
      

NIEUWSBRIEF  DECEMBER  2022
Afscheid in de OSiF van Jan Walrecht en Jan Kuipers.

In de algemene ledenvergadering van de OSiF op donderdag 3 november 2022 
in “It Kattenhûs” in Jirnsum werd afscheid genomen van twee leden van het 
Dagelijks Bestuur van de OSiF: Jan Walrecht en Jan Kuipers.
Voorzitter Jan Kloosterman prees de moed van deze twee bestuursleden, die 
na het debacle met de ANBO zes jaar geleden, aan de wieg stonden van de 
OSiF. Op voorspraak van een groot aantal onafhankelijke verenigingen pakten 
zij de draad zes jaar geleden op om de belangen van de Friese senioren in een 
nieuwe zetting provinciaal op het programma te plaatsen.

Afscheid Jan Walrecht.



Die belangenbehartiging voor de Friese senioren is in de afgelopen zes jaar 
moeilijk geweest aldus de voorzitter. Het is voor het dagelijks bestuur in die 
afgelopen jaren met veel inspanning is gelukt om aan tafel te zitten en mee te 
praten met de provinciale en de lokale overheid. Daarnaast  is veel inzet 
gestoken in de samenwerking met tal van organisaties die zich bezig houden 
met de belangenbehartiging van de Friese senioren. De OSiF heeft zich in 
Fryslân een plaats weten te verwerven in de brede belangenbehartiging voor 
de Friese senioren. Jammer genoeg zijn daarbij stucturele- en projectsubsidies 
bij het werk van de OSiF uitgebleven.

Afscheid van Jan Kuipers.



Jan Walrecht was een groot aantal jaren voorzitter van de OSiF en actief 
richting de provincie Fryslân en veel andere organisaties. Voor oud 
vakbondsman Jan Kuipers telde met name de discussie rond de pensioenen 
waarin hij actief de belangen voor de Friese senioren verdedigde. Aan beide 
bestuursleden werd bij het afscheid een cadeaubon aangeboden.

Tijdens de vergadering bleek dat het draagvlak voor de OSiF bij de 
seniorenverenigingen afneemt. Een aantal verenigingen besloot de 
samenwerking in 2023 niet te prolongeren. Door het afhaken  van verenigingen 
is in de OSiF een situatie ontstaan waarin het vrijwel financieel onmogelijk is 
om de dagelijkse activiteiten voort te zetten. Vanaf 1 januari 2023 zullen de 
activiteiten van de OSiF dan ook op een zacht pitje worden gezet en gaat het 
bestuur zich beraden over mogelijke voortzetting van de belangenbehartiging 
van de Friese senioren op een andere wijze.
De website www.osif.frl blijft beschikbaar voor het nieuws.
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ABP verhoogt de uitkeringen van de pensioenen in 2023

ABP verhoogt de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken 
van werkende deelnemers per 1 januari 2023 met bijna 12% (11,96%). Met deze 
volledige indexatie maakt het fonds zijn ambitie na lange tijd waar: pensioen 
dat meegroeit met de prijsstijging. Dat is in 2023 mogelijk omdat de financiële 
positie van ABP het toelaat. En dat het fonds gebruik mag maken van soepelere 
regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het 
vernieuwde pensioenstelsel. Tegelijkertijd heeft ABP de premie voor 2023 
vastgesteld. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit tweeledige 
besluit.

Pensioenen groeien mee met inflatie dankzij soepelere regels Het is de ambitie 
van het ABP de pensioenen te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Bij 
het vaststellen van de hoogte van de pensioenverhoging kijkt het ABP altijd 
naar de periode van september tot september voorafgaand aan het jaar van 
verhoging. In dit geval dus de periode van september 2021 tot september 
2022, de prijsstijging bedroeg toen volgens het CBS 11,96%. In juli van dit jaar 
werden de pensioenen tussentijds verhoogd met 2,39%. Daarvoor was de 
laatste keer dat ABP de pensioenen volledig verhoogde in 2008. ABP maakt 
gebruik van soepelere regels om te verhogen. Dat kan op basis van de 
Algemene Maatregel van Bestuur van minister Schouten die de regels voor 
indexatie versoepelde per 1 juli 2022 voor fondsen die willen overstappen naar 



