
Ook de groep ouderen die relatief 

weinig gezondheidsproblemen heeft, 

geeft aan (erg) gelukkig te zijn (89%). 

Maar op het moment dat de 

gezondheidsklachten het leven 

(ernstig) beperken is het ‘gelukkig zijn

-percentage’ flink lager (53%). Er is 

ook een verschil te zien in gelukkig 

zijn tussen mensen met een partner 

en alleenstaanden: driekwart versus 

de helft. En de geluksfactor is 

enigszins verklaarbaar: mensen met 

een relatie hebben doorgaans ook 

meer sociale contacten. 

75% doet vrijwilligerswerk 

Tweederde van de gepensioneerden 

heeft van tevoren nagedacht over wat 

ze vanaf hun pensionering willen 

doen. Sommige deden een cursus om 

inzichten te krijgen, anderen lazen 

boeken of lieten zich goed adviseren 

over de financiële gevolgen van het 

pensioen. 

Maar niet alleen financieel, ook 

sociaal verandert er het een en ander. 

Zo stopt het contact met collega’s van 

de een op de andere dag. Veel 

senioren zijn van mening dat 

vrijwilligerswerk dit gat kan vullen. 

Maar liefst driekwart (75%) doet aan 

vrijwilligerswerk. En senioren geven 

ook tips. Bijvoorbeeld dat je moet 

zoeken naar een bezigheid die bij je 

past, maar tegelijkertijd ervoor moet 

waken dat je te veel hooi op je vork 

neemt. Ingrid Rep: “Senioren zijn 

ontzettend belangrijk in 

vrijwilligersorganisaties. Ook uit ons 

onderzoek blijkt dat een groot deel 

van de senioren zich graag inzet voor 

een ander. En zolang geest en lijf het 

toelaten, moeten mensen dit zeker 

blijven doen.” 

 

Kleine dingen 

Dat geluk in de kleine dingen schuilt, 

blijkt ook uit het grote 

Zingevingsonderzoek. Geen luxe 

jachten of chique uit eten, maar erop 

gaan in de natuur, een mooi boek 

lezen of iets doen voor een ander 

blijken veel betekenisvoller. 

Onderzoek 

Aan het Zingevingsonderzoek van 

KBO-PCOB namen in de periode 23 

augustus t/m 12 september 2022 

1.690 gepensioneerden aan deel, met 

een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. 

 

Samenwerking met KBO Den Haag 

Omdat wij een verdere samenwerking 

toejuichen wordt er een 

Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door 

het bestuur van de KBO en de PCOB. 

Deze vindt plaats op vrijdag 20 januari 

2023 van 15.00 tot 17.00 uur. Op een 

centraal punt in Den Haag, namelijk in de 

Christus Triumfatorkerk, Juliana van 

Stolberglaan 154 (hoek Laan van Nieuw 

Oost-Indië). 

De Christus Triumfatorkerk is goed 

bereikbaar met het Openbaar Vervoer, 

namelijk bus 23 of bus 24 (stukje lopen) 

en de tramlijnen 2 en 6 (stoppen voor de 

deur). 

Ook de leden van de afdeling 

Scheveningen worden hierbij van 

harte uitgenodigd. 

 

Onderzoek KBO-PCOB:                            
Meeste senioren voelen zich gelukkig 

PCOB afdeling Den Haag  

E-mail: pcob-den-haag@kpnmail.nl.  

Alleengaanden € 38,00 - Met partner € 58,50 

Ondanks dat we van crisis naar crisis gaan, voelen ruim zeven op de tien 

ouderen zich momenteel (erg) gelukkig. Dat blijkt uit het grote 

Zingevingsonderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gezondheid, het 

hebben van een levenspartner en het doen van (vrijwilligers)werk zijn belangrijke 

factoren die geluks-bepalend zijn. De allerbelangrijkste factor voor senioren om 

zich wel of niet gelukkig te voelen, is het hebben van sociale contacten. Maar 

liefst 90% van de senioren met veel sociale contacten is (erg) gelukkig. Bij de 

mensen die aangeven maar zelden sociale contacten te hebben, is slechts een 

kwart (23%) gelukkig. Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Contact is dus nog 

belangrijker dan gezondheid voor het geluk van senioren. Waarom investeren we 

dan als overheid niet meer in verenigingen die voor die sociale connectie zorgen, 

zodat een nog grotere groep betrokken kan worden?” 

