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Verenigingsnieuws 
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e
 editie van KBO Nieuws. De volgende editie verschijnt op 19 augustus.  
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Kookrobots en veel meer: onze Europese techniekprojecten 

  
De Unie KBO verzorgt de inbreng van de wensen en behoeften van senioren (gebruikers). Dat is 

belangrijk omdat de technische producten natuurlijk wel moeten passen bij wat senioren willen en 

kunnen. Aan het begin van de projecten - die tot stand komen dankzij subsidie van de EU - 

inventariseren we de wensen en behoeften van gebruikers. Vervolgens testen we het ontwerp van 

het product met senioren, zodat onderdelen nog aangepast kunnen worden als dat nodig is. Aan het 

einde van het project wordt het prototype in een realistische omgeving getest, meestal bij senioren 

thuis.  

 

ChefMyself 

Het project ChefMyself ontwikkelt een kookrobot. Het apparaat lijkt op een keukenmachine, maar 

kan ook nog zelf koken. De machine krijgt, speciaal voor senioren, een eenvoudig bedieningspaneel. 

De ChefMyself is aangesloten op internet, waarmee de gebruiker stapsgewijs door een recept geleid 

wordt. Bediening is ook mogelijk via een tablet en tv. Gebruikers kunnen een weekmenu 

samenstellen, boodschappenlijsten koppelen en favoriete recepten delen met andere gebruikers. 

Door deze sociale component motiveren de gebruikers elkaar om gezond te blijven eten. 

Het project duurt twee jaar en is nu halverwege. Het project loopt tot eind mei 2015. Er is al erg veel 

werk verzet. Binnenkort is het eerste prototype van de kookrobot gereed. De Unie KBO test nu de 

gebruiksvriendelijkheid van de bediening, onlangs nog bij KBO Noord-Holland in Haarlem. In oktober 

2014 moeten alle functies volledig geïntegreerd zijn, zodat in november de veldtesten kunnen 

starten. In totaal gaan 10 KBO-senioren dan thuis koken met de ChefMyself.  

 

E-mosion 

E-mosion richt zich op de mobiliteit van senioren. In dit project ontwikkelen we een app voor de 

smartphone. Daarmee kunt u straks vanuit huis een reis plannen, thuis een boodschappenlijst maken 

en boodschappen doen in de supermarkt. De app geeft bijvoorbeeld aan waar uw producten staan in 

de winkel. Ook voor dit project doen we testen. De veldtesten starten in november. Senioren gaan 

met de app boodschappen doen in een supermarkt. Het project E-mosion loopt nog tot 1 juli 2015. 

 
• Alles over deze Europese digitale techniekprojecten staat op www.aal-europe.eu en 

www.Chefmyself.eu 

• Voor meer informatie over het aandeel van de Unie KBO aan beide projecten kunt u contact 

opnemen met Jan Brinkers (jbrinkers@uniekbo.nl). telefoon 073 – 6 12 34 75. 

 

De Unie KBO neemt deel aan projecten 

binnen het Ambient Assisted Living 

(AAL)programma van de Europese 

Commissie. De AAL-projecten hebben als 

doel innovatieve, technische producten 

te ontwikkelen die senioren zoals u in 

staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig 

en comfortabel te functioneren.  
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Einde papieren treinkaart, Unie KBO blijft in gesprek 

 

 
 

 

De NS heeft op aanraden van de Unie KBO en Rover intussen de service rond de Keuzedagen 

verbeterd. Vanaf medio juni dit jaar kunnen 60-plussers bij 370 verschillende ophaalpunten terecht 

om hun digitale keuzedag op de OV-chipkaart te plaatsen (te weten NS-kaartautomaten en stations 

van regionale treinvervoerders). Hiermee geeft de NS deels gehoor aan de oproep van de Unie KBO 

en andere consumentenorganisaties door het aantal oplaadpunten uit te breiden en gelijk in gebruik 

te stellen.  

 

Problemen 

Dit is een stap in de goede richting maar het voorkomt niet alle (technische) problemen die de 60-

plusser bij de aanschaf en het gebruik van Keuzedagen ervaart. Voor ouderen die slechtziend 

geworden zijn bijvoorbeeld levert het bedienen van de kaartautomaat nog veel problemen op. Mede 

omdat veel 60-plussers zich nog een vreemde voelen in de digitale wereld van de OV-chipkaart. 

Daarnaast blijft het probleem bestaan 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 de keuzedag ‘aangebroken’ te zijn.  

 

Ook papier 

Tijdens onlangs gevoerde gesprekken tussen de Unie KBO, reizigersvereniging Rover en NS is 

aandrongen op het eenvoudiger maken van het gebruik van keuzedagen. Beide belangenorganisaties 

blijven er bij de NS op aandringen dat de keuzedagen gewoon ook op papier (met chip) blijft bestaan. 

Reizigers kunnen dan zelf kiezen aan welke variant zij de voorkeur geven. De komende tijd blijven de 

organisaties met NS hierover in gesprek. 

 

 

 

• De nieuwe NS-brochure over opladen keuzedagen bij OV-chipkaart oplaadpunten (pdf) staat 

online op de website van de Unie KBO [link]. 

