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     #KBOdigitaal 

• Geldautomaten kleine kernen 

• NS Keuzedagen géén keuze voor de 

treinreiziger 

• Onderzoek: vliegen op late leeftijd 

 

 

 

 

          #KBOthuis 

• 7 voorwaarden om gezond thuis te 

blijven wonen 

• Aandacht voor ouderenhuisvesting 

• Medicijnbewaking moet beter 

 

 

     #KBOgeld 

• Mantelzorgboete: afstellen en 

knelpunten oplossen! 

• Dalende koopkracht ouderen 

• Belastinginvullers maken het verschil 

  

#KBOveilig 

• Senioren en veiligheid in Rotterdam: 

weerbaar tegen babbeltrucs 

• Huisbezoekers veiligheid gezocht! 

• Pinnen in de supermarkt 

 

 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 2, jaargang 1 - 10 juni 2014 

 

Verenigingszaken  

• Overheveling zorgtaken. KBO-afdelingen: let op uw zaak! 

• Gratis naar de 50PlusBeurs in september 

• Aanbod KBO-afdelingen voor de Passiespelen 

 

Meer nieuws 

• Alternatief voor PostNL Servicepunten en brievenbussen  

• Meimaand mediamaand voor de Unie KBO 

• Manon Vanderkaa: 'Werk aan ander beeld ouderen' 

 

 

Dit is de 2
e
 editie van KBO Nieuws, de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Unie KBO. Op de eerste editie 

kregen we veel positieve reacties. Ook ontvingen we tips ten aanzien van de leesbaarheid. Veel dank voor 

uw feedback; we hebben uw aanbevelingen zoveel mogelijk verwerkt.  

Blijf ons voorzien van uw mening! U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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Geldautomaten kleine kernen en landelijke gebieden 

 

 

Uit eerder onderzoek van de Unie KBO bleek dat er door senioren nog vaak met contant geld betaald 

wordt op de markt of bij de slager en groenteman. De afstand naar de geldautomaat vormt echter de 

belangrijkste reden om ontevreden over de geldautomaat te zijn.  

Nieuw onderzoek door Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar de Unie KBO deel 

van uitmaakt, wijst uit dat gebruikers tegenwoordig vooral last hebben van gebrekkige communicatie 

over de sluiting van geldautomaten. Het MOB doet aanbevelingen om de bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van geldautomaten te waarborgen. 

De ‘Tussenrapportage bereikbaarheid van geldautomaten’ beveelt aan, de nadruk te leggen op 

maatwerk in het plaatsingsbeleid, betere communicatie over opheffing van geldautomaten en meer 

publiciteit voor gemaakte MOB-afspraken over bereikbaarheid. Deze rapportage wordt aan de 

minister van Financiën aangeboden. Het MOB zal medio 2015 de bereikbaarheid opnieuw evalueren. 

Download hier de folder over bereikbaarheid van geldautomaten 

 

NS-keuzedagen géén keuze voor de reiziger 

  

De voordelige Keuzedagen die 60-plussers bij hun NS-abonnement kunnen aanschaffen, worden 

sinds augustus 2013 niet meer op papier aangeboden. Als product voor de OV-chipkaart wordt de 

Keuzedag opeens flink ingewikkeld in gebruik. Zo is deze digitale Keuzedag nog niet op ieder station 

beschikbaar. De diverse oplaadautomaten die er wel zijn, verschillen in gebruik. Informatie hierover 

wordt onvoldoende gegeven en ook stationspersoneel is vaak niet op de hoogte.  

De Unie KBO is tevreden met de toezegging van de 

banken om afspraken te maken over optimalisatie van 

geldautomaten in kleine kernen en landelijke gebieden. 

De -snelle- toename en de verbeterde toegankelijkheid 

van alternatieve betaalmethoden op steeds meer 

plaatsen is volgens de Unie KBO een positieve 

ontwikkeling. Toch blijft het noodzakelijk dat 

geldautomaten binnen een overbrugbare afstand 

aanwezig zijn. 

Het regent klachten bij ouderenorganisatie Unie KBO en 

reizigersvereniging Rover over de Keuzedagen voor 60-

plussers. Sinds NS deze kaartsoort alleen nog aanbiedt als 

product voor de OV-chipkaart lopen gebruikers 

regelmatig tegen problemen op. Beide organisaties willen 

snel een oplossing voor deze problemen. 
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Kruidvatkaartje  

De Unie KBO en Rover willen dat NS de keuzedagen ook gewoon op papier (al dan niet met chipje) 

aanbiedt en dat de reiziger zelf kan kiezen welk vervoersbewijs het beste past. Bijvoorbeeld door de 

Keuzedagen, net als het Kruidvatkaartje, aan te bieden als papieren kaartje met wegwerpchip.  

Een aanzienlijk deel van de 60-plussers voelt zich nog een vreemde in de digitale wereld van de OV-

chipkaart, veel van deze reizigers reizen juist daarom met papieren kaartjes. Sommigen haken af nu 

hun die mogelijkheid wordt ontnomen.  

 

Problemen  

Het meest voorkomende probleem is dat de Keuzedag op een ongewenst tijdstip geactiveerd wordt 

door de chipkaartapparatuur. Wanneer de reiziger probeert een andere bestelling op te laden, blijkt 

dan plots zijn Keuzedag “aangebroken”. Voor ouderen die slechtziend geworden zijn levert het 

bedienen van de kaartautomaat bovendien veel problemen op. Tot slot is de prijsverhoging van 

keuzedagen, maar liefst 75% sinds 1 april 2014, tegen het zere been van de reiziger.  

De Unie KBO en Rover hebben de klachten gebundeld en een analyse van de problemen aangeboden 

aan NS. Beide organisaties gaan de komende tijd met NS in gesprek om tot een klantvriendelijkere 

oplossing voor de Keuzedagen te komen.  

 

De organisaties hebben een aantal tips voor reizigers met keuzedagen op een rij gezet. De tips zijn 

ook telefonisch op te vragen bij de Unie KBO via telefoonnummer 073-6123475.  

 

Vliegen op late leeftijd: hoe gaat dat? 

De KBO signaleert steeds vaker dat senioren tot op hoge 

leeftijd gebruikmaken van het vliegtuig. De voorbereiding 

en het reizen zelf is in de loop der jaren enorm veranderd. 

