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Bij de omslagfoto 
De Friese kunstenaar Jentsje Popma 
ontwierp de eerste twee kunstwerken, die 
tijdens de opening van het 
Laboratoriumgebouw in 1955 werden 
onthuld. Op de omslag van dit blad is de 
draadconstructie afgebeeld. Deze verbeeldt 
de ontwikkeling van Drachten van veenderij- 
tot industriecentrum, met de Drachtster 
Vaart op de achtergrond. De rechterfiguur 

symboliseert de veenderij, de middelste figuur is een boer/ambachtsman en de 
linker een industrieel medewerker. Deze draadconstructie bevindt zich nu op de 
achterwand van het bedrijfsrestaurant, gebouw A. 
 

 
 Daarnaast ontwierp Jentsje Popma nog een kunstwerk nl. een sierraam ook ter 
gelegenheid van de opening van het laboratoriumgebouw. 
In het sierraam zijn twee figuren geëtst die beiden Mercurius (de god van de 
handel) voorstellen. Mercurius zit eerst verstrikt in een net. Hij weet zich echter 
te bevrijden en kan zijn vleugels uitslaan. Het kunstwerk geef symbolisch de 
betekenis weer van de industriële ontwikkeling als ‘redder van Drachten’. Dit 
kunstwerk is de vinden in de hal van gebouw H. 
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Voorwoord 
Wanneer u het boekje leest, zijn er al weer veel weken verstreken waarin 
we in een 1,5 meter periode leven. Ik had me een start bij KONTAKT heel 
anders voorgesteld. Echt een warm contact met u. Nu is het zoeken naar 
andere vormen, waarbij dit boekwerkje er één van is. Ook lief en leed is 
anders ingevuld. Helaas hebben we de busreis, de gezellige middagen en 
de toneelvoorstelling in de Lawei moeten cancelen. 
Deze dagen zien we onze familie, vrienden en bekenden minder. Ze zijn 
daarom niet afwezig, nee zeg, anders beseffen we uiteraard niet dat we 
ze minder, of niet zien. 
De sociale quarantaine bevalt mij niet, maar is begrijpelijk. En dan hebben 
wij nog het geluk dat we in het noorden wonen, waar de corona minder 
heftig heerst. Voor onze alleenstaanden en die in een verzorgingshuis 
wonen is het allerminst een pretje. We moeten met zijn allen er 
doorheen. Laten we een beetje letten op elkaar en daar waar behoefte is, 
hulp bieden. 
Op 1 juni ga ik met pensioen. Door het gedwongen thuiswerken wen ik er 
alvast aan. Ook had ik nog een leuke afscheidsbarbecue gepland met mijn 
collega’s. Maar u raadt het al. Ook dat gaat niet door. 
In dit boekje is een leuke link opgenomen over Tuberculose (TBC). 
Aanrader om dit korte filmpje even te zien. Persoonlijk ken ik de periode 
alleen van verhalen over mensen die TBC hebben gehad. Ook nu wordt er 
gekeken naar Philips als leverancier van medische apparatuur. Met een 
luchtbrug, opgezet door KLM worden goederen opgehaald. 
Het is een stille lente. Je hoort de vogels veel beter. Er is nieuw leven. Ik 
hoop dat we deze crisis snel overwinnen. Wanneer het voorbij is weet 
nog niemand. Het bestuur zal er alles aan doen om KONTAKT te houden. 
Maar hoe snel we elkaar weer op één van de leuke bijeenkomsten zien is 
nu nog niet te zeggen. 
 
