteit en fiscali-
teit. Bij deze issues kan de
vakbeweging niet optreden
als dé belangenbehartiger
van de senioren; zij moet

immers ook al belangen van
jongeren en werkenden be-
hartigen. De belangen van
senioren, daar zijn de senio-
renorganisaties voor. 

Na jarenlang vergeefs
aankloppen, lijkt het tij nu
te keren. De seniorenorga-
nisaties zijn opgenomen in
de klankbordgroep, die ge-
raadpleegd wordt door de
stuurgroep, die het pensi-
oenakkoord gaat uitwerken.
De voorzitter van de SER

heeft in december schrifte-
lijk aangegeven dat de se-
niorenorganisaties als des-
kundige welkom zijn in voor
hen belangrijke SER-com-
missies. 

De Koepel Gepensioneer-
den is een fusie van de Koe-
pel van Nederlandse Vereni-
gingen van Gepensioneer-
den (KNVG) en de Neder-
landse Vereniging van
Organisaties van Gepensio-
neerden (NVOG). De Koepel
Gepensioneerden omvat
ruim 150 organisaties van
gepensioneerden, alsmede
KBO Brabant en de Federa-
tie van Algemene Senioren
Verenigingen. De Koepel
Gepensioneerden is de
grootste seniorenorganisa-
tie in Nederland. Hij is de
spreekbuis van meer dan
300.000 senioren en gepen-
sioneerden en indirect van
alle meer dan 3,3 miljoen ge-
pensioneerden. 

In de manier waarop een
land omgaat met zijn senio-
ren weerspiegelt zich het
democratisch gehalte van
een land. 

De twintig procent senio-
ren en gepensioneerden
verwachten op dit gebied
dit jaar meer dan zij de afge-
lopen jaren ondervonden
hebben. Hun vertegenwoor-
digers zijn er klaar voor. 

Joep Schouten en Jaap van
der Spek zijn duo-voorzitters
van de Koepel Gepensioneer-
den.

Vanaf nu komen
wij aan tafel zitten
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Senioren voelen zich bij grote besluiten
buitenspel staan. Er wordt wel over, maar

niet met de 3,3 miljoen 65+ers beslist, is
de klacht. Daarom is gisteren de Koepel

Gepensioneerden gelanceerd, de grootste
seniorenorganisatie van het land. ,,Hoog
tijd dat we een vinger in de pap krijgen.”

Jaap van der Spek

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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,,Het is onbegrijpelijk dat
de sociale partners tien
jaar in de SER onderhan-
delden over aanpassing
van het pensioenstelsel
zonder daarbij vertegen-
woordigers van de senio-
ren direct te betrekken”,
vinden Schouten en Van
der Spek.
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