Om vliegreizen op latere leeftijd goed mogelijk te maken, 

werkt de Unie KBO samen met AirFrance/KLM en 

vliegtuigbouwer Airbus mee aan het onderzoek van de 

universiteit Twente en Hamburg-Harburg.  

 

Digitalisering heeft ook bij het maken van vliegreizen zijn intrede gedaan. Vluchten worden steeds 

vaker via internet geboekt. Veel reisbureaus verdwijnen en boardingpassen dienen thuis geprint te 

worden en de wijze van inchecken en de bagageafhandeling zijn veranderd.  

Wat betekent dit voor senioren? AirFrance/KLM en Airbus bevragen senioren in Duitsland en in 

Nederland. Hierdoor kunnen ook internationaal oplossingen worden gevonden voor eventuele 

knelpunten.  

Wilt u uw vliegervaringen delen voor ons onderzoek? Vul dan de vragenlijst in; het vraagt ongeveer 

15 minuten van uw tijd. Met uw ervaringen kunnen vliegreizen seniorvriendelijker worden! 

• Link naar het onderzoek: https://de.surveymonkey.com/s/Y36QMGT  
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Gezond thuis blijven wonen: zeven voorwaarden van de Unie KBO  

 

In de beïnvloeding van de wetgeving (Wmo en Wlz) heeft de Unie KBO resultaten geboekt rond 

zeven voorwaarden om gezond thuis te blijven wonen.  

De Wmo wordt definitief ingevoerd op 1 januari 2015. De Tweede Kamer rondde op 24 april de 

behandeling van het wetsvoorstel af met de stemming over de ingediende moties en 

amendementen. Het resultaat is een flinke verbetering ten opzichte van eerste wetsvoorstel. 

De Unie KBO is blij dat er aan een aantal voorwaarden is voldaan waarmee ouderen langer gezond 

thuis kunnen blijven wonen. Daar hebben we flink voor gelobbyd! Op een aantal punten zijn we 

echter nog steeds niet gerust. Een overzicht: 

1. Wijkverpleegkundige krijgt de regie en blijft buiten het verplichte eigen risico 

Het kabinet investeert voortaan in sociale wijkteams die een link moeten leggen tussen het sociale 

en medische domein. Hierin speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke rol. Hier heeft de Unie 

KBO vijf jaar lang onafgebroken voor gestreden! Het wijkgerichte werken waarmee gemeenten al 

langer bezig zijn, wordt hiermee versterkt en voortgezet. Bovendien hebben we nu de toezegging dat 

de wijkverpleegkundige buiten het verplichte eigen risico blijft.  

2. Samenhangende eerstelijnszorg 

Het kabinet zet stevige ambities neer om samenhangende eerstelijnszorg voor ouderen mogelijk te 

maken. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schippers weten dat de 

huisartsenbekostiging wordt aangepast, juist met het oog op samenhangende zorg voor kwetsbare 

ouderen. De Unie KBO is ingenomen met dit signaal van de minister. 

3. Dagbesteding en vervoer 

De bezuiniging op dagbesteding is in het recente Zorgakkoord van 17 april voor het jaar 2015 

verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke bezuiniging. De korting op dagbesteding van 25% is 

verzacht naar een meer realistische korting van 6%. Een hele stap vooruit. 

4. Betaalbare eigen bijdragen  

De veranderingen in de zorg en de voorzieningen voor ouderen hebben ook financiële gevolgen voor 

ouderen. De Unie KBO steunde een motie van Kamerlid Van der Staaij. Hij stelt dat een stapeling van 

eigen bijdragen van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen onwenselijk is. Het kan er 

namelijk toe leiden dat mensen om financiële redenen moeten afzien van (een deel van) 

maatschappelijke ondersteuning. De Unie KBO vindt dat er een maximum moet komen voor het 

totaal aan eigen bijdragen. De motie werd eind april aangenomen. De regering moet er nu bij 

gemeenten op aandringen dat zij rekening houden met een kostenstapeling bij het vaststellen van de 

eigen bijdragen. Net als de regering volgt ook de Unie KBO hoe gemeenten hier in de praktijk mee 

omgaan. 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat vindt de Unie KBO 

een goede ontwikkeling. Ouderen houden zo lang mogelijk 

regie over hun eigen leven. We willen dat dit ook na januari 

2015 zo blijft, als de veranderingen in de zorg concreet 

worden vormgegeven. 



5 

 

Cliënten krijgen voortaan onafhankelijke ondersteuning. Dit is aangepast in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en een belangrijke, nieuwe verworvenheid. De Unie KBO wil nu echter ook dat 

dit recht wordt opgenomen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en heeft de Tweede Kamer hierover 

een brief geschreven. 

6. Toegang tot verzorgingstehuis 

Als zorgbehoevende oudere wordt het steeds moeilijker om een indicatie te krijgen voor het 

verzorgingshuis. Haast onmogelijk, zo leek het lange tijd. Gelukkig voorziet het recente Zorgakkoord 

van 17 april in een ruimere toegang tot het verzorgingshuis. Harde garanties ontbreken echter. Dit is 

zeker een punt van aandacht voor de Unie KBO. 

7.  Mantelzorg 

Een punt van zorg is en blijft de positie van mantelzorgers. Nu veel ouderen steeds langer thuis   

blijven wonen, is er meer oog nodig voor de mantelzorgers. Tot nu toe blijft hun positie binnen de 

hervormingen onderbelicht. Overbelasting ligt op de loer. En dat kan grote gevolgen hebben voor 

zowel henzelf als voor de kwetsbare ouderen in onze samenleving. Goede ondersteuning van 

mantelzorgers in combinatie met voldoende aanbod van respijtzorg, kan veel ellende voorkomen.  

 

Aandacht voor ouderenhuisvesting 

Thuis oud worden willen we allemaal. Als het nodig is met behulp van de juiste zorg en 

ondersteuning. Maar dan moet je woning – huur of koop - dat wel toelaten. Onder druk van onder 

meer de Unie KBO komt het kabinet nu in actie. 

