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#KBOgeld 

• Ons protest: “wij willen koopkracht!” 

• Uitstel Belastingplan 2015 gevraagd 

• Afschaffing tegemoetkoming Wtcg 

 

#KBOdigitaal 

• Adviesaanvraag NS-Keuzedagen NS: 

ons protest vindt gehoor 

• Word lid van ons KBO-Panel! 

 #KBOthuis 

• Unie KBO: opinie over ouderenzorg 

• Meldpunt Ouderenzorg goed van start 

• Betere regels voor mantelzorgwoning 

 

#KBOveilig 

• Toegenomen geweld tegen ouderen 

• Na Veilig Thuis nu Veilig Buiten 

• Kaarsen in huis? Let op brandgevaar! 

 

  

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 12, jaargang 1 – 9 december 2014 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws  

• Topmaand november: KBO in de media 

• Campagne ‘Ouderen in veilige handen’ loopt door 

• Wat is uw wens voor 2015? Teken onze digitale KBO-kerstboom 

Verenigingsnieuws        
• Nestor van het jaar, stemmen kan nog tot 20 december 

• Collectieve KBO-zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea zeer gewild 

• Informatiekaart over cliëntondersteuning, handig voor uw KBO-afdeling  

• Ideaal voor onder de Kerstboom: het KBO-spel ‘hier zijn we’! 

 

Dit is de 12
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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 OUDEREN IN DEN HAAG: WIJ WILLEN KOOPKRACHT - NU! 
 

Als onderzoeken en Kamerbrieven politici niet (meer) overtuigen 

van de schrikbarende koopkrachtdaling van ouderen, dan moeten 

we maar de straat op. En dat deden we: de ouderenorganisaties en 

vakbond FNV sloegen de handen ineen. We pikken het niet langer!  

 

Op dinsdag 2 december kwamen 500 ouderen samen in de Nieuwe Kerk in Den Haag om te 

protesteren tegen het nieuwe Financieel Toetsingskader voor pensioenen (nFTK). En met succes! 

Onze lobby droeg bij aan uitstel van het debat over het nFTK tot half januari. Ton Heerts van de FNV 

voorspelde daarmee dat de behandeling - vlak voor de verkiezingen van maart - heel moeilijk ging 

worden. Bemoedigend! 

Oud en jong protesteerden samen tegen de pensioenregels die 

slecht uitpakken voor alle generaties. Ouderen hebben het 

daarbij dubbel moeilijk, omdat bezuinigingen hen extra raken. 

Namens CSO Ouderenorganisaties sprak Jaap van der Spek. Hij 

vertelde dat ouderen door hun vrijwilligerswerk een enorme 

bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar juist nu 

veranderingen grote gevolgen gaan hebben voor ouderen, 

worden ze nauwelijks gehoord door de politiek. 

 

Na de toespraken gingen alle ouderen op pad richting Eerste 

Kamer. Daar werd een petitie met vele duizenden 

handtekeningen overhandigd aan politici uit de Eerste én 

Tweede Kamer. Uit de nieuwsberichten op radio en televisie 

en in de kranten blijkt dat pensioenen en koopkracht op 

ieders netvlies staan. Onze oproep vond weerklank bij de 

aanwezige politici: “bescherm de koopkracht van ouderen 

bij de stapeling van bezuinigingen en hervormingen!” 

 

UITSTEL BELASTINGPLAN 2015 GEVRAAGD 
 

Ouderenorganisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan om niet in te stemmen met het 

Belastingplan 2015. De regering wil vanaf 2016 de ouderentoeslag afschaffen en de ouderenkorting 

versoberen. Pas in het najaar van 2015 zijn de koopkrachteffecten bekend van alle 

regeringsmaatregelen voor 2016. Met die koopkracht is het voor velen juist al zo beroerd gesteld. 

We vragen het de Senaat met klem: stel de behandeling uit! 

 

Het Belastingplan 2015 stelt twee maatregelen voor die pas in 2016 in werking treden: afschaffing 

ouderentoeslag en versobering ouderenkorting.  