het vernieuwde pensioenstelsel. Zo moet de gemiddelde dekkingsgraad hoger 
dan 105% zijn. Met een beleidsdekkingsgraad van 118,1% eind oktober voldoet 
ABP daar ruimschoots aan. Bij volledige indexatie daalt de actuele 
dekkingsgraad van ABP van 125,5% naar 112,1%. Daarmee behoudt het fonds 
een financiële buffer die een verantwoorde overstap naar het nieuwe 
pensioenstelsel mogelijk moet maken en voldoende comfort geeft in deze 
onrustige tijd. Als het ABP de strengere regels van het huidige Financieel 
Toetsingskader had gevolgd, was volledige verhoging van de pensioenen niet 
mogelijk in 2023. Er was dan een verhoging van maximaal 3,8% uitgekomen, 
waardoor de koopkracht van gepensioneerden weer zou achterblijven. Zoals 
elk jaar bekijkt ABP eind volgend jaar opnieuw de financiële situatie, de 
economische situatie, de wet- en regelgeving van dat moment en wat dat 
betekent voor het pensioen in 2024. Naast het ABP verhogen nog een aantal 
pensioenfondsen de uitkeringen in 2023.



Het debat over de pensioenen in de tweedekamer.

John Kerstens, voorzitter van de koepel van gepensioneerden 
reageerde als volgt:

Van donderdagmiddag half twee tot donderdagnacht twee uur 
debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe Pensioenwet. Alweer. 
Maar deze keer voor het laatst. Althans, voor er over de wet wordt 
afgestemd. Want ik voorspel dat ook als de wet er eenmaal is, er nog wel 
vaker over gesproken zal worden.

Anderhalf jaar geleden akte ik ook een voorspelling: dat Groen Links en 
PvdA voor de wet zouden gaan stemmen. Die voorspelling had iedereen 
trouwens kunnen doen. Een paar jaar geleden ondergedompeld (na het 
mislukte experiment met de VVD) hebben PvdA en de FNV zich weer als 
strategische partners in elkaars armen gesloten. En volgend de FNV een 
van de geestelijke vaders van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is en 
dus van de onderliggende onderliggende nieuwe wet en daar geen kritiek 
op duldde (de geroyeerde voormalige voorzitter van FNV Senioren kan 
meepraten), had de PvdA geen ruimte voor een Discussies over de kern 
van die wet. Daarom geloven ze zich niet echt op elementen als 
koopkracht, zeggenschap en een eerlijke verdeling van de pensioenpot, 
maar bijvoorbeeld op de pensioenopbouw van flexwerkers.

En Groene Links? Dat sloot op haar beurt een strategische alliantie met de 
PvdA. En ‘kon’ dus ook niet anders. het hoewel argument ‘het voordeel van 
de twijfel’ bij een wet met een impact als deze (miljoenen mensen, 
miljarden euro’s) wel het beroerdste is wat je kunt bedenken. Krankzinnig 
dat het feit dat beide partijen gisteren hebben gezegd dat ze gaan 
stemmen, nu als groot nieuws wordt gebracht. Maar ja: zo werken politiek 
en media. Die maken van een toneelstuk een drama. Was er geen goed 
nieuws? Toch wel: de Koepel Gepensioneerden en haar partners in de 
Seniorencoalitie verliezen twee lobby-succesjes: de flexibelere 
indexatieregels worden niet per 1 januari de nek omgedraaid, maar lopen 
door (beloning voor de voorstem van PvdA en Groene links; ook eerder 
teleurstellend) en het CDA diende een wijziging om ervoor te zorgen dat 
gepensioneerden tegelijkertijd dezelfde indexatie krijgen (en niet 
bijvoorbeeld het pensioen van een 79-jarige wel en dat van een 81-jarige 
niet wordt verhoogd). De minister ontraadde dat amendement trouwens: 
‘mag niet van het pensioenakkoord’.

