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#KBOgeld 

• Tegemoetkoming koopkracht: 

lobbysucces en informatie 

• Belastingdienst, we snappen het niet 

meer! 

• Pensioenindexatie lastig: ‘Corrigeer 

staatssecretaris Klijnsma’ 

 

 #KBOdigitaal 

• OV-Chipkaart: Bert begrijpt er niets 

meer van 

• Blauwe enveloppe verdwijnt, digitale 

postbezorger verschijnt? 

 

  #KBOthuis 

• Unie KBO waarschuwt: wachtlijst 

wijkverpleegkundigen op de loer! 

• Zorgbehoevende ouderen en 

mantelzorgers in grote verwarring 

• Mantelzorgwoning betaalbaar en 

seniorvriendelijk 

 

#KBOveilig 

• Digitale cursus Veilig Wonen 

• Ouderen en alcohol: probleem steeds 

zichtbaarder 

• Veiligheidsadviseur wordt celebrity 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 10, jaargang 1 – 11 november 2014 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws  

• Wie wordt Nestor van het Jaar 2014? 

• De zorg verandert: handige sites voor informatie en meer 

• Meerderheid van de ouderen: ‘Kinderen krijgen het slechter’ 

• Unie KBO in de media 

 

Verenigingsnieuws        

• Bent u het luisterend oor voor ouderen met zorg? 

• Collectieve KBO-zorg verzekering: voordelen groter dan ooit! 

• Speel het KBO spel ‘hier zijn we’! 

 

Dit is de 10
e
 editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl.  

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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 Tegemoetkoming koopkracht: lobbysucces en informatie 

Dankzij een succesvolle strijd van de Unie KBO hebben ouderen 

met een laag inkomen en ouderen met een AIO-uitkering nu 

recht op extra geld van de gemeente. Dit is een 

tegemoetkoming in koopkracht. De Rijksoverheid geeft 

informatie over de regeling.  

 

Wilt u weten of u recht heeft op extra geld? Ga dan naar de 

website laaginkomen.nl en doe de test. Zo ziet u meteen of u recht heeft op extra geld. En waar u dit 

kunt aanvragen.  

 

Voor wie is de koopkrachttegemoetkoming?  

Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een laag inkomen kunnen de 

koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra geld, 

wordt gekeken naar het inkomen in de maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke 

situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die grens varieert van € 245,- tot € 1500,-.  

 

Ouderen met een 'aanvullende inkomensvoorziening ouderen' (AIO-uitkering) hebben ook recht op 

de koopkrachttegemoetkoming. Zij krijgen het extra geld automatisch via de Sociale 

verzekeringsbank.  

 

Hoeveel is de koopkrachttegemoetkoming?  

Het extra geld is 100 euro voor een (echt)paar en 70 euro voor een alleenstaande.  

 

• Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/koopkrachttegemoetkoming 

• Wat doet de Unie KBO voor de koopkracht van ouderen? Kijk in onze webdivisie #kbogeld 

 

Belastingdienst, we snappen het niet meer!  

‘Leuker kunnen ze het niet maken, wel moeilijker’. Dat gevoel 

bekruipt ons bij de zoveelste fout van de Belastingdienst. 

Miljoenen gepensioneerden krijgen een naheffing. Directeur 

Manon Vanderkaa: “Wij krijgen het onze leden niet meer 

uitgelegd. Moeten ouderen nu steeds bang zijn voor naheffing 

of terugvordering van onterecht gekregen bedragen?”  

Vorige week werd bekend dat zeer veel gepensioneerden volgend 

jaar een naheffing krijgen. Voor ouderen tot modaal gaat het om enkele tientjes tot maximaal 105 

euro. Voor ouderen met een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal, is de naheffing maximaal 
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372 euro. Komende maand krijgen belastingplichtigen meer informatie.  

 

Vragen om problemen  

De problemen ontstonden nadat VVD en PvdA besloten eind 2013 de algemene heffingskorting (die 

iedereen krijgt) inkomensafhankelijk te maken, terwijl ook verder in de arbeidskorting werd 

gesneden. Manon Vanderkaa: “Zo’n grote verandering doorvoeren vlak voor het moment dat een 

nieuw belastingjaar begint. Dat kunnen de Belastingdienst en de systemen helemaal niet aan; dat is 

vragen om problemen.”  