 

  

Vanaf woensdag 9 juli aanstaande kan er in het openbaar vervoer 

alleen nog maar gereisd worden met de OV-chipkaart of een 

papieren kaartje met een chip daarop. Reizigers die gebruik 

maken van de Keuzedagen kunnen deze alleen via de OV-

chipkaart gebruiken. De Unie KBO en reizigersorganisatie Rover 

blijven bij NS aandringen op een papieren keuzedagkaart. 
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Betere zorg en meer eigen regie door e-health 

 E-health is zorg verlenen met behulp van de computer. Denk aan bloeddruk meten 

of een consult met de huisarts. VWS consulteerde vooraf de Unie KBO over deze richtinggevende 

notitie. We zijn in hoofdlijnen positief over het voorgenomen beleid van de beide bewindslieden. Zo 

zien we duidelijke raakvlakken met ons eigen KBO-Tablet project.  

De minister en staatssecretaris zien nieuwe technologieën waar mensen veel baat bij kunnen 

hebben, maar merken dat een brede toepassing nog vaak achterblijft. Schippers en Van Rijn gaan 

daarom met zorgpartijen aan de slag om ervoor te zorgen dat bewezen toepassingen van e-health 

daadwerkelijk van de grond komen. De Unie KBO is blij met de toezegging tot vervolgoverleg met het 

ministerie. De Unie KBO vraagt aandacht voor ouderen die op dit moment verstoken zijn van internet 

en/of een tabletcomputer. Directeur Manon Vanderkaa: “Uiteraard speelt de Unie KBO ook op dit 

vlak een rol van betekenis. Want sinds enkele maanden bieden wij onze leden een tabletcomputer 

aan, waarmee zij langer zelfstandig kunnen blijven”.  

Omdat technologie hun werk uit handen neemt, krijgen zorgverleners meer tijd voor persoonlijke 

aandacht en een luisterend oor. De omslag naar e-health levert dan ook meer kwaliteit van leven, 

meer gezondheid en meer comfort op.  

 

Drie ambities 

In de brief worden drie belangrijke ambities geformuleerd om via e-health de kwaliteit van leven te 

verhogen. 

1. Binnen vijf jaar heeft 80 procent van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde 

medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan 

deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties.  

2. Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75 procent die dit wil 

en hiertoe in staat is, binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoeren, vaak in combinatie met 

gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener.  

3. Binnen vijf jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid om 

desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.  

Om de ambities waar te maken, nemen Schippers en Van Rijn maatregelen om de juiste 

randvoorwaarden te scheppen. Zo worden er in de komende periode afspraken gemaakt hoe de 

informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen kan worden bevorderd en is er in de nieuwe 

bekostiging van de huisartsenzorg, de aanspraak wijkverpleging, de Wet langdurige zorg en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning ruimte om e-health in te zetten als onderdeel van zorg en 

ondersteuning.  

Verder kondigen de bewindslieden aan om met de ouderenorganisaties in gesprek te gaan over het 

vertrouwd maken van ouderen met de benodigde technologie. Vanderkaa: “De Unie KBO gaat zeker 

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn willen dat 

de mogelijkheden van e-health (digitale zorg) beter worden benut.  

Dat schreven zij vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. 
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op de uitnodiging in. Juist ouderen moeten zo snel mogelijk betrokken worden bij de ontwikkelingen 

van e-health. Want ook in dit geval geldt: ‘oud geleerd is oud gedaan’”.  

 

• De KBO-Tablet geeft ouderen mogelijkheden om beter en langer regie te houden over eigen 

leven en gezondheid. De inhoud en de apps breiden we elke maand uit. Meer hierover op 

staat op www.kbotablet.nl 

 

 

 

 

Wmo en dagbesteding: hoe zit het?  
 

De Unie KBO heeft een flinke lobby op dit punt 

gevoerd. Zo zijn de bezuinigingen op dagbesteding 

verzacht met het zorgakkoord van april 2014.  

In de vorige uitgave van KBO Nieuws kondigden wij 

aan uit te zoeken hoe het zit met dagbesteding. Wat 

is er al geregeld met het oog op de komende 

hervormingen? Wat is nu het budget en wie doet wat? We zetten het even op een rijtje.  

Met ingang van 1 januari vallen zaken als respijtzorg, dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en 

individuele begeleiding van ouderen niet meer onder de AWBZ, maar onder de verantwoordelijkheid 

van gemeenten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen. Onlangs zijn de bezuinigingen onder druk van 

cliënten- en ouderenorganisaties verzacht. Er is 360 miljoen extra beschikbaar gekomen voor 

‘dagbesteding ouderen en gehandicapten’, maar ook voor verruiming toegang verzorgingshuizen. De 

korting op dagbesteding is hiermee verzacht van 25% naar 11%. 

In de vorige uitgave van KBO Nieuws spraken we nog over een verzachting naar 6% in 2015. Hiermee 

was voor de Unie KBO in de gehele transitie een belangrijke angel weggehaald, want dagbesteding is 

een enorm belangrijke voorziening voor ouderen om langer thuis te blijven wonen en voor 

mantelzorgers om te kunnen blijven functioneren. 

