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De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) bestaat 25 jaar.
Bij deze gelegenheid organiseert ze een symposium met het uitdagende thema

Solidariteit tussen generaties – vanzelfsprekend!?
Een symposium voor jong en oud

De Nederlandse samenleving is ingericht volgens beginsels van solidariteit. Dit geldt onder andere
voor de thema’s waar de NVOG zich op richt: pensioen, koopkracht en zorg. Maar ook geldt dit voor
terreinen die meestal op jongere leeftijd aan de orde zijn, zoals kinderopvang en onderwijs. Het zal
niemand ontgaan dat solidariteit in al haar verschijningsvormen de laatste jaren onder druk staat.
Hoe komt dit? Is herbezinning nodig? Met dit symposium geeft de NVOG graag ruimte aan vragen en
antwoorden. Bovendien neemt ze met deze bijeenkomst een voorschot op het komende European
Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012.

Woensdagmiddag 23 november 2011
ABN AMRO hoofdkantoor
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Wegens beperkte parkeermogelijkheden wordt u verzocht met het openbaar vervoer te reizen.
Halte NS-station Amsterdam-Zuid/WTC, loopafstand 5 minuten.
Parkeren kan bij Q Park — Claude Debussylaan 43, 1082 LS Amsterdam, kosten € 4,10 per uur.

Aanmelding voor het symposium
Liefst per e-mail: assistent@gepensioneerden.nl
Telefonisch: 030 284 6080

PROGRAMMA
12.45 uur

Ontvangst met lunch

13.30

Introductie door dagvoorzitter Joop Rietmulder
Welkomstwoord door NVOG-voorzitter Martin van Rooijen

SOLIDARITEIT PENSIOEN EN INKOMEN
13.45 – 14.05

Guus Wouters (PMT)
— Ervaringen uit de toekomst bieden geen garantie voor het verleden

14.05 – 14.20

Lucien Vijverberg (CDJA) en Thomas Bakker (Jonge Democraten)
— reactie

14.20 – 14.35

Discussie met de zaal

SOLIDARITEIT ZORG EN WELZIJN
14.40 – 15.00

Robbert Huijsman (Achmea/Agis)
— Solidariteit in zorg en welzijn

15.00 – 15.15

Leon Botter (ROOD, jong in de SP) en Martijn Jonk (JOVD)
— reactie

15.15 – 15.30

15.30 – 15.50

Discussie met de zaal

Maarten Korz (innovatiemanager Rabobank)
— Van babyboomers tot generatie X, Y, Z wat moeten we met elkaar?

15.50 – 16.00

Afsluiting symposium

Tot 17.30

Receptie met een optreden van de veelzijdige Falcon Town Jazz Band

Voor alle gasten is na afloop de NVOG Expliciet special beschikbaar, over 25 jaar NVOG en over het
thema van deze dag, solidariteit.

Guus Wouters, directeur van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

— Ervaringen uit de toekomst bieden geen garantie voor het verleden.
Mogelijk is de relativiteitstheorie van Einstein ontkracht. Ligt in reizen in de tijd de
oplossing voor het vraagstuk van solidariteit tussen de generaties?
Guus Wouters (1952) was als directeur van Detam Pensioen Services, Relan
Pensioenbeheer en Interpolis Pensioenen medeverantwoordelijk voor diverse
fusies en integratieprocessen van deze pensioen- en vermogensbeheerorganisaties. Tussentijds was hij directeur van de Nederlandse Zorgfederatie.

Lucien Vijverberg (1986) vervult meerdere functies

binnen het CDJA, onder andere is hij lid van de
werkgroep Sociaaleconomische Zaken.
Hij studeert Nederlands Bedrijfsrecht en Algemene
Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Daarnaast werkt Lucien Vijverberg in het tuinbouwbedrijf van zijn familie.

Thomas Bakker (1987) is oud-voorzitter en tegen-

woordig portefeuillehouder Economie en Sociale
Zaken van de Jonge Democraten.
Momenteel volgt hij de masteropleiding Bestuur en
Beleid aan de Universiteit Utrecht. Thomas Bakker
werkt daarnaast als chauffeur en schaatsinstructeur.

Robbert Huijsman, senior-manager Kwaliteit &

Innovatie bij Achmea/Agis
— Solidariteit in zorg en welzijn.
In de Troonrede dit jaar stond het nog eens zwart op
wit: ‘In het Nederlandse zorgstelsel staat solidariteit
tussen oud en jong, tussen gezond en ziek, centraal’. Maar de praktijk is weerbarstig.
Voordat hij enkele maanden geleden bij Achmea /
Agis in dienst trad, was Robbert Huijsman hoogleraar integraal zorgmanagement aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Leon Botter (1985) is voorzitter van ROOD, jong in de SP. Hij studeerde Neuropsychologie en werkt nu als psycholoog in de verslavingszorg/GGZ in Rotterdam.

Martijn Jonk (1982) is voorzitter van de JOVD.
Na het afronden van de studie Industrieel Productontwerpen en de bachelor Politicologie is hij nu
bezig met zijn master Political Behaviour and
Communication. Daarnaast doet hij marketing en
beleid bij een autodealer/-verhuur.

Maarten Korz (1971) innovatiemanager

— Van babyboomers tot generatie X, Y, Z wat moeten we met elkaar?
Maarten Korz toont ons in een sneltreinvaart hoe de maatschappij er over een aantal jaren uitziet. Hoe gaan we om met zzp-ers, waar is de levenslange baan gebleven en vooral, wat is de impact van deze ontwikkelingen op het bedrijfsleven?
De wereld van Maarten Korz is de wereld van nieuwe media en innovatie. Bij de
Rabobank werkt hij met collega's aan trendwatching, multitouch interfaces, senti-

ment mining en natuurlijk het gebruik van social media. Korz is medeauteur van
het boek Homo Zappiens over de invloed van een nieuwe generatie.

Joop Rietmulder, eigenaar van Rietmulder c.s.,

Pensioen- en Interimmanagement.
Joop Rietmulder werkt al ruim veertig jaar vanuit verschillende rollen in de pensioenwereld. Tijdens dit symposium is hij de goed geïnformeerde gespreksleider.

Martin van Rooijen (1942) is voorzitter van de

NVOG en Nederlands vertegenwoordiger in de Council
van het AGE Platform Europe namens de Nederlandse
ouderenorganisaties.
Martin van Rooijen bekleedt/bekleedde tal van bestuursfuncties.
In de jaren zeventig was hij staatssecretaris van Financiën.

Vergadering van de NVOG in 2006
De NVOG is sinds 1986 de landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties.
Momenteel zijn dit er circa negentig lidorganisaties.
Onderwerpen waarvoor de NVOG zich inzet, zijn voornamelijk inkomen, pensioenen, zorg en welzijn.
De NVOG werkt samen met de landelijke ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en NOOM in de koepel
van ouderenorganisaties CSO.
NVOG
Postbus 2069
3500 GB Utrecht

Bezoekadres:
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Aanmelding voor het symposium
Liefst per e-mail: assistent@gepensioneerden.nl
Telefonisch: 030 284 6080