Veel gezondheid en leesplezier gewenst, 
Uw voorzitter, 
Felix Ernens   
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Verenigingsnieuws maart/april 2020 
 

Er is een kaart verstuurd naar: 
Dhr. M. Zwieserijn  Dwarswijk  Drachten 
Dhr. M. van Bruggen-Visser Markt   Drachten 
Dhr. B. de Boer  De Folgeren Drachten  
 
Ziekenbezoek hebben gehad: 
 
Dhr. L. Rodenburg Bouriciuslaan  Drachten 
Mevr. L. ten Hoeve Wilpsterend  Drachten 
Dhr. S. Muntendam De Rien   Drachten 
Dhr. M.J. Zwieserijn Dwarswijk   Drachten 
Dhr. J. Wierda Schwartzenberghlaan Drachten 
Dhr. H. Dijkstra De Wissel   Beetsterzwaag 
 
Overleden 
 
10 nov. Dhr. H. Hoornveld 98 jaar  Drachten 
3 febr. Mevr. W. Bron-Heida 83 jaar  Drachten 
1 mrt. Dhr. H. Postma 72 jaar  Opeinde 
12 mrt. Dhr. M. van der Molen 87 jaar  Drachten 
18 mrt. Dhr. J. Prakken 75 jaar  Drachten 
 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Jubileum 
11 apr. Fam. A. de Haan  Drachten  40 jaar getrouwd 
27 mei Fam. J. Mooijweer Menaam 60 jaar getrouwd 
 
Nieuwe leden 
Dhr. en mevr. Van Tartwijk  Drachten 
 
Van harte welkom! 
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Bloemen bij huwelijksjubilea en verjaardag 
alleenstaanden 70+  
 
Tot voor kort werd er door iemand van het bestuur een bezoekje gebracht 
aan  echtparen die een huwelijksjubileum vierden en aan alleenstaanden bij het 
bereiken van een kroonjaar. Door de maatregelen van de overheid in verband 
met het coronavirus is dit op dit moment niet mogelijk. Ze worden nu 
telefonisch gefeliciteerd en het boeket wordt door bloemisterij Koolhaas 
bezorgd. Zodra het weer mogelijk is zullen de bloemen weer als vanouds 
persoonlijk door het bestuur worden gebracht. 

 
Bedankjes 
Hierbij wil  ik “Kontakt” bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik kreeg 
voor mijn 75e verjaardag. Met vriendelijke groeten, 

G. Hogeveen-Kooistra 
 
Onlangs, nog voor deze crisis, werden wij door het bestuur verrast met een 
prachtig bos bloemen voor ons 50 jarig huwelijks jubileum , het was heel gezellig 
met een huis vol mensen. Tige tank dêrfoar. 

Simon en Trienke Huitema 
 
Tijdens mijn verblijf in Nij Smellinghe, Marrewyk en na mijn thuiskomst ben ik  
namens “Kontakt” verrast met bezoekjes door Sixtus en Fokje Muntendam en 
(thuis) door Hoekstra. Tevens ontving ik een wenskaart namens het bestuur. 
Hartverwarmend.  Mijn grote dank hiervoor.  

Homme Dijkstra 

 
Nog maar net lid geworden werden we heel erg verrast door de prachtige bos 
bloemen  die we van “Kontakt” kregen voor ons 40 jarig huwelijksjubileum op 
11 april. Heel hartelijk dank hiervoor. Het maakte de dag extra feestelijk 
ondanks de Corona beperkingen.  Met hartelijk groet 

Atze en Jantina de Haan 
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“Kontakt”middagen en overige activiteiten 
2020-2021 

15 sept Nog nader in te vullen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
7 okt  Verrassingstocht 
 
20 okt Nog nader  in te vullen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
17 nov Nog nader in te vullen 
 De Lawei 
 
15 dec Kerstkienen 
 Bedrijfsrestaurant 

19 jan Nieuwjaarsbijeenkomst  
 
Bedrijfsrestaurant 

16 febr Algemene Leden Vergadering 
 
Bedrijfsrestaurant 

16 mrt  Toneel:  
 De Lawei 
 
23 mrt Regio Noord Vergadering 
  
20 april Kienen 
 Bedrijfsrestaurant 
 
12 mei Dagtochten 
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In memoriam Jan Prakken 
 
