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Financieel kwetsbare senioren: KBO-PCOB deed 

onderzoek en tekende persoonlijke verhalen op 

 

  

 

De economie juicht, maar de koopkracht van veel 

senioren is minder rooskleurig. Veel ouderen zijn 

financieel kwetsbaar. Zo heeft meer dan 3 van de 

10 senioren geen eigen vermogen of spaargeld. 

Zij komen sneller in de problemen bij een 

tegenvaller. Dit blijkt uit onderzoek van KBO-

PCOB. 

Veel senioren lieten ons weten zich zorgen te 

maken. Hun persoonlijke verhalen geven 

financiële kwetsbaarheid van senioren een 

gezicht. Trix van der Biezen vertelt: "Het gaat niet alleen om mij, maar om een grote groep mensen. Er 

rust echt een taboe op armoede." 

U leest de indrukwekkende interviews in ons magazine en op onze speciale webpagina over rondkomen 

van weinig geld. 

 

 

Lees de persoonlijke verhalen  

    

Directeur KBO-PCOB op televisie bij Omroep MAX 

 

 

  

Diverse landelijke en regionele media besteedden 

aandacht aan het koopkrachtonderzoek van KBO-

PCOB en de verhalen van senioren over 

armoede. Dagblad De Limburger trapte af. Daarna 

volgden onder meer radio L1 en BNNVARA's 

Kassa. 's Avonds was directeur Manon Vanderkaa 

te zien bij Hallo Nederland van Omroep MAX. Klik 

op de rode knop om de uitzending te bekijken. 

 

 

KBO-PCOB bij Hallo Nederland  

    

http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/txt315352316/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962551/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962551/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962552/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962553/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962554/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962555/NC9hPyAQ7eaxCHa
http://kbo-pcob.m15.mailplus.nl/nct318962556/NC9hPyAQ7eaxCHa


Oproep aan kabinet: laat zieken en kwetsbaren niet 

extra betalen voor medicijnen en hulpmiddelen 

 

  

 

Laat zieken, mensen met een beperking en 

kwetsbare ouderen niet extra betalen voor 

medicijnen en hulpmiddelen die zij nodig hebben. 

Dat is de strekking van een brief die 

Patiëntenfederatie Nederland mede namens 

Ieder(in), KBO-PCOB, Per Saldo en LOC eind 

augustus aan het kabinet stuurde als inbreng bij 

de besprekingen over de miljoenennota 2019. 

 

 

Lees meer  

    

Excuustruus 50+ bij elke vacature moet niet nodig zijn 

 

 

  

Verschillende media, waaronder landelijke kranten 

De Telegraaf en NRC Next, besteedden aandacht 

aan de visie van KBO-PCOB op 

ouderenwerkloosheid. Directeur Manon 

Vanderkaa: "Het verplicht uitnodigen van een 

senior als ‘excuustruus 50+’ kan op korte termijn 

een hulp zijn voor individuele werkgevers en 

werkzoekenden. Maar we moeten verder kijken. 

Nederland heeft een samenspel van maatregelen 

nodig om ouderen aan het werk te krijgen en te 

houden." 

 

 

Lees Manons volledige reactie  
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