Gemeentebestuurders slecht op de hoogte  

Helaas bleek een bezuiniging van 6% een communicatiefout van het ministerie van VWS. Het 

ministerie had een verkeerde grondslag gebruikt. 11% is en blijft een behoorlijke verzachting.  

Er komt nu dus 200.000 miljoen extra beschikbaar voor inkoop van dagbesteding. Helaas zijn niet alle 

gemeentebestuurders bekend met de recente verzachting van de bezuiniging op dagbesteding. Ze 

gingen uit van hogere kortingen. 
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Voor lokale belangenbehartigers is het nu van belang om bij de inkoop van dagbesteding (mee) te 

kijken naar:  

• Is er voldoende keuze qua aanbieders van dagbesteding?  

• Is er voldoende kwaliteit; zijn er voldoende deskundige medewerkers?  

• Wordt begeleiding op maat gegeven?  

• Is er een duidelijk overgangsrecht voor huidige cliënten afgesproken? 

Debat in de Eerste Kamer  

De Eerste Kamer debatteert op 7 juli en 8 juli over de Wmo. De Unie KBO heeft in de aanloop naar dit 

debat in een persoonlijk gesprek met PvdA-senator Marleen Barth haar zorgen geuit over de juiste 

inzet van de extra gelden voor dagbesteding. Deze gelden moeten natuurlijk wel terecht komen bij 

ouderen en gehandicapten. Monitoring van gemeenten op dit belangrijke onderdeel kan zeker geen 

kwaad! 

 

Onze inbreng in debat eerstelijnszorg  

 

Zorg dichtbij wordt héél belangrijk voor ouderen. Zeker nu de levensverwachting hoger wordt, meer 

mensen chronisch ziek zijn en ouderen langer thuis blijven wonen. De huisarts vervult een centrale 

rol in de eerstelijnszorg en is voor ouderen een belangrijke zorgverlener. De toekomstige bekostiging 

van de huisartsenzorg is voor de Unie KBO dan ook een belangrijk thema. We zijn dan ook zeer te 

spreken over de politieke intentie om te komen van een aandoeningsgerichte bekostiging tot een 

bekostiging van persoonsgerichte zorg. Vanuit het perspectief van ouderen met meerdere 

aandoeningen is dit van essentieel belang.  

Méér dan medische zorg 

Deze beoogde vernieuwing in de bekostiging van huisartsenzorg kan echter volgens de Unie KBO niet 

los worden gezien van de ontwikkelingen rondom de wijkverpleging, preventie, farmaceutische zorg 

en maatschappelijk ondersteuning in de Wmo. Daarom moet er ook financiële ruimte worden 

gemaakt voor overleg en samenwerking met andere betrokken hulpverleners. Zoals de 

wijkverpleegkundige, paramedici, apotheker en de specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels zijn er 

honderd van deze kaderhuisartsen ouderengeneeskunde in Nederland en wat de Unie KBO betreft 

mogen dat er snel meer worden.  

De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 3 juli over 

de eerstelijnszorg. Vele zaken passeerden de revue, 

waaronder de bekostiging van de huisartsenzorg. De 

Unie KBO gaf vooraf aan het debat - in CSO-verband - 

haar inbreng richting Kamerleden. 
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Verder hebben we de Tweede Kamer laten weten dat we graag betrokken worden bij het 

zogenaamde eerstelijnsakkoord en de ontwikkeling van goede ketenzorg. Zo kunnen wij uw belang 

op het gebied van zorg - nu en later - nog beter borgen. 

 

De wijkverpleegkundige als regisseur 

 

In KBO Nieuws van 10 juni schreven we over zeven voorwaarden om gezond thuis te blijven wonen. 

Eén daarvan is de regisseursrol van de wijkverpleegkundige: de verbinding tussen het sociale en 

medische domein. Met andere woorden, net als de wijkzuster vroeger. Uitmaken hoeveel zorg 

iemand krijgt die thuis woont. 

Maar er is meer. 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 is hier nog niet gerust op. Het 

benodigde budget is er al, maar de benodigde duizenden wijkverpleegkundigen nog bij lange niet. 

Veel gekwalificeerde wijkverpleegkundigen zijn in de jaren 80 en 90 verkast naar ziekenhuizen of 

zorginstellingen en daardoor niet direct voorhanden.  

Plan om tekort aan te pakken 

Er moet dus een plan komen, met name gericht op HBO-opleidingen, om te voorkomen dat er al snel 

een tekort gaat ontstaan. Zorgverzekeraars, die de wijkverpleegkundigen gaan vergoeden, moeten 

hierbij betrokken worden, zo vindt de Unie KBO. Vanuit onze collectieve overeenkomst gaan we 

alvast het gesprek aan met Zilveren Kruis Achmea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Unie KBO heeft jarenlang gestreden voor de 

terugkeer van de wijkverpleegkundige. We zijn dan ook 

verheugd over de laatste ontwikkelingen.  