Het overlijden van de heer Jan Prakken heeft ons als biljartvereniging Philips erg 
aangegrepen. 
In de 12½ jaar dat hij bij onze vereniging de secretaris functie heeft uitgevoerd 
hebben wij hem leren kennen als een zeer gedreven en door ons gewaardeerd 
persoon.  Zijn positieve en actieve inbreng bij zowel de interne competitie als de 
verschillende toernooien zullen wij enorm missen. 
Het met cijfers omgaan was bij hem in zeer vertrouwde handen. 
Wij als biljartvereniging Philips wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte 
voor nu en in de toekomst. 

Namens de leden van de biljartvereniging  
Jippe van der Galiën 

 
De Strijd tegen de tuberculose 
 

Sergio Derks is conservator van het  Philips Museum 
Hij vertelt verhalen uit de geschiedenis van Philips. In 
onze tijd is Corona een gevreesde ziekte. Deze 
aflevering gaat over de strijd tegen tuberculose, de 
gevreesde longziekte van de vorige eeuw, en de rol 
die Philips daarin heeft gespeeld.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=bnyo9bnniyM 
 

U kunt ook nevenstaande QR code gebruiken als 
u het filmpje wilt zien op uw smartphone of 
tablet. 
 
Op onze website is ook een link naar dit filmpje 
geplaatst:  
 
www.kontakt-philips.nl  
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Nieuwsbrief FPVG van 24 maart 2020 
 

 
INDEXERING PENSIOENEN 
Beste leden van de Verenigingen van Philips Gepensioneerden en Begunstigers.  
Naast alle ernstige zaken die u in verband met het coronavirus heeft vernomen 
waar uw dagelijks leven in hoge mate door wordt getroffen hebben we toch een 
lichtpuntje te melden. 
 
Het Philips Pensioen Fonds heeft namelijk besloten om de pensioenen met 
0,64% te indexeren.  Dit is een gedeeltelijke indexering.  
Een reactie van velen zou kunnen zijn: nou dat is een druppeltje op de gloeiende 
plaat. Misschien is dat ook uw gevoel maar bedenk dan dat met inbegrip van 
deze gedeeltelijke indexering, mede door de niet aflatende bemoeienis van de 
Federatie, uw pensioen in de laatste 3 jaar met bijna 2% is verhoogd. Veel van 
de gepensioneerden om u heen die bij andere pensioenfondsen zijn 
aangesloten, zijn al blij dat er geen kortingen zijn doorgevoerd! Natuurlijk zijn 
ook wij van mening dat meer zou moeten worden geïndexeerd gezien de 
opgelopen achterstand ten opzichte van de stijging van de kosten van 
levensonderhoud. Maar binnen de wettelijke grenzen van dit moment kan het 
Pensioenfonds niet meer doen. Of het meer zou kunnen zijn binnen de 
stelselwijziging waaraan nu gewerkt wordt, is nog de vraag. Maar de Federatie 
en de landelijke Koepel Gepensioneerden zetten zich daar wel voor in. 
 
CORONACRISIS 
Natuurlijk zal de coronacrisis in 2020 z’n invloed op de korte termijn hebben; 
daar is niet aan te ontkomen. Dat geldt ook voor het proces rond het nieuwe 
pensioenstelsel en het tempo waarmee men tot conclusies zal komen. Hoe 
groot die invloed wordt is niet in te schatten. Wij allen zijn door de coronacrisis 
volledig overvallen. In het maartnummer van het Senioren Bulletin, waarvoor de 