Uitgaande van de huidige bevolkingssamenstelling moet het aantal geschikte woningen voor 

ouderen jaarlijks met 44.000 worden uitgebreid. En dan hebben we het nog niet over het huidige 

tekort van 84.000 geschikte woningen, zo’n 4 % van de voorraad. Aandacht voor ouderenhuisvesting 

mag dus absoluut niet ontbreken binnen de hervormingsplannen van de langdurige ouderenzorg.  

 

Rijksplan en regiotafels 

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) dacht hier tot voor kort anders over. Maar onder druk van de 

Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties, waaronder de Unie KBO, is het nu zover. Minister 

Blok (Wonen) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) brachten de mogelijkheden in kaart om ouderen 

langer thuis te laten wonen. Hun plan Langer thuis wonen concentreert zich op het stimuleren van 

regionale samenwerking, omdat mogelijke knelpunten daar opgelost moeten worden. Het gaat om 

mogelijkheden voor wonen en zorg dicht bij de mensen, hun netwerk en hun buurt.  

Het kabinet stelt regiotafels in om kennis en informatie te delen. Daar zitten zorgverzekeraars, 

zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenorganisaties en 

beroepsorganisaties bij elkaar.  

De Unie KBO is erg benieuwd naar de maatregelen die worden voorgesteld. Het moge nu al duidelijk 

zijn dat gemeenten, woningbouwcoöperaties, zorgaanbieders en ouderenorganisaties op lokaal 

niveau intensief moeten gaan samenwerken.  
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Medicijnbewaking ouderen moet beter 

 

Het is de derde keer dat de Unie KBO – de grootste seniorenorganisatie van Nederland - de controle 

op het medicijngebruik onderzoekt. Ook dit jaar komt naar voren dat apothekers en huisartsen nog 

steeds te weinig informeren naar het medicijngebruik van ouderen.  

Circa 33% van de apothekers doet uit zichzelf bij oudere patiënten navraag over het medicijngebruik 

en circa 20% van de huisartsen. In die laatste groep zien we wel een verbetering ten opzichte van 

eerdere jaren.  

Waarom is dit zo belangrijk? Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Apothekers zetten het 

medicijngebruik in het actueel medicatieoverzicht (AMO). Dit belangrijke overzicht is sinds 2011 

verplicht. Het draagt bij aan een daling van medicatiefouten bij spoedopnames in het ziekenhuis. De 

Unie KBO roept ouderen daarom op om regelmatig in gesprek te gaan met hun apotheker. Bij 

veranderingen in medicijngebruik na ziekenhuisopname, bij gebruik van zelfzorgmedicijnen, maar 

ook voor een medicatiecheck. Andersom willen we dat apothekers steeds meer de patiënt en het 

gebruik centraal stellen en niet de geneesmiddelen.” 

Medicatiebeoordeling 

Een medicatiebeoordeling kan veel onheil voorkomen. Dit is een periodiek gesprek over het 

medicijngebruik tussen cliënt en apotheker of huisarts. Dit gebeurt nog veel te weinig. Ondanks dat 

er al geruime tijd een duidelijke richtlijn polyfarmacie bij ouderen bestaat en ondanks het feit dat de 

medicatiebeoordeling een verzekerd onderdeel is van de basisverzekering Weinig artsen en 

apothekers beginnen hierover uit zichzelf. Manon Vanderkaa: “Helaas is er nog te weinig capaciteit 

om alle noodzakelijke medicatiebeoordelingen uit te voeren. Het aantal 65-plussers neemt toe en 

een goede medicatiecheck kost tijd. Bovendien valt de vergoeding bij de meeste zorgverzekeraars 

onder het verplicht eigen risico en dat vormt voor ouderen een financiële drempel. Hier is nog veel te 

winnen."  

Winst door check 

De Unie KBO is daarom blij met de recente toezegging van de Inspectie voor de Volksgezondheid om 

streng te gaan toezien op benutting van de medicatiebeoordeling. De Unie KBO lobbyt voor een 

versnelde invoering van de medicatiebeoordeling en betere voorlichting voor ouderen. Manon 

Vanderkaa: "Senioren kunnen veel baat hebben bij een medicatiebeoordeling. Oudere patiënten met 

meerdere aandoeningen lopen grote risico’s op medicijnvergiftiging, ongelukken en 

ziekenhuisopname. Daarom roepen we alle senioren op: stap zelf naar de apotheker!" 

 

  

De controle van zorgverleners op het medicijngebruik van 

ouderen moet beter, zo blijkt uit het jaarlijkse 

medicijnonderzoek van de Unie KBO. De Unie KBO roept 

ouderen op om zelf het gesprek aan te gaan met hun 

apotheker.  
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Senioren en veiligheid in Rotterdam 

Een wijkagent in Rotterdam deed een scriptieonderzoek 

naar babbeltrucs en woningovervallen op ouderen. 

Ouderen zijn gemiddeld minder vaak misdaadslachtoffer 

dan jongeren, maar babbeltrucs treffen wél vooral 

ouderen. In ruim 80% van de gevallen gaat het om 55-

plussers. Grootste groep getroffenen zijn 80-plus.  

 

Om het aantal slachtoffers tegen te gaan is in Rotterdam tegelijkertijd met het onderzoek het 

preventieve programma Senioren & Veiligheid van start gegaan. Belangrijkste doel: 

gedragsverandering bewerkstelligen. Wanneer ouderen de kierstandhouder juist gebruiken of een 

digitale deurspion laten installeren wordt het al moeilijker om binnen te dringen. Verder dringt de 

politie erop aan dat men melding maakt wanneer men vreemde figuren in de buurt signaleert.  

Gezond wantrouwen 

KBO-projectleider Jozette Aldenhoven is geïnterviewd door de auteur, de Rotterdamse wijkagent 

Gerhard Versluis. Zij bevestigt het belang van voorlichting en preventie om het aantal misdrijven 

onder senioren terug te dringen. “We leven niet meer in de tijd van het touwtje uit de brievenbus en 

één loper om alle deuren open te kunnen maken. Ouderen hebben de tijd nog meegemaakt dat dit 

wel kon en dat iedereen die aan de deur kwam gewoon was te vertrouwen. Ouderen moeten hier 

alert op worden gemaakt en hun gedrag hierop aanpassen. Dus niet zomaar die voordeur opendoen 

als er wordt aangebeld.” De KBO werkt met voorlichters die zelf ook tot de ouderen behoren en ook 

zij leggen de nadruk op gedragsverandering; je bent zelf ‘in charge’. Maak gebruik van een 

kierstandhouder of doe gewoon na zeven uur ´s avonds de deur niet meer open.  