Zo valt het werk van de wijkverpleegkundige buiten het 

verplichte eigen risico, net zoals dat bij de huisarts het 

geval is. Een opsteker! 
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Nestor in teken van veiligheid 

 

 

 

 

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “Veiligheid is net zo belangrijk als eten en slapen. Het gaat 

erom dat je je veilig en fijn voelt thuis. Daarom hebben wij een uitgebreide brochure gemaakt vol 

met tips op het gebied van valpreventie, inbraakpreventie, brandveiligheid et cetera. Handig om te 

weten, belangrijk om toe te passen in uw huis!”. 

 

Met de brochure in uw hand kunt u zelf nagaan of uw huis veilig genoeg is. U kunt ook een 

huisbezoeker van de KBO vragen om met u mee te kijken. Samen zie je immers meer dan alleen! Met 

de huisbezoeker loopt u door het huis met een vragenlijst. Zo komt u tegen wat al goed is in uw huis 

en waar de verbeterpunten liggen. 

 

Unie KBO en ministerie Veiligheid en Justitie werken samen 

De Unie KBO werkt samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie om de veiligheid onder 

senioren te vergroten. Minister Opstelten van dit ministerie onderstreept het belang hiervan, zo leest 

u in Nestor. Nederland is door recente maatregelen al een stuk veiliger geworden, ook voor ouderen.  

 

Top-5 tips 

Wij zetten vijf tips alvast voor u op een rij. In Nestor vindt u nog veel meer! 

 

1. Laat u nooit verrassen: eerst kijken, dan pas open doen. 

2. Inbrekers komen steeds vaker overdag. Houd uw achterdeur op slot! 

3. Gebruik een kierstandhouder zodat niemand ongevraagd binnenkomt. 

4. Zorg dat u altijd een mobiele telefoon op zak heeft voor een noodoproep. 

5. Haal losse kleedjes weg uit de badkamer, woonkamer en van de trap. 

 

 

 

In de Nestor van juli vindt u een prachtige en 

informatieve brochure over het thema veiligheid. 

Aan de hand van de thema’s overval, babbeltruc, 

vallen, inbraak, brand en internetveiligheid leest u 

wat u zelf kunt doen om zo veilig mogelijk te 

wonen.  Wij geven u hier alvast 5 belangrijke tips. 

 



9 

 

Nieuw filmpje Unie KBO: Veilig Thuis 

 
 

 
 

‘Veilig wonen is net zo belangrijk als eten en slapen’, zegt Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. 

Huisbezoeker Frans Brinkman valt het op dat veel ouderen nonchalant omspringen met 

veiligheidsmaatregelen. Ze laten zomaar de achterdeur open bij het boodschappen doen. De 

Rotterdamse wijkagent Gerhard Versluis ontdekte dat 75% van de slachtoffers van de babbeltruc, 

ouderen zijn. In een informatief KBO-filmpje komen Manon, Frans en Gerhard aan het woord.  

 

Veilig Thuis is de eerste video uit de serie van vier die de Unie KBO maakt. Wij horen graag wat u van 

dit eerste filmpje vindt! Klik op de foto om het filmpje over veiligheid te bekijken. 

 

 

 

 

 

Zomerhitte de baas 
 

 
 

Blijf de hitte de baas! Als Nederland 

te maken krijgt met tropische 

temperaturen, is het belangrijk dat 

u enkele eenvoudige maar 

doeltreffende maatregelen neemt. 

De Unie KBO informeert u graag. 

 

Enerzijds wordt Nederland veiliger, gelukkig maar. Anderzijds 

is er nog een hoop werk te doen om het nóg veiliger te 

maken. De Unie KBO maakte er een video over. 
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Wat kunt u doen als het te warm wordt?  

 

- Drink twee tot drie liter water per dag, ook als u geen dorst heeft. Drink daarnaast 

regelmatig een kopje bouillon. 

- Let op uw alcoholgebruik. Vermijd alcohol of drink het minimaal.  

- Vermijd inspanning, vooral tijdens de warmste uren van de dag (van 11 tot 15 uur). 

- Eet meerdere keren op de dag een lichte en gezonde maaltijd.  

- Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag of blijf in ieder geval in de schaduw.  

- Draag buiten een hoed, een zonnebril en lichte kleding.  

- Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en 

veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.  

- Zorg voor koelte. Denk aan een koele handdoek in uw nek of een verfrissende douche.  

- Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.  

- Houd de ramen overdacht dicht en zet ze ’s nachts open.  

- Gebruik ‘warme’ apparaten (ovens, wasdrogers) zo min mogelijk. 

Tot slot: zorg voor elkaar en wijs elkaar op bovenstaande tips. Al deze tips klinken misschien simpel 

maar deze worden zeker niet altijd nageleefd. Als we met elkaar alert zijn, kunnen we van een 

heerlijke zomer genieten. 

 

 

• Zodra we te maken krijgen met extreme hitte in ons land, treedt het nationaal hitteplan van 

de GGD in werking. Dit plan richt zich op kwetsbare groepen. Voor praktische vragen of hulp 

kunt u contact opnemen met de GGD in uw regio, of raadpleeg uw huisarts. 