John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden.



Verkeersveiligheid bij senioren.

Oudere verkeersdeelnemers hebben jarenlange ervaring in het verkeer. Wel 
zijn er intussen verkeersregels veranderd, situaties aangepast en is het vooral 
drukker op de weg. Daarbij ziet men senioren als een kwetsbare groep in het 
verkeer. Misschien heeft u zich weleens afgevraagd wanneer het tijd is voor 
een rijvaardigheidstraining, of heeft familie u hierop aangesproken. Hoe pakt 
u dat aan?

Helaas ligt het overlijdensrisico onder ouderen in het verkeer hoger in 

vergelijking tot jongere verkeersdeelnemers. De gevolgen van een 

eventueel ongeval zijn ernstiger, door de hogere fysieke kwetsbaarheid. 

Veel ouderen krijgen vroeg of laat van kun kind of kleinkind te horen: 

"Wordt het niet eens tijd om een rijvaardigheidstraining te doen?" 

Misschien omdat wordt opgemerkt dat het kijkgedrag verminderd is, of 

dat de kennis over verkeersregels achteruit is gegaan. Staat u daar 

welwillend tegenover? Het is belangrijk uw verantwoordelijkheid te 

nemen en een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

Kwetsbaar

Voor de ouderen van 75 jaar en ouder is de kans op overlijden per 

afgelegde kilometer maar liefst elf keer zo hoog als gemiddeld. Een 

oorzaak hiervan kan zijn het gemiddeld lage aantal kilometers dat per 

jaar gereden wordt. In het algemeen is het zo dat automobilisten die 

veel rijden, een lager ongevalsrisico hebben dan automobilisten die 

weinig rijden. Ook gaat met het verstrijken van de jaren een aantal 

lichamelijke functies achteruit. Denk aan gezichts-, gehoor- en 

reactievermogen, maar ook aandachts- en concentratieproblemen. Dit 

alles hoeft niet te leiden tot onveilig verkeersgedrag. Oudere 

verkeersdeelnemers met inzicht in de eigen beperkingen kunnen er 

bijvoorbeeld voor kiezen om alleen te rijden als het buiten licht is, of 

buiten de spits om wanneer het minder druk op de weg is.



Oudere automobilisten kunnen hun rijvaardigheid en rijgedrag laten

toetsen. Om zo lang mogelijk veilig aan het verkeer deel te kunnen

nemen zijn er verschillende mogelijkheden. Eventueel kan via rijlessen

het rijgedrag verbeterd worden. Uw kennis van verkeersregels kunt u

gemakkelijk testen op internet, bijvoorbeeld via Veilig Verkeer

Nederland. Een opfriscursus om de verkeersregels bij te spijkeren kan

natuurlijk nooit kwaad, ongeacht de leeftijd. Niet alleen automobilisten,

ook fietsers en scootmobiel bestuurders kunnen deze volgen.

Stichting Bevordering Verkeerseducatie Drachten.

Jelly Helmers. Email: jelly@stichtingsvb.nl. Tel.06.21413624
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PluZ wordt …… MeiJo.

Pluz heeft in de afgelopen jaren het servicepakket van de 

Kwadrantgroep ontwikkelt en daardoor steeds meer te bieden. 

Daarom wordt de naam aangepast op 22 december 2022 en heet 

Pluz voortaan MeiJo.  MeiJo is Fries en betekent met u.

Pashouders van MeiJo kunnen gebruik maken van het volgende 

aanbod: 

a. Diensten met voordeel en gemak;

b. Cursussen, workshops en activiteiten;

c. Informatie en advies; 

d. Mantelzorgondersteuning;

e. Gratis MeiJo consulent voor informatie over zorg, welzijn en 

zelfstandig blijven wonen.

Neem voor deze diensten een kijkje op www.meijo.nl

De pashouders van Pluz worden in 2023 automatisch pashouder van 

MeiJo en kunnen blijven gebruik maken van het aanbod. MeiJo werkt 

nauw samen met de Zorgverzekeraars zoals de Friesland. Op 

www.defriesland.nl/meijo is meer informatie te vinden,

Voordelen van het vitaal collectief.

