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Solidariteit
tussen generaties –
vanzelfsprekend!?

solidair (1822) < fr. solidaire (door
saamhorigheid verbonden) < lat. (in)
solidum [(voor) het geheel], van solidum
[geheel], het zelfstandig gebruikt o. van
solidus [solide, geheel].
Van Dale Etymologisch Woordenboek (2e druk,
1997)
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Bij haar 25-jarig jubileum besteedt
de Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden
uitgebreid aandacht aan het actuele
thema: Solidariteit tussen generaties.
Hoewel solidariteit voor velen nog vanzelfsprekend is, zijn er steeds meer
mensen die daar anders over denken
– of in ieder geval kritische vragen over
stellen. Kortom, de solidariteit staat
onder druk.
Het NVOG-symposium op 23 november
2011 gaat in op oorzaken, oplossingen en alternatieven. Ook dit jubileumnummer van Expliciet behandelt het
onderwerp solidariteit op verschillende
manieren. Zo is aan mensen – werkenden – van vijf leeftijden gevraagd wat
solidariteit inhoudt en betekent – ook

persoonlijk. Hoogleraar Paul de Beer
legt uit waardoor de solidariteit onder
druk komt, politica Paula Swenker
beschrijft in haar column hoe er steeds
gezocht wordt naar de balans tussen
eigen verantwoordelijkheid en solidariteit.
De kwestie is groter dan Nederland,
vertelt NVOG-bestuurslid Regine
Matthijsen. Ook in Europees verband
staat solidariteit op de agenda, om te
beginnen tijdens het EU-jaar 2012.

Met het thema van het
symposium neemt de NVOG
een voorschot op het komende
European Year for Active
Aging and Solidarity between
Generations 2012
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Va n h et b estu u r

Ook Europa werkt aan
solidaire samenleving
Bij het 25-jarig jubileum van de NVOG
besteden we aandacht aan het thema
solidariteit tussen de generaties. Is die
in deze tijd nog steeds vanzelfsprekend? Een goede vraag, zeker nu we op
de drempel staan van het EU-jaar 2012,
dat in het teken staat van het ouder
worden. De Europese Unie ziet ‘ouder
worden’ als een prestatie en uitdaging.
In de afgelopen vijftig jaar hadden de
meeste EU-landen een grote economische en sociale vooruitgang, en die
willen ze graag behouden.
Waar staat het Europese Jaar 2012 voor
Actief en Gezond Ouder worden en
de Solidariteit tussen de Generaties
voor? Hoewel sommige beleidsmakers ons anders doen geloven, zijn de
demografische veranderingen en de
daarmee samengaande uitdagingen al
jaren onderwerp op Europees niveau.
Het afnemende aanbod op de arbeidsmarkt en daarmee de teruglopende
productiviteit zijn echte bedreigingen
voor onze economieën. Bovendien
raakt de solidariteit tussen de generaties verstoord, de basis van een goed
functionerende, sociaal gerichte maatschappij. Dit alles was reden om op
Europees niveau beslissende acties te
nemen.
De EU roept volgend jaar uit tot het
jaar van actief ouder worden. Ze wil de
communicatie en solidariteit tussen
de generaties verbeteren, niet als een
eenmalige actie, maar als het begin
van een bewustzijnsverandering. De
acties worden de komende acht jaar
voortgezet, met onder andere als doel
dat 75 procent van de bevolking tussen
20-65 jaar op de arbeidsmarkt participeert (Verdrag van Lissabon 2007).
Dit om het huidige welvaartsysteem te
behouden.
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Wat wordt er bedoeld met actief ouder
worden en solidariteit? Graag citeer
ik de officiële omschrijving van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO):
‘Het optimaliseren van de mogelijkheid
voor een gezonde, participatieve en
veilige kwaliteit van leven. De mogelijkheid geven naar eigen vermogen
en behoefte actief deel te nemen in de
maatschappij …’
Solidariteit tussen generaties betekent: ‘Onderling respect en ondersteuning tonen, zodat iedereen op gelijke
basis, ongeacht leeftijd en geslacht
kan profiteren van de economische en
sociale ontwikkeling’.
De voornaamste uitdagingen zijn volgens de Europese Commissie:
1. De participatie van ouderen (55+) op
de arbeidsmarkt vergroten. De participatie van werknemers tussen 55-64
is nu ongeveer 46 procent. Nog een
lange weg te gaan tot de overeengekomen 75 procent van Lissabon. Dit
vergt grote inspanningen en een cultuur- en mentaliteitsverandering bij
alle partijen: ondernemingen, werknemers en vakbonden, een verbeterd age management, bereidheid,
mogelijkheid en programma’s voor
life long learning om zo de employability van allen verhogen. Uit marktonderzoek blijkt dat het terugtrekken
van ouderen van de arbeidsmarkt
geen plaatsmaakt voor jongeren.
Jongeren versus ouderen verschillen
aantoonbaar in ervaring en kwalificaties. De relatie tussen ouderen en
jongeren op de werkplaats wordt als
zeer positief ervaren.
2. Terugdringen van armoede en eenzaamheid van ouderen. Actief deel-

Regine Matthijsen
nemen in betaalde activiteiten, maar
ook als vrijwilligers zijn essentieel.
Deze activiteiten moeten stimuleert
worden.
3. Beter begrip, communicatie en solidariteit tussen de generaties is nodig.
Via platformen kunnen ervaringen,
begrip en visies worden uitgewisseld. Voorbeelden van positieve
ervaringen kunnen discriminatie van
ouderen voorkomen en de perceptie
van de positieve contributie en productiviteit van ouderen verhogen.
4. Het verbeteren van een gezond
levensgedrag van ouderen. Dit om
de steeds stijgende kosten in de
gezondheidszorg te begrenzen. Als
de toekomstige stijging in levensverwachting in goede gezondheid
plaatsvindt, kan de stijging in de
gezondheidszorg die gerelateerd
is aan het ouder worden, worden
gehalveerd. Ter ondersteuning werkt
de Commissie aan een gezondheidsbarometer.
De lijst aan activiteiten in de verschillende EU-landen groeit. Ook de NVOG
besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de veranderde demografische
situatie in Europa, om de participatie
en het kostbare goed van solidariteit in
onze maatschappij te behouden.
Regine Matthijsen is bestuurslid
van de NVOG en voorzitter
van de symposiumcommissie
Solidariteit tussen generaties —
Vanzelfsprekend!?
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V i j f g e n e r at i e s o v e r …

… wat is solidariteit?
— Marieke Sjerps —
Het woord wordt makkelijk gebruikt, maar vaak verschillend uitgelegd. Wie over
solidariteit begint, heeft geheid een discussie. Wat verstaan we eronder? De
NVOG vroeg dit vijf mensen die nog volop in het arbeidsproces zitten. Mensen
uit vijf leeftijdsgroepen: een twintiger tot en met een zestiger. Wat betekent
het begrip misschien ook voor ze persoonlijk — en waarom staat solidariteit
volgens hen zo onder druk?

Foto: Bob Bronshoff

zijn in eigen kring. De wereld van nu is
veel individualistischer dan voorheen,
maar dat zegt niets over of we nog
risico’s met elkaar willen delen, of dat
we wel of niet voor elkaar opkomen.
Wel betekent het dat de verbanden
waarin we dat doen losser zijn. Dus
als er gezegd wordt dat de solidariteit
afneemt, betekent dit dat die oorspronkelijke verbanden er niet meer zijn en
dat de verbintenissen zijn veranderd.

‘De verliezen
eerlijk
verdelen over de
generaties’

Jesse Klaver

Tweede Kamerlid voor GroenLinks,
portefeuillehouder Onderwijs
en Sociale Zaken, waaronder
Pensioenen – (25)
‘Er wordt vaak gedaan of er een generatieconflict is. Daar geloof ik niet in.
Ik geloof in een pact tussen de generaties. Mensen moeten niet tegenover
elkaar geplaatst worden.
Solidariteit is een filosofisch concept.
Het betekent dat je niet alleen naar
jezelf kijkt, maar ook naar het grotere
geheel. Solidariteit gaat over verbondenheid waaruit financiële consequenties voortvloeien. Ouderen zeggen
vaak dat de solidariteit minder wordt.
Volgens mij valt dat best mee, alleen
verandert de vorm waarin mensen zich
organiseren.
Solidariteit staat in Nederland in de
traditie van de zuilen. Georganiseerd

Niets ‘staat als een huis’, ook het
pensioenstelsel niet. Dat is gebouwd
op vaste dienstbetrekkingen waarin
werkgevers en werknemers ieder een
deel van de pensioenlasten afdragen. Tegenwoordig spreek je echter
niet meer van ‘werknemers’, maar van
‘werkenden’. Er zijn steeds meer kleine zelfstandigen, de baanmobiliteit is
veel groter, mensen hebben veel kortere dienstverbanden. Daarom moet
het pensioenstelsel veranderen.’
Omdraaien
‘Het idee dat je geld bij elkaar legt en
samen risico’s deelt, is prima. Maar
het is de vraag of een kapitaaldekkingsstelsel, waarin jongeren relatief
iets meer betalen, in een vergrijzende
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samenleving nog op te brengen is. Het
omslaggedeelte wordt steeds groter,
ik denk dat het zo op den duur niet
meer werkt.
Er zijn nu meer ouderen dan ooit. Het
is de rijkste groep ouderen die er ooit
is geweest, en waarschijnlijk ook die er
ooit zal zijn. We moeten ons afvragen of
we de solidariteit niet een beetje moeten omdraaien. Voor mensen met een
hoog pensioen kan de AOW worden
gefiscaliseerd. Wanneer dit gebeurt,
zullen er nu veel ouderen zijn die meebetalen. En als er over een jaar of tien,
vijftien minder mensen met hoge pensioenen zijn, dan geldt die fiscalisering
voor hen niet. Dat is geen probleem.
want die mensen moeten dan al langer doorwerken. We moeten inzetten
op de langer-leef-risico’s, we moeten
ervoor zorgen dat we met een goede
rekenrente werken, zodat we ons niet
rijk rekenen — en we moeten de verliezen eerlijk verdelen over de generaties.
Dus voor nu moeten we een beroep
doen op de rijkere ouderen.’

Nynke Wilbrink

medewerker koepelorganisatie CSO,
projectleider Ouderenparticipatie
in het Nationaal Programma
Ouderenzorg (NPO) – (36)
‘Voor mij betekent solidariteit dat je
verantwoordelijk voor elkaar bent en
de lasten deelt: de draagkrachtigen
dragen meer bij dan de zwakkeren,
niet alleen financieel, maar ook in de
zorg. Dit gebeurt vanuit de relatie die je
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met elkaar hebt. Je zorgt ervoor dat de
ander het ook goed heeft.
Een relatie met elkaar hoeft niet te
betekenen dat je elkaar ook kent. Dat
we met elkaar in Nederland wonen, of
in Europa, is ook een relatie.

‘Er wordt gehamerd
op de eigen
verantwoordelijkheid’
Een relatie kan klein begrensd zijn en
heel breed. In Nederland is solidariteit
voor een belangrijk deel bij wet geregeld, maar dit verschilt per land. In de
Verenigde Staten bijvoorbeeld zie je
dat particuliere initiatieven belangrijker zijn. Het voordeel van onze wettelijke regeling is dat solidariteit breder
wordt getrokken dan persoonlijke relaties. Er komt weinig gunnen of misgunnen aan te pas.
Een nadeel is dat die solidariteit soms
onder druk komt te staan. Als mensen
onzeker worden over hun eigen positie, of over hun eigen toekomst, wordt
de wettelijk geregelde solidariteit makkelijk als opgelegd ervaren. Dan zijn
particuliere initiatieven weer minder
kwetsbaar.’
Vergrijzing
‘De huidige druk ontstaat door de
financiële onzekerheid. Er is discussie over waar gelden wel of niet naar
toegaan en over de geldigheid van
idealen. De vergrijzing doet er nog een
schepje bovenop. Er ontstaat angst:
functioneren de oude afspraken nog
wel? De mate waarin solidariteit kan
gedijen, heeft ook veel met het politieke klimaat te maken. Tegenwoordig
wordt nogal gehamerd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Snel
gaat het over profiteurs en misbruikers
van voorzieningen. Wanneer er alleen
nadelen worden benoemd en het niet
over voordelen gaat, ontstaat steeds
meer het beeld dat we in de problemen
wegzakken.
In dit klimaat worden ouderen al snel
als lastenpost bestempeld. Dat is een

cliché. Ik zie juist veel gemotiveerde
ouderen die graag willen bijdragen aan
de maatschappij. Hun bijdragen zijn
echter niet altijd economisch te vertalen. We moeten daarom nog meer
laten zien wat de kracht van mensen is
in elke levensfase. Dat kan de balans
terugbrengen.’
Projecten
‘Een goed voorbeeld waarin ouderen
een belangrijke maatschappelijke rol
hebben, vind ik projecten voor solidariteit in de buurt, zoals bijvoorbeeld
Stadsdorp Zuid in Amsterdam. Daarin
verenigen jongeren en ouderen zich op
buurtniveau. Ze zoeken elkaar op en
zorgen voor elkaar. Studenten kunnen
bij ouderen inwonen en zorgen op hun
beurt voor de boodschappen. Ouderen
passen op kleine kinderen, jongvolwassenen helpen ouderen met huishoudelijk werk. Jong helpt oud, oud helpt oud,
oud helpt jong. Met deze initiatieven
sluit de samenleving aan op een groot
potentieel van solidariteit. Maar helaas,
je ziet dat de overheid nu juist ook bezuinigt op het ondersteunen en stimuleren
van dit soort initiatieven.’