 

 

 

 

Senaat stemt voor mantelzorgboete 

 

Op dinsdag 1 juli stemde de Eerste Kamer over de Wet werk en bijstand. Waaronder de 

kostendelersnorm, de 'mantelzorgboete'. Over dit onderwerp is langdurig gedebatteerd in de Eerste 

Wat een tegenvaller: op 1 juli stemde de Senaat in 

met een pakket bezuinigingsmaatregelen in de 

sociale zekerheid. Inclusief de omstreden 

mantelzorgboete. Een motie om later over de boete 

te beslissen, werd verworpen. De senaat nam 

genoegen met de toezegging van staatssecretaris 

Klijnsma om de effecten te onderzoeken. 
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én de Tweede Kamer. De Kamerleden van verschillende partijen zijn ook veelvuldig in de media 

geweest en hebben vurig hun meeleven betoond met zorgbehoevende AOW-ers en hun 

mantelzorgers.  

Solidair? 

Lang zag het er dus naar uit dat de Senaat weerstand zou bieden tegen de mantelzorgboete. De Unie 

KBO was hier blij mee, want zij is van mening dat de boete de zorg voor elkaar ondermijnt. 

Bovendien geeft het kabinet een verkeerd signaal aan Nederlanders af die zelf de zorg voor hun 

ouders op zich willen nemen, wat toch een wens is van het kabinet onder het mom van de 

participatiemaatschappij. 

Onderzoek 

Het aanvankelijke maatschappelijke en politieke verzet leidde er toe dat staatssecretaris Jetta 

Klijnsma de invoering van de mantelzorgboete voor AOW-ers uitstelde tot 1 juli 2016.  

Komend jaar laat zij onderzoek doen hoe mantelzorgers het beste ondersteund kunnen worden. Dit 

onderzoek neemt ook de effecten van de kostendelersnorm op de mantelzorg mee. De uitkomsten 

van het onderzoek bespreekt de bewindsvrouw met de Tweede en de Eerste Kamer.  

Maar wat gaat dit onderzoek doen? Een aantal senatoren vroeg of de uitkomsten van het onderzoek 

konden leiden tot het schrappen van de mantelzorgboete. Dat ontkende Jetta Klijnsma.  

 

Op 1 juli kwam een motie in stemming waarin de SP, GroenLinks en de OSF vroegen om pas over de 

kostendelersnorm te stemmen als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn én na uitdrukkelijke 

instemming van de Eerste Kamer. Deze motie werd verworpen. Het was de laatste strohalm voor 

hulpbehoevende AOW-ers en hun inwonende verzorgers. De bezuinigingswind is voor hen extra 

guur. 

 

• De Unie KBO stuurde in CSO-verband een brief aan de Eerste Kamer om knelpunten rond om 

de mantelzorgboete op te lossen. Lees er hier meer over 

• Opinie: mantelzorgboete blokkeert solidariteit tussen generaties 

 

Lobby succesvol: wetsvoorstel afschaffing AOW-partnertoeslag ingetrokken 

 

De Eerste Kamer heeft haar invloed laten 

gelden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW 

trok het wetsvoorstel in dat de partnertoeslag 

wilde afschaffen voor AOW-ers met een 

huishoudinkomen boven een bepaalde grens. 

De Unie KBO vindt dat de AOW een 

basispensioen is, ook de partnertoeslag!  

Onze lobby vond weerklank. 
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Op 30 juni trok staatssecretaris Klijnsma het wetsvoorstel ‘Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk 

inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot’ in. Zij deed dit nadat bleek dat er in de 

Eerste Kamer geen meerderheid voor het wetsvoorstel was.  

Lobbytraject 

De Unie KBO vindt dat de AOW, inclusief AOW-partnertoeslag, een basispensioen moet blijven dat 

onafhankelijk is van het huishoudinkomen. De Unie KBO was het dus niet met het wetsvoorstel eens 

en bracht haar standpunt onder de aandacht van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer nam het 

wetsvoorstel destijds wel aan (op 1 oktober 2013). Daarop benaderde de Unie KBO ook de Eerste 

Kamer. Met als oproep: houd het basispensioen in stand en verwerp dit wetsvoorstel!  

De Unie KBO is verheugd dat de Eerste Kamer weerstand bood tegen het wetsvoorstel en dat de 

staatssecretaris nu besluit om het wetsvoorstel in te trekken. 

 

• Lees hier het aanvankelijke wetsvoorstel, de Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk 

inkomen gehuwde pensioengerechtigden en echtgenoten  

• Lees hier de brief van 30 juni 2014 over het intrekken van het wetsvoorstel 

 

Intrekken Wtcg en Cer: wat betekent dit voor u? 

 

De Cer is vorig jaar (2013) voor het laatst uitbetaald. Voor de Wtcg betekent dit dat deze in 2014 

voor het laatst wordt uitbetaald (over 2013). 

Ondersteuning vanuit de gemeenten en de fiscale regeling 

In plaats van de Wtcg en de Cer ontvangen gemeenten een aanvullend budget van € 45 miljoen in 

2014 voor gemeentelijk maatwerk in de vorm van bijzondere bijstand en het verstrekken van een 

financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo. Dit bedrag loopt op tot € 268 miljoen structureel 

vanaf 2017. Daarnaast blijft de landelijke fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten in 

aangepaste vorm bestaan. 

