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 #KBOdigitaal 

• Alle overheidscommunicatie digitaal? 

Denk aan de ouderen! 

• Herken digitale criminaliteit en  

handel juist 

 

 

 

  #KBOthuis 

• Wet Langdurige Zorg: is invoering 

haalbaar? 

• Zorggebruiker? Maak uw mening 

kenbaar! 

• Wmo aangenomen in Senaat: 

gemengde gevoelens 

    #KBOgeld 

• Ouderen willen betrokkenheid bij 

onderzoek mantelzorgboete  

• Nieuw telefoonnummer 

Belastingservice Ouderenbonden 

• Pensioenperikelen: ‘groep van 8’ 

gaat aan de slag 

 

#KBOveilig 

• Kamervragen over onveilige 

sleutelkluisjes 

• Unie KBO in het nieuws over veiligheid 

en ouderen 

• Oktober 2014: donkere 

dagenoffensief Unie KBO 

 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 5, jaargang 1 – 19 augustus 2014 

 

 

 

 

 

 

Verenigingsnieuws 

• Met de KBO gratis naar de 50PlusBeurs 

• Groepsvoorlichting collectieve zorgverzekering 

• Online vrijwilligersplatform ‘Leef je pensioen’ 

• Verkiezingen 2015: geeft uw KBO input aan programma’s? 

 

Meer nieuws 

• Kwaliteitsaspecten 2015 Seniorvriendelijk Ziekenhuis bekend 

• Geen komkommertijd: KBO volop in de media  

• Provinciale bijeenkomsten programma Zorg Verandert 

 

Dit is de 5
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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Alle overheidscommunicatie digitaal? Denk aan de ouderen! 

 

 

 

"We moeten altijd een systeem hebben om die mensen te kunnen opvangen om daar wat mee te 

kunnen doen", zegt Eenhoorn in gesprek met BNR's Paul van Liempt. "Als je zegt dat in 2017 

iedereen op internet móet zitten en we móeten digitaal kunnen communiceren tussen burgers, 

ondernemers en overheid, dan zal er altijd iets zijn dat nog niet geregeld is." De Unie KBO ziet dat de 

focus van de overheid nu vooral ligt op de inrichting van een goede digitale infrastructuur. De 

ouderenorganisatie wil juist ook dat er meer aandacht komt voor een vangnet voor digibeten, 

waaronder veel ouderen. Jan Brinkers, beleidsadviseur Digitale Zaken bij de Unie KBO voegt daar nog 

aan toe: “Wij zijn van mening dat alle ouderen moeten kunnen participeren in een digitale 

samenleving. Daarom zal de overheid haar toepassingen ook geschikt moeten maken voor personen 

die minder digitaal vaardig zijn.“ 

Onhaalbaar 

Volgens veel ICT-experts is de deadline van 2017 als jaar waarin al het verkeer tussen overheid en 

burger digitaal moet zijn, onhaalbaar. Eenhoorn, de speciaal in het leven geroepen nationaal 

commissaris voor de digitale overheid, snapt dat standpunt wel. "Omdat nog niet iedereen op 

internet zit. Maar niet omdat we niet in staat zouden zijn om alle dienstverlening die we hebben, op 

een digitale manier aan te bieden. Iets anders is of iedereen er gebruik van maakt."  

De opmerking van Eenhoorn wordt onderstreept door uitkomsten uit het Unie KBO-onderzoek 

Digitaal contact met de overheid, dat eerder dit jaar is uitgevoerd door de seniorenorganisatie. 

Daarin geeft 30% van de ondervraagden met een internetaansluiting aan momenteel geen digitaal 

contact met de overheid te hebben. 

In een brief aan Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrijft de Unie KBO dat de overheid actie 

moet ondernemen om ook de digibete ouderen inspraak te geven tijdens het proces. In de 

klankbordgroep die is ingesteld wordt geadviseerd over het gebruiksvriendelijker inrichten van de e-

overheid. De Unie KBO dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting 

te laten hebben. 