Deze twee maatregelen hebben in 2016 grote effecten op de koopkracht van senioren. Het 
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afschaffen van de ouderentoeslag en het versoberen van de ouderenkorting zijn als maatregelen 

ingevoerd ter compensatie voor de nadelige effecten van belastingmaatregelen voor ouderen. Maar 

nu heeft het voorstel van de regering tot gevolg dat ouderen in een slechtere positie komen dan de 

overige belastingplichtigen 

 

Lage inkomens de klos 

De in het Belastingplan 2015 voorgestelde maatregelen treffen vooral ouderen met een laag 

inkomen. Door het afschaffen van de ouderentoeslag worden deze ouderen dubbel gepakt. Zij 

moeten meer vermogensbelasting betalen. De verhoging van het verzamelinkomen leidt tot een 

lagere huur- en zorgtoeslag en tot hogere eigen bijdragen. Ook de ouderenkorting is van belang voor 

ouderen met een lager inkomen. Zij hebben nu nog meer recht op een hogere ouderenkorting en 

hebben dus meer last van de voorgestelde versobering.  

 

Wij dringen er bij de Eerste Kamer met een brief op aan om eventuele beslissingen over deze 

maatregelen pas te nemen in het najaar van 2015, omdat dan ook de koopkrachtplaatjes voor 2016 

bekend zijn.  

 

• Lees de brief op de website van CSO Ouderenorganisaties 
 

 
INFORMATIE AFSCHAFFING ALGEMENE TEGEMOETKOMING 
WTCG 

 

De algemene tegemoetkoming Wtcg is een financiële tegemoetkoming voor 

extra kosten bij een chronische ziekte of handicap. Deze tegemoetkoming is 

helaas afgeschaft. Met dit korte artikel informeren we u.  

Komt u in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 

(tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)? Deze wordt u eind 

2014/begin 2015 voor het laatst uitbetaald. Uw gemeente krijgt in plaats van de Wtcg een budget 

voor gemeentelijk maatwerk voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming op basis van 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Geef uw gegevens door! 

Gemeenten weten nu nog niet welke inwoners in aanmerking kwamen voor deze algemene 

tegemoetkoming Wtcg. Alle klanten die dit jaar de algemene tegemoetkoming over 2013 ontvangen, 

krijgen daarom een brief van het CAK met een antwoordkaart. Met deze antwoordkaart geeft u het 

CAK toestemming om uw Burgerservicenummer, geboortedatum en naam door te geven aan uw 

gemeente. U kunt de antwoordkaart binnen 6 weken terugsturen. De gemeenten kunnen u 

vervolgens informeren over hun beleid voor u, inclusief de financiële tegemoetkomingen. 

De Wtcg-regeling is per 1 januari 2014 al afgeschaft. De algemene tegemoetkoming over 2013 is de 

laatste die aan u wordt uitbetaald. De beschikkingen over 2013 zijn aan u verstuurd, uiterlijk in 

november 2014. De betaling volgt eind 2014, met  mogelijk een uitloop naar begin 2015.  

• Wilt u meer weten? Kijkt u op www.hetcak.nl of www.wtcg.info. 
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UNIE KBO HEEFT HELDERE OPINIE OVER OUDERENZORG  
 

De Unie KBO mengde zich vorige week nadrukkelijk in het debat over de 

kwaliteit van het verzorgings- en verpleeghuis. Dat leverde krantenkoppen 

op als “luister naar de ouderen om te weten hoe het gaat” en “genoeg 

gepraat, sluit slechte verpleeghuizen”.  

Dit zijn citaten van Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa, die niets aan 

duidelijk te wensen overlaten.  

 

In een opinieartikel dat in diverse regionale kranten verscheen, benadrukt de Unie KBO dat de vraag 

naar waardige zware ouderenzorg toeneemt, terwijl het aanbod achter blijft. “Wilt u weten of het 

verpleeghuis slecht functioneert? Vraag het de bewoners en hun naasten”, zo stelt Manon 

Vanderkaa. Via Twitter kwam veel bijval. 

De Unie KBO is voorstander van een verplicht, jaarlijks tevredenheidsonderzoek, inclusief 

verbeteracties. Ouderen zelf en hun familie moeten hierbij de graadmeter zijn.  

• Lees hier het hele opinieartikel van de Unie KBO 

 

NATIONAAL MELDPUNT OUDERENZORG VOORTVAREND 
VAN START 

 

De Unie KBO, PCOB en Omroep MAX 

lanceerden op 1 december het Nationaal 

Meldpunt Ouderenzorg. De belangstelling was 

direct al groot. 