Afdeling Den Haag 
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Op woensdag 14 december 2022 van 

14.00 tot 17.00 uur houdt KBO Den 

Haag een Kerstmiddag. Deze wordt 

gehouden bij de Broeders van St. Jan 

in de Oude Molstraat 35, 2513 BA 

Den Haag. Te bereiken met bus 22, 

24 of 28 en de tramlijnen 1, 15 en 

17. Aanmelding is niet nodig. U bent 

van harte uitgenodigd. 

Zij gaan ons verrassen met een 

Kerst’special’ en iets lekkers. 

 

Aanbod voorlichtings-

bijeenkomsten KBO – Den Haag  

Het bestuur van KBO Den Haag wil 

graag over onderstaande 

onderwerpen informatie geven. Tot 

op heden is er helaas te weinig animo 

om e.e.a. te kunnen organiseren. 

Daarom publiceren wij dit in ons 

Informatiebulletin. Mocht u interesse 

hebben in één of meerdere thema’s, 

geef u dan op bij onze 

penningmeester. Zij kan u verder 

helpen. De bijeenkomsten worden 

gehouden bij de Broeders van St. Jan 

Oude Molstraat 35, Den Haag, en wel 

op donderdagen om 14.00 uur.   

Het gaat om:  

12-01-2023 DigiD 

19-01-2023 Financieel wijzer  

26-01-2023 Zicht op verminderd zicht  

02-02-2023 Meer bewegen  

09-02-2023 Trainingsbijeenkomsten  

16-02-2023 Wat zegt u ?  

23-02-2023 Langer zelfstandig thuis 

Al deze voorlichtings-bijeenkomsten 

worden georganiseerd voor onze 

leden door docenten en begeleiders 

van KBO Zuid-Holland. Er zijn geen 

kosten aan verbonden. 

 

Het bestuur ontving afgelopen maand deze felicitatie van het hoofdkantoor.   

Heel veel dank daarvoor.   
 

 

Opinie: Nieuwe pensioenstelsel 

moet terug naar de tekentafel 

Met drie aanpassingen biedt het nieuwe 

pensioenstelsel meer zekerheid aan 

huidige en toekomstige gepensioneerden, 

denken John Kerstens (Koepel 

Gepensioneerden), Lucía Lameiro (NOOM), 

Ingrid Rep (KBO-PCOB) en Anneke Sipkens 

(ANBO). 

Toen kabinet, werkgevers en vakbonden in 

2019 een pensioenakkoord sloten, was de 

euforie groot: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’, 

jubelde FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga 

destijds. Een nieuw pensioenstelsel zou 

ervoor zorgen dat de pensioenen, die in 

tien jaar tijd met meer dan 20 procent 

verdampten, terwijl het totale gespaarde 

vermogen bij pensioenfondsen 

verdriedubbelde, nu ècht koopkrachtig 

werden. 

Dat stelsel zou bovendien eenvoudiger en 

transparanter worden, ervoor zorgen dat 

mensen die nog geen pensioen 

opbouwden (volgens De Nederlandse Bank 

anderhalf miljoen werkenden) dat straks 

wel gaan doen, voorzien in een regeling 

voor mensen met een zwaar beroep èn zou 

het vertrouwen bij mensen weer 

terugbrengen. 

Drie jaar later zijn al die beloften op 

hun beurt verdampt. Met elke 

nieuwe berekening waarmee 

minister Schouten (die het 

pensioendossier van haar voorgang 

Koolmees erfde) méér mensen 

ervan wil overtuigen dat het met de 

koopkracht van het pensioen in het 

nieuwe stelsel wel goed zit, 

overtuigt ze er juist minder. 

Bijvoorbeeld door er vanuit te gaan 

dat het pensioengeld van 

gepensioneerden tot wel de helft in 

aandelen zou kunnen worden 

belegd. Maar vanwege hun ‘kortere 

tijdshorizon’ kunnen ze juist niet zo 

veel risico lopen, want ze halen een 

fors verlies niet meer in. Als al die 

berekeningen één ding aantonen, is 

het dat zowel de huidige als de 

toekomstige gepensioneerden van 

het nieuwe stelsel te vrezen 

hebben. Zij zullen de gevolgen in 

hun portemonnee voelen. 

Wordt vervolgd 

 


