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Pensioen

AOW

Ketenzorg

Gezond leven

Uit het hart
Is de VVD er nog voor de senioren? Dat vroegen veel leden zich af na het vaststellen
van het coalitieakkoord. Hoe de plannen uitpakken dat moeten we afwachten. Maar
er is een ding zeker, voordat de plannen ook uitgevoerd kunnen worden moet er nog
heel wat gebeuren. Geduld is dan een schone zaak, evenals vasthoudendheid.
Terwijl Nederland bezig is met interne zaken zoals corona (mogen we of mogen we
niet?), met Groningen (gas en kinderhartchirurgie), met The Voice, nemen de
spanningen tussen Rusland, de VS en de EU over Oekraïne toe. Het zijn roerige
tijden, laten we hopen dat een gewapend conflict uitblijft.
We gaan elkaar in Nederland tot nu toe nog met woorden te lijf. We ergeren ons aan
domheid en onfatsoen in de Tweede Kamer. Maar wij als senioren hebben soms
moeite de kalmte te bewaren. Terwijl je van ons mag verwachten dat we enige
afstand kunnen nemen. Ook binnen onze geledingen kan de toon soms wat
gematigder, woorden doen er toe. Laten we de zaken blijven benoemen, maar wel
met respect voor elkaars mening. Een samenleving in balans begint bij onszelf!
Franca
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Minie Walma-Schreur
Franca Kerstens
Jaarverslag 2021 en meer…

Normaal gesproken leest u hier een stukje van onze voorzitter Minie Walma. Aangezien zij druk is
geweest met het schrijven van het jaarverslag van ons thematisch netwerk is het niet gelukt om ook
hier nog een bijdrage voor u te schrijven. Het jaarverslag 2021 is als apart document meegestuurd met
deze nieuwsflits.

Verder nieuws!
Wat we nog met u kunnen delen is de nieuwe portefeuilleverdeling binnen de VVD. Zie de doorlink.
Portefeuilleverdeling VVD

Vers van de pers!
Aanstaande dinsdagavond 1 februari zal er een debatsessie zijn met Bart Smals en Ingrid Michon
over o.a. de AOW. De communicatie hierover komt vanuit het Hoofdbestuur. Houd uw mailbox dus
in de gaten!

Denk met ons mee over plannen rondom scheiden Wonen en Zorg
Het thematisch netwerk heeft een werkgroep ouderenzorg waar ik (Franca) deel van uitmaak. We
willen het gesprek gaan voeren over de plannen rondom de scheiding van wonen en zorg. Een thema
dat al langer op de agenda van de beleidsmakers staat. Wilt u daar uw visie over delen dan graag een
mail naar tnseniorenindesamenleving@gmail.com . Ik hoor het graag!
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Ga nu echt bouwen

Het wil maar niet opschieten met het virus dus zitten we nog steeds veel te veel thuis. Ik zou
graag naar de sportschool gaan om meer te bewegen , maar dat mag niet1. En de horeca
bezoeken mag ook niet, al poog ik de horeca te helpen door toch regelmatig eten te
bestellen. Dat mijn haar groeit accepteer ik, de leden van het nieuwe kabinet doen dat ook,
zag ik bij de bordesscene
Voor ons als iets ouderen speelt ook, dat ik laatst las dat er door ouderen een
woningprobleem is. Wat niet waar is en ik blijf zeggen, ga als overheid bouwen en zorg dat
er goede appartementen komen , waar ouderen zich thuis zullen voelen en dat zal leiden tot
een grotere bereidheid om te verhuizen. En dan stijgen veel prijzen, ook al niet leuk, ik schrijf
daar apart over. Een ander vreemd punt is dat de pensioenen al heel wat jaren niet omhoog
gaan. Kijken we naar andere landen, dan zijn onze pensioenen redelijk hoog, maar eigenlijk
staan ze al jaren stil, en dat is niet uit te leggen. De koppeling van de AOW met het
minimumloon zal op basis van het regeerakkoord worden losgelaten. Er komt een zekere
stijging van de ouderenkorting voor in de plaats, maar of dat voor iedereen, in ieder geval
voor een grote meerderheid helpt, is de vraag. Ik vind het goed dat ons bestuur zich daar
druk om maakt net als de besturen van seniorennetwerken van CDA en D66.
En het nieuwe kabinet is dus begonnen. Het werd tijd. Ik ben blij dat het er is en heb er best
vertrouwen is, maar het zal als altijd afwachten zijn. En laten wij als senioren alert zijn op
onze punten.
Helma Neppérus

