
    

  

 

Pensioenoverleg hortend en stotend 

weer op gang? 
 

Als er geen pensioenakkoord komt, kunnen miljoenen 

pensioenen de komende jaren niet verhoogd worden, zegt 

Corien Wortmann, de voorzitter van het pensioenfonds ABP. 

 

Meer lezen? 

Ga naar: www.loonvoorlater.nl 

  

 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/pensioenoverleg-hortend-en-stotend-weer-op-gang.aspx


  

 

Joep Schouten op NPO Radio 5: 
gepensioneerden willen ook aan tafel  

  

KNVG-voorzitter Joep Schouten was 6 maart te gast in het 

radioprogramma Open Huis op NPO Radio 5. 

 

Hij werd daar geïnterviewd over de reclamespots die de KNVG in 

aanloop naar de verkiezingen via de STER heeft uitgezonden. In die 

spots worden de minister en de Tweede Kamer opgeroepen 

gepensioneerden toe te laten tot het overleg over een nieuw 

pensioenstelsel. 

 

Of de wens van de KNVG-voorzitter wordt ingewilligd? De minister 

heeft daarop nog niet gereageerd. 

 

Naar het interview luisteren? Ga naar: www.nporadio5.nl 

 

https://www.nporadio5.nl/gemist/audio/345776/gepensioneerden-willen-ook-aan-tafel-bij-pensioenoverleg


  

 

Wat is de invloed van de 

verkiezingsuitslag op de 

pensioendiscussie? 
 

De verkiezingsuitslag heeft vanuit kabinetsperspectief  geen of 
maar een beperkte invloed op de pensioendiscussie. 

Tot die conclusie komt de website Pensioenpro. 
 

Maar wie de verkiezingsuitslag bekijkt vanuit het belang van 
gepensioneerden zou mogelijk lichtpuntjes kunnen zien 

 
Meer lezen? Ga naar: www.loonvoorlater.nl 

  

 

 

 

ZORG 

 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/wat-is-de-invloed-van-de-verkiezingsuitslag-op-de-pensioendiscussie.aspx


 

  

 

Wat kan ik zelf doen? 
  

Op 27 maart vond een door KNVG en NVOG georganiseerde 
themadag plaats over zorg, welzijn en wonen voor ouderen onder 

de titel ‘Wat kan ik zelf doen?’. 
De themadag was bedoeld om concrete ideeën aan te reiken  en 

zo initiatieven te stimuleren. 
 

Op de website van KNVG vindt u meer uitvoerige informatie. 

 

 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/themadag-zorg-welzijn-wonen-wat-kan-ik-zelf-doen.aspx


  

 

Topman DSW; ‘Weg onder druk van 

De Nederlandsche Bank’ 
 

Topman Chris Oomen (70) heeft de leiding bij zorgverzekeraar DSW 

uit handen moeten geven op aandringen van De Nederlandsche Bank. 

Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. 

 

Meer lezen? Ga naar: www.loonvoorlater.nl 

 

  

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/topman-dsw%c2%a0-%e2%80%98weg-onder-druk-van-de-nederlandsche-bank%e2%80%99.aspx


  

In Memoriam Frans Slangen  
 

Op 17 maart 2019 overleed op 75 jarige leeftijd onze oud-bestuurder 

drs. F.C.H. (Frans) Slangen. Frans versterkte het bestuur van de 

KNVG in zijn kwaliteit van voorzitter van KBO-Brabant, die met de 

KNVG is geassocieerd. Hij trad na vier jaren gediend te hebben in 

2017 terug wegens gezondheidsredenen. 

 

Frans was een ervaren, prominent bestuurder en plezierige collega. 

Deskundig, doelgerichtheid, onverzettelijk en strijdbaar. Zijn grote 

netwerk opende vele deuren. Als voorzitter van de KRO heeft hij 

voortreffelijk werk verricht, zijn belangrijkste doel om op termijn alle 

ouderenorganisaties in Nederland te verenigen in wat hij noemde een 

seniorenconvent. De mogelijkheid bestaat dat dat er eens van komt, 

maar hij zal dat helaas niet meer mee mogen maken. 

 

Wij denken met dankbaarheid en respect terug aan de periode met 

Frans in ons midden.Zijn nabestaanden wensen wij heel veel sterkte 

toe om dit verlies te kunnen dragen 



 

 

Moge hij rusten in vrede. 

Bestuur KNVG 

 

  

 

Pensioendiscussie volgen? 
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de 

pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl 

  

De discussie over zorg volgen? 

  

Ga dan naar de website knvg.nl 
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