 
 

• Meer informatie over het Unie KBO-onderzoek Digitaal contact met de overheid  

• Beluister het gesprek met Bas Eenhoorn op BNR-radio op 3 juli via 

http://www.bnr.nl/nieuws/tech/774259-1407/alle-communicatie-overheid-burger-in-2017-

digitaal-dat-valt-te-betwijfelen%20  

De overheid streeft ernaar om alle communicatie tussen overheid en 

burger vanaf 2017 digitaal te laten verlopen. De Unie KBO heeft hier 

twijfels bij. We zijn in goed gezelschap van Bas Eenhoorn, vanaf 1 

augustus nationaal commissaris voor de digitale overheid. Hij zegt 

op BNR. "Er zijn nog steeds mensen die niet op internet zijn 

aangesloten. Behóórlijk wat mensen." 
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Herken digitale criminaliteit en handel juist 

 

Via de mail, maar ook via de telefoon, lijken betrouwbare instanties zoals een bank of 

creditcardmaatschappij te vragen om bijvoorbeeld uw inloggegevens, creditcardinformatie, pincode 

of andere persoonlijke informatie. In werkelijkheid zijn het fraudeurs die achter uw gegevens 

proberen te komen. Phishing heet deze vorm van internetfraude. 

  

Met een phishing email willen fraudeurs u naar een valse (bank)website lokken dat een kopie van de 

echte website is. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. 

Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.  

Een andere bekende vorm van oplichting zijn emailberichten waarin u wordt verzocht iemand of een 

bekende te helpen. In deze email, waarin de gebruikte Nederlandse taal direct vragen op zal roepen, 

doet de internetcrimineel zich voor als een voor u bekend persoon die direct geld nodig heeft omdat 

hij/zij ergens onderweg is gestrand. Soms heeft de email een hoog geloofwaardigheidsgehalte 

doordat deze is ondertekend met de naam van de bekende. In een dergelijk geval is vaak het 

emailaccount van de bekende gehackt. 

Herkennen 

Het is vaak moeilijk een phishing e-mail te onderscheiden van een echte betrouwbare e-mail. Toch 

zijn er belangrijke kenmerken te noemen waaraan u een phishing e-mail kunt herkennen: 

• Banken, creditcardmaatschappijen en andere legitieme bedrijven vragen (bank)gegevens. 

• Het taalgebruik en zinsopbouw zijn vaak van slechte kwaliteit 

• Een phishing e-mail is meestal onpersoonlijk.  

• Er wordt vaak om een snelle reactie of handeling gevraagd.  

• Phishing e-mails spelen vaak in op uw angst om opgelicht te worden.  

• In de e-mail wordt gesproken over problemen die urgent zijn of over fraude en oplichting. 

• In de e-mail staat vaak een link naar de ‘website’ van een bank. Dit is vaak een valse website. 

Wat kunt u doen als u een 'verdachte' e-mail ontvangt? 

Lijkt de e-mail te komen van een bekende onderneming? Bijvoorbeeld van een postorderbedrijf, een 

bank of creditcardmaatschappij?  

• Reageer nooit op e-mails waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. 

• Controleer het digitale ‘certificaat’ van uw bank.  

• Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is. 

• Wees zelf altijd kritisch op email en verdachte telefoongesprekken. 

  

Het per mail hengelen naar informatie is de snelst 

groeiende tak van digitale criminaliteit. Het is een 

vorm van oplichting. Maar hoe herkent u oplichting 

en wat kunt u er aan doen om uzelf te 

beschermen? De Unie KBO helpt u om preventieve 

maatregelen te nemen. 
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Melden 

Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt aan de hand van de binnengekomen 

klachten in de gaten of er overtredingen zijn, en hoeveel. Het melden van uw klachten en/of tips zijn 

dus van groot belang tegen de bestrijding van internetcriminaliteit. De ACM lost geen individuele 

klachten op, maar uw klacht is wel belangrijk om onderzoek te doen naar de opdrachtgever of 

verzender van zulke berichten. 

