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1. Inleiding 

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die de belangen van de aangesloten gepensioneerden 
en ouderen ondersteunt op een zeer breed gebied: pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn, wonen en 
mobiliteit. Zij doet dat met behulp van onderzoek, communicatie, lobby en advies. Koepel Gepensioneerden 
heeft daartoe een Algemene Vergadering, een Bestuur en een aantal adviserende commissies. Koepel 
Gepensioneerden zoekt actief naar samenwerking met andere ouderenorganisaties om haar standpunten een 
groter draagvlak en een hogere impact te bezorgen. Daarnaast wordt actief gewerkt aan uitbreiding van 
aangesloten lidorganisaties. 

 
 
 

2. Missie en visie 
Velen in de politiek en in de samenleving hebben de indruk dat de ouderen “het goed hebben”, maar 
zeker sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn zij onevenredig hard geconfronteerd met een daling 
van hun besteedbare inkomen, terwijl ouderen bovendien meer dan gemiddeld getroffen worden 
door steeds hogere kosten voor zorg en huisvesting. De verenigingen van ouderen en 
gepensioneerden hebben op dit moment nog geen adequate inspraak en zeggenschap in politieke 
beslissingen die hen aangaan en zoeken daarom naar mogelijkheden om zich gezamenlijk sterk te 
positioneren op nationaal niveau in het politiek maatschappelijk krachtenveld. Koepel  
Gepensioneerden ziet het, als grootste belangenbehartiger, als haar opdracht om in de wereld van 
seniorenvertegenwoordiging een rol van belang te spelen. 

 
Missie 
Vereniging Koepel Gepensioneerden is de grootste non-profit organisatie, die de collectieve belangen behartigt 
van de leden van de aangesloten verenigingen en waar mogelijk van alle ouderen/gepensioneerden in 
Nederland. Gesteund door een grote achterban is zij een relevante, professioneel erkende en invloedrijke partij 
bij de bepaling van het beleid op het gebied van pensioenen, inkomen en koopkracht, zorg, welzijn, wonen en 
mobiliteit, zowel in Nederland als via internationale relatienetwerken ook in Europa. 

 
Visie 
Vereniging Koepel Gepensioneerden gelooft in een hechte gemeenschap die gebaseerd is op solidariteit en 
streeft naar een evenwichtige verdeling van de financiële en niet-financiële lasten en lusten tussen oudere en 
jongere generaties. Zij neemt tegenover overheid, politiek en andere beleidsmakende gremia haar plaats in als 
vertegenwoordiger van gepensioneerden en ouderen en wil een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels. 
 
Koepel Gepensioneerden zet zich in om haar invloed op de onderhandelingen en politieke besluitvorming rond 
onderwerpen die de gepensioneerden en ouderen rechtstreeks te doen gelden: (Pensioen)inkomen en 
Koopkracht en de collectieve, vooral materieel gerichte, aspecten van Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit. 
Koepel Gepensioneerden wil haar impact binnen de netwerken van overheid en politiek op de zojuist 
genoemde gebieden verstevigen en bestendigen. 

 
Ter ondersteuning van de belangenbehartiging wil Koepel Gepensioneerden voor bovenstaande onderwerpen 
haar kennis uitdragen binnen en buiten de eigen organisatie. 
 
Alle activiteiten van Koepel Gepensioneerden staan in het teken van het leveren van een kwalitatief goede 
inbreng, gecombineerd met een constructieve opstelling, een evenwichtige benadering, helderheid van 
standpunten en een goede onderbouwing van haar standpunten 

 
.
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3. Organisatiestructuur 

Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering (AV), waarin alle lidverenigingen deelnemen, is het hoogste orgaan van 
Koepel Gepensioneerden en komt viermaal per jaar bijeen. Deze AV stelt het beleid vast en 
beoordeelt het gevoerde beleid en de namens het bestuur verrichte werkzaamheden. De AV 
benoemt de voorzitter en bestuursleden. De bestuursfuncties worden binnen het bestuur verdeeld. 

 
Lidverenigingen 
Bij de Koepel Gepensioneerden zijn 84 verenigingen aangesloten. Zie 
www.koepelgepensioneerden.nl/lidorganisaties 

 

Platforms en Regio’s 
Lidorganisaties zijn ingedeeld in platforms (oud-NVOG) en regio’s (oud-KNVG) die bestaan uit 
afgevaardigden van verenigingen die een vergelijkbare problematiek en achtergrond hebben. Dit 
overlegmodel heeft als doel de inbreng van de ledenverenigingen doelmatig te organiseren. Ook 
worden kennis en ervaring onderling uitgewisseld en via de regio- en platformvoorzitters kan invloed 
worden uitgeoefend op beleid en activiteiten van Koepel Gepensioneerden. Zo kunnen 
lidorganisaties ook optimaal gebruik maken van een netwerk van gelijksoortige verenigingen.  
 

Koepel Gepensioneerden kent momenteel de volgende vijf platforms: 
Verzekerde Regelingen (VR) Financiële Instellingen (FI) Dochters Internationale Ondernemingen 
(DIO)/Handel/Nijverheid/Industrie (HNI) (Semi-) overheidsinstellingen )SOI) Toekomstbestendigheid 
en drie regio’s: West 1, West 11 en Zuid. 