Terecht kritisch 

En problemen zijn er al genoeg bij de Belastingdienst. De NOS constateerde in januari 2014 dat de 

Belastingtelefoon slecht bereikbaar was. De Belastingdienst maakt nog steeds veel fouten, kort 

geleden nog in de berekening van de huurtoeslag. Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) zijn hier 

terecht kritisch op. Vanderkaa: “De Nationale Ombudsman startte afgelopen zomer een onderzoek 

naar de uitvoering Belastingdienst en Toeslagen. En niet voor niets, zo blijkt het. Wij krijgen het al 

nauwelijks meer uitgelegd aan onze leden.”  

Vangnet  

De Belastingservice Ouderenbonden, gecoördineerd vanuit de Unie KBO, helpt ouderen en vormt 

een vangnet voor mensen voor wie het allemaal te ingewikkeld wordt. Het blijkt meer nodig dan 

ooit. “De financiële situatie van veel ouderen verandert sterk. Veel sterker dan waarop ze zich bij hun 

werkende leven hadden voorbereid. Wij komen op voor het belang van deze ouderen, bij wie de 

koopkracht ook al zes jaar op rij daalt. Helderheid en consistentie zijn wel het minste dat we van de 

Rijksoverheid mogen verwachten in deze tijden van verandering. We hopen dan ook dat de mist rond 

de Belastingdienst snel optrekt!”  

 

‘Corrigeer staatssecretaris Klijnsma’ – nieuwe pensioenregels 

De Unie KBO wil dat de Eerste Kamer de nieuwe pensioenregels 

corrigeert van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Vanwege deze nieuwe regels wordt indexatie 

heel lastig. Samen met andere ouderenorganisaties dringen wij 

daarom aan op een 'novelle', een wetscorrectie.  

De Eerste Kamer spreekt zich nog voor Kerstmis uit over het wetsvoorstel. Het voorstel laat toe dat 

pensioenfondsen genoegen nemen met een ‘gedempte premie’ op basis van het verwacht 

rendement van hun beleggingen. Deze gedempte premie is niet kostendekkend, stellen de 

ouderenorganisaties. Betaling van een lagere dan kostendekkende premie verhoogt juist het risico 

van korting op de pensioenen. Daarom willen ze dat de Eerste Kamer de minister vraagt om een 

reparatie op dit punt. Door middel van een zogenaamde novelle kan alsnog in het wetsvoorstel 

worden opgenomen, dat betaling van een kostendekkende premie aan een pensioenfonds verplicht 

is zolang de dekkingsgraad onder de 110% is.  

Geen indexatie  

De staatssecretaris ontneemt de fondsen bovendien hun eigen verantwoordelijkheid door voor alle 
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pensioenfondsen dezelfde spelregels voor indexatie voor te schrijven. Dat kan er toe leiden dat ook 

gezonde pensioenfondsen van indexering van de pensioenen moeten afzien. Enkele van de grootste 

pensioenfondsen hebben al aangegeven dat zij vanwege deze nieuwe regels de eerste tien jaar geen 

indexatie van de pensioenen zullen kunnen toekennen. Dit treft niet alleen gepensioneerden, maar 

alle werkenden. ‘Dit wetsvoorstel is dus ook slecht nieuws voor de jongeren’, stellen wij als 

gezamenlijke ouderenorganisaties.  

 

Persbericht, uitleg en Kamerbrief en contactgegevens staan op de site van CSO Ouderenorganisaties 

 

Unie KBO waarschuwt: wachtlijst wijkverpleegkundigen op de loer! 

De wijkverpleegkundige moet een regierol spelen in de ouderenzorg aan huis. Daar is iedereen het 

over eens. De Unie KBO heeft een jarenlange strijd achter de rug, met als uitkomst de terugkeer 

van de ‘ouderwetse’ wijkverpleegkundige. En onlangs nog hebben we geregeld dat het werk van 

de wijkverpleegkundige buiten het verplicht eigen risico valt. Zijn we nu tevreden? Bij lange niet! 

De wijkverpleegkundige vanaf 1 januari 2015 in ere herstellen is één. Maar zorgen dat er straks ook 

voldoende capaciteit is, is een andere. De Unie KBO krijgt nu al signalen dat ouderen straks geen zorg 

krijgen van een wijkverpleegkundige, domweg omdat zij niet beschikbaar is.  