Deze nieuwsbrief is reeds verzonden naar alle leden waarvan een 
e-mail adres bekend is. Omdat niet iedereen een e-mail adres 
heeft publiceren we deze  nieuwsbrief in ons informatie bulletin. 
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kopij begin maart werd aangeleverd, is nog nergens sprake van de crisis. Die was 
wellicht al latent te zien maar pas vanaf 15 maart werd het plotseling duidelijk 
dat er een groot probleem is ontstaan. En nu twee weken later ligt het openbare 
leven stil en niemand kan aangeven wanneer we stapje voor stapje de draad 
weer zouden kunnen gaan oppakken.   
Inmiddels heeft het Pensioenfonds aangegeven op korte termijn getroffen te 
zullen worden door de crisis. Maar men gaat er van uit dat het virus in de loop 
van 2020 zal worden verdreven en dat het gevoerde lange termijn 
beleggingsbeleid ervoor zal zorgen dat de opgelopen schade kan worden 
hersteld.  
Rest ons u in deze barre tijden toch het beste te wensen. Weet dat de Federatie 
ondanks de crisis op uw belangen blijft letten bij de hervorming van het 
pensioenstelsel. De Koepel Gepensioneerden speelt een actieve rol, ook ten 
aanzien van de algemene belangen van ouderen in tijden van corona. Blijf 
gezond en volg de aanwijzingen van de overheid op. Blijf thuis als u niet echt de 
deur uit moet en als het niet anders kan, houd dan minstens 1,5 meter afstand 
tot alle mensen die u ontmoet om verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen. 

Dagelijks Bestuur FPVG 
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MAAR DE LENTE 
WIST HET NIET…. 
Het was begin 2020… 
De mensen hadden een lange 
donkere winter achter de rug, 
Februari was een hele onrustige 
maand geweest met veel stormen en 
veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de 
mensen iets wilde vertellen, alsof ze 
de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het 
Maart… 

Het was Maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s 
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten 
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de 
hand was 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen 
Het was Maart 2020… 
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

Hieronder is een gedicht geplaats van Susan Blanco. Dit gedicht is 
gebaseerd en geïnspireerd op het mooie gedicht 'Het was 11 
maart 2020', van IRENE VELLA (Italië) en is zeer van toepassing in 
deze tijd van de coronacrisis. 
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Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond 
uit te laten 
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken 
Ondernemers kwamen in de problemen 
De meeste kinderen konden niet meer naar school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en 
onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het 
 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 
Het was Maart 2020 
 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk… 
Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen werd de angst pas echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… 
En de weken duurden ineens veel langer… 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held… 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit 
verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde 
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Maar de lente wist het niet…. (vervolg) 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien 
De Magnolia stond in de knop 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije 
loop en verveling ontsproot in creativiteit 
Sommigen leerden een nieuwe taal 
Sommigen ontdekten kunst 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf 
terug 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 
koken 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, 
ze werden meer gewaardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze 
manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat 
eenzame mensen ze konden bellen 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden 
gaan of mensen zouden moeten ontslaan 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle 
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om 
in de zorg alles draaiende te houden 
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Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, 
van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit 
deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… 
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf 
opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met 
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal 
 
En de lente wist het niet, 
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 
 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen de kracht van het leven… 

Susan Blanco (De Taalrecycler) 

5 mei 2020 75 jaar Vrijheid 
 
We hadden het ons heel anders voorgesteld. 
75 jaar vrijheid zou uitbundig gevierd worden en 
met allerlei festiviteiten. Helaas liep het anders 
door de coronacris.  
Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan 
alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen.  
We kunnen van huis uit meedoen; hang  vlag uithangen, meespelen, meezingen, 
stilte in acht nemen,  tv  kijken en over vrijheid spreken. 
 
Ter vervanging van het jaarlijkse 5 mei-concert maakt de NOS in samenwerking 
met het Nationaal Comité een uitzending vanuit de foyer van Theater Carré in 
Amsterdam. Simone Kleinsma, Giovanca, Roel van Velzen, mezzosopraan Maria 
Fiselier en violiste Noa Wildschut maken daar hun opwachting, op een 
bijzondere manier begeleid door het Metropole Orkest. Daarnaast geeft 
presentator Simone Weimans een overzicht van de hoogtepunten uit de 5 mei-
concerten uit het verleden. De NOS zendt de bevrijdingsspecial om 20.35 uur uit 
op NPO 1. 
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Hoe de huidige thuiszorg te verbeteren 

De eerste reacties getuigden van de 
gebruikelijke op geld georiënteerde 
reflex: “ouderen eerst uitknijpen en 
dan nog laten betalen” (De 
Telegraaf 22 januari). Jammer want 
het rapport komt met een groot 
aantal goede aanbevelingen. 
 