Brief met antwoordkaart aan burgers 

Het CAK stuurt iedereen die een Cer 2013 heeft ontvangen en iedereen die recht heeft op de Wtcg 

2013 een brief. Met deze brief worden deze mensen geïnformeerd over het intrekken van de Cer en 

de Wtcg. Verder worden ze geattendeerd op gemeentelijke ondersteuning en de regeling fiscale 

aftrek uitgaven specifieke zorgkosten.  

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer 

ingestemd met het intrekken van de Wet 

tegemoetkoming chronische zieken en 

gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie 

eigen risico (Cer). Komt u hiervoor in 

aanmerking? Lees hier wat u kunt doen. 
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De brieven aan mensen die in 2013 een Cer hebben ontvangen, worden vanaf 24 juni 2014 tot in juli 

verstuurd. In totaal gaat het om 2,1 miljoen Cer-gerechtigden.  

Stuur de kaart terug! 

Heeft u zo’n brief gekregen? Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u deze antwoordkaart 

terugstuurt, dan geeft het CAK uw gegevens door aan de gemeente. Uw gemeente kan u dan 

informeren over haar lokale beleid. Terugsturen van de antwoordkaart betekent niet dat u 

automatisch ondersteuning van uw gemeente ontvangt of recht hebt op een vervangende regeling. 

Wel bent u dan op de hoogte van de regelingen, veranderingen en voorwaarden. Kiest u ervoor de 

kaart niet terug te sturen (of vergeet u dit), dan betekent het niet dat u geen gemeentelijke 

ondersteuning krijgt. Wel zult u zelf contact moeten opnemen met uw gemeente om te horen welke 

nieuwe regelingen er zijn en of u daarvoor in aanmerking komt.  

Mensen die recht hebben op de Wtcg 2013, ontvangen eind dit jaar een brief hierover van het CAK. 

 

• Voor meer informatie over vervanging van Wtcg en Cer, kijkt u op www.hetcak.nl 

• Voor informatie over de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten: 

www.Belastingdienst.nl. 

 

Wijziging pensioenen solidair? 

  

Staatssecretaris Klijnsma van SZW diende op 25 juni het wetsvoorstel Aanpassing financieel 

toetsingskader in bij de Tweede Kamer. 

In het nieuwe toetsingskader is opgenomen dat pensioenfondsen hogere buffers moeten 

aanhouden. Dit kan tot gevolg hebben dat de pensioenen de komende jaren niet (volledig) 

geïndexeerd worden. Zowel oud en jong krijgen hiermee te maken. Met dat verschil dat ouderen dit 

direct in hun portemonnee voelen.  

 

Een pluspunt in het voorstel is dat het mogelijk wordt gemaakt dat kortingen op het pensioen over 

periodes van tien jaar uitgesmeerd mogen worden. De kortingen zullen hierdoor veel lager uitvallen.  

 

Kortingen op pensioenen vinden plaats als het pensioenfonds te weinig vermogen heeft om aan zijn 

verplichtingen te voldoen. De Unie KBO vindt dat dezelfde rentevoet die gebruikt wordt om de 

verplichtingen te berekenen, ook gebruikt moet worden bij de berekening van de premies.  

 

Er komen veranderingen aan in de pensioenen.  

De staatssecretaris zegt dat de wijzingen duidelijk, 

evenwichtig en eerlijk zijn voor jong en oud. De Unie 

KBO ziet een aantal haken en ogen. 
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Solidair, solide, transparant  

De Unie KBO zal de komende tijd de voorstellen van de staatssecretaris bestuderen. De 

staatssecretaris heeft de SER gevraagd om een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van 

ons pensioenstelsel te starten. De Unie KBO wordt hier ook bij betrokken en zal pleiten voor een 

solidair, solide en transparant pensioenstelsel.  

 

SGR garantieregeling bij KBO-vakantiereizen 

 

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom het faillissement van OAD. Enkele KBO-afdelingen die 

hun reis bij deze reisorganisatie geboekt hadden, kregen de reissom niet terug van de Stichting 

Garantiefonds Reisgelden (SGR). In de Wegwijzer van februari 2014 wezen we u op dit risico. We 

adviseerden u om het reisbureau met iedere deelnemer een contract af te laten sluiten en de 

deelnemers rechtstreeks aan het reisbureau te laten betalen.  

SGR liet ons weten dat het geen probleem is dat KBO-afdelingen zelf namens de deelnemers bij een 

reisorganisatie een reis boeken en betalen. Als deze reisorganisatie aangesloten is bij SGR, valt de 

reis gewoon onder de SGR-garantieregeling. Maar de afdelingen moeten zich wel houden aan de 

voorwaarden van de SGR-regeling. 

 

Waar kan het misgaan? 

Zo gaat het mis als afdelingen in hun publicaties over de reis doen voorkomen dat zij de reis 

organiseren en niet de reisorganisatie vermelden. Of als ze facturen op eigen naam uitschrijven 

zonder vermelding van de naam van de reisorganisatie.  

