Kennisplatformen Koepel Gepensioneerden (voortaan verkort KG)
KG is de grootste seniorenorganisatie van 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 KBO-Brabant en FASv.
KG behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de
belangen van ruim 3 miljoen pensioengerechtigden: bij de overheid, bij politieke partijen en bij andere
relevante instanties.
Het Bestuur van KG heeft voor eerdere genoemde beleidsterreinen commissies ingesteld, zo ook voor
het terrein pensioenen en inkomen: de pensioencommissie. Deze pensioencommissie bereidt
voorstellen voor ter besluitvorming door bestuur van KG. Lid van deze pensioencommissie is Anne van
’t Zelfde, ook lid van onze Gepensioneerden Vereniging KPN (verkort GVKPN).
KG kent verder diverse zogenaamde kennisplatformen en (kennis)regio’s, groepen van
vertegenwoordigers van de lidorganisaties van KG. In deze groepen worden op een open en
transparante wijze kennis en ervaringen ter zake de beleidsterreinen van KG uitgewisseld.
Kennisplatformen kunnen ook regionaal georganiseerd zijn, een organisatievorm die de fusiepartner
KNVG heeft ingebracht.
GVKPN participeert met haar vertegenwoordigers, de heren Andele Nauta en Wil Velding, in het
kennisplatform Handel, Nijverheid, Industrie en Dochters van Internationale Ondernemingen (voortaan
verkort Platform HNI- DIO). De betrokken lidorganisaties vertegenwoordigen in het bijzonder leden van
Ondernemingspensioenfondsen. Lid zijn verder onder meer de belangenverenigingen ANWB, Vopak,
Unisys, Sabic en GasUnie.
Momenteel ligt het accent van de kennisdeling vooral op de beleidsterreinen pensioenen en inkomen
(koopkracht). Deze accentuering vloeit mede voort uit de uitwerking van het nieuwe pensioencontract.
De uitwisseling van kennis en ervaring binnen en tussen platformen en regio’s leidt tot nuttige en
toegevoegde waarde informatie voor de resp. commissies en het bestuur van KG. Interne
communicatie binnen KG is derhalve van eminent belang binnen KG om uiteindelijk tot goede
voorstellen te komen ter zake belangenbehartiging van KG.
Maar het actieve lidmaatschap van GVKPN in de pensioencommissie en het platform HNI- DIO leidt
ook tot nuttige informatie voor GVKPN hoe haar specificatie belangenbehartiging voor onze leden te
organiseren.

Tot slot:
Binnen KG is momenteel een projectgroep actief: zij bezien of deling van kennis en ervaring anders
moet worden georganiseerd. Nu kennen wij twee vormen, naar (industriële) sectoren en naar regio’s.
Deze vormen zijn ingebracht door resp. de gefuseerde partners NVOG en KNVG. Misschien is een
bundeling van krachten van lidorganisaties die een ondernemingspensioenfonds vertegenwoordigen,
effectiever. Of misschien wel een groepering van lidorganisaties naar een aantal regio’s, dit ook om
efficiency redenen. Dit jaar zal de projectgroep met voorstellen komen.
Maar hoe dan ook: voorop blijft staan dat uitwisseling van kennis en ervaring in deze tijden van veel
veranderingen van groot nut blijft voor onze belangenbehartiging.
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