TV, radio, kranten en vele nieuwssites maakten melding van dit unieke initiatief. Ook op Twitter en 

Facebook was er veel beweging waarneembaar. En dat is logisch. De grote hervormingen in de 

ouderenzorg vragen om goede begeleiding. Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de 

zorg én zorgverleners kunnen bij het meldpunt aangeven hoe de veranderingen een positief of 

negatief effect hebben op het dagelijks leven.  

 

Dat gebeurt volop! Alleen al de eerste dagen kwamen er meer dan 200 meldingen binnen. De 

meldingen zullen vanaf nu continue worden gebruikt in onze belangenbehartiging richting Den Haag, 

gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Binnenkort meer hierover. 

• Tot 1 april 2015kunt u uw melding doen via www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl  

Mensen zonder internettoegang kunnen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 

nummer 0800 - 22 55 624. Ook op Twitter (#Meldouderenzorg) en Facebook kunt u meepraten. 
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UNIE KBO ‘BIJNA TEVREDEN’ MET NIEUWE REGELS 
MANTELZORGWONING 

 

Onlangs heeft het Rijk nieuwe regels voor plaatsing van 

mantelzorgwoningen vastgesteld. Deze regels betekenen dat nu 

meestal geen bouwvergunning meer nodig is. De Unie KBO 

oefende actief invloed uit op de inhoud van de nieuwe regels. 

Maar helemaal tevreden zijn we nog niet. 

Zolang de betrokken familie kan aantonen dat er sprake is van mantelzorg, geldt de nieuwe 

vergunningsvrijheid. Vervalt de mantelzorg echter, bijvoorbeeld door overlijden van de bewoner, dan 

vervalt ook de grond voor vergunningsvrijstelling. De mantelzorgwoning moet dan verwijderd 

worden. De nieuwe regels gelden ook voor verbouwde schuren of garages. Deze moeten dan in oude 

staat worden teruggebracht, met alle kapitaalvernietiging van dien.  

Verplaatsbaar  

De Unie KBO pleit dan ook voor verplaatsbare mantelzorgwoningen van hoge kwaliteit. Deze 

woningen kunnen na gebruik tegen goede prijzen verkocht worden en in een volgende tuin voor 

volgende gebruikers geplaatst worden. Er zijn diverse organisaties die families helpen met alle zaken 

die te maken hebben met de plaatsing van een mantelzorgwoning. Bovendien ontwikkelde de Unie 

KBO, samen met het Rotterdamse architectenbureau BroekBakema, een uniek concept rondom een 

mantelzorgwoning voor en door ouderen. Dat is hoe wij de toekomst zien. 

• Kijk voor onze ideale mantelzorgwoning op www.altijd-dichtbij.nl 

ADVIESAANVRAAG KEUZEDAGEN: GEHOOR AAN PROTEST 
 

De Keuzedagen van de NS zijn voor veel senioren een prettige 

aanvulling op hun bestaande voordeelurenabonnement. Sinds juli 

2013 is deze vorm van reizen verchipt, na lang en fel verzet van de 

Unie KBO. Uit een recente adviesaanvraag van de NS kunnen we 

voorzichtig opmaken dat ons protest gehoor krijgt. 

Op 17 juli 2013 zijn de keuzedagen voor treinreizen van 60Plussers verchipt. De Unie KBO en andere 

belangenorganisaties adviseerden de NS destijds om niet tot digitalisering van de Keuzedagen over te 

gaan. Een van de redenen  om tegen digitalisering te adviseren, was het ontbreken van directe 

zichtbaarheid van een geldig vervoersbewijs. Het besluit van NS om toch te gaan verchippen, baarde 

de belangenorganisaties grote zorgen. 

 

Het wantrouwen bleek terecht: het regende klachten bij ouderenorganisatie Unie KBO en 

reizigersvereniging Rover. Gebruikers liepen -en lopen- met grote regelmaat tegen problemen op.  

Veel voorkomende problemen: Keuzedagen die op een ongewenst tijdstip plots geactiveerd worden 

en voor ouderen die slechtziend zijn levert het bedienen van de kaartautomaat veel problemen op. 