Daardoor wordt de suggestie gewekt dat KBO-leden de reis boeken bij de afdeling. SGR beschouwt 

dan de afdeling als reisorganisatie. Aangezien de afdeling niet aangesloten is bij SGR krijgen de 

deelnemers hun reissom niet terug.  

Ook gaat het mis als afdelingen een overeenkomst sluiten met de reisorganisatie en daar dan van 

afwijken. Bijvoorbeeld door een andere reissom te vragen dan met de reisorganisatie is 

overeengekomen. Of door extra dingen toe te voegen, bijvoorbeeld een excursie of een eigen 

reisbegeleiding. Juridisch maakt de afdeling dan als het ware een nieuwe reisovereenkomst tussen 

de afdeling en de reisdeelnemer. En die valt niet onder de SGR-garantieregeling. Alleen als u in de 

aankondiging en de betaling van de reis een duidelijk onderscheid maakt tussen de diensten van de 

reisorganisatie en de extra diensten de u als afdeling biedt, staat SGR garant voor de diensten van de 

reisorganisatie. Maar alleen daarvoor. U bent verantwoordelijk voor alle extra diensten. 

Met een gerust hart op reis met uw KBO. Dat is wat u wilt. 

Maar hoe zit het als een reisorganisatie failliet gaat? Bij het 

faillissement van OAD speelden veel zaken rondom de 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Zorgvuldigheid is 

geboden. We zetten hier uiteen waar u op moet letten in de 

voorbereiding, zodat u deze zomer (en daarna) met uw leden 

onbekommerd van de reis kunt genieten. 
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Tot slot: een van de voorwaarden om bij faillissement van een reisorganisatie uw reissom terug te 

krijgen, is dat u kunt aantonen dat de reiziger schade leidt. Het gaat dus mis als u als afdeling een reis 

aanbiedt aan uw leden en de leden daar niet voor hoeven te betalen. Volgens SGR is er dan geen 

sprake van consumentenschade en keert SGR de reissom niet uit. Ook als uw leden wel betaald 

hebben maar dat niet kunnen aantonen, kunnen u en uw leden geen aanspraak maken op de SGR-

garantieregeling.  

• Hoe zorgt u dat uw reisdeelnemers volledig aanspraak kunnen maken op de SGR-

garantieregeling? Lees het op onze website!  

 
Met de KBO gratis naar 50PlusBeurs 
  

Ook dit jaar heeft de Unie KBO het voor elkaar gekregen dat KBO-leden gratis naar de 50PlusBeurs 

mogen! Aansluitend kan ook nog worden genoten van een bijzonder concert met musicalhits voor 

een speciale KBO-prijs: slechts € 15 in plaats van € 65! 

 

De 50PlusBeurs vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 t/m 

zaterdag 20 september in de Jaarbeurs in Utrecht. De KBO 

is in hal 9 te vinden en laat de beursbezoekers via de 

Nestor kennismaken met de KBO. Bijzonder is dat er dit jaar, direct naast de stand van de KBO, een 

tweede stand te bezoeken is waar men kennis kan maken met Nestorvoordeel.nl, het 

kortingsconcept speciaal voor KBO-leden. 

 

Vier maal voordeel! 

KBO-leden kunnen ook dit jaar met gratis toegang naar de 50PlusBeurs. Maar dat is nog niet alles. Als 

KBO-lid heeft u in totaal vier maal voordeel: 

 

1. Gratis entree tot de 50PlusBeurs, i.p.v. € 20,00 

2. Of combiticket beurs & concert voor € 15 i.p.v. € 65,00 

3. Busvervoer via Effeweg met gratis beursentree voor € 15,95 

4. Busvervoer via Effeweg met gratis beursentree voor € 21,95 

 

Musicalsterren in Concert 

Tonny Neef en Mariska van Kolck brengen in Musicalsterren in Concert een gevarieerd programma 

met musicalhits en songs uit de hele wereld. Geniet van hoogtepunten uit Cabaret, Miss Saigon, 

Beauty and the Beast, Grease, Baby’s en Hazes. En natuurlijk liedjes als ‘Het Dorp’ uit de musical 

Sonneveld waarin Tonny en Mariska schitteren. 

 

 

 

• KBO-leden kunnen gratis kaarten bestellen via onze winkel www.Nestorvoordeel.nl. 

Heeft u zich nog niet aangemeld daar? Doe dat dan nu. De eerste keer meldt u zich aan met uw 

KBO-lidmaatschapsnummer en uw postcode. De bestelkosten per ticket zijn € 2,50.  
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• Wilt u met de bus van Effeweg naar de beurs en/of het concert? Bestel dan uw kaarten via 

www.effeweg.nl/50plusbeurs of bel 0529-46 96 67. 

 

 

KBOLEDEN met succes opgeleverd 

Op 15 juni jongstleden is KBOLEDEN 

opgeleverd, het ledenadministratieprogramma 

van de KBO. Niet alleen de projectgroep heeft 

hier hard aan gewerkt. Veel vrijwilligers 

hebben zich ingezet en tijd geïnvesteerd om 

KBOLEDEN binnen de gestelde eisen 

gebruiksklaar te maken. 