 
De ontspoorde thuiszorg 

De huidige problemen in de thuiszorg zijn veroorzaakt door de plannen van 
achtereenvolgende kabinetten om de stijging van de kosten van de langdurige 
zorg te beperken. Dat resulteerde per 1 januari 2015 in het beëindigen van de 
toegang tot verzorgingshuizen en het overdragen van de verantwoordelijkheid 
voor de thuiszorg van het Rijk naar de gemeenten en de verzekeraars. 
 

 
De verzekeraars maakten voor de persoonlijke zorg budgetafspraken met 
thuiszorgaanbieders die belangrijk lager uitvielen dan de eerdere AWBZ-
vergoedingen. 
De gemeenten werden voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp en 
verstrekking van hulpmiddelen, geconfronteerd met een 40% korting wegens de 
verwachte grotere efficiëntie. Uit voorzorg deden ze er een schepje bovenop 
waardoor het totale budget gehalveerd werd. Via inschrijvingen werd veelal de 
goedkoopste aanbieder gekozen. 
 

 

Op 15 januari kwam het 
advies uit van de 
Commissie (Bos) 
Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen: 
“Oud en zelfstandig in 
2030 een reisadvies. 
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Dit alles had voor (thuis)zorgaanbieders grote gevolgen. Hun vastgoed 
(verzorgingshuizen) dat voor 40 jaar op de balans stond, werd ineens veel minder 
waard. De zorginkomsten halveerden. Aangezien hun kosten voor ongeveer 60% 
uit personeelskosten bestonden, kon je alleen nog overleven door personeel te 
ontslaan. Dat gebeurde vijf jaar geleden op grote schaal, nu nauwelijks 
voorstelbaar bij het tekort aan zorgpersoneel. Een deel van het personeel werd 
als oproepkracht of als zzp'er weer ingehuurd. En nieuwkomers betraden het 
zorgveld, sommige gemeenten gingen met kantoorschoonmaakbedrijven voor de 
huishoudelijke zorg in zee. 
 

 
… nieuwkomers betraden het zorgveld, sommige gemeenten 

gingen met kantoorschoonmaakbedrijven voor de 
huishoudelijke zorg 

in zee 
 

 
De AWBZ-regelgeving werd opgesplitst in drie wetten met drie uitvoerders: Wmo 
(gemeenten), Zvw (verzekeraars) en Wlz (rijksoverheid). Die uitvoerders namen 
ieder hun verantwoordelijkheid zonder erg veel rekening te houden met de 
andere twee zorginstanties. Het resultaat: bureaucratie en een enorme 
administratieve rompslomp. Daarnaast sloten zij contracten af met verschillende 
zorgaanbieders. De ouderen kregen meerdere zorgaanbieders over de vloer die 
vaak niet onderling afstemden. 
 

 
De versplintering van hulp en gebrek aan coördinatie leidde tot ernstige 
tekortkomingen. Zo belandt 35% van de ouderen als gevolg van vermijdbare 
aandoeningen zoals: ondervoeding; uitdroging; (medicijn)vergiftiging enz. nu op 
de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen. 
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Stappen naar een oplossing 
De publiciteit over en de commentaren op het rapport van de commissie Bos 
gingen vooral over het (mee)betalen door en het bouwen voor ouderen. 
 