De Unie KBO adviseerde NS begin dit jaar om naar betere oplossingen voor de Keuzedagen te 

zoeken. 
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Onze lobby heeft resultaat. Afgelopen week schreef de NS een adviesaanvraag aan de 

consumentenorganisaties. Hierin wordt om advies gevraagd over het voornemen toch een papieren 

variant van de Keuzedagen aan de houders van de Voordeelurenkaart aan te bieden. Wij zullen deze 

aanvraag op korte termijn bespreken en een advies uitbrengen. 

 

• Meer informatie over de Keuzedagen staat hier.  

WORD LID VAN HET KBO-PANEL! 
 

Met ons KBO-Panel kunnen wij de mening van senioren in 

kaart brengen. Daarmee komen wij goed beslagen ten ijs in 

de belangenbehartiging. 1100 leden gingen u voor; doet u 

ook mee? 

 

Veel thema’s van nu vragen om de mening van Nederlandse senioren: van geld tot zorg, van 

veiligheid tot vrije tijd. Ook in 2015 gaan we regelmatig onderzoek doen. Daarvoor zijn we op zoek 

naar nieuwe panelleden. Deelname kan zowel via uw computer of tablet, als per telefoon. 

Deelnemers ontvangen ongeveer zes keer per jaar per mail een uitnodiging om mee te doen. De 

resultaten ziet u terug in Nestor, op de KBO-website en steeds vaker ook in de landelijke media. 

Vertel het door! 

Bent u al lid en kent u vrienden, familieleden, buren of kennissen die hun mening kenbaar willen 

maken? Het hoeven niet per se KBO-leden te zijn. Ook niet-leden zijn van harte welkom bij ons panel. 

In het bijzonder zoeken we senioren van 80 jaar en ouder. 

• Aanmelden kan via www.kbo.nl/kbopanel of telefoon: 0900 – 821 21 83 (€10 ct/min). 

 

TOEGENOMEN GEWELD TEGEN OUDEREN  
VRAAGT ACTIE ÉN BETROKKENHEID!  
 

Het CBS maakte vorige week bekend dat het geweld, in de vorm 

van bedreiging en mishandeling, tegen ouderen toeneemt. 

Verontrustend, vindt de Unie KBO. Geweld in de openbare ruimte 

moet een halt worden toegeroepen. Manon Vanderkaa en Jan 

Brinkers schreven er een artikel over. 

Begin dit jaar nog bracht NS met de campagne ‘Handen af van onze 

collega’s!’ agressie en geweld tegen haar personeel onder de aandacht. Stations hingen vol met 

posters van geslagen NS-medewerkers. Zo wilde NS laten zien wat de impact is van agressie in het 

openbaar vervoer. Eind december 2012 gaf minister Opstelten het startschot van de Campagne 

Geweld tegen Hulpverleners. Hij vond het te gek voor woorden dat een campagne nodig was om 

geweld tegen politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel en elke andere functionaris met 

een publieke taak in te dammen. Maar hij constateerde: “helaas, het is nodig”.  
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#kboveilig 

De CBS-cijfers geven aanleiding genoeg voor een campagne om geweld tegen ouderen te stoppen. 

Helaas is het nodig! Maar een campagne alleen is niet genoeg. De Unie KBO denkt dat voorlichting, 

training en informatie aan ouderen over hoe zij kunnen voorkomen om slachtoffer te worden van 

geweld, zeker een bijdrage leveren kan. De Unie KBO voert al een soortgelijk programma uit, met het 

ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarin ligt de nadruk onder meer op het voorkomen van 

woninginbraak en overvallen. Met het ministerie zal de Unie KBO overleggen of preventie van geweld 

tegen ouderen meegenomen kan worden.  

Oorzaak 

Ook voorlichting en training zijn niet genoeg. Volgens de Unie KBO moet daarnaast aandacht zijn 

voor de redenen van het toegenomen geweld. Hoogleraar Gabriël van den Brink wijst op de toename 

van het gevoel van eigenwaarde in de laatste decennia. Moderne burgers zijn mondiger en 

assertiever, de traditionele gezagsverhoudingen verdwijnen. Gevolg is echter ook dat de kans op 

krenkingen van de eigenwaarde meestijgt. De manier waarop iemand hierop reageert, verschilt 

enorm. Volgens Van den Brink zullen personen die zich sterk betrokken voelen bij anderen, minder 

onderhevig zijn aan ‘narcistische woede’, bedreigingen en mishandelingen. Het lijkt erop dat met het 

toenemen van een gevoel van eigenwaarde, de betrokkenheid bij anderen is afgenomen.  