 

• U kunt uw klacht melden op de website www.spamklacht.nl van de ACM. 

• Op de website www.waarschuwingsdienst.nl van de overheid vindt u meer 

achtergrondinformatie over phishing en tips om uw computer te beveiligen. 

• Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de website Veilig bankieren. 

• Een voorbeeld van een phishing email en een email met een hulpvraag leest u op de website 

van de Unie KBO. 

 

 

Wet langdurige zorg: is invoering haalbaar?  

 

Als de wet wordt aangenomen, zal deze vanaf 1 januari 2015 ‘stapsgewijs en gefaseerd’ worden 

ingevoerd. Dat betekent dat er in 2015 geen wezenlijke veranderingen zijn te verwachten in de 

bekostiging van de zorg, de regionale zorgkantoorindeling, de zorgregistratie en de zorginkoop. 

Treedt de nieuwe Wet langdurige zorg echter niet op 1 januari in werking, dan wordt de AWBZ 

volgend jaar tijdelijk voortgezet, zij het in versmalde vorm. Dit omdat de Wmo 2015 en de Jeugdwet 

al wél op 1 januari zullen ingaan. In dat geval wil staatssecretaris Van Rijn het indicatieproces zó 

herzien dat er niet langer wordt geïndiceerd aan de hand van standaard indicatieprotocollen en dat 

meer ‘in persoon’ wordt geïndiceerd. Ook zal het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) dan niet meer 

indiceren in termen van zorgzwaarte, maar een zogenaamd zorgprofiel vaststellen. Welke zorg 

daarbinnen het meest passend is, bepalen zorgaanbieder en cliënt. Voor de zorginkoop voor 2015 zal 

er geen verschil zijn tussen de Wet Langdurige Zorg en de versmalde AWBZ, belooft de 

staatssecretaris.  

De Tweede Kamer is nu met zomerreces en er is 

nog geen datum bepaald voor de parlementaire 

behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige 

zorg (Wlz). Maar het wordt haasten, want uiterlijk 

1 november moet duidelijk zijn of invoering per 1 

januari 2015 haalbaar is.  

De Unie KBO ziet een aantal pijnpunten in het 

wetsvoorstel. 
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Pijnpunten in wetsvoorstel 

De Unie KBO ziet een aantal pijnpunten in het wetsvoorstel. Zo wordt er het volgend jaar in totaal 

510 miljoen euro gekort op de contracteerruimte van het verzorgingshuis. Dit vanwege de 

aangescherpte toegang. Deze aanscherping gaat ons echter te snel en daarom vinden we de 

bezuiniging ook te fors. Liever zien we vooralsnog een ruimere toegang tot het verzorgingshuis dan 

nu is vastgelegd. 

De wet is erg instellingsgericht, terwijl één van de drie leveringsvormen het Volledig Pakket Thuis is, 

naast het verblijf in een instelling en het persoonsgebonden budget. Als bijvoorbeeld een woning 

aangepast dient te worden om zorg thuis te ontvangen, dan wordt dat op geen enkele wijze vergoed.  

De Unie KBO heeft ook zorgen over het voortbestaan van kleinschalige woonvormen, vanwege 

voorgenomen bezuinigen. 

Kortom: het wetsvoorstel dat nu voorligt, is op onderdelen een stap terug vergeleken met de 

bestaande AWBZ. De Unie KBO acht het daarom van groot belang dat de wet op een aantal punten 

wordt bijgesteld en zal zich hier krachtig voor inzetten. 

 

Zorggebruiker? Maak uw mening kenbaar! 

Op 4 september 2014 begint de tweede cliëntenraadpleging ´Zorg naar gemeenten´. Die richt zich 

op mensen die thuis zorg of ondersteuning krijgen. De resultaten worden opnieuw gebruikt om de 

overheveling van verzorging en ondersteuning naar gemeenten per 2015 in goede banen te leiden. 

Doet u mee? 