1

De nieuwe coronaregels hebben de column van Helma ingehaald. Gelukkig mag er inmiddels weer meer.
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Bart Smals
Kamerlid
SZW Pensioenen en AOW • VWS GGZ,
Maatschappelijke opvang en beschermd
wonen

Nieuws uit
pensioenland

De AOW en aanvullende pensioenen
In het debat over de regeringsverklaring heeft de VVD gevraagd om extra naar de
koopkracht van senioren te kijken. Dit omdat de doorrekeningen van het CPB lieten zien dat
bij oplopende inflatie vooral senioren er minder vanaf kwamen dan andere groepen.
Overigens blijft de AOW gewoon meestijgen met de lonen, net zoals het in het verleden ook
altijd gebeurde. Twee keer per jaar wordt het bedrag van de AOW opnieuw vastgesteld,
waarbij de loonindex leidend is. Er zijn ook geen plannen om de AOW te wijzigen. De onrust
die is ontstaan gaat er alleen over dat de eenmalige verhoging van 7,5% van het wettelijk
minimumloon nu niet toegepast wordt op de AOW. Maar, zoals gezegd, de AOW-uitkeringen
blijven dus wel gewoon meestijgen met de lonen.
Een al langer spelend ander onderwerp is de uitblijvende indexatie van pensioenfondsen.
Vanwege de lage dekkingsgraden van pensioenfondsen kunnen veel pensioenfondsen al
jaren het aanvullende pensioen niet verhogen. Die uitblijvende indexatie van de aanvullende
pensioenen is natuurlijk bij oplopende inflatie een steeds groter probleem. Dit lag dan ook
destijds bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord als belangrijk punt op tafel.
In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen meer gaan meebewegen met
de financiële markten. Dat betekent dat aanvullende pensioenen eerder mee kunnen stijgen
als het goed gaat. Voor deze wijziging is complexe wetgeving nodig. Die ligt nu bij de Raad
van State voor de laatste wijzigingen en de verwachting is dat deze Wet Toekomst
Pensioenen (WTP) eind maart naar de Tweede Kamer komt.
Het is de verwachting dat in de loop van 2022 de wet dan aangenomen wordt zodat
pensioenfondsen, na implementatie van het nieuwe systeem, sneller de aanvullende
pensioenen kunnen verhogen.
De komende maanden zal ik scherp blijven op de ontwikkeling van de koopkracht. Zeker nu
de inflatie zo oploopt. Alles wordt duurder, en dat kan grote gevolgen hebben voor de
koopkracht van senioren. De vraag aan het Kabinet van Sophie Hermans bij het debat over
de regeringsverklaring was duidelijk: zorg voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling
voor álle groepen.
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Partijen werkten samen tegen ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon.
Onderstaande brief is namens de seniorennetwerken van CDA, VVD en D66 naar de eigen
fracties gezonden.

