
KBO-PCOB NU online lezen  

 

 

 

Wat doen onze belangenbehartigers in Den Haag? 

 

  

 

Vanuit de afdeling belangenbehartiging van 

KBO-PCOB werken we dag in, dag uit om de 

belangen van senioren op de agenda te zetten 

van politiek Den Haag. Met signalen vanuit onze 

leden zoeken we het gesprek met de 

beleidsmakers, politici en in de media. Een 

prachtige opdracht waar we als team elke dag 

voor staan. 

 

 

Inkijkje in Den Haag 

  

 
  
 

 

Ontkoppeling nog niet van tafel, KBO-PCOB blijft strijdvaardig 

KBO-PCOB is ontevreden dat de ontkoppeling niet van de baan is. Hoewel premier Rutte 

niet uitsluit dat het kabinet op een later moment alsnog afziet van de ontkoppeling, had het 

van meer nieuw elan getuigd als het kabinet de 3½ miljoen AOW’ers niet had laten 

bungelen maar vandaag meteen gerust had gesteld. Toch geeft KBO-PCOB niet op. 

Willems: “Het kabinet schuift de discussie door naar het voorjaar, en daarbij is de strijd wat 

ons betreft nog niet gestreden!” 
 

 

Lees meer 

  

 

  
 

 

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/k1/9YoN8nObS53YabwB1pRzjk2OQClU9zUPeTpkGZNClXOL8JO0D4aaVknlm7mdAn-ZuS17DtiEyWY-p0szuCP9Ig/UrBQn5EMAEvBD6v
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/7oFSHDqolYaW5jVyQQXpE1PO2STw6ohMOSFlM-Ls76sqj9h_n-xIBCS3Ngab3My6RrLUBmu8f_GhvXU546lpag/eJ6c7ASLAJEZUJY
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/9WVJF2aiO3TaVuErJMUBYPdoWdW5CFnM8KfnUQ3-LGOnqsbveZQ0F3xDvDY_q66HBU8DjEptNT3i7oNsDRFzAQ/wBZQm3gQGf6v44z
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/k1/0AQ85xxRK3Rr4nqx_5krsIfhHI2a6VPajWpijDChkPSTGyKpAZpjytqA4MlZO735Nlbgz3mEW7XuGCaQlYHpcw/mwAKbPbaKvFMgXB
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ko6wDx3MaSuXC0l9buvJ8rGMwK-e_lwEIOvgc-Zs3DpkudcKoh0spVtiNZvWByyc6iVMZHjJYQvTc-vJz-5wTg/ZHShs6QGCRsigaa
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/j4l-RsPSUWYYD3calW-q4n2EaRHqMhEgPz89gs2vizM-CN6CP8JlWSR466N83B0Np00DWeH7MFsDeHPp5C5HvA/ynhQtvFE3SSGiWH
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4IkAMrhKnPPk2l6o799wIbX1cKsmniBsTTCX305l4-hhYo1EF_OGLJWuiUZ3Vn_e4fzQnTTks6AOEa7iQA41Tw/2ngXyZV5HDJfiK6
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SMSxFYihrmdgRsPy5Y4pQfp60Zy2bJYMG5hjzHnsfNgV4WVnuQh2sKQlGaVuhI4IyxSfNdiNiOEVJGU3euGq1g/QuDqv4dIpNs8ej4
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YVKVgL3_aUFgsNi4PT6mic9yDrXLNTJL4xKeAzIUPmfwbyLnh2cnja77cP6MHhvEmkGrUGdfSPjLAGscSVf3FA/bg6tjnuA79hTY8j
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/RHjPhErdWfo2ywxS60iZhDtKHpLKrN3P_UcWkaJYK1GmUJPUmVR81U3iDY_Ba99JSllqkAprRSWHdGKUV6GGeg/z2eV9kfjLTtIqng
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/Zh6XV925vYKSEYP19ZIikdR-pcB4ZLnXzOjsw4aydR7fwJHhrbSswqaic6sZ-k6GZPJTPaXG-ek0U12KYDi1yw/wuhCzg89Qe98v6X
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/FaqfTBPcy2StwTLwAIiursZNaGvdi-3zjcnrQ1ATnFUBfzD67kIvFPr5htdd4yb2vpik1QxwDRSz9lWjOGBrfQ/SmWc2WdJYUh4sbD


We deden meer de afgelopen weken: 

AOW: Houd koppeling in stand  

Brandbrief: Niet tornen aan AOW 

Koopkrachtbeleid belediging voor gepensioneerden 

Negeer vergrijzing niet! 

 

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/vx6As-xsXJoSdpIK5q4J8mkI6mLkMP20x1fdgXPkbvHT2jxVUatViDJaNGj5qHYCVUNzdIv4gLQEeorvEo3GiQ/j6ARxaId9LwVDp8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qr6y1DvQUGeERuiwtKolCoUWXG41bRQwEVzFPxyeOjm2PSEh0IfACYvkfQuN_MXOXef8B93odXpg0_BWZ99FhQ/RC6D3rAJNiRRzn8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/qr6y1DvQUGeERuiwtKolCoUWXG41bRQwEVzFPxyeOjm2PSEh0IfACYvkfQuN_MXOXef8B93odXpg0_BWZ99FhQ/RC6D3rAJNiRRzn8
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/d4cRP2OGSVQcbI2_k1p7g7pcV6nWQRuOuc84WePFOAXaVmQ4rA5E-XdACPlCQDREAew7vMj7-5e83tSZfTqEaQ/LSzCe3pBCnef4Z2
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/WQOeGCcFJdRO1fJv7AbxKKJZpdynGDHKcaK4WB0GFkhiHEITxmaFIGu_7AB24FDbdJEeEGlIt6ti4uR98qf4kw/mZuVz2X4cssGexf
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/YaGQlSLR4RqHrQTLMz-l_pWSH187QgeJsjQolUWJpTPIeMAtQ8eRGksW-w8OI7z6ro6iMkqnX8PhaHPKpDldHg/pXsZmhWFitPH8SQ
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/aatXfW7oqs5_awt9gdUXYuvCLLTPV2FzsuSIOsW6FYav_E9f_6Cq7B7RxedTQgmV1EfA_QbQHsKvVpCse234wg/FZ77xnWVqWUVunw