Dat komt door een groot tekort aan hbo-verpleegkundigen, zowel op korte als de lange termijn. Ruim 

75% van alle verpleegkundigen zijn mbo-opgeleide verpleegkundigen. Ongeveer 20% van de 

zorgorganisaties heeft geen hbo-opgeleide verpleegkundigen in dienst. Meer dan de helft van de 

zorgaanbieders zegt moeite te hebben met het werven van hbo-opgeleide verpleegkundigen. 

Wachtlijsten en een patiëntenstop liggen op de loer. 

Ruim baan voor de wijkverpleegkundige                         

De integrale zorg aan kwetsbare ouderen thuis ligt door toedoen van het verwacht tekort aan 

wijkverpleegkundigen onder druk. Al in 2009 gaf staatssecretaris Bussemaker het startsein voor ruim 

baan voor de wijkverpleegkundigen. Wij hebben jaren aan een stuk gelobbyd voor voldoende hoog 

opgeleide wijkverpleegkundigen. Nu moeten we constateren dat één van de belangrijkste 

voorwaarden om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen niet waargemaakt wordt. In roerige 

tijden bevindt de rots in de branding zich op hellend vlak. Een verontrustende zaak! 

 

Zorgbehoevende ouderen en mantelzorgers in grote verwarring  

De Unie KBO krijgt veel signalen binnen van ouderen en hun 

mantelzorgers die in totale verwarring zijn over hun situatie in 

2015. Veelal echtparen waarbij de ene partner zorgt voor de 

ander. Vaak willen deze mensen bij elkaar blijven en thuis 
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blijven wonen. Maar kan dit nog? Is dit te betalen? En waar moeten ze terecht voor informatie, 

hulp en zorg?  

Hulpbehoevende senioren verkeren in verwarring over hun situatie vanaf 2015. Overheid en zorgkantoren 

hebben besloten om geen nadere informatie te geven aan thuiswonende ouderen met zorgindicatie (voor 

verblijf). Zorgorganisaties waar ouderen te rade gaan weten het ook niet.  

 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Vragen die wij vaak horen, zijn: ‘Kan ik volgend jaar nog een beroep 

doen op dezelfde zorgverleners?’, ‘Wat moet ik volgend jaar betalen?’, ‘Kan ik nog rekenen op wijkverpleging 

gezien de grote tekorten?’ Helemaal lastig is het als mensen een indicatie krijgen voor verblijf. Wat betekent dit 

voor hun wens om thuis samen oud te worden? Als ze opname weigeren, vervalt dan hun recht op zorg of 

geld? Ouderen willen weten waar ze aan toe zijn!”  

 

Technisch en onduidelijk  

De informatievoorziening is belabberd. De boodschap van de overheid te positief. Informatiepunten van de 

overheid kunnen niet alle vragen wegnemen, omdat wetgeving nog niet is uitgekristalliseerd. Ook worden vaak 

technische termen als ‘overgangsrecht’ gebruikt, waar zelfs hoogopgeleide ouderen niet mee uit de voeten 

kunnen voor hun persoonlijke situatie.  

 

Zware wissel  

“De Unie KBO constateert dat de onzekerheden een zware wissel trekken op met name de oudere 

mantelzorgers. Dat is zeer kwalijk gezien alle veranderingen in de zorg. Is dit hoe de samenleving met 

kwetsbare ouderen wil omgaan?”, vraagt Manon Vanderkaa zich af. De Unie KBO vindt van niet en strijdt 

onvermoeibaar voor betere zorg, betere informatievoorziening en betere aansluiting van de zorg (juist in deze 

tijden van bezuinigingen!) op de wensen en mogelijkheden van ouderen zelf.  

 

Mantelzorgwoning betaalbaar en seniorvriendelijk 

Een betaalbare, op maat gemaakte mantelzorgwoning die 

de combinatie van wonen en zorgen aantrekkelijker en 

eenvoudiger maakt. Dankzij het nieuwe woonzorgconcept 

Altijd Dichtbij wordt dit mogelijk. De Unie KBO is 

betrokken bij het concept als adviseur vanuit het 

ouderenperspectief.  