Bron: CPB doorrekening koopkracht
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Stijgende prijzen
De inflatie houdt ons bezig, want als die er is worden de meeste producten duurder. Het
geld dat je hebt wordt dus minder waard, je kunt er minder mee kopen. Het begon met de
aankondiging dat energie in dit nieuwe jaar een stuk duurder gaat worden. Daarvoor wordt
door het nieuwe kabinet compensatie geboden. Maar, hoe gaat het dan verder? In de
gesprekken die wij als leden mochten voeren over het regeerakkoord is de inflatie ook door
mij zelf aan de orde gesteld. Inflatie heeft namelijk effect op onze koopkracht en wordt dat
gecompenseerd en gaat het kabinet op de eigen uitgaven letten?
Het ziet er naar uit dat de prijzen nog wel even blijven stijgen net als de overheidsuitgaven in
deze tijd van helaas nog steeds corona. Ook het CPB, Centraal Planbureau, heeft inmiddels
haar zorg gebuit. De inflatie zal effect hebben op de koopkracht van werkenden en van
gepensioneerden. Elk jaar wordt in de zomer altijd door het Kabinet gewerkt aan de
begroting en daar ben ik eerst als ambtenaar en later als Kamerlid ook bij betrokken
geweest. In het overleg met onze Kamerleden over het regeerakkoord is door ze gezegd dat
er dan ook nadrukkelijk naar de inflatie die er dan is, zal worden gekeken. Dat geeft wat
hoop, maar essentieel is, wat gebeurt er dan? Het moet dan dus ook over mogelijke gehele
of gedeeltelijke compensatie gaan. Ik zal dat nadrukkelijk gaan volgen.
Helma Neppérus

N.b.: Er is veel te doen over de ontwikkeling van de koopkracht, maar hoe dit voor iemand
inividueel uitpakt is natuurlijk lastig te voorspellen. Het Nibud heeft een
koopkrachtberekenaar op haar site staan. Zie de doorlink hieronder. Dan kunt u voor uzelf
een indicatie krijgen hoe de plannen uitwerken in uw geval.
https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
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SeniorenLifestyle: de
gezonde
uitdaging voor
de toekomst
Door
Karen
Vasbinder

Wellicht kan het Thematisch Netwerk Senioren in de
samenleving een lans breken voor het ‘normaliseren’ van
de informele hulp op een duurzame wijze; door
bijvoorbeeld in het netwerk te vragen hoeveel van onze
senioren 80-plussers om hen heen met de klusjes door
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een wekelijks bezoekje helpen? Dan hebben we het niet over mantelzorg (informele zorg)
en huishoudelijke hulp, maar allerlei klusjes en regeldingetjes die mensen best graag –
onbetaald- voor elkaar doen.
De gedachte is dat deze informele hulp, mits ingezet op duurzame wijze ook preventief
werkt, namelijk om de senioren dan ook zo lang mogelijk zonder zorgen te houden. In de
provincie Friesland worden bepaalde gebieden als Bloei Zones of New Blue Zones
aangemerkt (www.fryslanbluezone.nl) waarbij onderzoek mede aantoont dat de
hoeveelheid groen het geluksgevoel bepaalt en mensen met voldoende sociale contacten
gemiddeld ouder worden. Nu bepaalt de plek waar je woont, mede hoe jouw sociale
contacten verlopen, en heeft iedere gemeente een andere manier van hulp aan eenzame
ouderen (www.eentegeneenzaamheid.nl).
In de wereldwijde Blue Zones (www.bluezones.com) leeft men, naar eigen zeggen, het
langste en gezondste ter wereld. De steden die de meeste en gezondste 100-plussers
kennen zijn: Okinawa (Japan); Sardinie (Italie); Nicoya( Costa Rica); Ikaria (Griekenland) en
Loma Linda (California). Daarbij blijkt dat –dagelijks-: contact met anderen, beweging,
gezond eten, een gemeenschappelijke woonplek en dagelijkse bezigheden (in de
buitenlucht) mensen tot op hoge leeftijd gezond houden.
De Friese variant hierop luidt: Good genes are nice, joy is better! Dus de vraag die ik graag
aan u voorleg is hoe wij langer en gezonder kunnen gaan leven, zodat er minder zorg nodig is
straks?
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Vervolg Domein overstijgend samenwerken

Vlak voor de zomer 21 schreef ik over de pilots domeinoverstijgende samenwerking, waarvan er één,
community care Dongen (CCD) in mijn gemeente draait. Tijd voor een update dus.
Na heel veel overleg met het ministerie kwam medio augustus de brief van minister De Jonge over de
compensatie voor de gemaakte WMO kosten en de mogelijkheid voor verlening tot eind 2022.