Fini de Paauw

voorzitter van de CG-Raad
(Chronisch zieken en
Gehandicaptenraad Nederland) – (49)
‘Ik ben sociaaldemocraat. Solidariteit is
voor mij alles. Solidariteit tussen mannen en vrouwen, zwart en wit, jong en
oud. Het begrip staat voor een samen-
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leving waarin mensen voor elkaar zorgen, op welke manier dan ook. Dat kan
financieel zijn, om de AWBZ in stand te
houden, waar de breedste schouders
de zwaarste lasten dragen. Het kan om
werkenden gaan, die meer betalen dan
niet-werkenden.
Eigenlijk is het makkelijker om uit te
leggen wat solidariteit niet is: namelijk
dat mensen moeten opdraaien voor
hun eigen sores. Dus wie ouder wordt
en meer zorg nodig heeft, moet daar
niet direct meer voor moeten betalen.
We moeten ervoor waken dat ieder zijn
eigen lot moet gaan dragen. Je eigen
lot dragen, kun je alleen als het goed
gaat, als je geluk hebt, maar anders
red je het niet of nauwelijks.

Ik maak we wel zorgen over de solidariteit dicht bij huis. In die zin dat er
steeds meer wordt verwacht van mantelzorgers en vrijwilligers. Ze moeten
steeds meer feitelijk professionele zorg
geven. Dat is een slechte zaak. Ik ben
een groot voorstander van mantelzorg,
maar mensen moeten niet de verpleger
worden van hun partner.’

Jongeren piepen dat zij voor de ouderen moeten betalen, en ouderen werpen tegen dat ze allemaal al genoeg
hebben betaald. Dat is het moeilijke
van de huidige discussie. De solidariteit geldt voor zover het ons uitkomt en
dat is nu net niet wat ik eronder versta.
Solidariteit gaat door goede en slechte
tijden heen.

Peter Borgdorff

Bij solidariteit heb je iets met elkaar.
Ons pensioenfonds is een kring van
2,3 miljoen mensen, die zich met
elkaar verantwoordelijk voelen voor
zorg en welzijn. We hebben ook zorg
voor elkaar. We kunnen niet louter
van naastenliefde leven, maar voor mij
persoonlijk is dit wel een dimensie die
ik erbij betrek.
Naastenliefde kun je niet opdringen.
Die drijfveer staat onder druk, de individualisering wordt beleden. Iedereen
moet eigen keuzes kunnen maken en
zelf verantwoordelijk zijn. De werkelijkheid is dat mensen wel rechten opeisen en plichten niet accepteren. De
samenleving is veranderd van plichtsbetrachting naar rechten opeisen.

Net reed ik langs Yerseke in Zeeland,
waar de mosselteelt is. De overkoepelende organisatie van deze vissers
heet Draagt Elkanders Lasten. Dat verwoordt de solidariteit goed, het is een
mooie spreuk.

‘Solidariteit is
kwetsbaar’

directeur van Pensioenfonds Zorg en
Welzijn – (58)

Solidariteit is een beschavingsafspraak, en je ziet altijd en overal krachten om die afspraak te ondermijnen.
Het kan plotseling opkomen, zoals
Solidarność in Polen in de jaren tachtig, waar iemand het voortouw nam.
Toen lukte het veel mensen om zich
aan solidariteit te verbinden. Maar dat
kan zo weer over zijn. Solidariteit is
dus kwetsbaar en heeft vaak te maken
met het eigenbelang, maar dat is niet
erg, algemeen belang is ook eigenbelang.
De zorg staat onder druk, we worden geregeerd door een rechts kabinet dat vindt dat mensen in brede
zin zelf verantwoordelijk zijn. Het is
goed om te weten dat het gros van
de Nederlanders nog steeds bereid is
om – zelfs nog meer – te betalen voor
een goed zorgsysteem. Ik denk daarom
dat het eerder een politiek spel is om
de bestaande systemen onder druk te
zetten, veel meer dan de bevolking dat
eigenlijk zou willen.

‘Solidariteit is zorgen dat je samen de
lasten draagt. Het is voor mij persoonlijk net iets meer dan “welbegrepen
eigenbelang”, zoals je die hebt bij
een inboedelverzekering. Dan draag
je samen lasten en lusten. Bij solidariteit komt er naastenliefde bij. Dit
geldt ook voor de pensioenfondsen.
Die moeten ook die extra stap maken,
anders ben je alleen maar risico’s aan
het afdekken.
De extra stap is bijvoorbeeld dat we
geen wachttijd kennen. Op het moment
dat iemand in de sector werkt, is hij
voor pensioen verzekerd. Naar gezond
of ziek wordt niet gevraagd. Zo behandelen we ook jong en oud gelijk, met
een doorsneepremie en doorsneeopbouw. We gaan ervan uit dat iedereen op dezelfde manier deelneemt en
dat iedereen er in dezelfde mate van
kan profiteren. Echter op momenten
dat er lasten gedragen moeten worden, moeten we daar ook allemaal toe
bereid zijn.

‘Solidariteit gaat
door goede en
slechte tijden
heen.’
Inmiddels werkt een relevante groep
mensen niet, of niet meer in loondienst. Veel kleine zelfstandigen. Daar
hebben we de voorzieningen niet adequaat voor ingericht. Voor hen is er ook
geen solidariteit in arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidswet geregeld.

solidariteit (de (v.); 1 (jur.) hoofdelijkheid, zowel ten aanzien van schuldeisers (zodat ieder van hen de gehele
schuld kan vorderen) als van schuldenaren (zodat ieder van hen voor het
geheel verbonden is) 2 bewustzijn van
saamhorigheid en bereidheid om de
consequenties daarvan te dragen, syn.
saamhorigheidsgevoel
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal (13e uitgave,1999)
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Dat is niet goed. Ik ben blij met de
recente afspraak dat mensen na een
dienstverband nog tien jaar in hun
pensioenfonds kunnen blijven participeren.
Toch, kent Nederland nog veel solidariteit, want een WW-uitkering is veel
hoger dan wat iemand er ooit voor
heeft betaald. Nog steeds wordt voor
jongeren veel van hun studie betaald,
en ouderen krijgen AOW, of ze gewerkt
hebben of niet. Dat zijn vormen van
solidariteit die ik zeer prijs en koester.’

aan de tv-actie Open Het Dorp in 1962.
Televisie maakte solidair zijn ‘makkelijker’: we zagen dat mensen blij werden,
en waar het geld voor bestemd was.

Tineke LuijendijkBergwerf

Als ik in de ik-cultuur ga zitten, vind ik
het raar dat ik, die mijn hele leven solidair ben geweest met iedereen die zorg
nodig heeft, nu ik aan de beurt ben,
word bestempeld als een uitbuiter.

Landelijk voorzitter NBvP Vrouwen
van Nu, eigenaar/directeur van
10Coaching, voorzitter Raad van
Toezicht Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen – (61)
‘In algemene zin versta ik onder solidariteit dat je anderen eenzelfde deel
gunt van je eigen rijkdom of mogelijkheden. Solidair zijn werkt twee kanten
op, het is een balans van geven en krijgen, van rechtvaardigheid en respect.
Toen ik opgroeide in de jaren vijftig
hadden mensen weinig geld en mogelijkheden. Ergens ver weg lag Afrika
waar mensen nog armer waren, en
daar waren inzamelingen voor. We gingen ervan uit dat de giften op de goede
plaats terechtkwamen. Vanaf begin
jaren zestig werd solidariteit zichtbaarder door de media. Denk bijvoorbeeld
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Langzamerhand is dit omgeslagen.
Tegenwoordig zien we live alle ellende
van de wereld, maar ook alle misstanden daaromheen: goederen en geld
komen niet altijd bij de mensen die ze
het hardst nodig hebben. Als je geeft
en je ziet geen resultaat, dan komt de
solidariteit behoorlijk onder druk te
staan. Niet alleen financieel, maar ook
in vrijwilligerswerk.
Daarbij worden we geconfronteerd met
extreme salarissen, fraude, omkoperijen, hoge bonussen. Het contrast met
‘normale’ medewerkers is vaak groot.
Er zijn vrijwilligers nodig om organisaties en overheden draaiende te houden. Ondertussen gaan de belastingen
en premies omhoog, omdat de kosten de pan uitrijzen. Zulke verschillen
in salarissen zijn een goed voorbeeld
binnen het brede verhaal dat de solidariteit onder druk staat. Waar is het
solidariteitsgevoel van de mensen die
zich extreme salarissen toe-eigenen?

te zetten in allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Pensioen betekent niet dat
je alleen maar hoeft te consumeren.
Als je dit planmatig oppakt krijg je van
beide kanten respect, ook in de uitwerking. Clubs en allerlei vormen van zorg
kunnen niet meer bestaan zonder vrijwilligers. Het geld is er niet. Ouderen
moeten bijna verplicht worden om een
vrijwilligerstaak op te pakken en zich
uit solidariteit met jongeren inzetten
voor de samenleving. Dat idee vind ik
levensvatbaar.’

‘Waar is
solidariteitsgevoel
van mensen die
zich extreme
salarissen
toe-eigenen?’
Maar ik wil niet verharden. De tekorten
zijn ontstaan door verkeerde keuzes;
met pensioengelden is gespeculeerd.
Daar word je niet blij van als je nu
dertig bent.’
Kracht
‘Daarom stel ik voor dat ouderen “meebetalen” door hun ervaring en kracht in

solidariteit saamhorigheid, gevoel van
één-zijn met anderen.
Koenen-Endepols Verklarend Handwoordenboek
der Nederlandse Taal (24e druk, 1956)
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Als het om de pensioenen gaat, wankelt de solidariteitsstoel. Een belangrijke
oorzaak hiervan is dat de vaste baan verdwijnt. Een almaar groter wordende
groep mensen valt buiten het collectief, en zo ook buiten de vanzelfsprekende
solidariteit van het pensioengebouw. Een verkenning.

Consequenties voor pensioenopbouw

De vaste baan verdwijnt
— Marieke Sjerps —
Over tien, vijftien jaar ziet de wereld er
voor gepensioneerden anders uit dan
nu. De AOW begint op hogere leeftijd en
tegen die tijd zijn er veel mensen met
een arbeidsverleden dat niet garant
staat voor een behoorlijke oudedagsvoorziening. Werken tegen een karig
loon en geen pensioen opbouwen, het
is steeds vaker de realiteit voor flexwerkers, uitzendkrachten, oproepkrachten
en payrollers, die in de meeste gevallen er niet voor hebben gekozen om
zo hun brood te verdienen. Het UWV
berekende de flexibele schil vorig jaar
al op 34% van de werknemers.
Dat deze ontwikkeling in een stroomversnelling zit, werd afgelopen jaar
duidelijk toen veel grote bedrijven massaal banen schrapten, van ING tot Tata
Steel en van Philips tot de Rabobank.
Terwijl hun winsten mooi waren, ontsloegen ze tien procent of meer van
hun werknemers. FNV-bestuurslid
Catelene Passchier gaat ervan uit dat
deze ondernemingen vervolgens mensen op flexibele contracten aannemen
(Volkskrant 04-11-11).
Contracten
In september presenteerde minister Verhagen (EL&I) het plan waarmee werkgevers tijdelijke meerjarige
contracten kunnen aanbieden. Deze
bedrijvenbrief is een uitbreiding van
de flexwet die vastlegt dat iemand in
vaste dienst moet worden aangenomen na drie tijdelijke contracten, of na
drie jaar werk. Catelene Passchier vindt
Verhagens voorstel ‘niet onschuldig’:
‘Steeds meer werknemers worden van
tijdelijk contract naar tijdelijk contract
rondgepompt.’ Draaideurpersoneel
worden ze ook genoemd.