Omzien naar elkaar 

De individualisering neemt toe, verenigingen en clubs staan onder druk, ontkerkelijking neemt toe en 

buurthuizen worden gesloten. De Unie KBO is van mening dat burgers en de overheid meer moeten 

investeren in betrokkenheid, in het omzien naar elkaar. Want juist die betrokkenheid kan een rol 

spelen bij het voorkomen van geweld. Een samenleving creëren die gebaseerd is op betrokkenheid, 

een samenleving waar mensen elkaar – geweldloos, uiteraard - kunnen treffen en vinden. 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO en Jan Brinkers, senior beleidsadviseur Unie KBO 

NA VEILIG THUIS NU VEILIG BUITEN 
 

Afgelopen jaar heeft de KBO u goed proberen te informeren over een 
Veilig Thuis.  
 
In 2015 volgt Veilig Buiten, met talloze tips waardoor u buiten de deur 
weerbaar bent. U kunt zich alvast aanmelden. 
 

 

Een veilig thuis hebben we gestimuleerd met een brochure vol veiligheidstips die in het juli-nummer 

van Nestor zat. En daarnaast vele artikelen in KBO-nieuws, Nestor en verspreid via Twitter. Met het 

CCV samen ontwikkelden we een online cursus. Wij hopen dat u hier veel aan heeft gehad. Een veilig 

thuis is tenslotte een basisbehoefte van iedereen.  

 

Volgend jaar gaan we ook aan de slag met Veilig Buiten! Op straat hebt u de omstandigheden niet 

volledig in de hand. Maar u kunt wel maatregelen nemen om met een krachtig gevoel over straat te 

gaan en overvallers weinig kans te geven. U krijgt van ons tips over veilig pinnen bij de geldautomaat 

en in de supermarkt en adviezen hoe tasjesroof en straatroof te voorkomen.  
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De presentatie is bijna klaar. Als u voldoende leden bij elkaar krijgt, dan komt één van onze 

voorlichters graag bij u langs.  

 

• Interesse? Meld u zich via uniekbo@uniekbo.nl 

 

 

KAARSEN EN GEZELLIGHEID IN HUIS? LET OP 
BRANDGEVAAR! 

 

Met de Kerst in zicht, halen we ook het vuur in huis. Let daarbij goed op uw 

veiligheid. Brand ontstaat vaak ongemerkt. Met kaarsen, uitgebreid koken en 

een druk huis kan het snel gaan… Let dus altijd goed op.  

Hier enkele tips om snel te handelen als het vuur tóch overslaat. 

Melders - Als u een gaskachel, geiser of open vuur in huis heeft, is een koolmonoxidemelder heel 

belangrijk. Om een brand snel op te merken, heeft u daarnaast minimaal 1 rookmelder nodig. Die 

hangt u in de gang of de hal. Heeft uw huis meerdere verdiepingen, hang dan op iedere verdieping 

een rookmelder. U koopt deze melders bij de bouwmarkt. 

Geen water bij vlam in pan - Slaat de vlam in de pan? Gebruik dan nooit water om te blussen. Het 

brandende vet spat uit de pan, dit kan brand veroorzaken. En u kunt zichzelf verwonden. Schuif een 

deksel van u af over de pan en laat die zitten tot het vuur gedoofd is. U kunt ook een kleine 

blusdeken gebruiken. Deze zijn te koop bij bouwmarkten of winkels met huishoudelijke apparatuur. 

Goede vluchtroute - Een brand gaat snel. U hebt weinig tijd om na te denken. Zorg dat u de route 

vanuit de kamers naar de buitendeur kent, ook in het donker. Bedenk ook een route voor als de trap 

en/of voordeur geblokkeerd is. Houd regelmatig een oefening en pas de routes aan als er iets aan de 

situatie is veranderd. 

Vaste sleutelplek - Het gebeurt helaas te vaak dat mensen niet wegkomen uit een brandend huis, 

omdat ze de sleutels niet kunnen vinden. Een vaste plek is van levensbelang! Controleer ook of u alle 

deuren snel kunt openen. 