Aldenhoven denkt ook dat de ‘ouderen van de toekomst’ mondiger worden en niet meer zo snel 

open zullen doen. Ze zijn relatief vaker thuis dus ze zullen ook meer aan de beveiliging doen en 

oudere mensen gaan vaak toch dichter bij elkaar wonen. Voorlichting aan senioren blijft belangrijk en 

daar wil de KBO zeker mee doorgaan. Aldenhoven wil het onderwerp nog breder trekken. “Ik zou 

graag zien dat ouderenmishandeling en financiële uitbuiting mee wordt genomen in het preventie 

programma. Al deze onderwerpen hebben te maken met het onderwerp ‘veilig thuis’, waar de KBO 

hoog op inzet. Daarnaast is het zo dat ouderen niet zo snel geneigd zijn om naar een bijeenkomst 

over ouderenmishandeling te gaan omdat daar een taboe op rust. Maar in combinatie met andere 

thema’s worden deze gevoelige onderwerpen wel bespreekbaar.”  

Interesse in het hele rapport? Klik hier om het te downloaden. 

 

KBO-veiligheidsadviseur in Trouw 

De Unie KBO werkt met veiligheidsadviseurs om ouderen voor te lichten 

en te wijzen op allerlei extra veiligheidsmaatregelen die men kan nemen 

om ongewenst bezoek buiten te houden. Frans Wesselink is één van deze 

adviseurs. Het dagblad Trouw ging vorige week mee op pad met Frans 

Wesselink. Met als gevolg een paginagroot artikel over ouderen en veiligheid. Lees het hier. 
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Unie KBO zoekt nieuwe huisbezoekers veiligheid! 
 

Maar liefst 220 aanvragen kregen we al voor een huisbezoek veiligheid. Onze leden willen heel 

graag gebruik maken van de deskundigheid van de huisbezoekers en adviezen krijgen over veiliger 

wonen. Doet u mee?  

 

“Wij zijn overdonderd door het succes”, aldus Jozette Aldenhoven, projectleider Veilig thuis. In 2013 

bracht de Unie KBO de brochure ‘veilig thuis’ uit via de Nestor. “In juli 2014 verschijnt een nieuwe 

brochure over een ‘Veilig thuis’ in Nestor en dan verwachten we weer veel aanvragen voor 

huisbezoeken. Daarom zoeken wij nu nieuwe huisbezoekers om het team uit te breiden, zodat we 

straks snel en goed aan de vraag kunnen voldoen.”  

 

Trainingsdag 

Spreekt het u aan om als huisbezoeker veiligheid aan de slag te gaan? Meld u zich dan aan bij uw 

provinciale KBO. Zij geven uw aanmelding door aan de Unie KBO. Speciaal voor de nieuwe 

huisbezoekers organiseert de Unie KBO een gratis trainingsdag. U kunt kiezen uit vrijdag 4 juli in 

Lelystad of Assen of maandag 7 juli in Den Bosch. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jozette 

Aldenhoven, projectleider Veilig thuis, via jaldenhoven@uniekbo.nl of 073 – 690 4272. 

 

 

Taken, profiel, en aanmelding van de huisbezoeker  

Hieronder leest u meer over de taken, het gewenste profiel, de aanmeldingen en afstemming van de 

hulpvragen. Aanmelden als huisbezoeker kan alleen via uw provinciale KBO, die uw aanmelding 

vervolgens doorgeeft aan de Unie KBO. 

 

1 Taken van de huisbezoeker 

De taakomschrijving voor een huisbezoeker bij de KBO is als volgt: 

De huisbezoeker is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager een huisbezoek aflegt en 

vrijblijvend tips geeft over het voorkomen van een woningoverval, inbraak, babbeltrucs, brand en 

vallen in huis. Daarnaast is er een nieuw onderwerp digitale veiligheid bijgekomen. 

 

De huisbezoeker heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te 

lossen. De taak ligt veel meer in de signalering van onveilige situaties in huis, het meedenken, het 

informeren en het verwijzen. 

 

Het doel is het creëren van een veilig thuis door kleine gedragsaanpassingen en wellicht een aantal 

aanpassingen in en om huis. De huisbezoeker signaleert, informeert en kan mogelijkheden 

aandragen, maar is niet degene die de aanpassingen ook gaat verrichten in huis.  

 

2  Profiel van huisbezoeker  

De huisbezoeker beschikt over goede sociale vaardigheden en kennis van veiligheid in en om huis. 

Aangezien een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) al een goede basis heeft in gespreksvaardigheden 

en het afleggen van een huisbezoek is het een pré wanneer iemand al tot VOA is opgeleid.  

 

Sociale vaardigheden: 

• goed kunnen luisteren; 

• voldoende gespreksvaardigheden bezitten; 

• het vertrouwen hebben van de ouderen en de provinciale KBO.  

 

Affiniteit, kennis van veiligheid in en om huis of weten waar men deze informatie kan vinden: 

• kennis van de sociale kaart van de eigen gemeente/regio is een pre; 
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• weet de gemeentelijke klussendienst te vinden voor het instaleren van de gratis kierstandhouder 

die na een huisbezoek wordt afgegeven;   

• kennis hebben van computers en de mogelijkheden op het internet; 

• beschikt over de kennis en vaardigheden om te e-mailen en kan de digitale evaluatie van een 

huisbezoek invullen en de reiskostendeclaratie. 

 

Van een huisbezoeker wordt verwacht dat hij / zij: 

• lid is of wordt van een KBO afdeling; 

• een trainingsdag in Den Bosch bijwoont (reiskosten worden vergoed door Unie KBO); 

• het contact legt met de aanvrager om een datum voor het huisbezoek te plannen; 

• na een maand nog een keer contact opneemt met de hulpvrager om te vragen of er nog vragen 

zijn en of de kierstandhouder is bevestigd; 

• de evaluatie van het huisbezoek middels een digitaal standaardformulier terugkoppelt naar de 

Unie KBO. 