Nederland heeft een gebrek aan goede mantelzorgwoningen die passen bij de wensen van ouderen 

en hun kinderen. Broekbakema en Unie KBO willen ouderen en mantelzorgers helpen. Daarom 

ontwikkelden zij samen het woonzorgconcept Altijd Dichtbij. 

Van, voor en door ouderen                                 

De mantelzorgwoning bestaat uit een compacte module met alle basisvoorzieningen voor een 

eenpersoons(rolstoel)huishouden. De woning is eenvoudig te transporteren en kan binnen 24 uur op 

elke gewenste plek geplaatst worden, ook in een kleine tuin. Met hightech domotica kunnen allerlei 

services worden toegevoegd. Wensen van de gebruikers staan centraal; het inrichten en ontwerpen 

gebeurt met bewoners samen, in overeenstemming met het beschikbare budget. “Het is belangrijk 

dat zorgvernieuwingen samen met senioren plaatsvinden. Niet eerder zijn ouderen en mantelzorgers 
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zelf zo betrokken bij de ontwikkeling van een mantelzorgwoning”, aldus Manon Vanderkaa, directeur 

Unie KBO. 

 

OV-Chipkaart: Bert begrijpt er niets meer van 

De Tweede Kamer debatteerde recent over het openbaar 

vervoer en de OV-Chipkaart. De Unie KBO is van mening dat de 

OV-chipkaart in veel gevallen geen goed vervoerbewijs is. Neem 

nu 'Bert', die snapt er allemaal niets meer van.  

 

'Alle treinreizigers checken in en uit', zo beweert de NS in haar campagnes. Maar dat geldt niet voor 

Bert, hij wordt beboet omdat hij nu ‘zwart’ reist. Bert heeft beginnende alzheimer en daarom 

vergeet hij nogal eens wat. Tot voor kort kon Bert gewoon reizen met een retourtje. Dat kaartje was 

keurig betaald en daarmee hoefde hij niet in- of uit te checken. Bert gebruikt nu de eenmalige OV-

chipkaart. Wederom keurig betaald, maar Bert moet nu wel in- en uitchecken. Anders is de kaart niet 

geldig. En dat vergeet Bert, dus nu reist hij zwart. En loopt hij kans op een boete.  

Bert is virtueel, maar wel gebaseerd op echte klachten die wij binnen krijgen. Wij pleiten daarom 

onvermoeibaar in onze belangenbehartiging richting NS en Ministerie voor vervoer, 

vervoersbewijzen en reizigersinformatie die geschikt zijn voor álle reizigers. Ook voor ouderen, of ze 

nu lijken op Bert of niet. 

• Lees hier ons pleidooi naar de Kamer en meer informatie over het OV. 

 

Blauwe enveloppe verdwijnt, digitale 

postbezorger verschijnt? 

Het verdwijnen van de blauwe enveloppe kwam in het nieuws . 

Dit is een gevolg van het Belastingdienst-plan om voortaan bij 

iedere brief van hun kant een verzoek te doen aan de burger om 

zijn account op Mijnoverheid.nl te activeren. Maar kan iedereen 

dat? 

De Belastingdienst neemt een voorschot op de wet Elektronisch Berichten Verkeer (EBV), waardoor 

alle communicatie tussen Belastingdienst en burgers enkel en alleen digitaal mogelijk wordt. 

De Unie KBO vindt dit ontoelaatbaar. Er zijn immers nog te veel niet-digivaardigen, waaronder veel 

senioren, in ons land. Niet alleen de vaardigheid, ook het gebruik van internet onder senioren is nog 

laag. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 25% van alle senioren van 65 tot 75 jaar en 60% van alle 

senioren vanaf 75 jaar geen internet gebruiken. Dit zijn respectievelijk 530.000 en 422.000 senioren. 
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Al die senioren zouden dus, als de blauwe enveloppe verdwijnt, geen post meer van de 

Belastingdienst kunnen ontvangen.  

Digitale communicatie is prima, maar alleen als de ontvanger het ook daadwerkelijk kan ontvangen. 

De Unie KBO heeft dan ook gepleit voor het vooralsnog handhaven van de papieren communicatie 

en het realiseren van een vangnet DigiD voor niet-digivaardigen. Zo’n vangnet helpt niet-

digivaardigen bij het ontvangen van de digitale post van de Belastingdienst door de inzet van 

invulhulpen van de ouderenorganisaties. Zij worden daarmee digitale postbezorgers. Zij halen de 

berichten uit de digitale berichtenbox en brengen de post bij de niet-digivaardigen aan huis. 