Hij schrijft in zijn brief o.a.: “De onder andere door u gepresenteerde resultaten van het experiment
Domeinoverstijgend samenwerken hebben het beoogde resultaat opgeleverd. Door de voorgenomen
wijziging van de Wlz die er in voorziet dat zorgkantoren in de toekomst rechtstreeks aan dergelijke
preventieve initiatieven kunnen bijdragen beoog ik een situatie te doen ontstaan waardoor zorg voor
kwetsbare ouderen op meer manieren kan worden vormgegeven dan alleen via verpleeghuiszorg op
basis van de Wlz. Het stemt zeer positief dat daardoor de kwaliteit van leven kan worden verbeterd,
terwijl de doelmatigheid in het brede systeem wordt verhoogd.”
Overigens blijft het wel spannend of de genoemde wetswijziging echt de juiste instrumenten geeft
om deze afspraken langjarig te maken. Het nieuwe kabinet kan er mee aan de slag.
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In het debat over de begroting VWS eind oktober, is uitgebreid gesproken over de opgaves op het
gebied van ouderenzorg. Soms tenenkrommend om aan te horen dat een aantal Tweede Kamerleden
slecht op de hoogte is van ontwikkelingen zoals CCD. Dat geldt gelukkig niet voor ons Tweede
Kamerlid Ockje Tellegen. Door het indienen van een motie, die inmiddels is aangenomen, geeft zij
een extra impuls aan domeinoverstijdend samenwerken. Met deze motie lijkt het mogelijk om al
eerder dan de definitieve wetswijziging ook in andere gemeente op de CCD manier te gaan
samenwerken.
En die belangstelling is er. In november
mochten wij bezoek uit Vlissingen
ontvangen. Collega wethouder Albert
Vader en een delegatie namens WVO
Vlissingen hebben wij een ochtend
bijgepraat over de aanpak, de kansen,
maar uiteraard ook de
aandachtspunten.

Enkele weken later hadden wij een digitale sessie met collega wethouder Twan Zopfi uit Zundert en
een delegatie namens Avoord. Daarnaast werkt de gemeente Tilburg samen met het zorgkantoor van
VGZ aan de uitrol van community care Tilburg.
We zijn dus op de goede weg. De methode bewijst zich keer op keer. Voor de betrokkene en de
omgeving daarom heen biedt community care toegevoegde waarde en ook op het gebied van
financiën pakt het positief uit. Laten we nu vooral gaan werken aan een wetsvoorstel waar alle
betrokken partijen goed mee uit de voeten kunnen.
Petra Lepolder
Wethouder Sociaal domein Dongen
Meer informatie over domeinoverstijgend samenwerking is te vinden via:
domeinoverstijgend-samenwerken-in-de-praktijk.pdf (vilans.nl)
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Reacties welkom!
Indien u naar aanleiding van een artikel een vraag of opmerking heeft, stuur dan een Email
naar tnSeniorenindeSamenleving@gmail.com. Wij sturen uw bericht door of zorgen dat u een
reactie krijgt.
Omwille van privacy redenen nemen wij bij voorkeur geen privé Emailadressen op in onze
nieuwsbrieven of andere correspondentie.

Bestuur TN SiS
Minie Walma-Schreur : Voorzitter
Franca Kerstens : Secretaris
George Bolmers : leden en Coördinatoren
Jordi Vicario : PR, Online Communicatie en Socials

Deze nieuwsflits is afkomstig van: tnseniorenindesamenleving@gmail.com
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