‘De stevige vaste kern van werkend
Nederland bestaat niet meer. In rap
tempo wordt die vervangen door een
flexibele kern’, zegt Passchiers collega
Lex Makkinje. ‘Dat er hierdoor voor
steeds minder mensen pensioenafspraken gelden, is evident.’
Een legale mogelijkheid voor bedrijven
om pensioeninleg te omzeilen, is het
werken met payroll. De werknemers
werken bij een — soms voormalige
— werkgever, maar hun salaris wordt
door de payrollondernemer uitbetaald.
Lex Makkinje: ‘Vaak weten ze niet eens
dat ze payroller zijn, maar een pensioen wordt er niet voor ze opgebouwd
en ze hebben geen recht op ontslagregelingen.’
Halfjaar
Ook voor wie via een uitzendbureau
werkt, zijn er in het eerste halfjaar
geen pensioenafdrachten. Dit is een
verkapte reden voor deze bedrijven
om uitzendkrachten niet langer dan
die periode achtereen te laten werken.
Na een korte of langere stop gaat er
opnieuw een halfjaar zonder pensioenopbouw in.
Van starters op de arbeidsmarkt, tot
jonge ouderen die niet meer aan de
bak komen, zijn er contracten die niet
bedoeld zijn om omgezet te worden
naar onbepaalde tijd. In de flexibele
schil zitten mensen met riante salarissen, maar voor de meesten geldt dat
ze net rondkomen, of niet eens economisch zelfstandig zijn.

hun eigen pensioen. Een verzekerde
regeling is vaak onbetaalbaar voor ze,
en als ze eraan deelnemen, bleken
die niet zelden woekerpolissen. Pas
sinds enkele jaren komt het fiscaal
aantrekkelijke banksparen van de
grond. Dan moet er natuurlijk eerst wel
winst worden gemaakt. Velen van hen
vertrouwen op de AOW. Zo schrijft Joost
Pollmann (1957) in zijn ingezonden
brief (VK 28-09-11): ‘Aangezien ik al
dertig jaar als kleine zelfstandige werk
ga ik sowieso geen pensioen ontvangen … dat betekent dat veel zzp’ers
gokken op het voortbestaan van de
AOW en nauwelijks controle hebben
over hun oudedag.’
Voor wie een ww- of bijstandsuitkering
krijgt, zijn er geen pensioenafdrachten.
Tijdelijke uitkeringen leveren pensioengaten op, lange uitkeringsperiodes
betekenen een karige oudedag. Buiten
beschouwing blijven hier omstandigheden als pensioenbreuken, vrouwen
die van deelname aan een fonds waren
uitgesloten, partnerpensioenen bij
scheiding, en zo meer.
Voor komende generaties is een goed
bedrijfs- of bedrijfstakpensioen minder vaak een uitgemaakte zaak. Iets
waar de discussie over solidariteit
zeker mee van doen heeft.

Soms ook worden kleine zelfstandigen tot de flexibele kern gerekend,
van thuiszorgmedewerkers tot bouwvakkers. Zij zijn verantwoordelijk voor
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Solidariteit onder druk
— Paul de Beer —
Een stelsel van sociale zekerheid is
ondenkbaar zonder solidariteit. Sterker
nog, zo’n stelsel is dé belichaming van
formele vormen van solidariteit op nationaal niveau. Als de bereidheid van
burgers tot solidariteit met hun medeburgers afneemt, heeft dit onmiddellijk
consequenties voor de houdbaarheid
van de sociale zekerheid.
Sociale zekerheid houdt in dat iemand
bij het wegvallen van inkomen of bij
buitengewone kosten, (ten dele) compensatie ontvangt van mensen die
geen welvaartsverlies lijden. Het zijn
inkomensoverdrachten tussen ‘anonieme’ personen, waarbij een formele
instantie als ‘bemiddelaar’ optreedt.
Hiervoor is een zeker gevoel van solidariteit of verbondenheid nodig tussen
deze mensen, zonder dat ze elkaar persoonlijk kennen. Die verbondenheid
kan gestoeld zijn op:
1. een vergelijkbaar risico lopen;
2. tot dezelfde gemeenschap behoren.
Om de solidariteit waarop het stelsel
van sociale zekerheid berust, in stand
te houden, moeten mensen beseffen dat ze ofwel vergelijkbare risico’s
lopen, ofwel iets anders met elkaar
gemeen hebben.
Ad 1. Solidariteit op basis van vergelijkbare risico’s
Als twee of meer personen een vergelijkbaar risico lopen en risicomijdend
zijn, kunnen ze de gevolgen van dit
risico verkleinen door het met elkaar
te delen. Dit is het principe van de
verzekering: liever een klein offer – de
verzekeringspremie – dan een kleine
kans op een groot offer als zich een
calamiteit voordoet. Dit is ook eigen
belang. De solidariteit is wederkerig
of symmetrisch: je bent solidair met
de ander in de verwachting dat deze
solidair is met jou.
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Ad 2. Solidariteit op basis van gemeenschapszin
Ook mensen die geen vergelijkbare
risico’s lopen, kunnen bereid zijn tot
solidariteit met anderen als ze iets
gemeen hebben. Anders gezegd, men
beschouwt de ander als lid van de
eigen gemeenschap. Essentieel is dat
men een zekere verbondenheid met
de ander (of met de gemeenschap als
geheel) voelt, die verder gaat dan het
directe eigenbelang. Omdat de ander
tot dezelfde gemeenschap behoort, is
men bereid iets voor hem of haar te
doen, zonder dat er noodzakelijkerwijs
iets tegenoverstaat. Dit is eenzijdige
of asymmetrische solidariteit. Als bron
voor deze vorm van solidariteit valt te
denken aan familiebanden, frequente
vriendschappelijke interacties, een
gemeenschappelijke geschiedenis,
een zelfde geloof, ideologie of etniciteit.
Beide vormen van solidariteit worden
in de toekomst minder vanzelfsprekend, omdat in steeds mindere mate
wordt voldaan aan de voorwaarden die
hiervoor gelden.
Individualisering
De individualisering wordt vaak als een
van de belangrijkste bedreigingen voor
de toekomstige solidariteit gezien.
Veelal gaat het om de interpretatie dat
mensen meer gericht raken op hun
eigenbelang en minder op dat van
anderen of van hun gemeenschap. Dit
zou leiden tot vermindering van eenzijdige solidariteit waarvan men zelf
geen voordeel ondervindt. De tweezijdige solidariteit zou echter kunnen
toenemen, omdat die het eigenbelang
dient.
Individualisering kan ook inhouden dat
de samenleving pluriformer en heterogener wordt. Dit kan bijdragen aan een

wijdere solidariteit en minder strikte
grenzen tussen degenen met wie men
wel en met wie men niet solidair is. De
intensiteit van de solidariteit neemt
dan wellicht af, maar de reikwijdte
wordt groter. Ook kan individualisering
betekenen dat mensen meer keuzevrijheid krijgen, autonomer worden.
Als solidariteit met de medemens
– naastenliefde, zo men wil – niet
meer vanzelfsprekend van generatie
op generatie wordt overgedragen, kan
de solidariteit afbrokkelen. Dit raakt
vooral de eenzijdige solidariteit en veel
minder de tweezijdige solidariteit.
Een grotere keuzevrijheid kan ook betekenen dat mensen minder bereid zijn
om bij te dragen aan de verzekering
van de risico’s van mensen die riskant
gedrag vertonen. Dit probleem doet
zich vooral voor bij tweezijdige solidariteit, omdat die uitgaat van overeenkomstige risico’s.
De roep om meer keuzevrijheid kan
ertoe leiden dat ook in de collectieve
regelingen voor sociale zekerheid meer
keuzemogelijkheden worden ingebouwd. Als dit ertoe leidt dat er een
averechtse selectie optreedt, neemt
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de eenzijdige solidariteit tussen deze
risico’s af.
Informatisering
Een belangrijke voorwaarde voor
wederkerige solidariteit is dat men
beperkte kennis heeft over de risico’s
van individuele personen. De ontwikkelingen gaan echter de andere kant
op. Zo wordt het in de medische wetenschap steeds eenvoudiger om gezondheidsrisico’s te voorspellen, denk aan
genetisch onderzoek. Dit kan leiden
tot averechtse selectie — mensen met
een laag risico willen zich niet verzekeren tegen een gemiddelde premie en
verzekeraars zullen mensen met een
hoog risico uitsluiten, of hoge premie
laten betalen.
Door ICT is het steeds meer mogelijk om databestanden te koppelen
en steeds fijnere risicogroepen te
onderscheiden,. Zo kunnen mensen
in bepaalde buurten, of met bepaald
werk in een ongunstige risicocategorie
komen te vallen. De ontwikkelingen in
de medische en de informatietechnologie vormen derhalve een bedreiging
voor wederzijdse solidariteit.
Vergrijzing
Solidariteit van jongeren met ouderen
is in beginsel een vorm van eenzijdige
solidariteit. Jongeren die betalen voor
de uitkeringen en de zorg voor ouderen, kunnen niet verwachten dat de
ouderen dit ooit terugbetalen. Toch
is deze solidariteit ook in het eigen
belang, als ze er op willen rekenen dat
ze zelf in de toekomst ook een beroep
op deze vorm van solidariteit kunnen
doen.
Bij een stabiele leeftijdsopbouw van
de bevolking draagt iedere generatie
in beginsel evenveel bij aan de vorige
generatie als zijzelf ontvangt van de
volgende generatie – althans als de
regelingen voor inkomensoverdrachten niet veranderen. Er is dan per saldo
geen sprake van inkomensherverdeling
tussen generaties. De verhouding tus-

sen het aantal actieven en het aantal
post-actieven is hierbij in feite niet van
belang, zo lang deze verhouding maar
stabiel is. Vergrijzing van de bevolking
betekent evenwel dat die verhouding
niet stabiel is, maar daalt. Hierdoor
wordt het evenwicht tussen betalingen
en ontvangsten verstoord.
We bevinden ons nu in een overgangsfase waarin de verhouding tussen het
aantal actieven : 65-plussers in dertig
jaar tijd terugloopt van 3 : 1 tot circa
2 : 1. De jongere generatie moet meer
overdragen aan de ouderen dan die
oudere generatie zelf heeft betaald.
Dit betekent echter niet per definitie dat de jongere generatie meer zal
moeten betalen dan zij zelf zal ontvangen. Aangezien de verhouding actieven: 65-plussers zich na 2025 stabiliseert, zou de jongere generatie, als
de bestaande regelingen in tact blijven, evenveel betalen aan de ouderen
als zij zelf zouden ontvangen van de
generatie die na hen volgt. Alleen als
bestaande regelingen op termijn verslechteren of worden afgeschaft, moet
de huidige jongere generatie betalen
voor de huidige ouderen, terwijl zij
daar zelf nooit van zullen profiteren.
Het is dus vooral het verslechteren of
afschaffen van regelingen voor ouderen
die de solidariteit tussen de oudere en
de jongere generatie onder druk zet.

globalisering de solidariteit niet aantast, maar als de bereidheid tot solidariteit tekortschiet, zullen de negatieve
gevolgen daarvan zich onder invloed
van globalisering sterker manifesteren.
Ten slotte. Hoewel tweezijdige solidariteit uitgaat van het individuele eigenbelang om zich tegen bepaalde risico’s
te verzekeren, wordt het in toenemende mate wenselijk of zelfs noodzakelijk
om deze solidariteit verplicht op te leggen. Naarmate er meer mogelijkheden
zijn om te differentiëren op basis van
verschillen in risico’s, dreigt de collectieve basis voor verzekeringen te
worden ondergraven. Dit gaat in eerste
instantie ten koste van groepen met
relatief hoge risico’s, maar op termijn
kunnen hierdoor ook andere voordelen
van collectieve verzekeringen teloor
gaan. Juist de grotere verschillen in
risico’s — of althans meer kennis daarover — leggen een beperking op aan
de mogelijkheid om keuzevrijheid te
bieden.
Om vormen van eenzijdige solidariteit
in de sociale zekerheid in stand te
kunnen houden, is het onvermijdelijk
dat het gemeenschapsbesef wordt versterkt.