Binnenkort maken wij hier meer over bekend. 

 

Digitale cursus Veilig Wonen 

 

 

Uw huis veel veiliger maken. Dat kan met de nieuwe 

digitale cursus van de Unie KBO. Thuis, vanaf de bank met 

de tablet in de hand of aan tafel achter uw laptop, kunt u 

de cursus volgen. Dat is dus zowel relaxed als leerzaam.  

 

Vanaf 17 november kunt u hiermee aan de slag. Wij 

ontwikkelden deze cursus samen met het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en het Verbond voor Verzekeraars.  

 

 

In de cursus komen de onderwerpen babbeltrucs, woninginbraken- en overvallen en brand aan de 

orde. U kunt zelf nagaan hoe het is gesteld met de veiligheid in en rond uw huis. U beantwoordt 

vragen en krijgt advies op maat. De cursus is uitgebreid getest met ouderen zodat wij zeker weten 

dat alles duidelijk is voor u. Eind van de maand treedt de Unie KBO met de samenwerkingspartners 

naar buiten om de training actief te promoten. U hoort er ongetwijfeld meer over.  

 

 
 

• Wilt u meer weten over het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Klik op www.politiekeurmerk.nl 

• Klik hier voor informatie over een gratis huisbezoek van de KBO en advies op maat  

 

Ouderen en alcohol: probleem steeds zichtbaarder 

Wist u dit? 55-plussers maken 24% uit van de verslavingszorg.  

De Unie KBO wordt vaak benaderd over ouderen en alcohol. 

Afgelopen week werden we geïnterviewd door de regionale kranten 

en radio. Het taboe wordt doorbroken. En dat is nodig ook. 
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Het aantal alcoholverslaafden in de verslavingszorg daalt, maar het aandeel ouderen die kampen met 

een alcoholprobleem is de afgelopen tien jaar gestegen. Dat concluderen het Trimbos Instituut en 

Hogeschool Windesheim na analyse van cliëntgegevens. De stijging is al zichtbaar vanaf 55 jaar, maar 

is het grootste bij senioren boven de 60 jaar.  

Voornaamste oorzaken voor de stijging onder ouderen is gewoontegedrag in combinatie met vrije 

tijd en relatief meer besteedbaar budget. Ouderen hebben de carrière en gezinsvorming achter zich 

gelaten. Ze zijn vaker in de gelegenheid om te drinken en het is ook vaker sociaal geaccepteerd. 

De Unie KBO heeft een aantal jaren voorlichting gegeven rond het thema, onder de noemer ‘het 

eeuwige weekend’. We schreven erover in ons ledenblad Nestor. Samen met Omroep Brabant en 

zorgorganisaties maakten we een tv-serie, waarin ouderen zelf vertellen over hun alcoholverslaving 

en hoe ze die de baas zijn geworden. De afleveringen gaan over thema’s als pensioen, de omgeving, 

zorg en hulpverlening, verlies en rouw, gezondheid en zingeving aan vrije tijd. De serie is nog altijd 

actueel. Wilt u deze serie terugkijken? Dat kan online via onze website. 

Alcohol en vallen 

Uit onderzoek blijkt dat ouderen banger zijn om overvallen te worden dan om te vallen. Dit blijkt uit 

een groot veiligheidsonderzoek onder ruim 700 senioren, uitgevoerd in opdracht van 

seniorenorganisatie Unie KBO. Terwijl er jaarlijks 2500 ouderen overlijden doordat zij ten val komen. 

Daarnaast belandden er ook nog 84.000 65-plussers op de EHBO door een val. Wanneer alcohol een 

belangrijke rol speelt in het leven van de oudere, maakt dat de kans op vallen alleen maar groter. Te 

veel alcohol is niet gezond voor lichaam en geest en bovendien neemt de kans op ongelukkig vallen 

toe. Wilt u lezen hoe u vallen kunt voorkomen? Klik dan hier.  

Bent u of kent u iemand met een alcohol-afhankelijkheid, neemt dan contact op met uw huisarts. 