De raadpleging is een initiatief van 10 landelijke organisaties van ouderen - waaronder de Unie KBO, 

in CSO-verband - en chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers. Gedurende vier weken 

kunnen mensen hun ervaringen met zorg en ondersteuning delen. De raadpleging Zorg naar 

gemeenten start op 4 september en loopt tot 4 oktober 2014. Iedereen kan meedoen: cliënten, 

mantelzorgers en mensen die zorg inkopen via een persoonsgebonden budget. De raadpleging is een 

onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). 

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk ouderen die te maken hebben met (mantel)zorg de 

raadpleging invullen, zodat we het cliëntperspectief niet alleen bij de lokale maar ook bij de 

landelijke overheid goed over het voetlicht krijgen.  

Vorige raadpleging januari 2014 

Uit de vorige raadpleging bleek dat zelfredzaamheid niet vanzelf ontstaat. Chronisch zieken, ouderen 

en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel 

mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Aan de afgelopen digitale 

raadpleging deden bijna zesduizend mensen met een beperking mee. 

 

Cliëntenmonitor  

De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht voor 

iedereen. Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers, denk aan 
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ouderenorganisaties zoals de Unie KBO, te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding. En 

om hen te adviseren over hun rol daarbij.  

De negen betrokken organisaties zijn: CSO (waaronder de Unie KBO), Ieder(in), Koepel Wmo-raden, 

LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.  

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. 

 

 

• De digitale vragenlijst is vanaf 4 september in te vullen op de website 

www.zorgnaargemeenten.nl Laat uw emailadres achter om automatisch bericht te 

ontvangen bij de start van de raadpleging. 

• Download het rapport 'Zorg naar gemeenten' (PDF) 

• Meer informatie over AVI en de AVI-adviseurs  

 

Wmo aangenomen door Eerste Kamer: gemengde gevoelens 

 

Deze wet brengt voor veel mensen grote verandering met zich mee. “Enerzijds is het goed dat er nu 

duidelijkheid is en kunnen gemeentes aan de slag. Uitstel zou voor nog meer onrust hebben gezorgd 

en daar is niemand bij gebaat; gemeentes niet en hulpvragers al helemaal niet. Daarom is het goed 

dat nu duidelijk is welke zorgtaken naar de gemeente gaan”, stelt Manon Vanderkaa, directeur van 

de Unie KBO. “Anderzijds maken wij ons zorgen om groepen kwetsbare ouderen en hun 

ondersteuning.” 

Onrust 

In de achterbannen van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM - die samen de 

CSO vormen - is veel onrust. Dat komt omdat nog niet goed duidelijk is wie straks waar terecht moet 

en of je nog wel de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen, 

maar voor alle Nederlanders die deze majeure verandering treft. Daarom hebben wij bij VWS ook 

steeds aangedrongen op tijdige communicatie. Die kan nu dan eindelijk in gang gezet worden. 

Nieuwe manier van denken én doen 

De invoering van de nieuwe Wmo betekent dat met ingang van januari 2015 niet langer de overheid, 

maar de gemeente de zorg aan mensen met een beperking moet regelen. Daarbij is het uitgangspunt 

De Unie KBO en de andere CSO-partners hebben 

met gemengde gevoelens kennis genomen van 

het feit dat de Eerste Kamer onlangs heeft 

ingestemd met de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning, ook wel 

Wmo2015. Daarbij stemden 37 senatoren voor 

en 36 senatoren tegen. 
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dat iemand, met hulp van zijn omgeving, zich zo lang mogelijk thuis probeert te redden. De 

zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging thuis. Alleen mensen die heel veel zorg nodig 

hebben kunnen nog terecht in een zorginstelling. Het is niet zomaar even een wetswijziging of 

overheveling van taken van Rijk naar gemeenten. Het luidt een fundamentele verandering in als het 

gaat om onze manier van denken en doen rond hulp vragen én hulp aanbieden. 

Tussen wal en schip?  