Globalisering
Meer in het algemeen geldt dat toenemende internationale concurrentie, of

Dit artikel is een verkorte versie van De solidariteit onder druk, in: P. de Beer,
J. Bussemaker en P. Kalma (red.), Keuzen in de sociale zekerheid, Amsterdam:
De Burcht/Wiardi Beckman Stichting, maart 2005, pp.26-37.
Paul de Beer is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de
Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden aan het Amsterdams
Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Bovendien is hij wetenschappelijk directeur van De Burcht, wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging.
Hij schreef over het onderwerp solidariteit onder andere, samen met Ferry
Koster, Voor elkaar of uit elkaar? (Aksant, 2007) en Sticking together or falling
apart (Amsterdam University Press 2009).
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Tussen solidariteit en eigen
verantwoordelijkheid
— Paula Swenker —

De vergrijzing en de gevolgen ervan
manifesteren zich op tal van terreinen,
zoals in de kosten van de zorg, de inkomensverhoudingen en op de arbeidsmarkt. De vraag is niet of, maar hoe
de huidige babyboomers en de opvolgende generaties met elkaar rekening
houden. Zoals in zoveel andere situaties betreft het de zoektocht naar
de balans tussen enerzijds de eigen
verantwoordelijkheid en anderzijds de
nodige solidariteit.
In de jaren negentig voerde ik een
debat met de voormalige roerganger
van de FNV Herman Bode over vergrijzing en de ook toen al stijgende
kosten van de gezondheidszorg. Bode
hield een indringende monoloog over
het toenemend gebrek aan solidariteit.
Om deze te doorbreken stelde ik dat
de solidariteit wel degelijk bestond,
al was het maar dat ik toen zijn AOWuitkering meefinancierde door AOWpremie te betalen. Ik vroeg de circa
tweehonderd vijfentwintigplussers in
de zaal of zij bereid waren straks mijn
AOW te financieren. Eerst aarzelend,
maar steeds duidelijk klonk er ‘nee’
uit de zaal. Bode had de sfeer in de
zaal goed aangevoeld. Na afloop informeerde ik, toch een beetje beduusd,
naar de argumenten voor dit ‘nee’. Het
antwoord was kort samengevat: jullie
babyboomers hebben ook pensioen
opgebouwd, wij hebben het geld nodig
voor ons gezin, en waarschijnlijk ook
voor het opruimen van alle (milieu)
rommel die jullie achterlaten.
Nu zit de samenleving heel wat ingewikkelder in elkaar. Het gaat niet alleen
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om generaties met hun eigen opvattingen over hoe hun leven en de samenleving er moeten uitzien. Maar ook
hoe overheidsbeleid hierop inspeelt
en regelingen treft. En last but not least
de effecten van de globalisering, zoals
we nu pijnlijk ervaren.
Voor je eigen leven geldt mijns inziens
dat er een groot deel eigen verantwoordelijkheid bestaat. Iedereen moet
eigen keuzes maken. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben en zeker niet als
dit ten koste van anderen zou gaan.
Voor wat je niet zelf kunt regelen, komt
de overheid in beeld. Je staat een deel
van je verantwoordelijkheid af, maar
minimaal eens per vier jaar kun je
aangeven, zij het in grote lijnen, hoe
je vindt dat het geregeld moet worden.
Politici moeten zich aan die lijnen houden anders verliezen ze de volgende
verkiezingen.
26 procent
De babyboomgeneratie die nu aan
haar pensioen toe is, is in de sobere
jaren vijftig opgegroeid en heeft hard
gewerkt, vaak meer dan veertig uur
per week. De pensioenpremies waren
hoog; ik herinner me nog dat de werkgevers- en werknemerspremie samen
26 procent bedroeg. Maar ze heeft het
ook steeds beter gekregen. Nu vindt
deze generatie dat ze haar pensioen
verdiend heeft en is boos, en vooral
onzeker omdat ze mogelijk niet krijgt
wat ze verwacht had.
Hierbij speelt mee dat de overheid
in de laatste decennia van de vorige
eeuw begerig keek naar de goed gevulde kassen van de pensioenfondsen,
wat als reactie de premieholidays —

tijdelijke substantiële verminderingen
van premieafdracht — opriep, waar
diezelfde babyboomers ook van profiteerden. Negatieve financieringsgevolgen waren er niet, omdat toen de
financiële beurzen omhoogschoten en
dit compenseerden — totdat het voorbij was.
Deze verklaring helpt ons nu niet.
Hoewel in de jaren negentig het probleem van de naderende vergrijzing op
tal van terreinen wel bekend was.
Degenen die nu werken, werken ook
hard maar genieten tevens van de
mogelijkheden die de consumptiemaatschappij biedt. Vraag is soms of
zij voldoende eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. In
die zin, kennen zij nog wel het begrip
‘appeltje voor de dorst’?
Daarnaast geldt dat premieverhoging
voor hen niet alleen hun besteedbaar
inkomen verlaagt, maar ook de loonkosten voor de werkgever verhoogt.
Met de mogelijke gevolgen voor de
concurrentiepositie van Nederland
ten opzicht van het buitenland, een
belangrijke bron voor de welvaart van
allen.
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Kortom, dit zijn maar enkele aspecten,
die duidelijk maken dat het allemaal
uiterst complex is en vooral dat het
zaken zijn die uitstijgen boven één
generatie. Hiermee raken ze de collectieve verantwoordelijkheid van
meerder generaties, en dus ook het
vraagstuk van de solidariteit tussen
generaties.
Hierbij geldt dat de toekomst nooit
een lineaire voorzetting van het heden
is, of zoals Cees Schuyt ooit zei:
‘Rechtvaardigheid heeft altijd betrekking op het beginsel gelijke monniken,
gelijke kappen, maar generaties zitten
nooit in hetzelfde klooster’. Het valt niet
mee om te stellen dat de ene generatie
gelijk heeft en de andere niet.

ten accepteren dat ze er — hopelijk
even —iets op achteruit gaan. In feite
dus solidariteit.

De politiek heeft haar handen vol om
voor de korte termijn oplossingen te
vinden. Door de soms meer links, dan
weer meer rechts georiënteerde coalities blijven we op de lange termijn in
het midden hangen. Kennelijk is dat
wat de Nederlandse burgers willen:
deels eigen verantwoordelijkheid en
deels solidariteit.
Voor de pensioenproblematiek betekent dit waarschijnlijk ook dat de
oplossing van allebei een beetje zal
zijn. Iets wat de pensioenfondsen in
feite ook doen. Werkenden zullen een
kostendekkende premie moeten betalen voor hun eigen kapitaalsopbouw
— hoe moeilijk die ook te berekenen
is, gelet op de vele factoren die hierbij
een rol spelen. Gepensioneerden moe-

Dit geldt ook voor de gezondheidszorg.
De kosten stijgen gestaag. Bij de stelselwijziging vijf jaar geleden bleef de
solidariteit tussen oud en jong, tussen
ziek en gezond bestaan. Wel werd er
een nominale premie ingevoerd, voor
iedereen gelijk. Deze premie en het
eigen risico hebben bijgedragen aan
het bewustzijn van mensen dat de
gezondheidszorg veel geld kost.
Patiënten vinden vrijwel altijd dat alle
zorg die mogelijk is ook moet worden
aangewend. Dezelfde premiebetaler
vindt dat de premie toch maar zo laag
mogelijk moet blijven. Hier is geen
balans. De eigen verantwoordelijkheid
van eenieder is om ervoor te zorgen
dat hij zo gezond mogelijk leeft, geen
abnormale risico’s neemt en om, als

Lef
Anderzijds, en dat zou een stuk beter
kunnen, moeten we meer van onze
fouten en verkeerde taxaties leren en
vooral meer lef hebben om tijdig maatregelen te nemen die niet altijd aangenaam zijn, of op korte termijn hogere
financiële investeringen vergen. Ook
dat hoort bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
We zullen weer meer eigen verantwoordelijkheid moeten accepteren om beter
in balans te komen met de solidariteit.

hij zorg nodig heeft, er doelmatig en
optimaal gebruik van te maken.
In de loop van vele decennia is het
zorgpakket uitgebreid op basis van
solidariteit. Een voorbeeld is de AWBZ,
die ooit bedoeld was voor onverzekerbare risico’s, vooral gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. In de loop
der tijd is die uitgebreid met steeds
meer zorgvormen. De belastingbetaler betaalt een procentuele premie op
basis van inkomen.
Solidariteit kan overtrokken worden.
Voorkomen moet worden dat de nominale premie naar duizenden euro’s
stijgt voor de burger en de werkgever.
Hetzelfde geldt voor de AWBZ-premie.
Ook hier moeten keuzes worden
gemaakt, wat kan voor eigen rekening komen, wat is doelmatige gepaste
zorg?
Waarom zou iemand de huur die hij
nu betaalt voor zijn huis niet kunnen
afdragen voor het wonen in een instelling? Waarom zou iemand die op grond
van zijn leeftijd geen fiets meer koopt,
niet in plaats daarvan een rollator kunnen betalen?
Paula Swenker (1947) was namens
de VVD van 1999 tot 2011 lid van de
Eerste Kamer, waar ze zich bezighield met volksgezondheid, welzijn,
sport, sociale zaken, werkgelegenheid en ontwikkelingssamenwerking. Voorheen was ze onder meer
directeur Zorg van Zorgverzekeraars
Nederland en ziekenhuisdirecteur.

SIGMUND

@Peter de Wit
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Over de NVOG
De NVOG is de landelijke overkoepelende vereniging
van organisaties van gepensioneerden, afkomstig
uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG werd opgericht in 1986.
Ze behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de
overheid, politieke partijen en andere relevante
instanties. Bij de vereniging zijn ruim 90 organisaties aangesloten (met circa 150.000 leden), die de
belangen van ruim een miljoen gepensioneerden
behartigen.
De NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt
op de onbetaalde medewerking van tientallen leden
van de aangesloten organisaties. Verder heeft de
vereniging in Utrecht een klein kantoor met drie vaste
krachten.
Onderwerpen waarvoor de NVOG zich inzet liggen
voornamelijk op de terreinen inkomen, pensioenen,
zorg en welzijn.
De NVOG is verenigd met de Unie KBO, de PCOB en
het NOOM in de koepel van ouderenorganisaties
CSO, die samen ruim 550.000 ouderen vertegenwoordigt.

NVOG Expliciet - 21e jaargang, november 2011

G e p e n s i o n e e r d e n

november 2011

r
a
a
j
25 a i r
solid

n l
e n .
e r d
e
n
o
n s i
e p e
w . g
w
w

In 1986 besloten enkele gepensioneerdenverenigingen dat je samenwerkend meer bereikt dan alleen. Een
uitgangspunt dat we in al die jaren —
vooral in lastige tijden — voor ogen
hebben gehouden.

waardering in de weg die de NVOG
heeft voor ouderenorganisaties en
-verenigingen die andere doelstellin
gen en activiteiten hebben. En ook in
deze context geldt dat je samenwer
kend meer bereikt dan alleen.

Het gaat bij de NVOG om: wat is oude
ren toegezegd toen ze nog pensioen
opbouwden, wat komt daar al dan
niet van terecht, en welke maatrege
len tasten hun koopkracht aan? In
feite is de NVOG de enige landelijk
opererende vereniging — bestaande
uit ruim negentig zeer diverse lidorga
nisaties — die specifiek op dit terrein
actief is.

De NVOG bestaat 25 jaar. Een rustige
en overzichtelijke organisatie is ze
nooit geweest en zal ze waarschijnlijk
ook niet worden, zeker niet gezien de
turbulente (politieke) omgeving waar
in de NVOG zich nu bevindt.