 
Echter, de belangrijkste conclusie van de commissie is dat de huidige regelgeving 
met drie verschillende zorgwetten het voor zowel ouderen als professionals in 
zorg enorm ingewikkeld maakt. 
De beste oplossing is volgens de commissie dan ook een integrale wet voor zowel 
het sociale als het medische domein, een soort AWBZ, alleen voor ouderen. Maar 
de commissie ziet ook wel dat zo'n radicale ommezwaai, slechts vijf jaar na de 
opsplitsing, politiek onhaalbaar is en pleit daarom voor een aanpak in stappen met 
de bovengenoemde oplossing als einddoel. Dat voorkomt ook dat de ouderenzorg 
door weer een grote stelselwijziging volledig ontregeld wordt. 
 

 
De beste oplossing is volgens de commissie dan ook een 

integrale wet voor zowel het sociale als het medische domein, 
een soort AWBZ, alleen voor ouderen 

 
Belangrijk daarbij is dat een oplossing wordt gevonden voor de gevolgen van de 
vierjarige politieke cyclus in gemeenten, waardoor moeizaam gerealiseerde lokale 
en regionale samenwerkingsverbanden door andere (politieke) inzichten 
kortstondig weer teniet worden gedaan. 
 

 
Interessant is dat de commissie voor wonen teruggrijpt naar oplossingen uit het 
begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen werden bijna overal 
bejaardenwoningen gebouwd om de penibele woonsituatie van ouderen op te 
lossen. Deze woningen bestaan nog steeds, nu vaak in gebruik als starterswoning 
of tijdelijke huisvesting. 
 

 
Omdat de verzorgingshuizen zijn gesloten, ontstaan er net als toen overal lokale 
initiatieven van semicollectieve woonvormen waar ouderen, al dan niet met 
verzorging, bij elkaar wonen. Een probleem is wel dat deze veelal particuliere 
initiatieven alleen toegankelijk zijn voor ouderen uit de hogere inkomensklasse 
en/of mensen met vermogen uit een koopwoning. 
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Juist ouderen met een laag inkomen wonen vaak in huurwoningen die moeilijk of 
niet levensloopbestendig zijn te maken. Betaalbare oplossingen voor deze groep 
zijn in de huidige overspannen woningmarkt lastig te realiseren. 
De commissie Bos beveelt dan ook aan dit soort initiatieven, vooral voor de lagere 
inkomens, zowel op landelijk als lokaal niveau met additioneel beleid en wellicht 
subsidies te ondersteunen. 
 

 
Hoewel verpleeghuiszorg niet tot de thuiszorgopdracht van de commissie 
behoorde, heeft het gebrek aan verpleeghuisplekken en de oplopende 
verpleeghuiswachtlijsten wel repercussies voor de thuiszorg. Steeds meer 
ouderen met een verpleegzorgindicatie moeten deze zorg soms maanden via de 
thuiszorg krijgen. Maar omdat de eigen bijdrage bij een verpleeghuisindicatie 
(veel) hoger is dan bij thuiszorg, worden deze ouderen bij gelijkblijvende zorg ook 
nog eens geconfronteerd met een voor hen onbegrijpelijke financiële last. Deze 
niet uit te leggen bureaucratische regelgeving moet zo snel mogelijk verdwijnen. 
 
 

Deze niet uit te leggen bureaucratische regelgeving 
moet zo snel mogelijk verdwijnen 

 

 
De commissie Bos vindt dat ouderen naar vermogen meer financieel zouden 
moeten bijdragen aan hun zorg. En zo raar is dat niet als je nu voor slechts € 19,00 
per maand, ongeacht inkomen of vermogen, minimaal 8 uur schoonmaakhulp, 
een scootmobiel, een traplift en meer van de gemeente kan krijgen. 
 
Al met al geven de voorstellen van de commissie Bos een goede aanzet tot 
verbetering van de thuiszorg.  