De Unie KBO is van mening dat de gedachten achter de vernieuwde Wmo niet verkeerd zijn. Laat 

mensen zelf aan het stuur. Dat wil echter geenszins zeggen dat mensen daarmee alles zelf moeten 

uitvinden. Mensen moeten wel degelijk worden toegerust om ook daadwerkelijk de dingen zelf te 

kunnen regelen en organiseren. De nieuwe Wmo geeft ook kansen door op een andere wijze naar 

zorg en ondersteuning te kijken. Wel hebben wij als Unie KBO onze zorgen dat bepaalde groepen 

mensen tussen de wal en het schip dreigen te komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de groep 

kwetsbare ouderen die zorg nodig heeft met een klein of soms zelfs helemaal geen netwerk van 

mensen die naar hen omziet. Blijven deze mensen in beeld en krijgen ze tijdig de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben? Wat is er gaande achter de voordeur van mensen zonder 

partner, zonder kinderen of anderen om hen heen? 

Vrijwillige ouderenadviseurs  

Tijdens het plenaire debat in de Eerste Kamer uitten diverse woordvoerders zorgen over de snelheid 

en omvang van de transitie en de (beperkte) financiële middelen voor gemeenten. Aangenomen 

werd een motie om voor 1 oktober 2014 afdoende waarborgen te creëren die moeten bijdragen aan 

het gegarandeerd continueren van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten. Hier 

zijn we erg blij mee. Uit een recente monitor van MEE Nederland, die mensen met een beperking 

ondersteunt, blijkt dat de beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers in de 

meeste gemeenten namelijk nog niet goed is geregeld. In 63% van de 403 gemeenten zijn geen 

afspraken gemaakt over de continuïteit van cliëntondersteuning per 1 januari 2015. En in 37% van de 

gemeenten zijn weliswaar afspraken gemaakt, maar voldoen die op cruciale punten niet aan de Wmo 

2015. Direct gevolg is dat een groot deel van deze burgers volgend jaar in hun gemeente niet kan 

rekenen op de cliëntondersteuning waar ze volgens de nieuwe Wmo recht op hebben. 

Cliëntondersteuning, formeel of informeel, is juist nu van essentieel belang voor mensen, gezien alle 

veranderingen die er op hen afkomen. Vrijwillige ouderadviseurs kunnen hier een grote rol in 

vervullen. 

• Bekijk hier op de website van de NOS een filmpje dat uitlegt wat er gaat veranderen met de 

nieuwe Wmo2015. 
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Kamervragen over onveilige sleutelkluisjes 

 

Dit zijn de Kamervragen: 

 

 

• Vraag 1  

Bent u bekend met het NOS-journaalitem Oplossing voor onveilige sleutelkluisjes bij 

ouderen, d.d. 30 juli 2014 en het artikel Unie KBO op NOS Journaal en Radio 1 n.a.v. 

rechtszaak sleutelkluisjesbende, gepubliceerd op de website van Unie KBO? 

• Vraag 2  

Hoe beoordeelt u het bericht dat er ca. 150 000 ouderen een onveilig sleutelkastje naast 

hun voordeur hebben hangen en dat er in het afgelopen jaar ruim 200 inbraken hebben 

plaatsgevonden door middel van een onveilig sleutelkastje?  

• Vraag 3  

Hoe beoordeelt u het bericht dat onveilige sleutelkluisjes veel goedkoper zijn dan kluisjes 

met een politiekeurmerk?  

• Vraag 4  

Bent u het ermee eens dat in de keuze voor een sleutelkastje prijs geen belangrijker 

criterium mag zijn dan veiligheid? Kunt u uw antwoord toelichten?  

• Vraag 5  

Bent u bereid thuiszorgorganisaties een dwingende richtlijn op te leggen om alleen 

sleutelkluisjes met een PolitieKeurmerk Veilig Wonen te accepteren?  

• Vraag 6  

Welke andere acties gaat u ondernemen om ouderen én zorgorganisaties bewust te maken 

van de risico’s van onveilige sleutelkluisjes? 

Deze vragen sluiten goed aan bij de zorgen die de Unie KBO heeft rond de veiligheid van (kwetsbare) 

ouderen thuis. Wij publiceren de antwoorden zodra deze beschikbaar komen. 

