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Schrijf mee voor een goed pensioen 

 

  

 

Al jaren zijn veel pensioenen niet verhoogd. 

Volgend jaar dreigt zelfs verlaging. 

Ondertussen schuift de AOW-leeftijd steeds 

verder op. Dat moet en kan anders. Klimt u 

met KBO-PCOB mee in de pen? 

 

Met vakbonden CNV, FNV en VCP voeren 

wij actie! Doe ook mee: schrijf een brief aan 

minister Wouter Koolmees van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en deel - 

samen met uw kinderen of kleinkinderen - 

uw zorgen! 

 

 

Schrijf mee voor uw pensioen  

   

KBO-PCOB breekt lans voor de lokale omroepen 

 

  

 

De lokale publieke omroepen zitten in 

zwaar weer en dreigen zelfs om te vallen. 

En dat terwijl ze voor veel senioren van 

heel groot belang zijn. Ze bieden de 

verbinding met wat er lokaal speelt, 

informeren en activeren. Met het oog op 

langer thuis wonen vormen de lokale 

omroepen een belangrijk – vaak dagelijks 

– element in het leven van veel senioren. 

KBO-PCOB breekt daarom een lans voor 

de lokale omroepen en roept de Tweede Kamer op het verdwijnen ervan te 

voorkomen. 
 

 

Lees hier meer over 

 
  

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/xXdbCyqhZLuHm5YcQlkApncAOA5LW3aOl_ZOHo8TZNDR_QCrMThai7rXk-8A70QSTfTejp4JLFjaq5wT68MCVA/ceg2NvXhY6QVViS
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/1EYMmOYKLPBn8UNaMIB7MSiwltisoDbl1676LwW35nK1loBUjS5GjmIDin7592Q3eGCduiF2BJkgTPzqyjhQKw/FhjkqdUxzSCZcB5
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/4Dh_oHNoAPtPHlc2qRBquOp9f4dwv8SozvZAvUm0JevS8D603c7RWCUj0Evgo6-hAg_qhHUsqcO9FdGKZqKdog/ztM36wD3UENFWNj
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/pQqjY-GaHNOI0hlhfSA6ZEFoSsJRt7CnpzKiLUbwBoCZMkRyRk_ezY9yQLay6SyAu0kN5005X8z-vryV2m4YfQ/wASQRCAJjyb3nNS
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/OW3dH84ArcvLEARQLPY7gGAZnfa2cUXxvhxQ1T89NDQH3dsPxSxu1exZHKfAI8uGrhVa6CxKvP0pdzNUOSKAFA/M7Lwd9aUCNheTBr


 

Digitale toegankelijkheid overheid voor iedereen 

belangrijk 

 

  

 

Iedereen kan meedoen. Dat is het 

hoofddoel van de overheid als het 

gaat om digitale inclusie. Dat 

betekent onder meer dat websites 

van overheden digitaal goed 

bereikbaar moeten zijn, dat digitale 

diensten makkelijker worden gemaakt 

en dat mensen geholpen worden hoe 

met digitalisering om te gaan. 

Over deze digitale inclusie sprak de 

Tweede Kamer op donderdag 16 

mei. Voorafgaand aan het debat 

drong KBO-PCOB met een lijst met aandachtspunten aan op goede digitale 

bereikbaarheid van overheidsdiensten. 
 

 

Lees onze aandachtspunten  

 
  

 

KBO-PCOB blij met extra toiletten in Amsterdam en 

Utrecht 

 

  

 

De gemeenteraden van Amsterdam 

en Utrecht hebben unaniem besloten 

dat er om de 500 meter een toilet 

moet komen in hun binnensteden en 

op andere drukke plekken in de stad. 

In Amsterdam deden de fracties van 

D66, GroenLinks, SP, PvdA, Bij1 en 

VVD dit voorstel en in Utrecht VVD 

en D66. Dit tot vreugde van de 

Toiletalliantie, een samenwerking van 

dertien partijen, die strijdt voor meer openbare en opengestelde toiletten. KBO-

PCOB is, als partner van de Toiletalliantie, erg blij met de plannen voor extra 

toiletten in de centra van Amsterdam en Utrecht. 
 

 

Lees hier meer over  

 
  

 

Werkgevers investeren veel te weinig in 55-plussers 

 

  

 

De arbeidsmarkt in Nederland bloeit 

als zelden tevoren. Er zijn vacatures 

in overvloed. Toch staan er nog veel 

55-plussers aan de kant. En blijken 

werkgevers stukken minder te 

investeren in het opleiden van hun 

werknemers boven de 55 jaar. KBO-

PCOB is teleurgesteld en blijft pleiten 

voor een Leven Lang Leren. 

 

 

Lees hier meer over  

 
  

 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/o5UCsIUO-vqN5WGEVo8aoC3QkY5WdboJu1ikPLiVatXTgT-rbik9SNqZq6gflQJ80uKWoB29NPxDng61OO153g/bDueHZ25MI47XfS
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/FBoIlvAsvgYfYPkc0R7X21TKt_eUjRBcyQNLwqpPhPdrz8xaohrj2C7OPb7TeZ0M0pCo0Bf5_2YIXFgF-npgRQ/x3pyrwJIe3XG5EB
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/SKndiwmetFxwSg1Dn12Xk-4uOM6DeOK7SITLBMjr4zS89RqJDIYNSKqclI4Kht0ngj_5VSfcvsAuH6A-XLzjvw/N57K8r8fGeumI3C
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/e_dKJG559OcdYUxNzOdlXoMfqbxNZhgxzGJAOHSVDqsEThVmK4OWv0948fBpfADer-SapPq8OqUsAq-mcuCH2Q/ka2uNQeHV9AVigN
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/jQg_gMoBqYI5u2PbKPBgdQ6NDkF_vSisoekPyn23R3y-VR1UDllDY3tyfCEvAOHx73SvPhZDwVRNvX4B64Q9tw/KH5r3utny4Lstg4
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/EAwpBwY_pC5QYCWSgtybqcBB37NrdYw3pIqA_5wWHyw108B4kcMFRJrHF5Pis2v9obeyMBqgMmlIRNN2UYt4YA/AVG24j7FHPCjmFK


 

 
 
 

 

Europese verkiezingen: laat ook uw stem horen 

 

  

 

Donderdag 23 mei 2019 zijn de 

Europese verkiezingen. Deze worden 

om de vijf jaar gehouden. U heeft de 

mogelijkheid om als inwoner van 

Europa uw vertegenwoordiging te 

kiezen in het Europees Parlement. In 

een manifest vraagt het internationale 

platform AGE Europe aandacht voor 

de positie van senioren. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest van harte en 

roept senioren op om te stemmen. 

 

 

Lees meer over de verkiezingen  

   

 

 
 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/odavP3Ue5nu5ZvroXd1mc4pI_fmc0PJ8EABKNUhIgHxn7Ksk0ZYpCXFaI2iiMstXDzf0MWECfVBVsjhT_bO9cQ/6qhXVe7AUFtnYPd
http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/FOapH2gPdcU_wAfzjBIUAHIQFPNqCzLetCSXmAPT-fa2tGxfKlbyBiWlvTQ-XQrj-AkSjigkvusbtkGBIC63wg/WWuZhzyaJU6VhuH