 

• U vindt nog veel meer tips op www.uniekbo.nl/veilig-thuis/brand.html 

 

 

 

NOVEMBER 2014: DE KBO VOLOP IN DE MEDIA 
 

De maand november bracht de Unie KBO een ongekende hoeveelheid aan 

publiciteit. Dat is goed voor onze zichtbaarheid, verhoogt de 

attentiewaarde van onze vereniging en heeft bovendien een aanzuigende 

werking op nieuwe leden. Een tendens die we graag willen doorzetten. 
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Op onze site staat ons volledige mediaoverzicht. Hier een kleine greep uit de lange lijst:  

• 2 november: ons identiteitsonderzoek in Nederlands Dagblad 

• 3 november: Trouw plaatst een groot artikel over ons identiteitsonderzoek 

• 6 november: alle regionale kranten aandacht voor onze visie op ouderen en alcohol  

• 7 november: Manon Vanderkaa geïnterviewd door RKK Kruispunt Radio  

• 7 november: tv-programma Max Meldpunt over Nationaal Meldpunt Ouderenzorg 

• 13 november: PlusOnline behandelt onze kritiek op belastingplan 2015 

• 14 november: het Parool schrijft over ons onderzoek ‘ouderen en veiligheid’ 

• 17 november: de sites van NOS journaal, De Telegraaf en PowNews over 65+ alcoholgebruik  

• 19 november: EditieNL van RTL 4 interviewt Manon Vanderkaa over onveiligheid ouderen 

• 21 november: pleidooi Manon Vanderkaa betere kwaliteit verpleeghuis in regionale kranten 

• 22 november: actie compensatie koopkrachtverlies ouderen op diverse nieuws-sites 

• 28 november: in tv-programma MAX Meldpunt is Manon Vanderkaa te gast over zorg 

• 30 november: Pensioen Magazine noemt Unie KBO in artikel over pensioen en solidariteit 

 

 

CAMPAGNE ‘OUDEREN IN VEILIGE HANDEN’ LOOPT DOOR 
 

Rond ouderenmishandeling organiseerden de ouderenbonden al 500 bijeenkomsten. De Unie KBO 

alleen al 164! Dat betekent dat er 2500 ouderen zijn bereikt. Er is meer kennis en bewustwording 

nodig over dit onderwerp. De campagne gaat dus door. 

 

Ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en ANBO verzorgen al twee jaar, samen met het Ministerie 

van VWS, voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Afgelopen week was een 

bijeenkomst met alle betrokkenen om de campagne ‘Ouderen in veilige handen’ af te sluiten. 

Formeel was dit de afronding, maar natuurlijk houdt het niet op. Want meer kennis over 

ouderenmishandeling is nog steeds nodig.  

 

Ouderenmishandeling kan veel vormen aannemen: fysiek, psychisch, seksueel, financieel of 

emotioneel. Vaak is deze mishandeling het gevolg van ontspoorde (mantel)zorg, maar opzettelijke 

mishandeling komt ook voor. Ouderenorganisaties en overheid willen ouderenmishandeling met 

volle kracht bestrijden. Dat werpt zijn vruchten af: er worden meer meldingen gedaan. Het idee dat 

‘ouderenmishandeling bij ons niet voorkomt’ is wel achterhaald door het werk van onze voorlichters.  

 

Informeren én signaleren 

De Unie KBO gaat in 2015 verder. We motiveren bonden om de voorlichtingsbijeenkomsten te 

promoten naar hun afdelingen. Zodat nog meer mensen kennis nemen van dit pittige onderwerp. 

Daarnaast is er een trainingsmodule ontwikkeld voor vrijwilligers over het signaleren van 

ouderenmishandeling. Welke signalen bij slachtoffers én daders kunnen duiden op 

ouderenmishandeling? Deze trainingsmodule gaat dus nog een stap verder dan het informeren over 

het onderwerp en de bewustwording. De nieuwe training is bedoeld voor vrijwilligers van onze 

KBO’s. 

 

• Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Agnes van Balkom: avbalkom@uniekbo.nl 
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UW WENS IN ONZE DIGITALE KBO-KERSTBOOM! 
 

In de Nestor van december wensen ouderen over heel de wereld u iets moois 
toe. Wat is uw Kerstwens voor andere ouderen in Nederland en daarbuiten? 
Laat het ons weten via de digitale Kerstboom, of stuur een kaartje. 
 