 

 

 

Unie KBO in het nieuws over veiligheid en ouderen 

  

De persaandacht voor onveilige sleutelkluisjes bij 

ouderen, waar de Unie KBO al lang aandacht voor vraagt, 

hebben geleid tot Kamervragen. Martine Baay-

Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) voelt de 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

aan de tand. Als nieuwsbron is mede onze website 

genoemd.  

De Unie KBO waakt over de veiligheid van ouderen. Dat 

blijft niet onopgemerkt in de media. Directeur Manon 

Vanderkaa mocht het toelichten op het NOS Journaal en 

Radio 1. Ook lokaal en regionaal kregen we veel media-

aandacht. 
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De rechtbank in Den Haag behandelde op woensdag 30 juli een spraakmakende zaak rond een 

'sleutelkluisjesbende'. Deze groep georganiseerde criminelen heeft bij ouderen ingebroken in 

verschillende regio's in Nederland met behulp van een huissleutel uit een zogenaamde sleutelkluis 

naast de voordeur. De Unie KBO waarschuwt al langer en organiseert huisbezoeken om de veiligheid 

van kwetsbare ouderen te vergroten. Manon Vanderkaa: “Nu ouderen steeds langer thuis blijven 

wonen, is preventie van het grootst mogelijke belang!” 

Regionale media 

We waren overal in het land in het nieuws met onze veiligheidsactiviteiten. KBO-veiligheidsadviseur 

Frans Brinkman was op 5 augustus studiogast bij Radio M (Utrecht). RTV Utrecht filmde Frans 

Brinkman en Hagar Roijackers van de Unie KBO bij een huisbezoek. Het Noord-Hollands Dagblad 

besteedde aandacht aan sleutelkluisjes. Ook veel digitale media namen ons veiligheidsonderzoek en 

onze berichtgeving over (zie ons media-overzicht). 

 

• Lees hier alles over ons project Veilig Thuis 

• Kijk hier het fragment uit het NOS Journaal van 30 juli om 18.00 u en 20.00 u: 

http://nos.nl/video/681159-oplossing-voor-onveilige-sleutelkluisjes-bij-ouderen.html  

• Luister hier het fragment terug op Radio 1 (terugluisteren van 8 tot 9 u, start bij 38m53s): 

http://www.radio1.nl/gemist-overzicht/2014-07-30 

• Lees hier ons artikel ‘Unie KBO waarschuwt voor onveilige sleutelkluisjes’ (7 maart 2014)  

 

Oktober: donkere dagenoffensief 

  

Speciaal in deze week van oktober start de Unie KBO op maandag 27 oktober met een basistraining 

voor huisbezoekers. De training is bedoeld voor nieuwe veiligheidsadviseurs die bij mensen op 

huisbezoek gaan. Tijdens de training bespreken we de zes onderwerpen die tijdens een huisbezoek 

aan bod komen om een veiliger thuis te creëren: woningovervallen, inbraak, babbeltrucs, vallen, 

brand en internetcriminaliteit. Wilt u deze training volgen en op huisbezoek gaan, dan kunt u zich 

aanmelden via uniekbo@uniekbo.nl. 

Training bestaande huisbezoekers: 1 oktober  

Als aftrap voor de Maand van de Veiligheid geeft de Unie KBO op woensdag 1 oktober 

een technische training over digitale veiligheid. Dit is een vervolg op de basistraining voor 

huisbezoekers van 7 juli. Met deze kennis kan de huisbezoeker de mensen van nog meer informatie  

en advies voorzien.  