 

 

Veiligheidsadviseur wordt celebrity 
 

De KBO veiligheidsadviseur Frans Brinkman is in zijn nopjes 

met alle media-aandacht die hij krijgt. Niet omdat hij zelf 

zo nodig telkens in het nieuws wil maar wel omdat het 

onderwerp veiligheid leeft.  

 

Zo was Frans afgelopen week twee maal te horen op radio 

M van RTV Utrecht: op 24 oktober in het programma 

Utrecht is Wakker. En op 29 oktober bij het 

lunchprogramma van Connie Kraaijenveld.  

 

 

 

“Het geeft een goed gevoel om de Unie KBO en het project veiligheid onder de aandacht te 

brengen”, aldus Frans. “Mijn belangrijkste boodschap was en is telkens weer dat ouderen zich 

bewust moeten worden van mogelijke risico’s die zij lopen als het gaat om hun eigen veiligheid. Maar 

zij kunnen zelf maatregelen nemen om de risico’s zo laag mogelijk te houden!” De komende weken is 

Frans nog druk met allerlei voorlichtingsbijeenkomsten. En wie weet, nog een interview hier en daar. 

 

Bijeenkomsten en bezoeken bij u? 

Jozette Aldenhoven, projectleider Veilig Thuis, meldt dat de voorlichtingsbijeenkomsten ook in 2015 

worden gegeven. Neemt u dit als afdeling zeker op in uw werkplan. De huisbezoeken lopen ook door 

in het nieuwe jaar. Goed om te weten! 

 

Frans Brinkman, Ivo Opstelten en Manon 

Vanderkaa 
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Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen óf wilt u dat één van de KBO-veiligheidsvoorlichters bij 

u thuis komt voor persoonlijk advies? Neemt u dan contact op met de Unie KBO, telefoon 073 - 612 

3475, of per e-mail via uniekbo@uniekbo.nl. 

 

 

Wie wordt Nestor van het Jaar 2014? 
 

Wie is de meest aansprekende en inspirerende persoon voor senioren in 

Nederland en mag het bronzen Nestor-uiltje in ontvangst nemen? De Nestor 

van het Jaar-verkiezing van de Unie KBO is van start gegaan!  

 

Onder een Nestor verstaan we iemand die zich sterk maakt voor ouderen in 

Nederland, die klaarstaat voor anderen met wijze raad of die een 

voorbeeldfunctie heeft.  

 

Dit jaar mogen voor het eerst alle senioren van Nederland meestemmen. Zij stemmen via de stemlijst 

in Nestor en het ledenblad van omroep MAX.  

 

Digitaal stemmen kan ook! Ga naar www.kbo.nl/nestor2014 

 

Eerder wonnen Jan Slagter en Erica Terpstra het bronzen Nestor-uiltje van kunstenaar Frans van 

Straaten. Op de stemlijst van 2014 staan onder andere prinses Beatrix, Frans Timmermans, Hannie 

van Leeuwen en Martine Bijl. Stemmers kunnen ook een eigen Nestor inbrengen.  

De uitslag wordt begin januari 2015 bekend gemaakt. 

 

 

De zorg verandert: handige sites voor informatie en meer 

Onlangs ging de voorlichtingscampagne van de Rijksoverheid van start over de hervormingen van 

de langdurige zorg. ‘Nederland verandert. De zorg verandert mee’, is de campagnetitel. De Unie 

KBO doet mee, via koepel CSO. Ouderen kunnen online veel informatie vinden. 

Nederlanders worden geïnformeerd over de komende veranderingen via radio, televisie en kranten. 

Bij de campagne hoort de website www.dezorgverandertmee.nl. Het geeft een overzicht van de 

belangrijkste wijzigingen en tips om de eigen zorg goed te regelen. Ook worden veelvoorkomende 

misverstanden opgehelderd.  

Zorgprofessionals hebben een eigen deel op de website: dezorgverandertmee.nl/zorgprofessionals. 

Zij kunnen ook terecht op hervorminglangdurigezorg.nl. 

Mensen die zorg ontvangen en willen weten wat er in hun specifieke situatie gaat veranderen 

kunnen terecht op www.hoeverandertmijnzorg.nl en www.regelhulp.nl.  

Aan de website hoeverandertmijnzorg.nl  is een telefonische helpdesk verbonden, waar u van 

maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur terecht kunt met vragen. Het (gratis) telefoonnummer is: 

0800 0126.  