 

Commissies en werkgroepen 
De vier commissies “Pensioenen”, “Zorg, Welzijn en Wonen”, “Koopkracht” en “Communicatie” 
bepalen de inhoudelijke positie van Koepel Gepensioneerden op de respectievelijke terreinen. Zij 
voorzien het bestuur van de relevante informatie en beantwoorden ook vragen van lidverenigingen, 
die in platform- en regioverband niet beantwoord kunnen worden. Ook vervullen de commissies hun 
taak door intensief overleg te plegen met de partners ANBO, KBO-PCOB en NOOM. 
 
 
 

4. Bestuur 
Het Bestuur bestaat uit maximaal zeven leden die als team opereren. De kracht van de organisatie zit 
in het snel inspelen op voor gepensioneerden actuele onderwerpen in de maatschappij en in de 
spreiding van de verschillende competenties over de bestuursleden. De voorzitter behoeft niet over 
alle inhoudelijke competentiegebieden te beschikken. Wel dient de voorzitter er op toe te (doen) 
zien dat alle competenties gedekt zijn. 
 
Voorzitter: Joep Schouten en Jaap van der Spek. Zij zullen deze rol gezamenlijk vervullen totdat er 
een nieuwe voorzitter is gevonden 
Secretaris: Dick van der Windt  

Penningmeester: Henk Lukkezen 
Verenigingszaken: Dick Bode 
Bestuurslid algemeen: Noud van Vught 
Bestuurslid algemeen: Erik Triemstra 
 

http://www.koepelgepensioneerden.nl/lidorganisaties
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5. Profielschets voorzitter Bestuur 

De voorzitter dient aan de volgende verwachtingen te voldoen: 
➢ Beschikt over een goed ontwikkeld netwerk (politiek, maatschappelijk middenveld, publiciteit) 
➢ Is sociaal behendig op elk maatschappelijk niveau 
➢ Toont veerkracht en flexibiliteit om te kunnen inspelen op politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen (ferm, soepel en snel) en heeft een goed strategisch 
inzicht. 

➢ Is samenwerkingsgericht (“teamplayer”) en compromisbereid. 
➢ Is inspirerend voor Bestuur en organisatie en kan delegeren. 
➢ Wil en kan een boegbeeld zijn van de Organisatie en demonstreert intern dienend leiderschap. 
➢ Heeft ervaring met leidinggeven aan een vrijwilligersorganisatie. 
➢ Is op hoofdlijnen bekend met relevante wet- en regelgeving. 
➢ Heeft voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld 2 à 3 dagen per week). 
➢ Beschikt over zelfkennis, kent zijn sterke en zwakke kanten en kan daarmee omgaan. 
➢ Kan goed luisteren en staat open voor kritiek. 
➢ Beschikt over ervaring met het omgaan met de Media. 

 
De voornaamste taken zijn hieronder beschreven. Het is aan het bestuur om deze taken te 
delegeren of anders te verdelen over de bestuursleden. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor de taak 
om als eerste aanspreekpunt voor externe contacten te fungeren (“boegbeeld”): deze taak rust 
op de schouders van de voorzitter. 

 
Taken voorzitter en vicevoorzitter 
➢ Ontwikkelen van PR en het Communicatiebeleid. 
➢ Aanspreekpunt vanuit het Bestuur voor eventuele nieuwe coalitiepartners. 
➢ Extern woordvoerder voor alle zaken op het gebied van Pensioenen, Koopkracht, Zorg, Welzijn, 

Wonen en Europese zaken met “de politiek”. 
➢ Aanspreekpunt voor nieuwe lidorganisaties. 
➢ Leiden van ALV kan eventueel worden gedelegeerd aan Bestuurslid. 
➢ Met Bestuur gedeelde verantwoordelijkheid voor informatieoverdracht naar de leden 

(bv kwartaalberichten). 
 
 
 

6. Honorering 
De voorzitter Bestuur van Koepel Gepensioneerden zal een vergoeding ontvangen van  
€ 36.000,- excl. btw op jaarbasis. 

 
 
 

7. De procedure 
Nationaal Register is door Koepel Gepensioneerden gevraagd om de wervingsprocedure van de 
nieuwe voorzitter Bestuur te begeleiden. De heer Huib Bartels, adviseur, zal deze opdracht namens 
Nationaal Register uitvoeren. 
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Gestreefd wordt om de procedure als volgt te laten plaatsvinden: 
 

 
De Selectiecommissie zal bestaan uit: 

- Dhr. Jaap van der Spek, voorzitter Bestuur 
- Dhr. Dick van der Windt, secretaris Bestuur 

 
 
 

9. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit 
voor 28 december 2020 te reageren via onze website. 
 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
 
Meer informatie 
Nationaal Register  
Adviseur: De heer Huib Bartels 
Telefoon:  070 – 324 30 91  
E-mail:   directie@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

In de week van 1 januari 2021 Bespreking kandidaten shortlist door 
Selectiecommissie.  
 

In de periode januari/februari 2021 Kennismaking van de door de Selectiecommissie 
geselecteerde kandidaat met de overige leden van het 
Bestuur in de geplande bestuursvergadering 
 

Maart 2021 Benoeming voorzitter in de reeds geplande Algemene 
Vergadering  
 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures
mailto:directie@nationaalregister.nl
http://www.nationaalregister.nl/