De Unie KBO start de laatste week van oktober met het 

‘donkere dagenoffensief’, zodat alle senioren nog beter 

zijn voorbereid om inbraak en babbeltrucs te voorkomen.  
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#KBOveilig  

Veiligheid is een thema waar – terecht – veel organisaties mee bezig zijn. Ook de Unie KBO. In juli 

2014 gaven we een informatieve bijlage bij Nestor uit met allerlei tips voor senioren voor een veilig 

thuis. En directeur Manon Vanderkaa ging op pad om voorlichter veiligheid Frans Brinkman te 

interviewen en de Rotterdamse wijkagent Gerhard Versluis. Wij hebben veel positieve reacties 

ontvangen op zowel de bijlage als het filmpje. Mooi! Maar criminelen staan niet stil, daarom gaan we 

door met informatievoorziening en uitwisseling van tips. Niet alleen via huisbezoek of 

voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook digitaal via een e-learning module.  

De volgende acties kunt u van ons verwachten:  

- Op 1 oktober een vervolgtraining voor huisbezoekers. Kijkt u hier voor het profiel (pdf).  

- In oktober lanceren we in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

  Veiligheid (CCV) een e-learning module voor burgers. Iedereen kan deze online cursus volgen en zo 

  leren over de maatregelen om woningovervallen, brand en inbraak te voorkomen en de babbeltrucs  

  te herkennen. 

- Op 27 oktober start de Unie KBO het donkere dagenoffensief met een training voor huisbezoekers 

  veiligheid. 

- Van 27 oktober tot en met 31 oktober worden er 500 sleutelhangers met verlichting weggegeven 

  aan afdelingen die een ludieke actie bedenken om samen met de Unie KBO deze week te promoten.  

- Alle KBO-leden die een huisbezoek aanvragen, krijgen een gratis kierstandhouder.  

- Alle deelnemers aan een voorlichtingsbijeenkomst ontvangen een brochure met veiligheidstips.  

 

Samen op weg naar een veilig(er) thuis!  

 

 

Ouderen willen betrokkenheid bij onderzoek mantelzorgboete  

  

Jetta Klijnsma heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over de mantelzorgboete (eind juni) 

toegezegd dat de regering het komende jaar zal benutten om samen met gemeenten, het SCP en 

Mezzo te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm op de mantelzorg.  

 

Bij de Unie KBO en onze partnerorganisaties komen veel vragen over de kostendelersnorm binnen 

van verontruste ouderen en hun kinderen. Niet alleen over de kostendelersnorm voor de AOW-

gerechtigden, maar ook over de kostendelersnorm voor de mantelzorgers. Ook zijn er vragen over de 

gevolgen van de kostendelersnorm voor ouderen met een onvolledige AOW en een AIO-uitkering.  

Wat zijn voor ouderen en verzorgers de gevolgen 

van het invoeren van de kostendelersnorm 

(‘mantelzorgboete’)? De Unie KBO wil het mee 

onderzoeken en heeft dit met de andere CSO-

partners laten weten aan staatssecretaris Jetta 

Klijnsma van Sociale Zaken.  
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Schrijnende verhalen  

We horen de vaak schrijnende verhalen van mensen die hun baan geheel of gedeeltelijk hebben 

opgegeven om voor partner of familielid te zorgen en geconfronteerd worden met de gevolgen van 

de kostendelersnorm.  

 

Voor de CSO was dit meer dan voldoende aanleiding om de staatssecretaris te vragen om ook ons als 

ouderenorganisaties te betrekken bij het onderzoek. We houden u op de hoogte van de reactie van 

de bewindspersoon. 

 

 

• Klik hier voor de brief  aan de staatssecretaris 

• Senaat stemt voor de mantelzorgboete  

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

   de mantelzorgboete op te lossen. Lees er hier meer over.  

• Opinie: "Mantelzorgboete blokkeert solidariteit tussen generaties".  

 

Nieuw telefoonnummer Belastingservice Ouderenbonden 

  

Belasting aangeven is ingewikkeld, zelfs bij voor-ingevulde aangiftes. Wie geen aangifte hoeft te 

doen, laat mogelijk geld liggen. De Belastingservice van de Unie KBO, PCOB en ANBO is in dertien jaar 

tijd uitgegroeid van 400 naar 2.600 gecertificeerde invullers en van 10.000 naar 118.000 aangiften.  

