
KBO-PCOB NU online lezen  

 

" We gaan boeiende tijden tegemoet en we zitten er 

bovenop. Geen dag is hetzelfde. Voor de belangenbehartiging 

blijft er altijd werk aan de winkel!" 
 

Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er geregeld 

gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de regeringsverklaring was er 

bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van 

senioren- en jongerenorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen 

voor alle generaties kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar 

de Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. Binnenkort 

gaan we langer in gesprek met elkaar.  

Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de AOW van de 

(extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met een pittige brief aan de 

Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij dat de AOW-ontkoppeling en de 

koopkracht van senioren tot de grote thema’s behoorden tijdens het debat over de 

regeringsverklaring. Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in 

maart met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een daalder 

waard! 

 

Lees al het nieuws  

  

Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie 

 

  

 

Twee derde van de Nederlandse 

gepensioneerden koopt niets voor de 

voorgestelde versoepeling van de 

indexatieregels in 2022. Dat schrijven de 

gezamenlijke ouderenorganisaties KBO-

PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO 

en KBO-Brabant in  een reactie op de 

internetconsultatie over de wijziging van de 

rekenregels, de zogeheten motie Van Dijk.  

 

 

Lees het hele bericht  

  

 

  
 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Rgthbzh35v-zW6MuhPpSvxZ_bkuTyCdQJYJKEWEuhiOQmz90RRC8-pLvDHrsq-fExufnUt1zpnWUn46NRPQIRg/i8f6fLkbrT59h9b
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/nQHPfRO19H8ckMuk2f1E3_uqswp5hfDsz6R2W_wbblaPGfsw7v74_FbELtPSxrhu9I_BgybRNBWpmYR7Uf3emg/7pSSTQTiEZE8mev
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-20-GEZAMELIJK-Brief-reactie-internetconsultatie-ouderenorganisaties.pdf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/0N5Hau2_xPHc4rsXiU1i33p7ViE_w0wXUeXaCCe6KT_2WqJ9RkZJQVxzoJID4KrkT29vKkx4e5rN6MJel91lLw/t64MFYEuBXSIXYH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/O3zpnK5-RMCT3yCbl6l-8SSGjNWJxVUYwrwvPQU7pPqJgs9yJZi1X4MjP4CMi3c9fK10VNI1KTJu6wCBVSRmFA/HTiIWcuDHITxAgp
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/N_FsO4NfJQ9zy01w5ateGm8cn4svctdi7BkR9TysJvSijPvpFOgdg2wraCvl_PyaIK432M_yT9zIXczbH4tobg/CUnd6ZiB4D9jYqF
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/sUaM2GlyvhLI-XXk_KMhNS89vpe9EPjcPkMD5d9ogeXnMZEpGI6fsMz4BWiDh8igRMrHxzr9jYDFEPszVgiU1Q/rRVtHfHtKKeFpCW
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/3mfmRNgZ-bf1CDf3Uc1DpGMOaOqDoYKptqFDRQAFqtUIx1vnx2aa_5jEit5UDvdBuMhPa9P_OK_ofqnvOXV5UQ/ArjqUFyPy53Qvvp


Workshop: Lobbyen tijdens de verkiezingscampagne 

 

  

 

Op 15 en 16 februari geven we een online 

workshop voor lokale 

belangenbehartigers over lobbyen in 

verkiezingstijd. We geven u instrumenten 

in handen om effectief invloed uit te 

oefenen tijdens de campagnes voor de 

lokale verkiezingen. Hier liggen kansen 

voor u als belangenbehartiger om de stem 

van senioren te laten horen! Maar het vraagt wel om proactief en slim 

schakelen met de middelen en instrumenten die u heeft. Hoe zet u uw 

communicatiekracht in? Hoe maakt u uw achterban zichtbaar? Wat is de rol 

van de (lokale) media? En is het niet altijd tijd om campagne te voeren? Wilt u 

antwoord op deze vragen meld u dan aan voor een van de workshops.   

 

 

Aanmelden 

  

 

  
 

 

 

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/flYhb0Xb6Blddo3FA40HZEHcDXDntKbflnGezJPezcmAhHgzGmvvQ39P_-WJALcOed6ouDVTMGyX7jPWHlnbTg/wuzIBeNINViKpru
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/_9yhMVm4tQqTQ-FlVs6IgNv7FlZhY8JMbDP_mXUI2Ae8-D0RQIl316nbiYK4HsRZTssSy5cg4oIOtIKisDL01g/aCKupt6IsILDmgX
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YP4e2oI73cK_Lt6S2jnululOxA0_hCDqWqp7HAeZpkXGP_4fjRfC8Oa_UpTP-d7uPqe5jvpVg8-bBPrXUTSMDw/Zdu6KBBg84LcpNF