Hoe zijn wij hierbij betrokken? De Unie KBO heeft samen met andere ouderenorganisaties binnen de 

koepel CSO meegedacht over de website hoeverandertmijnzorg.nl 
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Meerderheid van de ouderen: ‘Kinderen krijgen het slechter’ 

Volgens 65% van de senioren gaan hun kinderen slechtere tijden tegemoet. Bijna negen van de tien senioren 

maken zich wel eens zorgen over die toekomst. Ze zijn vooral bang voor de vergroting van de kloof tussen 

arm en rijk. Dat blijkt uit het Nestoronderzoek Wie zijn wij? onder 65-plussers door de Unie KBO.  

U kon er alles over lezen in de Nestor van november en ook de landelijke en regionale kranten waren 

geïnteresseerd in de conclusies van ons onderzoek. Senioren vinden dat hun leven sterk verschilt van de 

generatie van hun kinderen, vooral wat vrijheid en respect betreft. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De 

nieuwe generatie ouderen kent minder verschillen tussen man en vrouw. Ze hebben ook veel meer 

ontplooiingsmogelijkheden dan vroeger. Wel denken ze dat de leeftijdsgroepen ná hen het niet gemakkelijk 

gaan krijgen.” Een grote meerderheid denkt dat hun kinderen een slechtere tijd tegemoet gaan. Ze zijn somber 

over de toenemende tweedeling, de gevolgen van terrorisme, milieuvervuiling en criminaliteit.  

  

Vooral ook dankbaar  

Ouderen hebben duizend gezichten, zo blijkt uit het grote onderzoek ‘Wie zijn wij’. Dé oudere bestaat niet, 

maar de Unie KBO ontdekte toch ook gezamenlijke kenmerken van de oudere generatie. “Uit het onderzoek 

blijkt dat senioren van nu vooral dankbaar zijn. Na een leven van moeten, werken en zorgen, is er nu de vrijheid 

en ruimte om te genieten”, aldus Manon Vanderkaa. 

 

Unie KBO in de media  

De Unie KBO kwam ook in de maand oktober volop in het nieuws!  

Onze inspanningen en standpunten vonden hun weg naar onder andere 

Trouw, het Algemeen Dagblad, het Nederlands Dagblad en het 

Reformatorisch Dagblad.  

Maar ook de regionale pers zoals het Brabants Dagblad, TRV Oost, de Stentor en het Friesch Dagblad 

besteedden aandacht aan onze belangenbehartiging. En dat gold ook voor de radio en tijdschriften 

als Plus en Max Magazine. 

Voor een volledige lijst van onze publiciteit tot en met oktober 2014, klik hier. 

 

Bent u het luisterend oor voor ouderen met zorg? 

 

Ouderen hebben veel zorgen rond de zorg. Bij wie kunnen ze 

terecht? Bij ons! Op 1 december gaat het Meldpunt Ouderenzorg 

van start: een initiatief van Omroep Max, Unie KBO en PCOB. 

Mensen kunnen via telefoon en website melding maken van 

gevolgen van de veranderingen in de zorg. Binnenkort vertellen wij 

u er alles over. Voor ons team zoeken we nu al vrijwilligers. 
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Het team van vrijwilligers neemt de meldingen aan en registreert deze. De resultaten van het 

meldpunt nemen we mee in onze landelijke belangenbehartiging voor senioren. Wij delen uw zorg! 

De vrijwilligers van ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg zijn enthousiast en hebben interesse in de 

ontwikkelingen op het gebied van zorg. Bent u één van hen? 

Gevraagde kwaliteiten: 

- kennis van ontwikkelingen in de zorg, 

of de kennis snel eigen kunnen maken 

- ervaring met telefoonwerk 

- een goede telefoonstem 

- ervaring met het werken met 

computers, Word, internet en e-mail 

- goed kunnen samenwerken 

- minimaal 2 uren per week 

beschikbaar (10:00 –12:00 uur),  

in december 2014 (vanaf 8 december) 

en januari, februari en maart 2015 

 

Wij bieden: vergoeding reiskosten, een gezellig team en een inwerkbijeenkomst eind november  

Praktische informatie 

- De telefoonlijnen zijn alle werkdagen 

geopend tussen 10:00 en 12:00 uur. 