De wereld heeft wensen nodig om het een plaats te laten zijn die voor iedereen 

waardevol is. De KBO-kerstboom is de plek waar u voor uw wens(en) voor het 

nieuwe jaar terecht kan. 

 

Laat ons uw wens of wensen weten en vul uw kerstwens in op www.nestorkerstwens.nl of via 

www.kbo.nl (klik op de kerstboom). Door op een kerstbal te klikken leest u ook direct wat anderen 

voor wens hebben achtergelaten. 

 

Geen internet? Geen probleem, stuur dan uw kerstwens op een kaart naar Unie KBO, postbus 325, 

5201 AH ’s-Hertogenbosch. De medewerkers van de Unie KBO wensen u en uw naasten alvast een 

zalig kerstfeest en een gezond Nieuwjaar! 

 

NESTOR VAN HET JAAR, STEMMEN KAN NOG  
TOT 20 DECEMBER 

 

Duizenden stemmen hebben we al binnen voor de Nestor van het Jaar. Hebben we 

uw keuze al gekregen? Stemmen kan nog tot 20 december. U maakt kans op een 

cadeaubon van 20 euro! 

 

Voorgaande jaren viel deze fraaie eer toe aan Jan Slagter (2012) en Erica Terpstra (2013). Welke 

bekende Nederlander ziet u als de meest aansprekende, meest inspirerende persoon voor senioren 

in Nederland? De gekozen Nestor ontvangt ons felbegeerde Nestor-uiltje.  

• Digitaal stemmen kan hier. 

 

 

COLLECTIEVE KBO-ZORGVERZEKERING ZEER GEWILD 
 

De collectieve KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea is zeer 

gewild. Al meer dan 2700 leden hebben een schriftelijk 

informatiepakket aangevraagd!  

Veel senioren bezoeken momenteel onze website www.kbo.nl voor meer informatie. Daarnaast 

melden zich bij ons dagelijks nieuwe leden aan in verband met deze exclusieve zorgverzekering. 
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De voornaamste KBO-voordelen: 

 

• 7,5% korting op de basisverzekering. 

• 10% korting op álle aanvullende verzekeringen, dus inclusief tandartsverzekeringen. 

• 20% korting op het Extra Vitaal pakket, Extra Sport en Extra Fit pakket. 

• Bij afsluiting van een aanvullende verzekering gratis Extra Aanvullend 50 Plus pakket met: 

- Vijf extra fysiotherapiebehandelingen. 

- Veel extra’s op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. 

- Een eenmalige vergoeding van € 20,- op het KBO-lidmaatschap. 

• 100% acceptatie voor basis- én aanvullende verzekering, ongeacht leeftijd of ziektehistorie. 

  

U kunt voor meer informatie terecht op de website www.zk.nl/kbo.  

Graag een persoonlijk advies? Bel dan met het speciale telefoonnummer 071 751 00 25, maandag 

t/m vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.  

 

 
INFORMATIEKAART CLIËNTONDERSTEUNING - HANDIG 
VOOR UW KBO-AFDELING 

  

Kort geleden is een Informatiekaart ‘cliëntondersteuning ouderen’ 

uitgegeven. Deze informatie is handig voor elke KBO-afdeling. Zeker 

ook omdat hierin de vrijwillige ouderenadviseurs worden genoemd! 

Het document kunt u gebruiken om vanuit uw afdeling de 

samenwerking met uw gemeente op te zoeken. 

 

Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen, ook als hun gezondheid verslechtert. Daardoor zullen 

steeds meer ouderen, met een steeds complexere problematiek, een beroep doen op 

cliëntondersteuning. De gemeente is wettelijk verplicht cliëntondersteuning beschikbaar te stellen. 

 

De Informatiekaart cliëntondersteuning ouderen geeft aanbevelingen, uitgangspunten en tips voor 

cliëntondersteuning aan oudere inwoners. Er staan voorbeelden van goed samenspel tussen formele 

en informele cliëntondersteuning. 

• De Informatiekaart cliëntondersteuning ouderen is een uitgave van het TransitieBureau 

Wmo (VWS/VNG), samengesteld door Movisie.  

De kaart is hier te vinden. 
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IDEAAL VOOR ONDER DE KERSTBOOM: 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.  

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. 

 