De belangenbehartiging voor pen
sioengerechtigden staat allerminst de

volwassen vereniging NVOG die seri
eus genomen wordt door politiek,
beleidsmakers en organisaties. Een
vereniging waar we als leden, commis
sies, vrijwilligers, bestuur en bureau
— kortom al die mensen die de NVOG
maken tot wie ze is — erg trots op
zijn. De Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden
blijft zich ontwikkelen en hoopt min
stens zo oud te worden als de mensen
die ze vertegenwoordigt.

Deze bijzondere uitgave van Expliciet
staat stil bij de oprichting van de
OGVO, de voorganger van de NVOG,
en blikt terug in haar geschiedenis.
Van een spontaan opgerichte overleg
groep groeide de OGVO uit tot een

N e d e r l a n d s e

V e r e n i g i n g

v a n

O r g a n i s a t i e s

v a n

Bestuursvergadering 1997

Joop Acda overhandigt rapport aan minister Hedy d’Ancona (WVC) (1990)
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Sinds 1991 geeft de NVOG een
kwartaalblad uit. Het huidige
Expliciet heette in het begin
nog OGVO Nieuws en daarna
NVOG Nieuws. In dit speciale
jubileumnummer zijn ‘knipsels’ uit
oude nummers opgenomen. Er
liggen circa tachtig uitgaven in
ons archief, doorgaans gevuld
met doorwrochte artikelen over
onderwerpen die soms nog (of
weer) actueel zijn. Het was dan
ook niet eenvoudig om bruikbare
fragmenten te selecteren. Enige
willekeur zit er dus wel in, maar
ze laten allemaal zien hoe breed
georiënteerd de OGVO/NVOG vanaf
het begin al was. Ook spreekt uit de
publicaties dat er ook toen al veel
werd samengewerkt met andere
ouderenorganisaties.

Va n h et b estu u r

Foto: Ruben Schipper

NVOG meer dan nodig

Henk Bindels (links) en Martin van Rooijen (midden) in gesprek met minister
Piet Hein Donner (SZW) (mei 2010)
Als we de huidige ontwikkelingen
bezien, vragen we ons ongetwijfeld af
welke zorgen de oprichters in 1986 over
hun pensioen gehad hebben. Zo baar
de de toenmalige pensioenpremie, die
hier en daar zo rond de 25% was, velen
zorgen. Dat was de ‘historisch’ hoogste
pensioenpremie, niet de huidige, zoals
Bernard Wientjes (werkgeversorgani
satie VNO-NCW – red.) beweert. Met
VUT of vervroegd pensioen ‘gestuurd’
worden, ervoeren de meeste ‘getrof
fenen’ eigenlijk niet als echt vervelend.
De lonen van de werkenden stegen, de
prijzen overigens ook, en de pensioe
nen en uitkeringen hielden daarmee
gelijke tred. Eigenlijk leefden we wat
dat betreft met een redelijk rustig toe
komstbeeld van twee zekerheden: dat
het leven eindig was en dat we tot aan
dat moment een waardevast en soms
zelfs welvaartsvast pensioen zouden
krijgen.
Tot voor enkele jaren was er daarom
nauwelijks iemand voor zijn vijfenzes
tigste en slechts een enkele vijfen
zestigplusser in zijn pensioen geïn
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teresseerd. Toen in de jaren negentig
van de vorige eeuw er weinig of geen
pensioenpremies werden betaald - en
er zelfs geld uit de pensioenfondsen
terugging naar de werkgevers - zul
len ongetwijfeld ergens voorhoofden
gefronst zijn, maar dit is stilzwijgend
aan de goegemeente voorbijgegaan.
Bescheiden
Ongetwijfeld waren er dus in 1986
goede redenen voor het oprichten van
een belangenorganisatie van gepen
sioneerden. Een serieus initiatief, door
enkelen geïnitieerd. Tegenwoordig is
‘pensioen’ voor rijp en groen een hot
item. In een kwart eeuw is de financiële
zekerheid voor de oudedag stilaan een
riskante loterij geworden. Het werkter
rein van de NVOG breidde zich nogal
uit, niet alleen om de financiële effec
ten voor gepensioneerden, maar zeker
ook om het niveau en de kwaliteit van
zorg en welzijn. Dit werd voor de NVOG
een gelijkwaardig aandachtsgebied.
Nederland heeft circa tweeënhalf mil
joen inwoners in de leeftijd boven de
65. Daarvan heeft ongeveer 87 pro

cent een aanvullend pensioen boven
het algemene ouderdomspensioen.
Voor verreweg de meesten is dat letter
lijk ‘aanvullend’ — voor een echtpaar
ongeveer de helft van het algemene
ouderdomspensioen. In concreto bete
kent dit een bruto-inkomen van ± 1725
euro per maand.
De NVOG heeft zich verzet, verzet zich
en blijft zich verzetten tegen de steeds
vaker gehoorde onjuiste en stuitende
geluiden, als zouden ouderen de res
tanten van de welvaart voor zich opei
sen en die door anderen laten betalen.
De NVOG verlangt medezeggenschap
over beleid van, en beheer over de
pensioenfondsen. De NVOG vordert
van regering en parlement dat de
belangen van ouderen gelijk anderen
worden gewaarborgd en niet overgela
ten worden aan belangengroeperingen
van anderen.
Leeftijd
De NVOG is bij uitstek een vrijwilli
gersorganisatie. Dit, en gezien de leef
tijd van die vrijwilligers is de NVOG
kwetsbaar. De kracht zit in dezelfde
factoren. De overtuiging leeft dat er
ook in de toekomst gemotiveerde en
kundige mensen bereid zullen zijn om
in het belang van mede-ouderen aan
te tonen dat gepensioneerd zijn niet
betekent ‘niets doen’. De een is hierbij
vanuit de functie wat zichtbaarder dan
de ander; allen zijn evenwaardig en
van gelijk belang. Ons kleine driehoof
dige bureau van betaalde, en zeker
niet minder te waarderen medewer
kers, is hierbij onmisbaar en niet weg
te denken.
Het moet eigenlijk niet nodig zijn,
belangenbehartiging voor ouderen.
Maar na vijfentwintig jaren is de NVOG
meer dan nodig.
Martin van Rooijen, voorzitter NVOG
Henk Bindels, vicevoorzitter NVOG
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Tussen eigen identiteit
en gekozen collectiviteit

Existentieel gezien is solidariteit een
basiscompetentie van elk mens — en
dit geldt in principe ook voor onze
organisaties. Het kenmerk van een
goede koepel of brancheorganisatie
is de juiste balans te vinden tussen
de eigen identiteit en de gekozen col
lectiviteit. Dat is niet altijd makkelijk,
want daar zit van nature een spanning
tussen.
Koepelorganisaties en brancheorgani
saties laten namelijk soms ook het
tegenovergestelde van solidariteit
zien. Helaas gebeurt dit ook bij ons als
CSO en NVOG. Niet altijd zijn lidorga
nisaties solidair aan de door henzelf
gekozen doelstelling om gezamenlijk
de belangen te behartigen van een
bepaald cohort uit de samenleving.
Persoonlijke, of eigen opvattingen wor
den soms normerend en het gezamen
lijk belang wordt dan al snel uit het oog
verloren. In het ergste geval verlaat een
lidorganisatie de koepel of branche, en
gaat die een eigen weg.

Hoe gaan we met dit spanningsveld
om? Hoe wegen we het individuele af
tegen de gezamenlijkheid? Allereerst
door te erkennen dat het spannings
veld bestaat. Door goede communi
catie kan ieder zich daar toch boven
stellen en voor solidariteit aan de
gezamenlijke gekozen doelstelling
kiezen. Dat is geen opofferen, of
inleveren. Het is elkaar toegevoegde
waarde geven, die vooral zichtbaar
wordt als we gezamenlijk naar buiten
treden. Doen we dit niet, dan creëren
we manipulatieruimte voor de andere
kant van de ‘onderhandelingstafel’
en wordt onze invloed geminimali
seerd. En als het onverhoopt een
keer niet lukt, laten we dan een stra
tegische oplossing kiezen, waaruit
respect blijkt voor ieders opvatting.
Die kunnen we ons naar buiten toe
ook permitteren, mits het natuurlijk
een incidenteel gebeuren is.

en NOOM gekozen doelstellingen,
maar ook met een sterk eigen profiel.
Ik spreek de hoop uit dat de NVOG in
CSO-verband nog vele jaren in solidari
teit mede de representatieve stem van
de ouderen in Nederland mag zijn.
Gijp van Soest,

Ik ben blij dat de CSO in de NVOG
zo’n solide en solidaire partner heeft.
Solidair aan de met de Unie KBO, PCOB

Voorzitter van de
koepelorganisatie CSO

LEDENAANWAS
De groei van het aantal lidorganisaties
van de NVOG is door de jaren heen aanzienlijk
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Van harte feliciteer ik de NVOG met
haar 25-jarig jubileum, en ik compli
menteer haar met het thema dat ze
heeft gekozen voor het symposium
op 23 november: Solidariteit tussen generaties — Vanzelfsprekend!?
Vanzelfsprekend! met een uitroepte
ken, wat mij betreft. De grondbeteke
nis van solidariteit is immers: getrouw
zijn aan… Zouden wij niet trouw wil
len zijn aan de generaties voor en
na ons? We hebben het immers niet
alleen over onszelf, en we voelen
ons uiteraard sterk verbonden aan,
en medeverantwoordelijk voor onze
kinderen, kleinkinderen en misschien
nog wel onze ouders. En wie mij kent,
weet dat ik hiermee niet alleen doel
op eigen familieverbanden, maar
op mensen jonger en ouder in onze
samenleving.
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De oprichting van de OVGO,
Voorzitters
van de NVOG
Joop Acda (1986-1992)
Wim Beekman (1992-2001)
Dick den Hoedt (2002-2003)
Henny Kimmels (2003-2007)
Hennie Kemner (2008-2010)
Martin van Rooijen (2010-heden)

De eerste voorzitter Joop Acda bij de ingebruikname
van het eigen OVGO-kantoor in Eindhoven.
De oudste verenigingen van gepensioneerden stammen vooral uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Ze werden opgericht om activiteiten
te organiseren voor en door gepensioneerden en ze boden de gelegenheid om de door de oorlog verbroken persoonlijke relaties uit de
oude werkgemeenschap te kunnen
voortzetten.
Pas in een later stadium gingen in
de verenigingen stemmen op om
ook aandacht te besteden aan soci
aaleconomische problemen. Zo
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kwamen in het begin van de jaren
tachtig gepensioneerden van enkele
ondernemingen regelmatig bij elkaar
om ontwikkelingen van pensioenre
gelingen met elkaar te bespreken.
Deze pioniers waren afkomstig van
KLM, de omroepen, Philips, Shell en
Unilever.
1983
De eerste bespreking, die tevens de
oprichtingsvergadering was van de

NVOG

2069
Postbus
t
B Utrech
3500 G

Overleggroep van Verenigingen van
Gepensioneerden van Ondernemingen
— afgekort OVGO — was op 25 augus
tus 1983 bij de FPVG (Federatie Philips
Verenigingen van Gepensioneerden)
in Eindhoven. Daarna volgden er meer
bijeenkomsten, bijvoorbeeld over het
toen al spelende vraagstuk van de ver
tegenwoordiging van gepensioneerden
in pensioenfondsbesturen.
Niet lang hierna kwam ook het opbou
wen van relaties op de agenda,
met de drie ouderenbonden ANBO,
Unie KBO en PCOB, die toen ver
enigd waren in het COSBO (Centraal
Orgaan Samenwerkende Bonden
van Ouderen) en de nauwe samen
werking met de zusterorganisatie
van gepensioneerde ambtenaren,
de Centrale van Samenwerkende
Pensioenbelangenverenigingen van
(semi-)overheidsdienaren.
Formalisering
De OGVO was in het begin een pure
overleggroep zonder bestuur. De
voorzitter van de uitnodigende ver
eniging trad op als voorzitter van de
vergadering. In oktober 1986 werd
het samenwerkingsverband geforma
liseerd in de vorm van een vereniging.
De samenstelling van het bestuur was
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later NVOG
in de eerste formele bestuursverga
dering van november 1986:

Hoofdthema’s

• Joop Acda, voorzitter
• Dhr. Th. Niesman, vicevoorzitter
• Hans van Eijbergen, secretarispenningmeester en voorzitter
Pensioencommissie
• Dhr. J. Smits, tweede secretaris
• Mw. C. van Os, lid

Eind jaren 80
• Wetsvoorstel gepensioneerden
in pensioenfondsbesturen à
instelling deelnemersraden
• Manifestatie over pensioenen
• Kabinet introduceert Brede
Herwaardering, inclusief het
wetsontwerp Pensioenheffing

Op 4 december 1986 werd de OVGO
opgericht in Den Haag. De toen al
bestaande twee commissies werden
de Pensioencommissie (Hans van
Eijbergen, voorzitter en secretaris)
en de commissie PR en Publiciteit
(Marten Sturing, voorzitter. Sturing
was oud-hoofd van de Persdienst van
Philips).
Sinds begin 1992 is de OGVO/NVOG
aangesloten bij de CSO. In 1998 kreeg
de OVGO de nieuwe naam Nederlandse
Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden, als samenwerkings
verband van OVGO en een vergelijk
bare vereniging voor oud-overheids
personeel.
Tot 2008 was de NVOG gehuisvest in
Eindhoven, sindsdien is het bureau
gevestigd in het centraler gelegen
Utrecht.