1. 6 % korting op de aanvullende verzekeringen, ook voor de 

gezinsleden.

2. Langer zelfstandig thuiswonen met de diensten van Fitaal 

thuis.

3. Steun Stichting Alzheimer, wij doneren 5 euro per nieuwe 

verzekerde.

4. Hulp bij vragen over mantelzorg met de mantelzorglijn.

5. Online workshop “gezondzorgen” voor mantelzorgers.

6. Advies welzijnscoach over langer zelfstandig thuiswonen.

7.

8. Gemiddeld 71 dagen snelle



Rijgeschiktheidskeuring

Bij een leeftijd van 75 jaar of ouder moeten automobilisten in 

Nederland bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs een verklaring van 

rijgeschiktheid overleggen. Zo wordt vastgesteld of een automobilist op 

een veilige wijze aan het verkeer deel kan nemen. Op het formulier van 

de eigen verklaring staan tien vragen over lichamelijke en geestelijke 

aandoeningen, relevant voor de verkeersveiligheid. Bij twijfels over de 

toekomstige geschiktheid stelt het CBR een beperkte termijn van een 

tot drie jaar vast. Ook kunnen er beperkingen worden gesteld aan de 

condities waaronder een motorvoertuig bestuurd mag worden. 

Bijvoorbeeld een automatische versnellingsbak, het dragen van een bril, 

of uitsluitend gebruik van het voertuig bij daglicht. Deze beperkingen 

worden met een code op het rijbewijs vermeld.

RijbewijskeuringsArts.nl
mw.mr. S.(Sjahreen) H.M. Schulte-Sadiek
Onderdirecteur/Sr. Bedrijfsjurist
Koppeldijk 18
3439 LP Nieuwegein
Tel: 085-01 80800 (06- 33025822 rechtstreeks)
@: sjahreen@RijbewijskeuringsArts.nl

Ouderenzorg onder druk.

De lijsten met senioren die wachten op een plekje in een 

verpleeghuis in Fryslân groeien. Dit blijkt uit cijfers van de ActiZ, de 

branchevereniging van verpleeghuizen. Door de steeds groter 

wordende personeelsproblemen in de zorg kunnen soms niet de 

verpleeghuisplekken beschikbaar gesteld worden voor nieuwe 

bewoners die verpleegd moeten worden. De snel in aantal 

toenemende senioren met ouderdomskwalen maakt het probleem 

steeds groter.

Het massaal bijbouwen van verpleeghuizen dat nodig is voor de 

toenemende zorg voor senioren ziet de verantwoordelijke minister 

Conny Helder van de ouderenzorg echter niet nodig. In een kamer 

debat zei ze dat het bijbouwen van verpleeghuizen wel nodig is maar 

niet gerealiseerd kan worden omdat er niet genoeg zorgpersoneel 



beschikbaar is. Minister Helder wil het huidige aantal 

verpleegplekken op 130.000 houden en dat zijn het aantal plaatsen 

die nu beschikbaar zijn in verpleeghuizen. Zij zet het zorgpersoneel 

dat nog beschikbaar is liever in bij thuissituaties.

In de nabije toekomst zal steeds meer een beroep worden gedaan op 

de senioren zelf om zo gezond mogelijk en zelfstandig te blijven 

wonen. Meer technologie zoals robotisering kan de komende jaren 

worden ingezet om de doelen van minister Helder te verwezenlijken. 

Familieleden en kennissen zullen meer dan nu moeten helpen bij de 

verzorging van zieke senioren. Verder moeten senioren daarnaast op 

tijd verkassen naar een voor hen geschikte woning zonder drempels 

en trappen. De ouderenbonden en ook de OSiF protesteren tegen 

deze nieuwe maatregelen en willen dat alle senioren gelijkwaardig 

worden behandeld bij de toegang tot de zorg.

www.osif.frl    - info@osif.frl

Jan Kloosterman, voorzitter

Cobie van Zoelen, secretaris.