 

3 Aanmelding van de huisbezoeker 

De aanmelding van de huisbezoeker gaat via de provinciale KBO, zodat een huisbezoeker opgenomen 

wordt in het KBO netwerk. Het bestuur moet achter een kandidaat staan, gezien het feit dat een 

huisbezoeker bij mensen thuis komt. 

 

Legitimatie 

Iedere huisbezoeker krijgt een pasje met een foto om zich te kunnen legitimeren bij een huisbezoek. 

 

4 Afstemming van een hulpvraag 

De meeste hulpvragen komen binnen via de Unie KBO. Er wordt dan gekeken waar de hulpvrager 

woont en dan wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde huisbezoeker. De huisbezoeker 

krijgt dan de vraag of hij of zij het huisbezoek wil afleggen. Mits ja, dan krijgt deze het 

telefoonnummer om zelf een dag en tijdstip met de hulpvrager af te stemmen. De kierstandhouder 

en brochures worden door de Unie KBO naar de huisbezoeker opgestuurd, zodat de huisbezoeker 

deze bij de hulpvrager achter kan laten. 

 

Evaluatie en declaratie 

Achteraf stuurt de huisbezoeker de evaluatie van het huisbezoek en zijn reiskostendeclaratie digitaal 

naar de Unie KBO. Zo heeft de Unie KBO overzicht van de afgelegde huisbezoeken en de benodigde 

hoeveelheid kierstandhouders.   

 

Onkostenvergoeding 

Voor elk huisbezoek krijgt de huisbezoeker standaard 10 euro onkostenvergoeding voor telefoon-, 

printer en laptopgebruik en een aantal gemaakte kilometers. Bij meer dan 26 gemaakte kilometers 

kan de huisbezoeker de extra afstand declareren voor 28 cent per kilometer. 
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Pinnen in de supermarkt  

 

Hoe veilig is pinnen in de supermarkt? Het blijkt dat criminelen soms over 

de schouders van ouderen meekijken, de pincode onthouden en 

vervolgens buiten de winkel de portemonnee met pinpas stelen.  

De Unie KBO gaat dit onderwerp - in CSO verband - agenderen. Wellicht is 

het plaatsen van een gele wachtstreep bij de kassa een oplossing, samen 

met goede voorlichting in de supermarkt. We gaan allereerst op onderzoek 

uit, brengen het in tijdens ons volgend periodieke overleg met de 

Nederlandse banken en houden u op de hoogte. Want pinnen wil je met 

een veilig gevoel! 

 

 

Mantelzorgboete: afstellen en knelpunten oplossen! 

Staatssecretaris Klijnsma heeft recent besloten om de invoering 

van de kostendelersnorm in de AOW een jaar uit te stellen tot 1 

juli 2016. De Unie KBO is blij met dit uitstel, maar hoopt op 

afstel. Daarnaast willen we dat er nog twee knelpunten worden 

opgelost. 

Na een stevige strijd van de Unie KBO – binnen ouderenkoepel CSO – zijn we blij dat de 

kostendelersnorm in de AOW (mantelzorgboete) voorlopig van tafel is. We rekenen op afstel. 

Daarbij zijn er nog steeds twee knelpunten die moeten worden opgelost:  

- de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering, 

-  en de kostendelersnorm voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. 

Ook daarbij zijn we van mening dat er geen inkomensvermindering mag plaatsvinden! 

Unie KBO heeft dit, via de CSO, laten weten aan de Kamercommissie SZW van de Eerste Kamer. De 

behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 24 juni. 

• De brief aan de Eerste Kamer is te lezen via www.kbo.nl/geld 
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Arbeidsmarktbeleid? Denk ook aan dalende koopkracht van ouderen! 

 

De Unie KBO laat in CSO-verband al een aantal jaren de koopkracht voor groepen ouderen 

berekenen door het NIBUD. “Ouderen profiteren niet mee, ondanks de lage inflatie, een lager 

belastingtarief en een voordeligere premie voor de zorgverzekering.” Zo schreef het Nibud in januari 

over de koopkracht in 2014. Dat vinden wij meer dan zorgelijk. Ouderen profiteren al veel langer niet 

mee.  

 

2010-2014: aanhoudende achteruitgang  

In 2012 ging iedereen er op achteruit. Het Nibud uitte toen al expliciete zorgen over de 65-plussers 

die al vanaf 2010 een koopkrachtdaling incasseren. 2013 was voor de meeste ouderen eveneens een 

slecht jaar: zij werden geconfronteerd met een forse koopkrachtdaling die veel hoger was dan de 

koopkrachtdaling van huishoudens van 65-minners met vergelijkbare inkomens. Ouderen die veel 

zorgkosten hebben, zijn daarbij nog harder geraakt. Dit staat in het rapport van Bureau Nyfer, in 

opdracht van CSO opgesteld, naar de effecten van het kabinetsbeleid op de koopkracht van 65-

plussers.  

Ook al trekt de economie aan, toch hebben ouderen anno 2014 minder te besteden. De daling van 

de koopkracht is minder dan werd verwacht op Prinsjesdag, maar toch is er nog steeds sprake van 

daling. Dit in tegenstelling tot de koopkracht van 65-minners. Zeker voor ouderen met zorgkosten is 

dit een lastig jaar. Het achterblijven van de koopkracht van (kwetsbare) ouderen vinden de 

ouderenorganisaties ongewenst.  

 

Compensatie nodig  

Daarom deden we de oproep aan de Kamercommissie SZW, die op 4 juni debatteerde over 

arbeidsmarktbeleid: compenseer de dalende koopkracht van ouderen, zodat zij in koopkracht niet 

achterblijven bij 65-minners. Onze specifieke vragen staan verwoord in de brief die we hebben 

gestuurd naar de Kamercommissie. In het debat zelf kwam koopkracht van ouderen nauwelijks aan 

bod, maar stond arbeidsmarktbeleid centraal. 

 

Meer info: 

De Agenda AO Arbeidsmarktbeleid Tweede Kamer, de brief van de CSO aan de Kamercommissie SZW 

en de Nibud-berekeningen koopkracht Prinsjesdag 2013 zijn hier te vinden 

 

  

De koopkracht van ouderen blijft niet alleen achter bij die 

van andere huishoudens, maar daalt ook de laatste jaren 

aanzienlijk. De samenwerkende ouderenorganisaties, 

waaronder de Unie KBO, pleiten voor compenserende 

maatregelen. In juli drongen wij er opnieuw bij de 

Kamercommissie op aan, toen er over arbeidsmarktbeleid 

werd gedebatteerd. 
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Belastinginvullers maken het verschil! 

