
Schrijfinstructie
Uw brief aan Koolmees mag in uw eigen woorden en stijl zijn. Het is juist goed als iedereen zijn eigen verhaal vertelt.

Hierbij wel wat tips:

- U richt de brief aan de minister. Start daarom met ‘Geachte heer Koolmees,’

- Stelt u zich kort even voor (wanneer bent u geboren, wanneer u begonnen bent met werken, waar u werkt (als u deels 

met pensioen bent) of gewerkt heeft, wat voor soort werk u heeft gedaan (was het zwaar werk of onregelmatig) , hoe 

ziet of zag uw gezinssituatie eruit, kortom, maak het persoonlijk. 

Voorbeeld: “Mijn naam is Jan en ik ben geboren in 1947. Op mijn 14de ben ik begonnen met werken als meubelmaker. 

Via allerlei omzwervingen kwam ik bij Philips terecht. Ik heb daar mijn leven lang in de ploegen gewerkt, eerst 3- ploegendienst 

en later 5. Mijn vrouw is ook met haar 14de begonnen te werken op een naaiatelier. Later heeft ze voor haar ouders en de 

kinderen gezorgd.”

- Vertel de minister van welk pensioenfonds u lid bent en wat er de afgelopen jaren met uw pensioen is gebeurd. Is dat 

bijvoorbeeld al een aantal jaar niet geïndexeerd? Vertel aan de minister wat dat voor u betekent. 

Voorbeeld: “Ik heb 40 jaar bij Philips gewerkt. Toen ik 59 was ben ik ontslagen vanwege een reorganisatie. Mijn vrouw heeft 

altijd bij andere mensen gepoetst en later nog bij de bakker gewerkt. Ik moest mijn pensioen naar voren halen. Ik ben nu 72 

en heb een klein aanvullend pensioentje van 300 euro per maand.”

- Vertel waar u zich zorgen over maakt als het gaat om ons pensioenstelsel: 

• Het uitblijven van indexatie bijvoorbeeld

• Of als er bij uw fonds kortingen dreigen

• Misschien maakt u zich wel zorgen over de AOW leeftijd die steeds sneller stijgt, vanuit uw eigen ervaringen in uw 

werk, maar ook voor uw kinderen of kleinkinderen die steeds later met pensioen kunnen

• Of maakt u zich zorgen over uw kinderen of kleinkinderen die in flexibele banen werken en misschien wel helemaal 

geen pensioen opbouwen

• Of heeft u nog andere zorgen. 

Voorbeeld: “Het is een grof schandaal dat de pensioenen niet geïndexeerd worden. Door dit kabinet nemen andere kosten 

enorm toe en ik krijg er gewoon niks bij ook al zitten de pensioenpotten boordevol. Ik lees ook dat dit kabinet wel geld voor 

multinationals heeft. Dat maakt ons heel boos.“

KOM IN BEWEGING VOOR EEN GOED PENSIOEN!



Kortom: laat de minister uw zorgen weten! Het is voor ons van belang dat de minister uw zorgen en persoonlijk verhaal 

hoort! U kunt gerust ook iets schrijven dat u zich zorgen maakt over jongeren (evt kinderen of kleinkinderen) of andere 

mensen waarvan u weet dat ze het moeilijk hebben. U mag ‘boos’ schrijven maar hou het wel netjes (!), ga bijvoorbeeld 

niet schelden.

- Tenslotte: deze actie heeft als doel dat het kabinet gehoor geeft aan onze eisen. Sluit uw brief daarom af met een 

oproep aan de minister. U kunt daarvoor uw eigen woorden gebruiken, maar u kunt daarvoor ook onderstaande 

afsluiting gebruiken. 

“Tenslotte wil ik u oproepen om gehoor te geven aan de eisen van vakbonden. Ik steun hen in hun strijd voor een goed 

pensioen voor iedereen.”

- Sluit de brief af met ‘hoogachtend’ en uw naam. Dat kan op uw eigen manier. Het hoeft geen lange brief te zijn. Één of 

maximaal twee kantjes. 

Verzendinstructie
Uw brief is klaar. U kunt hem op 2 manieren verzenden: 

1. U kunt uw brief adresseren aan minister Koolmees en hem rechtstreeks sturen naar: 

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 Ter attentie van: minister Koolmees

 Postbus 90801

 2509 LV Den Haag

2. Als u liever heeft dat het FNV ervoor zorgt dat uw brief bij de minister terecht komt, dan kan dat ook. Stuur de brief dan 

op naar: 

 FNV 

 Ter attentie van: Pensioenbrieven-actie 

 Antwoordnummer 101

 3500 ZA Utrecht

Vermeld hierbij op de envelop dat het gaat om de brievenactie. Wij zorgen er dan voor dat uw brief bij de minister terecht 

komt. 

Na maanden van praten met het kabinet en werkgevers zitten de onderhandelingen 
over een pensioenakkoord muurvast. Het kabinet en minister Koolmees spelen wel 
mooi weer, maar stemmen niet in met onze eisen. 

Het kabinet doet nog steeds niks aan de alsmaar stijgende AOW-leeftijd. Die is nu al voor 
veel zware beroepen niet haalbaar. Er zijn geen afspraken over het  meestijgen van de 
pensioenen met de lonen en prijzen. In tegendeel, het kabinet dreigt bewust met verlaging 
van pensioenen als wij onze eisen niet afzwakken. Ook zijn er geen concrete afspraken 
over een goed pensioen voor mensen met onzekere contracten en zelfstandigen. Daarom 
moeten wij in actie komen.

Het is duidelijk: dit kabinet komt pas in beweging als wij massaal actie voeren. Op 18 
maart voerden we al grote acties in het hele land. Maar het is nog niet genoeg, dus doen 
we er een schep bovenop. Wij zijn de jarenlange verslechteringen van onze pensioenen 
spuugzat. Wij accepteren niet langer dat we moeten doorwerken tot we er bij neervallen. 
Dus kom samen met je collega’s, familie en vrienden in beweging op de landelijke 
stakingsdag pensioenen op 29 mei. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

WAT WILLEN WE?
Wij willen dat iedereen op tijd kan stoppen met werken en zonder financiële zorgen van 
hun oude dag kan genieten. Daarom waren, zijn en blijven onze eisen:
• Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen
• Indexatie van de pensioenen voor elke generatie
• Een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en onzekere contracten

KOM IN BEWEGING EN MELD JE AAN VIA WWW.GOEDPENSIOEN.NU
Wil je gaan staken in jouw sector, instelling of bedrijf? Neem dan eerst contact op met  
je vakbondsbestuurder. Een staking moet wel officieel aangezegd worden.

KOM IN BEWEGING VOOR 
EEN GOED PENSIOEN

STAKINGSOPROEP VOOR 29 MEI
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