
                                            

Veel aandacht voor de kwaliteit van de 3e levensfase 

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft haar 

Meerjarenplan en Werkplan 2020 opgesteld. 

De commissie heeft een aantal hooftaken geformuleerd: 

• Landelijke belangenbehartiging: gekozen is voor een verbindende rol. Een soort 

oliemannetje, die samen met andere organisaties optrekt. Een duidelijke eigen 

inbreng, maar (lang) niet altijd de rol van kartrekker. 

• Regionale belangenbehartiging: dat doen wij door het landelijke verhaal te vertalen 

naar lokaal en regionaal. Niet alle lidorganisaties zijn op dit niveau actief. De 

organisaties die dat wel zijn, informeren en inspireren wij.  

• Contacten met de lidorganisaties: wij willen intensief met de lidorganisaties 

samenwerken. Daarbij maken wij graag gebruik van de kennis die bij onze 

lidorganisaties aanwezig is. Dat kan zijn door lid van de commissie te worden, maar 

ook om op incidentele basis samen met de commissie te werken aan een bepaald 

onderwerp.     

• Samenwerken met oud-werkgevers: bezien in hoeverre de commissie een rol kan 

spelen bij het stimuleren dat oud-werkgevers en (verenigingen van) oud-werknemers 

samenwerken.  

Het werkterrein van de commissie is heel breed. Dat is de reden dat er voor is gekozen om 

een aantal focuspunten te benoemen. Met een overkoepelende gedachte: wat kan de 

bijdrage van KG, de lidorganisaties en haar leden zijn om het gebruik van zorg op een 

verantwoorde manier te voorkomen of te minimaliseren. Dit om een bijdrage te leveren aan 

het beperken van de schaarste / de krapte op de arbeidsmarkt zorg en welzijn. 

Onze focuspunten: 

- De Juiste Zorg op de Juiste Plek 

- Wonen inclusief de zorg, waaronder mantelzorg, en ondersteuning thuis 

- eHealth en digitalisering 

- Voorbereiden op het ouder worden 

- Welzijn  

- Eigen verantwoordelijkheid / eigen regie of hulp daarbij   

- Het Pact voor de Ouderen onderdeel Een tegen Eenzaamheid  

- De fase voorafgaand aan het verpleeghuis 

Aan de exacte invulling van de focuspunten wordt nu gewerkt. 

Thema 2020 

Als commissie hebben wij er voor gekozen  om aansluiting te zoeken bij een advies dat 

recent is uitgebracht door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: “de derde 

levensfase: het geschenk van de eeuw”. Ons thema voor onze werkzaamheden in 2020 is 

“De kwaliteit van de derde levensfase”. Met die levensfase wordt bedoeld de fase in ons 

leven vanaf onze pensionering tot dat de kwetsbaarheid en de behoefte aan zorg toeneemt. 

Niet gekoppeld aan leeftijden, dat kan immers voor iedereen anders zijn. Het advies kunt u 

hier lezen. 

Wij houden u ook in 2020 op de hoogte van de ontwikkelingen op onze aandachtsgebieden,  

onze activiteiten en de wijze waarop wij uw belangen behartigen. 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-van-de-eeuw