 

Pal aan de grens met Duitsland ligt het dorp Aalten (Gelderland). Veel senioren hebben een band 

met het buurland. Ze brengen er hun vrije tijd door en hebben er vroeger gewerkt. Dat maakt hun 

belastingaangifte er alleen niet gemakkelijk op.  

Gelukkig is er Henk Eijkelkamp (72 jaar), inwoner van Aalten. Als hoofd assurantieafdeling van een 

bank ging hij al met 61 jaar met pensioen. Maar stilzitten was er niet bij. Destijds hielp hij zijn buren 

met het invullen van de belastingpapieren. Sinds hij ook belastinginvuller werd voor de 

Belastingservice van de ouderenbonden is het – in zijn eigen woorden - ‘wel een beetje geëscaleerd’. 

In de drukke campagneperiode van januari tot april, adviseert hij bij wel 100 personen uit Aalten en 

omgeving over hun aangifte en toeslagenaanvraag. Zoveel werk hoeft het niet te zijn, benadrukt hij: 

‘een invuller helpt normaal zo’n 30 tot 40 mensen per jaar’. Eijkelkamp maakt voor veel KBO-leden 

het verschil, zo blijkt uit reacties. ‘Hij heeft de juiste connecties en de juiste informatie. Hij verdiept 

zich erin en weet veel. Henk is technisch én communicatief goed onderlegd. Beter kunnen we het ons 

niet wensen!’ 

Meer dan belastingen 

Vaak is een belastinginvuller veel meer dan een invulhulp. Henk Eijkelkamp: ‘Eenmaal per jaar kom je 

bij oudere mensen thuis. Dan gaat het vaak over meer dan geld. Namens de KBO Aalten zit ik in de 

Wmo-raad en ik kijk ook met die ogen. Ik signaleer eerder bepaalde ontwikkelingen, zoals 

vergeetachtigheid of beginnende dementie. Dan neem ik soms contact op met de kinderen of 

schakel ik hulp in. Je bent dan veel meer dan een invuller. Je kent alle ins & outs van een familie en 

houdt een vinger aan de pols. Mocht het nodig zijn, dan schakel je derden in.’ 

Hoe gaat dat dan in de praktijk? ‘Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst bij een dame thuis. Ze 

zou me de mappen met belastingzaken aanreiken. Komt ze aanzetten met twee fotoalbums. Ik weet 

daar inmiddels mee om te gaan, dan loop ik zelf even naar de kast. Blijkt dat haar dochter de 

financiële papieren keurig geordend had in twee mappen. Met die dochter bel ik nu elk jaar even 

over haar moeder.’ Henk helpt ook bij de financiële afwikkeling na overlijden. ‘Kinderen vinden het 

heerlijk om op mij te kunnen leunen. Ze zeggen “mijn vader vertrouwt u”.’  

 

Wordt het hem niet teveel, vooral in die drukke wintermaanden? Nee, want het draait om mensen. 

Het is zulk dankbaar werk, ik blijf het fantastisch vinden om te doen.’ 

• Heeft u ook interesse om belastinginvuller te worden? Meld u aan bij uw plaatselijke KBO! 

In 2014 verliepen ruim 118.000 aangiftes 

via de Belastingservice Ouderenbonden. 

Dat is vergelijkbaar met 2013,  

wat een topjaar was voor de 

Belastingservice.  

We zijn niets zonder onze invullers!  

Hier leest u het verhaal uit Aalten, 

Gelderland. 
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Overheveling zorgtaken: KBO-afdelingen, let op! 

 

Nu de budgetten voor de gemeentelijke zorgtaken in 

2015 bekend zijn, gaat de inkoop van zorg binnenkort 

beginnen. Lokale belangenbehartiging voor ouderen is 

- met het oog op alle veranderingen - belangrijker dan 

ooit! 

 

 

Omdat het voor gemeenten belangrijk is om te weten wat ze allemaal voor ons moeten inkopen 

worden de gegevens van de AWBZ zorggebruikers - waaronder veel ouderen - rond 1 juli 

doorgestuurd. Vervolgens gaan ambtenaren van de gemeente en/of sociale wijkteams de 

hulpverlening opnieuw bekijken. Het gaat hierbij om onder andere begeleiding, dagbesteding, 

dagbehandeling, het persoonsgebonden budget en nog andere Wmo-zaken.  

Omdat de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) per gemeente wordt vormgegeven, is het 

van groot belang dat lokale afdelingen een vinger aan de pols houden! Zeker ook omdat de 

gemeente niet alleen ‘levert’, maar ook de eigen bijdragen berekent.  

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen lokale cliëntenorganisaties informatie en advies 

over belangenbehartiging binnen de Wmo. De Unie KBO participeert in dit programma via het CSO. 

Programma Aandacht voor iedereen heeft door het hele land ‘Adviseurs Versterking Wmo’ opgeleid. 

Deze adviseurs zijn er om Wmo-raden en lokale en regionale belangenbehartigers te ondersteunen.  

• Hoe u als KBO-afdeling invloed kunt uitoefenen en hoe u daarbij hulp kunt krijgen, leest u op 

onze website: www.uniekbo.nl/wmo/ouderenbonden-lokaal.html 

• KBO-afdelingen kunnen voor praktische ondersteuning terecht bij ‘Aandacht voor Iedereen’: 

www.aandachtvooriedereen.nl  

 

Gratis naar de 50PlusBeurs in september 
 

De 50PlusBeurs komt er weer aan! De Unie KBO heeft wederom geregeld dat u er als KBO-lid gratis 

naar binnen kunt. De beurs wordt van 16-20 september gehouden in de Jaarbeurshallen in Utrecht. 

Het is ’s werelds grootste evenement voor actieve senioren, met jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers.  

 

Ook dit jaar bent u als KBO-lid gratis welkom. Bovendien krijgt u flinke korting als u het concert na 

afloop van de beurs wilt beleven: Musicalsterren in Concert, met Tony Neef en Mariska van Kolck. Zij 

brengen een gevarieerd programma met musicalhits en songs uit de hele wereld.  