In KBOLEDEN worden de gegevens van alle 

KBO-leden digitaal in één database opgeslagen. 

Een bijzonder veeleisend project dat niet alleen 

binnen de gewenste tijdspanne van 1 jaar is 

opgeleverd, het is ook nagenoeg binnen het 

gestelde budget gebleven. Met medewerking 

van de projectgroep, de conversiegroepen van 

de provinciale bonden en niet te vergeten de 

helpdeskmedewerkers en vrijwilligers is 

KBOLEDEN nu 100% operationeel. En met een gemiddeld cijfer van 7,6 van de provinciale bonden 

ontvangt KBOLEDEN een meer dan goede waardering.  

Mogelijkheden 

In een tijd van veranderingen die in zeker automatiseringsland bijzonder snel gaan, bieden nieuwe 

functionaliteiten en mogelijkheden nieuwe kansen. Ook voor een programma als KBOLEDEN. De 

projectgroep heeft de implementatie tot aan het moment van opleveren tot een goed einde 

gebracht.  De beheergroep die voor het bewaken van het programma is opgericht zal in de 

operationele fase daar waar mogelijk nieuwe mogelijkheden benutten die de functionaliteit van de 

KBO-ledenadministratie positief kunnen beïnvloeden.  

Wensen 

Ervaringen van gebruikers blijven daarbij van groot belang. Alleen met hun signalen kan blijvend 

gewerkt worden aan verbeteringen van het KBO-ledenadministratieprogramma. Daarom wordt met 

klem een oproep aan gebruikers gedaan om wensen kenbaar te blijven maken aan de provinciale 

Helpdesk. 

 

 

 

  

Directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa bedankt alle 

vrijwilligers o.l.v.  Piet Boonman, voorzitter van de 

projectgroep KBOLEDEN,  voor hun fantastische inzet en het 

bereikte resultaat. 
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CPB: Minder overheidsgeld naar ouderen 

 

Volgens het CPB komt het verminderde profijt door de maatregelen die de overheid de afgelopen 

jaren heeft genomen. Denk aan het verhogen van de AOW-leeftijd en bezuinigingen in de zorg. 

Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Onze leden merken dat natuurlijk al in hun 

portemonnee. Ze betalen meer voor hun zorg en ontvangen minder.” 

Het CPB schrijft dat door deze maatregelen de overheidsfinanciën op de lange termijn houdbaar zijn. 

Bij de vorige Vergrijzingsstudie in 2010 concludeerde het planbureau nog dat die niet houdbaar 

waren. Ook de bezuinigingen op het openbaar bestuur dragen bij aan de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën. Manon Vanderkaa: “We hebben begrip voor de bezuinigingen als noodzaak om 

de verzorgingsstaat nog betaalbaar te houden voor de generaties na ons. Als de lasten en lusten 

maar eerlijk verdeeld worden tussen de generaties. En rekening gehouden wordt met kwetsbare 

groepen die nu eenmaal een groter beroep doen op de zorg. Het moet niet zo zijn dat ouderen in de 

toekomst minder profijt van de overheid hebben dan andere burgers.” 

 

Zorgkosten stijgen? 

De berekeningen zijn gedaan op basis van de huidige wetten en regels. De Vergrijzingsstudie houdt 

geen rekening met veranderend beleid. Als bijvoorbeeld de AOW-leeftijd niet, zoals nu gepland, 

doorstijgt naar 71,5 jaar dan tast dat de houdbaarheid van de financiën aan. Een ander risico voor de 

overheidsfinanciën zijn de zorgkosten. Als die harder stijgen dan verwacht, bijvoorbeeld omdat er 

meer mogelijk is, dan zet dat de houdbaarheid onder druk. 

 

• Persbericht en de integrale studie staan op de site van het CPB. 

 

 

 

 

“Ouderen profiteren in de toekomst minder van 

de overheid dan voorheen”, liet de NOS weten. 

Dat blijkt uit de nieuwe Vergrijzingsstudie van 

het Centraal Planbureau (CPB). De Unie KBO was 

bij de presentatie van het rapport. 
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KBO heeft allerlaagste energietarieven van Nederland 

  

De KBO geeft u energie... en biedt u de allerlaagste energietarieven van Nederland!  

 

De Unie KBO heeft een mooi en goed aanbod geregeld voor KBO-leden: groene energie tegen een 

zeer scherpe prijs. Doe mee en bespaar gemiddeld zo’n 265 euro per jaar op uw energierekening. 

Hoe meer KBO-leden meedoen, hoe meer voordeel we met zijn allen krijgen.  

De Unie KBO werkt samen met Energiebesteding BV. Geen leverancier van energie maar een 

specialist in de collectieve inkoop van energie. Deze leverancier kent de markt op zijn duimpje en is 

honderd procent onafhankelijk.  

 

 Klik hier voor meer informatie!  

 

We zetten onze prachtige energiedeal weer 

even in het licht. Al veel KBO-leden hebben 

mogen profiteren van ons voordelige en 

duurzame aanbod. Doet u mee?  