Jaren 90
• Pensioenen: medezeggenschap,
eindloon- of middelloonstelsel,
rechten van vrouwen
• Ouderenbeleid en welzijn
• Manifestaties Aan ons het
Woord en Handen af van de
AOW
• 1994 Europees Jaar van de
Ouderen en Solidariteit tussen
generaties
• Vergrijzing en AOW-fonds
• Invoering PEMBA-wet en
reparatie koopkrachteffect
op ouderen

• 1998: OVGO- en CSPOverenigingen samen à NVOG
ontstaat
Jaren 00
• Herstructureringen NVOGorganisatie
• Herzieningen zorgstelsel
(onder andere verzekeringen,
AWBZ, Wmo)
• Langer doorwerken ouderen
• manifestatie Ouderen melden
zich en buitenparlementaire
enquête over koopkracht
ouderen
• Toezichtskader pensioen
fondsen; nieuwe Pensioenwet
• Wetsvoorstellen en convenanten
inzake medezeggenschap en
bestuursdeelname
• Pension Fund Governance
• Pensioencrises (2002/03 en >
2008) à pensioenstelsel
onder druk

Presentatie van het rapport
dat i.s.m. het Instituut Vrouw en Arbeid is gemaakt (1994),
onder leiding van drs. Pauline Portegies (midden op de foto).
D66-kamerlid Louise Groenman (links) nam het rapport in ontvangst.
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Drie verhalen over ...

… de NVOG door de jaren heen
— Marieke Sjerps —
Van alle mensen die in de afgelopen 25 jaar veel werk voor de NVOG hebben
verricht, vroeg Expliciet er drie om mee terug te kijken.
Om acceptatie door de ouderenbon
den te verkrijgen, besloten we op een
gegeven moment er een vereniging met
rechtspersoonlijkheid van te maken.
Toen hadden we onze handen vol aan
het schrijven van de statuten. Ik werd
formeel secretaris-penningmeester.
Het was een zeer tijdrovende hobby,
want we vergaderden inmiddels weke
lijks in Eindhoven. Toen mijn vrouw en
ik in 1990 naar Den Haag verhuisden,
heb ik mijn functies afgebouwd. De
afstand werd me te groot.’

Hans van
Eijbergen

automatiseerder bij Philips; medeoprichter van de NVOG; voormalig
secretaris-penningmeester en voorzitter Pensioencommissie; Lid van
Verdienste – (87)
‘In 1984, het jaar dat ik gepensioneerd
raakte, kwamen we met vijf gepen
sioneerdenverenigingen bij elkaar,
van Shell, Philips, KLM, Unilever en
de omroepen. Het was een informe
le groep — OVGO, Overleggroep van
Verenigingen van Gepensioneerden
van Ondernemingen. We vonden dat
de overheid ons ouderen niet zag
staan. Ze sprak vrijwel alleen met de
vakbonden. Dat stak ons.
We overlegden elke twee maanden
in Utrecht op het station. In die tijd
voornamelijk over de waardevastheid
van pensioenen, hoewel we ons ook al
bezighielden met problemen rond de
zorgverzekeringen.
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Zolang die niet diametraal staan op
wat ik er van denkt, hoef ik daar geen
bezwaar tegen te hebben.
Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die je
niet wilt, maar het heeft geen zin om
stil te staan bij zaken die achter je lig
gen. Je kunt beter niet de joker spelen,
als er niemand naar je luistert. En als ik
niet begrijp waarom iets gebeurt, dan
heb ik het recht om te vragen wat er
aan de hand is.
Mijn wens is dat de NVOG voldoende
vrijwilligers heeft en houdt, mensen
met kennis van zaken, die bereid zijn
om allerlei werk voor de vereniging te
doen.’

Stemmen
‘Tegenwoordig is de rijksoverheid tot
het hoogste niveau doordrongen van
het bestaan en het belang van oude
ren. Dit wil niet zeggen dat ze doet wat
ouderen willen, maar politici weten
dat ze stemmen van ouderen kunnen
verliezen als het de spuigaten uitloopt.
In die zin is het nu veel beter. Ik denk
dat wij een goede basis hebben gelegd
voor het huidige functioneren van de
NVOG.

‘We vergaderden
inmiddels wekelijks
in Eindhoven’
Ik volg de actualiteit met interesse.
Als Lid van Verdienste krijg ik altijd de
notulen toegestuurd. Ik kan in prin
cipe bellen als iets me verontrust, of
als ik iets weet over het verleden dat
verkeerd wordt weergegeven. Maar
ik accepteer ook dat jongere genera
ties hun eigen standpunten hebben.

Jan Korstjens

voormalig hoofdredacteur van de
ANWB Kampioen; gedurende circa
twintig jaar redacteur van NVOG
nieuws, de voorganger
van Expliciet – (85)
‘Toen de NVOG pas was opgericht,
dacht het bestuur in eerste instantie
aan het verspreiden van een knipsel
krant. Een aantal mensen, waaronder

NVOG Expliciet - 21e jaargang, november 2011

ik, wilde echter een ‘echt’ tijdschrift
maken en daar ging het bestuur mee
akkoord. De redactieleden hadden
allemaal een journalistieke achter
grond. Het was een vriendschappelijke
club die met elkaar besprak wat inte
ressant was om naar voren te brengen.
De NVOG bestond immers nog maar
pas, dus voor iedereen was het nieuw.
Er golden twee criteria: wat we brach
ten moest redactioneel professioneel
in elkaar zitten en het moest praktijk
gericht zijn. Dus we moesten goed de
leden voor ons zien en weten wat het
bestuur naar buiten wilde brengen.
Dat was het aantrekkelijke, dat we
NVOG-activiteiten konden combineren
met actualiteiten.
Essentieel voor ons werk was dat we
een nauw en constructief contact had
den met het bestuur van de NVOG.
Dit was voor een belangrijk deel ook
te danken aan de voorzitter Wim
Beekman. De redactie was altijd aan

‘De informatie
vanuit het bestuur
en de redactie is
opvallend goed.’
wezig bij de bestuursvergaderingen
en ledenbijeenkomsten. Dit leidde na
verloop van tijd zelfs tot een vrienden
club van gepensioneerde vrijwilligers.’
Voorlichting
‘Ergo, als ik nu Expliciet ontvang, begin
ik het blad meteen te lezen, vooral
gestimuleerd door de professionele
voorlichting op breed terrein. De infor
matie vanuit het bestuur en de redactie
is opvallend goed. Terugkijkend vanaf
ons eerste nummer tot nu, lees ik het
tijdschrift — want zo kun je Expliciet
qua inhoud en vormgeving noemen
— ronduit met grote bewondering. Dat
is een fijn gevoel voor een oud-redac
tielid.’

Henny Kimmels

had technische functies en deed
later personeelsbeleid bij Shell;
oud-voorzitter van de NVOG; Lid van
Verdienste – (69)
‘Via een commissie van de gepensi
oneerdenvereniging Voeks raakte ik
geïnteresseerd in de belangenbehar
tiging van gepensioneerden. In 2001
werd ik gevraagd vicevoorzitter van de
NVOG te worden. In die tijd ging het
vooral over de pensioenindexatie, het
behoud van koopkracht en over mede
zeggenschap.
Erg jammer dat de meningen binnen
de NVOG over dit onderwerp zeer ver
deeld waren. Ieder wilde meer mede
zeggenschap in besturen van pensi
oenfondsen, maar de manier waarop
en de snelheid waarmee, verschilden.
Er waren persoonlijke ego’s die het
moeilijk met elkaar konden vinden.
Dit speelde doorlopend een rol, en
het bestuur kreeg onvoldoende de
handen op elkaar. En dat terwijl er
buiten de NVOG onderhandelingen
waren met de sociale partners over het
Tweede Medezeggenschapsconvenant.
Uiteindelijk zijn in 2003 de PUSHverenigingen uit de NVOG gestapt.
Hoewel het bestuur democratisch
gezien voldoende steun had, had
dit opstappen zo’n effect dat het is
afgetreden. Later werd ik voorzitter
van het nieuwe bestuur. Dit heb ik

de statutaire tijd gedaan. We moes
ten het vertrouwen herstellen en de
NVOG weer op de rails zetten. Behalve
de eerder genoemde onderwerpen
speelden toen ook al de fiscalise
ring van de AOW en het Financieel
Toetsingskader (FTK). Daar hebben
we een hoorzitting over gehad in de
Tweede Kamer. Vooral onze secretaris
heeft via de CSO veel tijd besteed aan
Goed Pensioenfondsbestuur en later
aan de NPW, de Nieuwe Pensioenwet.
Zorg werd een steeds belangrijker
item, zeker toen in 2006 de nieuwe
Zorgverzekeringswet kwam. Voor koop
krachtbehoud moet je immers ook naar
de uitgavenkant kijken.

‘Je moet zoveel
mogelijk via één
kanaal spreken’
We streefden ernaar de krachten te
bundelen en via de CSO onze belangen
te behartigen. Want als je bij de over
heid iets wilt bereiken, moet je zoveel
mogelijk via één kanaal spreken. Wij
zijn mede de CSO.’
Snel
De samenleving wordt symbolisch
gesproken beheerst door De Wereld
Draait Door: snel en sexy. Dat is niet zo
gunstig voor ouderen. Onbegrip voor
hun positie is deels hun eigen schuld.
Het beeld van de genietende pensio
nado spreekt mij niet zo aan.
Het bureau van de NVOG functioneert
goed. Helaas zijn er te weinig vrijwil
ligers bereid echt een onderwerp te
dragen. Te veel leden gedragen zich als
consumenten. De vrijwilligersorganisa
tie kan meer betaalde medewerkers
aanstellen, maar dat heeft consequen
ties voor de contributie. Echter, ik ben
geen zeurpiet, dus ik sluit af met waar
ik trots op ben, en dat is dat de NVOG
en de PUSH-verenigingen elkaar weer
gevonden hebben.’
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Foto: Jos van Leeuwen.

2004 — Buitenparlementaire enquête over de koopkracht van ouderen. Ook Majoor Bosshardt (midden)
van het Leger des Heils werd ‘gehoord’ door de commissie van samenwerkende ouderenorganisaties.