 

Data en tijden 

• Wanneer: 16 t/m 20 september, dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur  

• Waar: Jaarbeurs Utrecht 
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• Concert: aansluitend van 17.30 tot 19.30 uur; zaterdag middagvoorstelling van 15.15 tot 

17.15 uur.  

 

Aanbieding 

• 50PlusBeurs entree gratis (i.p.v. € 20)*  

• 50PlusBeurs entree + concert € 15 (i.p.v. € 65)*  

*Bestelkosten zijn €2,50 per ticket. 

 

Kaarten bestellen 

Via www.nestorvoordeel.nl, of bel Nestorvoordeel op nummer 026-377 97 33  

Bestel op tijd voor de beste plaatsen!  

 

 

Speciaal aanbod Passiespelen 2015 voor KBO-afdelingen 

 

In 2010 bezochten afdelingen uit Limburg en uit het gehele land - met in totaal 5700 personen - de 

Passiespelen in Tegelen. Hele straten voor en rond het openluchttheater De Doolhof stonden vol met 

bussen. Een ware KBO-happening!  

De Unie KBO en KBO Limburg hebben de handen ineengeslagen en laten KBO-leden weer 

meegenieten van Passiespelen Tegelen 2015. Daartoe wordt i.s.m. de organisatie van de 

Passiespelen weer een groepsarrangement (entreekaart / koffie-met-vlaai) samengesteld, dat tegen 

een aantrekkelijke, sterk gereduceerde prijs wordt aangeboden. Busvervoer dient de afdeling zelf te 

regelen, maar de organisatie van de Passiespelen kan de afdeling desgewenst in contact brengen met 

een vervoerder die een en ander in goed overleg kan regelen. 

De data zijn:  

• zondag 17 mei - 14.30 uur - voor alle afdelingen van de KBO-Limburg  

• zondag 31 mei – 14.30 uur - voor alle afdelingen van de overige 10 KBO’s 

Alle afdelingen krijgen eind augustus de nodige informatie en een aanmeldformulier automatisch 

toegestuurd. Reserveer deze data alvast in uw agenda! 

De regie van Passiespelen 2015 is in handen van Cees Rullens, die ook tekende voor de regie van de 

zo geslaagde Passiespelen 2010. Dit keer gaat hij aan de slag met een nieuw tekst van de Vlaamse 

dichter/schrijver Patrick Lateur. De muziek wordt wederom gecomponeerd door Nard Reijnders, het 

De Unie KBO en KBO Limburg 

hebben - evenals in 2010 - voor de 

Passiespelen 2015 twee volledige 

voorstellingen voor KBO-groepen 

gereserveerd.  

Ook u kunt erbij zijn! 
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decor is van Cor van Leipsig, Brigitte Altena maakt de kostuums en Pilo Pilkes verzorgt grime en 

haarwerk. 

Uitvoerige informatie over de Passiespelen in 2015 is vanaf eind augustus te vinden via 

www.passiespelen.nl 

 

Alternatief voor schrappen servicepunten en brievenbussen

 

Dit is voor veel ouderen - vooral zonder internet - geen fijn nieuws. Straks zullen ze tot 5 kilometer 

verwijderd zijn van de dichtstbijzijnde winkel met een servicepunt met alle diensten en producten 

van PostNL. Ook de helft van alle brievenbussen verdwijnt. 

De Unie KBO is hierover in gesprek met PostNL en dringt er op aan om zo veel mogelijk servicebalies 

op centrale plekken als buurtwinkels en verzorgingscentra aan te houden. Voorkomen moet worden 

dat met name de plattelandsregio’s de dupe worden. De Unie KBO wil graag dat ouderen mee 

kunnen denken over op te zetten regioplannen, slimme alternatieven en goede voorlichting.  

Daarnaast zetten we natuurlijk ook in op hulp bij digitalisering. Het KBO-Tablet project is hiervan een 

goed voorbeeld. Uiteraard laat dit onverlet dat de persoonlijke dienstverlening van PostNL niet mag 

verdwijnen.  

Toezegging 

PostNL heeft ons toegezegd extra diensten voor ouderen te ontwikkelen. Daaronder vallen: ‘ophalen 

aan de deur service’, brievenbussen bij verzorgingshuizen en ziekenhuizen, bij aanpassingen rekening 

houden met bevolkingsprofiel van een wijk. 

 

Unie KBO in de media: oogst van mei 2014 

We komen de Unie KBO de laatste steeds vaker tegen in de media. Onze inspanningen om ons werk 

nog zichtbaarder te maken, werpen zijn vruchten af. We willen ons als Unie KBO laten zien en 

knokken hard voor een plaatsje in de schijnwerpers. Niet uit ijdelheid, maar vooral omdat het onze 

belangenbehartiging ondersteunt. Kranten, radio, tv en websites spelen een belangrijke rol in het 

politieke krachtenveld. En daarin moeten we mee als grote seniorenorganisatie.  

Vanaf 2015 gaat PostNL het aantal 

servicepunten en brievenbussen drastisch 

verminderen. Het bedrijf heeft al jaren last 

van de dalende postmarkt en moet 

grootschalig bezuinigen en reorganiseren.  

De Unie KBO is in gesprek met PostNL over 

alternatieven voor oudere klanten. 
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Om u een goed beeld te geven van onze publicitaire resultaten over de afgelopen maand mei, treft u 

hieronder een overzicht aan van enkele belangrijke ‘wapenfeiten’. 