- Op 28 november en 1 december 

wordt in tv-programma’s van Omroep 

Max het Nationaal Meldpunt 

Ouderenzorg aangekondigd. 

- Het vrijwilligersteam start 8 

december met het aannemen van 

telefoontjes. 

- Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

zal t/m maart 2015 geopend blijven. 

- Het telefoonteam werkt in Den Bosch 

op het adres Julianaplein 2 (dicht bij 

het Centraal Station in Den Bosch).  

 

Belangstelling? Neem contact op met Janneke v.d. Hoek, tel. 073 – 6123475 of jvdhoek@uniekbo.nl 

 

Collectieve KBO-zorg verzekering: voordelen groter dan ooit! 
 

Over een paar weken is het weer zover: dan maken 

zorgverzekeraars hun nieuwe pakketten en premies 

bekend. We geven u goede redenen om over te stappen 

naar onze collectieve zorgverzekering. 

 

De KBO-collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea geeft u de nodige kortingen en een 

eigen (gratis) aanvullend pakket. Dit zijn de voordelen voor u op een rij: 

- 7,5% korting op de basisverzekering. 

- 10% korting op álle aanvullende verzekeringen inclusief de tandartsverzekeringen. 

- 20% korting op het Extra Vitaal pakket. 

- Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering ontvangt u gratis het Extra Aanvullend 50 

Plus pakket met veel extra’s op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. 

 

In Nestor leest u meer over het aanbod. En de decemberuitgave van Nestor bevat een speciale 

bijlage met alle mogelijkheden en voordelen. Zo kunt u weloverwogen overstappen.  
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Groepsvoorlichting 

Wilt u als KBO-afdeling een gratis groepsvoorlichting over het collectieve aanbod en de vele 

veranderingen binnen zorg? Dat kan. Neem daarvoor contact op met Marcel Woudman van Zilveren Kruis 

Achmea via marcel.woudman@achmea.nl of nummer 06 – 206 13550. De ervaring leert dat – inclusief 

interactie met de zaal –ongeveer anderhalf uur over de zorgverzekering gesproken wordt.  

Afdelingen zorgen zelf voor een beamer, projectiescherm en een microfoon. Het minimum aantal 

deelnemers is 50 personen. De voorlichting wordt gegeven van medio november tot eind december 2014.  

 

 

Speel het KBO spel ‘hier zijn we’!  

Zingevingsvragen zijn van alle tijden en alle gezindten. Gesprekken 

hierover ook. Soms is een hulpmiddel hierbij meer dan welkom. Het 

spel ‘Hier zijn we’ is zo’n hulpmiddel. Misschien iets voor uw KBO? Het 

is heel geschikt voor een (Kerst-)ontmoeting. 

Op een speelse manier zorgt ’Hier zijn we’ voor waardevolle 

ontmoetingen, voor verbinding en inspiratie.  

Creatief en eigentijds worden levensvragen en traditie bij elkaar gebracht. Het spel daagt de 

deelnemers uit om samen op zoek te gaan naar het goede leven. Of liever: naar wat de deelnemers 

daar al over weten en hebben ervaren. 

De Unie KBO ontwikkelde het spel met theoloog en journalist Arjan Broers. Hij onderzocht wat nu 

typisch KBO is en kwam (onder meer) uit op ‘het leven vieren’. Verdriet en vreugde worden immers 

samen gevierd en KBO-ers hechten aan rituelen. Daarom is gekozen om oude wijsheden te verbinden 

met de hedendaagse zoektocht naar zingeving. Arjan Broers vertaalde dit naar het spel.  

Het spel ‘hier zijn we’ wordt gespeeld aan een grote tafel, met een groepje van vier, vijf of zes 

personen. Iedereen krijgt een aantal vraagkaartjes. Eén van de deelnemers krijgt de rol van 

spelleider. De speeltijd bedraagt zo’n 45 minuten.  

Het spel kost € 15,- (inclusief verzendkosten). KBO-afdelingen betalen slechts € 12,50. 

• Wilt u het spel bestellen voor uw KBO of voor uzelf? Maak het bedrag over op IBAN NL07 INGB 

00000 76233 t.n.v. Unie KBO, 's-Hertogenbosch. Vermeld naam, adres en de bestelcode G17. 

Zodra het bedrag ontvangen is wordt de bestelling verzonden. 