1996 — Voorzitter Wim Beekman overhandigt de nota
‘Blijft pensioen op peil’ aan Erica Terpstra, staatssecretaris Ouderenbeleid.
Algemene vergadering 2008

Algemene vergadering 8 november 1998

8

NVOG Expliciet - 21e jaargang, november 2011

maart
1994

NVOG Expliciet - 21e jaargang, november 2011

9

Van het NVOG-bureau

Toren van Pisa

© Jumbo

Mijn werk is in de regel boeiend en
leuk. Wel is een vereniging runnen
totaal iets anders dan werken bij een
instelling of bedrijf, omdat de eigen
domsverhoudingen anders liggen. En
dat bepaalt het werk in belangrijke
mate. Van de NVOG zijn de lidorgani
saties samen ‘eigenaar’; het bestuur
is aangewezen om de doelstellingen
met de ter beschikking gestelde mid
delen te bereiken. Naast het bestuur
staan een directeur, twee bureaume
dewerkers en tientallen deskundigen
uit lidorganisaties om daadwerkelijk
aan de slag te gaan. Dat de NVOG
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grotendeels drijft op de krachten van
gepensioneerden, geeft extra waarde,
maar het maakt het er niet altijd een
voudiger op.
Divers
In de afgelopen jaren groeide de NVOG
uit van een kleine overleggroep van
enkele verenigingsbestuurders tot een
grote belangenorganisatie met een
zeer divers ledenbestand. De kleinste
verenigingen tellen nog geen twintig
leden, de grootste meer dan tiendui
zend. Veel verenigingen hebben te
maken met ondernemingspensioen
fondsen, steeds meer ook met ver
zekeraars of bedrijfstakpensioenfond
sen. Deskundigen uit verschillende
lidorganisaties komen bij de NVOG
bijeen om samen standpunten in te
nemen over ontwikkelingen op het
gebied van de pensioenen, koopkracht
en zorg. Allemaal mensen met een
eigen inbreng, eigen karakters, een
eigen werkverleden, en eigen beweeg
redenen om dit werk te doen. Een heel
kenmerkend beeld voor alle ouderen
organisaties, is de ervaring.
In 2004 verscheen het Motivactionrapport De toekomst van ouderenorganisaties, in opdracht van de CSO.
Hieruit bleek dat er een nieuwe gene
ratie ouderen komt — de babyboo
mers gaan nu met pensioen — die
niet zomaar de bestaande ouderenor
ganisaties zal omarmen. Verstandige
verenigingen stellen zich in op deze
protestgeneratie en hun wensen. De
jonge ouderen zijn immers een stuk
individualistischer dan hun ouders en
grootouders op die leeftijd, en betrok
kenheid bij een vereniging is voor
hen niet vanzelfsprekend meer.
Resultaten tellen steeds
meer en lokale zaken wor
den minder belangrijk
gevonden. Senioren zijn tegen

Foto: Gert Elberse

Thuis vertel ik soms over mijn werk
bij de NVOG, ook een beetje om mijn
zoons van bijna dertien en zestien jaar
te laten zien wat verantwoordelijkheid
nemen inhoudt. Jongeren van nu heb
ben, denk ik, toch vaak het idee dat
moeilijke dingen vermeden moeten
worden. Het moet immers allemaal
wel ‘leuk’ blijven! Ik probeer ze te leren
dat niet alles leuk hoeft te zijn om je
er toch voor in te zetten. ‘Jullie waren
als peuter ook niet altijd even prettig
om mee te leven,’ zeg ik dan met een
veelbetekenende blik.

woordig internationaler georiënteerd
en gaan meer op hun eigen voordeel af
als ze zich ergens bij aansluiten.
Dit vraagt van de NVOG en haar lid
organisaties effectieve communicatie
over activiteiten en resultaten, en meer
inspraakmogelijkheden. Wanneer seni
oren goed gemotiveerd worden om zich
in te zetten voor realistische doelen
in een niet-hiërarchisch aangestuurde
organisatie, hebben ouderenorganisa
ties zeker nog toekomstperspectief.
Gelukkig maken we duidelijke afspra
ken over de interne structuur en werk
wijzen, om effectiviteit en draagvlak
te bereiken. Als directeur houd ik alle
bewegingen binnen en om de vereni
ging in de gaten. Daarom besteed ik
de meeste tijd aan communicatie:
met verenigingen, interne en externe
informatievoorziening, briefen van het
bestuur, en zo meer. De eigenaars van
de vereniging — de lidorganisaties —
moeten zich blijven herkennen in wat
het bestuur doet. Zoals vaker voorkomt
bij verenigingen, leidde dit in het ver
leden wel eens tot confrontaties. Daar
is de NVOG uiteindelijk goed uit geko
men, maar dit betekent niet dat het
vertrouwen van de leden vanzelfspre
kend is. Het moet bij elke Algemene
Vergadering weer worden verdiend.
Op het bureau van de NVOG zijn we
met zijn drieën voortdurend bezig om
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de ballen in de lucht te houden om
de continuïteit van de NVOG te waar
borgen, omdat alles wat de vereni
ging aangaat daar samenkomt: vragen,
wensen, suggesties, problemen, ont
wikkelingen.
Zoals gezegd, mijn zoons horen dus
wel eens verhalen over mijn werk. Dit
bracht de jongste laatst tot de scherpe
conclusie: ‘Mam, jouw werk is net als

dat spel van de Toren van Pisa: je bent
de hele dag bezig om te zorgen dat-ie
niet omvalt!’ Ik had het niet beter kun
nen verwoorden. Zolang ieder op de
NVOG-toren goed om zich heen blijft
kijken waar ieder staat en de noodzaak
van samenwerking blijft zien, blijft de
toren stabiel overeind.
Martina van den Dool,

Het aantal
pensioenfondsen
in Nederland daalt
sinds 2007 drastisch:
van 713 naar 483 nu,
waarvan 107 in
liquidatie zijn.

directeur NVOG

(bron: OMNI, nr. 3, 2011)

Beeld van de achterban
De redactie van NVOG Expliciet wilde
graag weten hoe de circa 90 lidorganisaties van de NVOG er anno 2011 voor
staan en wat zij belangrijk vinden voor
de toekomst van de NVOG. Ruim de
helft van deze organisaties reageerde
op de uitgezette vragenlijst, wat het
beeld van de achterban representatief
maakt.
De meeste verenigingen in dit onder
zoek bestaan nog niet langer dan tien
jaar. Een wat kleiner aantal is opgericht
in de jaren tachtig of daarvoor; de
rest stamt uit de jaren negentig van
de vorige eeuw. De verenigingen zien
over het algemeen hun ledental toe
nemen, wat voor jongere verenigingen
ook logisch is. Hun leden zijn vooral
zestigers en zeventigers, zo blijkt.
De belangrijkste activiteiten op de
agenda zijn voor de meeste lidorga
nisaties pensioenen en koopkracht,
maar bij een deel zijn ook sociale acti
viteiten belangrijk. Opmerkelijk is dat
driekwart van de respondenten vrij
positief is over de relatie met de oudwerkgever en de pensioenuitvoerder.
Een betrekkelijk klein aantal verenigin
gen noemt die relaties slecht.
Een andere belangrijke uitkomst van het
onderzoek is dat de NVOG-achterban
grote waarde hecht aan samenwer
kingsrelaties, zoals de NVOG die heeft
binnen de CSO. Vrijwel niemand gaf
aan die niet belangrijk te vinden. Nu

de toekomst van ouderenorganisaties
als gevolg van het wegvallen van sub
sidies onzeker is, ook bij de CSO, doet
de NVOG er dus goed aan om met die
partners te blijven zoeken naar wegen
om samen te blijven werken. De achter
ban is zich er blijkbaar van bewust dat
de NVOG op zichzelf niet voldoende
voet tussen de deur krijgt als het niet
samen met anderen gebeurt.
Beleidsonderwerpen waarop de NVOG
zich in de toekomst moet blijven rich

ten, zijn volgens de lidorganisaties
zonder twijfel pensioenen en koop
kracht. Zorgkosten worden als derde
beleidspunt genoemd. Zaken als AOW,
EU en ouderenzorg worden minder
belangrijk gevonden door de achter
ban. Uit de antwoorden kan wel wor
den opgemaakt dat pensioenen niet
het enige onderwerp is waar de NVOGleden zich druk om maken. De ver
eniging moet haar bredere focus dus
blijven houden.

Namens het b
estu
en zijn aangeslo ur van NOOM
ten
ik de NVOG organisaties feliciteer
met het 25-jarig
bestaan.
We hopen nog
vele
voor de belangen jaren samen met jullie
v
te mogen opkom an ouderen
en.
Christina Harr
ev
Voorzitter NO elt,
OM
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Wie betaalt de AOW?
Vijf jaar geleden schreef de Raad van Economisch Adviseurs dat de vergrijzing en
bevolkingskrimp een zegen zijn. Dit staat haaks op de publieke opinie dat vergrijzing een onbetaalbaar probleem wordt. Tegenover kosten staan immers ook
baten, omdat een grotere groep door langer te leven langer belasting afdraagt
over relatief hogere inkomens en vermogen. Nederland is een rijk land, dus het
bekostigen van een oudedagsvoorziening mag geen probleem zijn. Is het redelijk om 65-plussers bij te laten dragen aan de AOW?
— Martina van den Dool —
Binnen de NVOG is men steeds kritisch
geweest over vergrijzing en de AOWfinanciering als ‘probleem’, blijkt uit de
publicaties in NVOG Nieuws (de voor
ganger van Expliciet). Met name Jan
van Stuijvenberg, oud-staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en specialist
op het gebied van openbare financiën
en sociale zekerheid, leverde interes
sante bijdragen aan deze discussie.
De AOW kent een lange historie, die
begint bij Von Bismarck in 1899. Hij
zorgde voor een verzekering tegen
inkomstenderving in geval van ouder
dom, ziekte en invaliditeit. De pensi
oenleeftijd was toen 71 jaar, terwijl de
levensverwachting beneden vijftig jaar
lag. In 1942 ontwikkelde de Britse Lord
Beveridge een stelsel van volksver
zekeringen, betaald uit belastinggeld,
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Splunder,
Rienk van
PCOB
Voorzitter

waarbij de uitkeringen voor iedereen
gelijk waren. In Nederland werd in 1947
de Noodwet Drees in werking gesteld,
een sociale voorziening die in prin
cipe aan alle Nederlandse mannen
en ongehuwde vrouwen van 65 jaar
of ouder het recht toekende op een
uitkering. De armoede onder ouderen
was in die tijd groot. De uiteindelijke
Algemene Ouderdomswet gold vanaf
1 januari 1957, een volksverzekering
die werd betaald uit premies van wer
kenden.
In de jaren negentig werd met het
oog op de verwachte vergrijzing een
AOW-fonds opgericht, waarin financi
ële meevallers konden worden gestort.
Vanaf 2020 — als de vergrijzing hoog
zou zijn — kon dit fonds gaan uitke

NVOG
69
Postbus 20
trecht
3500 GB U

ren. In 2005 bleek dat dit spaarfonds
slechts een papieren exercitie was, er
was nooit iets gestort, maar slechts 23
miljard euro ‘gereserveerd’. Een half
jaar geleden is het fonds officieel opge
heven. Intussen was de discussie over
de AOW-leeftijd al in alle hevigheid
losgebarsten, tot en met het recen
te Pensioenakkoord aan toe, waarin
is afgesproken dat de AOW-leeftijd
omhoog gaat.
Jan van Stuijvenberg signaleerde in
2007 dat steeds vaker — ten onrechte
— werd verondersteld dat de AOW een
sociale voorziening zou zijn, wat fis
calisering ervan zou rechtvaardigen.
‘De AOW krijgt daardoor steeds meer
het karakter van een staatspensi
oen, een uit de belastingopbrengsten
betaalde sociale voorziening.’ Volgens
Van Stuijvenberg was hiervoor geen
juridische basis, omdat de AOW naar
Nederlands recht een verzekering is.
‘Dat mensen met een AOW-uitkering
geen premie meer behoeven te beta
len, is gebaseerd op de verzekerings
gedachte. En overeenkomstig andere
pensioenverzekeringen, stopt de pre
miebetaling dan ook bij het ingaan van
de uitkeringen.’
Over de tegenwerping dat de AOW de
enige sociale verzekeringsregeling is
waarbij de ontvanger van de uitkering
niet langer bijdraagt aan de financie
ring ervan — werklozen betalen bij
voorbeeld ook WW-premie — schreef
Van Stuijvenberg: ‘Werkloosheid is
in principe een tijdelijke zaak. Maar
straks kan men weer opnieuw werk
loos worden. Vandaar de doorlopende
verzekering. In een verzorgingshuis
kan de persoonlijke situatie zo ver
slechteren, dat er in de toekomst addi
tionele hulp of voorzieningen nodig
zijn. Daarom loopt de AWBZ-premie
door. Van wie 65 wordt hoeft men in de
toekomst geen nieuwe claim meer te
verwachten. Niemand wordt nog eens
65 (helaas).’
Diverse rapporten zijn erover versche
nen en verschillende kabinetten heb
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ben zich erover gebogen: is het redelijk
om AOW-ers mee te laten betalen aan
de financiering van die AOW? Of dan
in elk geval degenen met een hoger
inkomen? De PvdA wilde de AOW deels
fiscaliseren, het CDA verzette zich hier
tegen. Minister-president Balkenende
beschuldigde in 2006 minister Bos ‘te
stelen van de ouderen’ en hij stelde
dat de AOW bij het CDA veilig was. Toch
stelde het CDA in 2008 voor om de
AOW tot 67 jaar af te schaffen.
In 2009 werd de AOW met ongeveer
900 euro per persoon verhoogd, om
het wegvallen van de fiscale aftrek
in de buitengewone uitgaven (ziekte
kosten) in de inkomstenbelasting te
compenseren, waardoor veel AOW-ers
honderden euro’s per jaar aan extra
kosten hadden.
Per 2011 werd de maatregel ingevoerd,
die van ouderen met een bepaald inko
men bijdragen vraagt, en met de jaren
ook steeds meer: de houdbaarheidsbijdrage — Grijstax. Nieuwe 65-jarigen
betalen voortaan een bijdrage naar
draagkracht ‘om het niveau van de
AOW op peil te houden’, maar dan
alleen zij met een aanvullend pensioen
hoger dan 33.436 euro per jaar (2011).
De houdbaarheidsbijdrage is in feite
een vorm van fiscalisering.
‘Het klinkt allemaal prachtig, maar als
die weg wordt ingeslagen, hebben we
wel te doen met een volledig onbetrouwbare overheid die voor mensen
met een aanvullend pensioen geleidelijk lasten verhoogt, dat wil zeggen de
reële pensioenen verlaagt. Het treft met
name de groep burgers die door hun
wat hogere inkomen in het verleden
juist de hoogste financiële bijdrage
aan de AOW heeft gegeven’, aldus Van
Stuijvenberg.
Wie nu nog denkt dat ouderen alleen
maar een kostenpost zijn en niks meer
bijdragen, heeft het grondig mis.