• 1 mei: het Noordhollands Dagblad, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de 

Gelderlander, PZC, BN de Stem en dagblad de Limburger maken melding van de klachten 

over Valys-taxi’s die bij de Unie KBO binnenkomen 

• 8 mei: Radio 5 Wekker-Wakker (Omroep Max) besteedt aandacht aan onze campagne over 

Beter Horen 

• 15 mei: Omroep Max Live (TV) laat Manon Vanderkaa uitvoerig aan het woord over dating 

en ouderen 

• 15 mei: RKK Kruispunt (radio) brengt een item over een lokale KBO-leesclub 

• 16 mei: De Telegraaf maakt melding van de belangstelling van koningin Maxima voor ons 

KBO-Tablet project (tijdens werkbezoek aan FocusCura), evenals vele nieuwssites, waaronder 

Skipr en Zorgvisie 

• 16 mei en verder: een onbekend (groot) aantal huis-aan-huisbladen publiceert ons 

persbericht over de belangstelling van koningin Maxima voor de KBO-Tablet  

• 16 mei: het Brabants Dagblad plaatst een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over 

senioren en de Europese verkiezingen 

• 17 mei: de Volkskrant noemt de Unie KBO in een artikel over ‘mantelzorgboete’ 

• 22 mei: het Tv-programma Zembla besteedt aandacht aan ons Keurmerk Seniorvriendelijke 

Ziekenhuis 

• 20 mei: het Brabants Dagblad, BN de Stem en de PZC vermelden onze betrokkenheid bij het 

project ‘55-plus werkt’ (over bevordering van arbeidsparticipatie ouderen) 

• 28 mei: in het Brabants Dagblad verschijnt een groot opinieartikel van de hand van Manon 

Vanderkaa over beeldvorming van ouderen (in relatie tot de arbeidsmarkt) 

• 31 mei: het bovenstaand artikel verschijnt nu ook in het Eindhovens Dagblad 

• 31 mei: de Geldgids schrijft over onze lobby voor een goede (overheids-) 

informatievoorziening voor ouderen 

 

Manon Vanderkaa: 'Werk aan ander beeld ouderen'  

 

Vorige week lanceerden de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en NOOM in Den Haag het manifest 

“Maak werk van 50-plussers”. Laat talent niet onbenut, zo luidt hierbij ons motto. Met het manifest 

willen we nogmaals aandacht vragen voor de arbeidspositie van ouderen. De afgelopen jaren deden 

we dat al eerder met projecten als ‘Maak Werk van U Zelf’ en ‘Vijftig+Werkt!’ Met onze oproep voor 

aandacht voor de positie van ouderen op de arbeidsmarkt staan we niet alleen. Zo publiceerde de 

OESO onlangs een rapport over `Ageing and Employment in the Netherlands´. Met daarin de 

In het Brabants Dagblad van 28 mei stelt Manon 

Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, dat maatregelen 

om senioren aan het werk te helpen alleen kunnen slagen 

als het beeld over hen verandert.  
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conclusie dat Nederland aanzienlijke verbeteringen laat zien op het terrein van arbeidsparticipatie en 

senioren. Zijn daarmee alle problemen opgelost? Helaas bij lange niet.  

Hardnekkige vooroordelen 

Werkgevers en werknemersorganisaties hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor het 

ontwikkelen van leeftijdsbewust personeelsbeleid en maakten afspraken in de cao’s over duurzame 

inzetbaarheid. Er zijn adviezen en publicaties uitgebracht over participatie bevorderend 

ouderenbeleid en er is benoemd welke rollen werknemer, werkgever en overheid hebben. De 

arbeidsparticipatie van ouderen is dan ook daadwerkelijk toegenomen de afgelopen jaren. Maar wat 

niemand had kunnen voorzien, is de economische crisis waarin we zijn beland en de snelheid 

waarmee mensen tegenwoordig hun baan kwijt raken. Ook de hardnekkige vooroordelen bij 

werkgevers over oudere werknemers blijven bestaan, zoals onderzoek naar discriminatie duidelijk 

maakt. Gelukkig hebben sociale partners en de minister van SZW een Sociaal Akkoord gesloten, 

waarmee een Actieplan 55-plus Werkt wordt uitgevoerd. De grote uitdaging hierbij is de langdurige 

werkloosheid, lage arbeidsmobiliteit en hoge arbeidsongeschiktheid onder senioren. En daarnaast, 

volgens mijn stellige overtuiging, het bestrijden van stereotypering over senioren.  

De menselijke hersenen hebben stereotypen nodig om te kunnen ordenen, betekenis te kunnen 

geven en op eenvoudige wijze onderscheid te kunnen maken. Televisieprogramma’s zoals Benidorm 

Bastards maken dankbaar gebruik van deze stereotyperingen. Senioren gedragen zich in die 

programma’s anders dan van ze verwacht wordt. Ze beginnen bijvoorbeeld te ‘rappen’ tussen 

skatende jongeren, wat leidt toch ongeloof. Senioren doen immers toch niet zo? Voor een 

humoristisch televisieprogramma zijn stereotyperingen leuk, voor de arbeidsmarkt kleven er echter 

grote bezwaren aan. Ouderen zouden minder vitaal en vaker ziek zijn in vergelijking met jongeren. 

Uit veel onderzoek blijkt echter dat de leeftijdsgroep van 46 jaar en ouder het meest vitaal is. Veel 

senioren zijn bewust bezig met hun gezondheid, bovendien verzuimen senioren minder vaak dan 

jongeren. Senioren zijn minder productief, senioren zijn te duur, senioren hebben een 

kennisachterstand. Vooroordelen die inmiddels allemaal ontzenuwd zijn door onderzoek. Maar dat 

onderzoek helpt onvoldoende, want stereotyperingen zijn heel hardnekkig.  

Weg met de stereotyperingen! 

Misschien is dat wel de reden dat stereotypering niet is opgenomen in de maatregelen om de 

arbeidsparticipatie van senioren te versterken. In 2009 (Blik op Werk, notitie arbeidsparticipatie 

ouderen) onderschrijft voormalig minister Donner van SZW dat het cruciaal is voor de samenleving 

om langer gebruik te maken van de ervaring en kennis van de oudere generaties die aan het werk 

zijn. Hij stelt daarin dat de samenleving moet blijven investeren in het aan de slag helpen en houden 

van oudere werknemers. Daarna zijn verschillende maatregelen, sterk beïnvloed door de crisis, niet 

of in meer of mindere mate succesvol geweest. Maar in al deze investeringen gaan we voorbij aan 

het bevorderen van een ander beeld van senioren. Laten we dus werken aan andere 

stereotyperingen. Laat senioren vaker zien als vitaal en gezond. Senioren die op diverse terreinen 

kunnen presteren. Senioren die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, die mantelzorg 

verlenen, op de kleinkinderen passen of een eigen huis bouwen. Laat senioren zien in kranten, op 

televisie, op de werkplek. Pas dan zullen alle maatregelen om senioren meer aan het werk te krijgen 

en te houden een betere kans van slagen hebben.  

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO  