Simon Koppes 

(Dit artikel is overgenomen uit Senioren Bulletin van maart 2020) 
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Het Coronavirus 
Het Corona virus heeft het land stil gelegd en legt een enorme druk op mensen 
die werkzaam zijn in vitale functies en vooral op mensen in de zorg. Niets dan 
bewondering voor deze mensen. Ook hebben wij respect voor de regering en de 
wijze waarop die probeert sturing te geven aan de beheersing van de 
verspreiding van het virus. Natuurlijk is er altijd (en vooral achteraf, vrezen wij) 
te discussiëren over welke maatregelen nu goed en welke niet goed zijn. Tot op 
heden lijkt het erop dat er verstandige keuzes zijn gedaan in deze moeilijke en 
ongekende situatie. Laten we hopen en vertrouwen dat er op enig moment een 
einde komt aan deze bizarre en voor veel mensen erg verdrietige tijd. Iedereen 
kent in zijn of haar nabijheid wel mensen die ernstig ziek zijn geworden of zijn 
overleden. Het is goed als we elkaar in deze nare tijd bijstaan. Het moet helaas 
op afstand, maar ook telefoontjes en internetberichtjes doen vaak al heel veel 
goed. Laten we er ook nu voor elkaar zijn. 
 
Het Pensioenakkoord 
Ondertussen is door het ministerie besloten dat het werken aan een nieuw 
pensioencontract ook behoort tot de vitale functies. Alles is erop gericht om 
eind mei/begin juni de knopen van het pensioenakkoord door te hakken. Vooral 
omdat iedereen ervan overtuigd is dat er niet weer een vervelende discussie 
gaat ontstaan over mogelijke kortingen. Doe moeten we met z’n allen voor 

Hieronder  vindt u een artikel van de voorzitters van de Koepel 
Gepensioneerden. De Koepel is de grootste seniorenorganisatie in 
Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare 
deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, 
welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van 
gepensioneerden en de seniorenorganisaties. Ook de FPVG is lid 
van de Koepel. 
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willen zijn. Als er een nieuw akkoord is zal dat zeker helpen. Voorlopig gaan de 
vergaderingen per conference calls, skype en Webinars. Ook de 
klankbordgroepen worden daarbij weer betrokken, hetgeen betekent dat we 
vanaf half april tot ver in mei veel tijd en energie zullen moeten vrijmaken om 
adequaat tegenspel te geven, waar dat nodig is. Met een voorzichtig optimisme 
over de ingeslagen contractweg, maar met nog heel veel zorgen over de 
transitie en over de vraag wie voor de kosten zullen moeten gaan opdraaien. We 
zijn er nog niet. 
 
De pensioenfondsen laten zich niet gek maken 
Gelukkig worden de AOW en de pensioenen gewoon uitgekeerd. Hoewel we 
indexeringen natuurlijk missen, is het wel een geruststellende gedachte dat we 
ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken over de uitbetalingen aan het einde 
van de maand. Ondanks de afschuwelijke verhalen over de grote problemen op 
de financiële markten, de instortende economieën en de sterk dalende 
dekkingsgraden van pensioenfondsen, nog steeds zeer sterk beïnvloed door de 
lage rente, waarbij de crisis op de financiële markten er nog een schapje 
bovenop doet. Gelukkig laten de pensioenfondsen zich niet van hun stuk 
brengen door de huidige omstandigheden. Omdat ze weten dat ‘pensioenen’ en 
de opbouw ervan over zeer vele jaren gaan. Je gek laten maken door (weliswaar 
grote) incidenten is nooit verstandig geweest. En… aan het einde van het jaar 
(de situatie van 31 december is bepalend) zullen we er als Koepel 
Gepensioneerden alles aan doen om te voorkomen, dat de verkeerde 
maatregelen worden genomen. 
 
We wensen u heel veel sterkte, moed, vertrouwen en aandacht voor elkaar in 
deze moeilijke tijden. 
 

Jaap van der Spek 
Joep Schouten 

Voorzitters Koepel Gepensioneerden 
 
Meer informatie over de Koepel vindt u hun website: 
 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/ 
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