Zorgstelsel
in perspectief
— Van de redactie —
Naast medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen
was het zorgstelsel steeds een rode
draad op de NVOG-agenda. Niet in de
laatste plaats dankzij mevrouw Wil
Goedhart, die tot voor enkele jaren
nog in de NVOG en de CSO actief was.
Tegenwoordig is Joop Blom voorzitter van de commissie Zorg & Welzijn.
Waarom is dit onderwerp voor de
NVOG-achterban zo belangrijk?
Al in de middeleeuwen betaalden de
leden van gilden via contributies voor
elkaars ziektekosten. Het duurde tot
de negentiende eeuw voor de eerste
private ziekenfondsen ontstonden
en pas in 1941 werd het ziekenfonds
wettelijk verankerd. In 1966 kwam de
Ziekenfondswet tot stand.
De commissie-Dekker stelde in 1987
dat het zorgverzekeringsstelsel ingrij
pend vernieuwd moest worden. Er
moest meer concurrentie tussen ver
zekeraars en zorgverleners komen en
aanbodgerichte zorg moest de vraag
gerichte vervangen. Het stelsel was
onoverzichtelijk: er waren zieken
fondsverzekerden, particulier verzeker
den en voor ambtenaren golden weer
andere regelingen. Ook de aard van de
verzekeringen en de premieheffing ver
schilden sterk. De financiële middelen
werden niet altijd effectief gebruikt.
Pogingen in de jaren negentig, om het
stelsel te veranderen — door Simons
en Borst — mislukten echter. Het was
minister Hans Hoogervorst die uitein
delijk in 2006 de Zorgverzekeringswet
door kon voeren.

Bronnen:

www.wikipedia.org (14 okt.2011) en
De sluipende introductie van het
staatspensioen, Jan van Stuijvenberg,
NVOG Nieuws, december 2007

Keuzevrijheid
In het nieuwe stelsel kregen verzeker
den meer keuzevrijheid. Meer markt
werking zou tot kostenbesparingen en
minder bureaucratie moeten leiden.

Verzekeraars hebben een andere rol,
omdat ze met aanbieders onderhan
delen over de kwaliteit, de prijs en
de inhoud van de zorg. De overheid
bepaalt vooral de randvoorwaarden.
Mondiaal
uniek
is
dat
de
Zorgverzekeringswet in Nederland pri
vaatrechtelijk wordt uitgevoerd door
verzekeraars met winstoogmerk. Deze
uitvoering wordt geborgd door publiek
rechtelijke kaders, zoals acceptatieplicht
en verbod op premiedifferentiatie. Van
overheidswege wordt op de verzeke
raars het nodige toezicht gehouden.
Simpel
Op de vraag waarom de NVOG zich
hiermee bezighoudt, is het antwoord
simpel: de achterban heeft te maken
met stijgende zorgkosten en hogere
eigen bijdragen. De commissie Zorg &
Welzijn moet zich blijven verdiepen in
deze materie: ziekenhuizen speciali
seren zich, waardoor patiënten soms
verder moeten reizen voor behandelin
gen en zo meer kosten maken. Verder
speelt de overgang van de AWBZ-zorg
naar de gemeenten een rol (Wmo),
waarover de NVOG de leden van haar
verenigingen wil voorlichten.
Het ethische vraagstuk van de kwali
teit van — langer — leven dient zich
ook hierbij aan: hoeveel medische
zorg is redelijk tegen welke prijs?
Ouderenorganisaties denken hierover
graag met de zorgverzekeraars mee,
om zo meer invloed te krijgen op de
uitvoering van het overheidsbeleid.
Kostenbesparing is in het belang van
de overheid en van alle burgers, omdat
zij de kosten via hun verzekeringen en
belastingen moeten opbrengen.
Bron:

De Kleine Gids Zorgverzekering 2011,
Marc van Westerlaak
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A A N G E S L O T E N O R G A N I S AT I E S
(Voor telefoonnummers: zie www.gepensioneerden.nl)
ABAB - Vereniging van oud-medewerkers ABAB
ABN AMRO - Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPA)
Achmea - Achmea Gepensioneerden Vereniging (AGV)
AC-medewerkers - Vereniging van Oud AC-medewerkers (VOAC)
Agrarische sectoren - Vereniging van Gepensioneerden uit de coöperatieve Agrarische sectoren en Zuivelindustrie (VGAZ)
ANWB - Vereniging van Gepensioneerden ANWB
ARCADIS - Vereniging van Gepensioneerden ARCADIS (VGA)
Atos Origin - Vereniging van Gepensioneerden van Atos Origin (VGAO)
AVEBE - Vereniging van Gepensioneerden van AVEBE (VerGePa)
AWV(N) - Vereniging van AWV(N) Gepensioneerden
BAM - Vereniging BAM Gepensioneerden (voorheen HBG)
Berenschot - Vereniging Gepensioneerden Berenschot
Bouwcentrum - Vereniging van Belanghebbenden bij het Bouwcentrum
Pensioenfonds (BBPf)
BP - Vereniging van Oud BP-medewerkers (VOBP)
BPM/NOVA - Vereniging van Oud BPM/NOVA-medewerkers (VOBNM)
Brill - Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill N.V. (B.O.B.)
Buhrmann - Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/Corporate Express
Cargill - Vereniging van Gepensioneerden Cargill Nederland
Cehave - Vereniging van Gepensioneerden Cehave Landbouwbelang
Chevron Texaco- Vereniging van Gepensioneerden Chevron
Texaco
CSM Suiker - Vereniging van Gepensioneerden en Nabestaanden CSM
Suiker
De Nederlandsche Bank - Belangenvereniging Pensioengerechtigden De
Nederlandsche Bank N.V. (BP DNB)
Douwe Egberts - Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE)
DOW - Vereniging van DOW Gepensioneerden in Nederland (VDG)
Draka en NKF - Vereniging van Gepensioneerden Draka en NKF (VvGDN)
DSM- Vereniging DSM Gepensioneerden (VDP)
Dupont - Vereniging van Gepensioneerden Dupont Nederland (VGDN)
Elsevier - Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen(VGEO)
ENCI - ENCI-Vereniging van Gepensioneerden (EVG)
ExxonMobil - Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil (VGEM)
Fujifilm - Belangenvereniging Pensioengerechtigden Fujifilm
Gasunie - Vereniging van Pensioengerechtigden en Postactieven Gasunie
(VGGasunie)
Haskoning - Belangenvereniging Gepensioneerden Haskoning (BGH)
Heineken - Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VVGH)
Hercules - Vereniging van Gepensioneerden van Hercules in Nederland
Holland Casino - Vereniging Gepensioneerden Holland Casino
Hunter Douglas - Vereniging van Hunter Douglas Gepensioneerden
(VHDG)
IBM - Vereniging van oud-medewerkers van IBM Nederland (Grey Blue
Circle)
ING - Vereniging Senioren ING (VSI)
KLM - Vereniging van Gepensioneerden der KLM
Kodak - Vereniging van Gepensioneerden van Kodak Nederland B.V.
Koninklijke Ten Cate - Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten
Cate (VGKTC)
KPMG - Vereniging Gepensioneerden KPMG
Landbouwschap - Vereniging Belanghebbenden Pensioenverordening
Landbouwschap
Lanschot - Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot Bankiers
(VGL)
Lease Pensioenbelang - Vereniging Lease Pensioenbelang (VeLP)
Loodsen - Vereniging van Nederlandse Oud-Loodsen (VNo-L)
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Lyondell - Vereniging van Gepensioneerden Lyondell (VVG-Lyondell)
Media - Vereniging van Gepensioneerde medewerkers bij de Omroep en
andere Media (VGOmedia)
Meneba - Vereniging van Gepensioneerden Meneba (VGM)
Michelin - Vereniging van Oud-Michelin-Medewerkers (VOM)
NBP - Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)
Nedlloyd - Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP)
NHTV - Vereniging van Gepensioneerden NHTV
NIBC - Vereniging van Gepensioneerden NIBC
Nutreco - Vereniging Gepensioneerden Nutreco
Océ - Vereniging Gepensioneerden Océ (VG-Océ)
Officieren - Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de
Nederlandse Krijgsmacht (KVEO)
Paramelt - Vereniging Gepensioneerden Paramelt
Perfetti van Melle - Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds
Perfetti Van Melle (VGPM)
Politie - Belangenvereniging Pensioengerechtigden Politie (BPPol)
PUSH - Stichting PUSH (VOEKS, FPVG, VUG, VGAN, VGSP, VOHM, VPP-TDV)
Rabobank - Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VG-Rabobank)
Rath en Doodeheefver - Vereniging Belanghebbenden Pensioenen Rath
en Doodeheefver
Rijkswaterstaat -Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat (VOR)
Robeco - Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep (VGRG)
SABIC - Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe (VGSE)
Schiphol - Vereniging Gepensioneerden Schiphol
SER & Bedrijfsschappen - Vereniging Gepensioneerden Stichting
Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB)
Siemens - Vereniging van Gepensioneerden en vervroegd uitgetredenen
van Siemens Nederland N.V. (VG Siemens)
Stork - Vereniging Gepensioneerden Stork (VGS)
Strabo - Vereniging Gerechtigden Pensioen Reglementen Strabo
Verpakkingen N.V.
Thales - Vereniging van (vroeg)gepensioneerden van de Stichting
Pensioenfonds Thales Nederland (VVSPTN)
TNO - Vereniging van Oud TNO-ers (eTNOs)
Triumph - Vereniging van Gepensioneerden en Pensioenrechthebbenden
Triumph (VGT)
Unisys - Belangenvereniging van Oud Medewerkers Unisys (BOMU)
Urenco Nederland - “De Kern” Vereniging van Gepensioneerden Urenco
Nederland
UWV - Gepensioneerdenvereniging UWV (GvU)
Veilig Verkeer Nederland - Vereniging van Gepensioneerden Veilig
Verkeer Nederland (VVGVVN)
Vereenigde Glasfabrieken - Vereniging van Gepensioneerden
Vereenigde Glasfabrieken
Vervoerspersoneel - Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV)
Volker Wessels Stevin - Vereniging van Gepensioneerden van
Koninklijke Volker Wessels Stevin (VGKVWS)
Volkshuisvesters Pensioen - Vereniging van Gepensioneerden van de
Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (VGSPW)
Vopak - Vereniging Gepensioneerden Vopak (VGV)
Wegener - Vereniging van Gepensioneerden van het Algemeen
Pensioenfonds Wegener
Whirlpool - Vereniging van Whirlpool Gepensioneerden (VWG)
Wilma - Vereniging van Gepensioneerde Deelnemers Stichting
Pensioenfonds Wilma
Zorg en Welzijn - Belangenvereniging Pensioengerechtigden
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP)
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