 

Speciaal opgeleide senioren helpen leeftijdsgenoten om hun aangifte veilig en op tijd in te dienen. En 

wat zeer gewaardeerd wordt: de belastinginvuller komt thuis langs en zorgt ervoor dat senioren geen 

geld laten liggen, zoals huurtoeslag, bepaalde zorgkosten of giften die aftrekbaar zijn.  

De speciaal opgeleide vrijwilligers van de ouderenbonden zijn goed op de hoogte van belastingregels 

en ook van de laatste wijzigingen. Zij zorgen ervoor dat hun leeftijdsgenoten minder belasting 

hoeven te betalen of zelfs geld terugkrijgen. De vrijwilliger kan door het huisbezoek ook financiële 

problemen signaleren en oplossingen bieden.  

 

  

In 2014 verliepen ruim 118.000 aangiftes via de Belastingservice 

Ouderenbonden. Dat is vergelijkbaar met 2013, wat een topjaar 

was voor de Belastingservice. Maar we zijn niets zonder onze 

invullers. Meldt u daarom aan!  

Vanaf nu hebben we een nieuw telefoonnummer. 
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• Hebt u ook interesse om belastinginvuller te worden? Meldt u aan bij uw lokale KBO!  

• Het nieuwe landelijke nummer voor de Belastingservice is 0900 040 1437 (€ 0,10 per 

minuut).  

• U leest meer over de Belastingservice op www.belastingservice.org  

 

Pensioenperikelen: ‘groep van 8’ gaat aan de slag  

 

Vlak voor het zomerreces diende de staatssecretaris van Sociale Zaken Klijnsma het wetsvoorstel 

‘Aanpassing van het Financieel Toetsingskader’ in. Dit wetsvoorstel zou werkenden en 

gepensioneerden meer zekerheid over hun pensioenuitkering moeten bieden. Vooralsnog lijkt de 

enige zekerheid die Klijnsma met dit wetsvoorstel biedt uit lagere pensioenen en afnemende 

koopkracht te bestaan. 

Vaste pensioenuitkeringen: tegen welke prijs? 

Het kabinet stuurt aan op een systeem, dat zoveel mogelijk kans wil bieden op een vaste 

pensioenuitkering. De keerzijde daarvan is dat de pensioenfondsen hogere buffers moeten 

aanhouden. Dit verkleint voor langere tijd de kans op aanpassing van de pensioenen aan de stijgende 

lonen en prijzen (indexatie). De kans dat pensioenen sneller en eerder gekort moeten worden, wordt 

juist hoger. Daarbuiten introduceert het voorstel regels, waardoor het voor een pensioenfonds 

moeilijker wordt om te indexeren of inhaalindexaties toe te passen. 

 

Werkenden én gepensioneerden de dupe 

Het niet indexeren en het mogelijk korten van pensioenen treft zowel gepensioneerden als 

werkenden in gelijke mate. Gepensioneerden voelen het meteen in hun portemonnee; werkenden 

zien het een keer per jaar op hun pensioenoverzicht, maar voelen het uiteindelijk na pensionering 

ook permanent aan hun koopkracht. 

 

Consistentie en vertrouwen 

Verder is het belangrijk dat het wetsvoorstel consistent is. CSO pleit er voor dat bij de bepaling van 

premies en verplichtingen dezelfde grondslagen worden toegepast. Een verlaging van de premie op 

basis van toekomstige rendementen is strijdig met een evenwichtige verdeling van de belangen 

tussen de generaties. Zoals het er nu naar uitziet draagt het nieuwe wetsvoorstel niet bij aan het 

benodigde herstel van vertrouwen in de sector. 

 

 

  

Een wetsvoorstel van Staatssecretaris Jetta Klijnsma moet 

werkenden en gepensioneerden meer zekerheid gaan bieden. 

Maar doet het dat ook? Een zogenaamde Groep van 8 - 

werkgevers, vakbonden, jongeren en ouderenorganisaties -  gaat 

het onderzoeken.   

De Unie KBO is vertegenwoordigd in deze groep.  



13 

 

Groep van 8 

De CSO, met daarin de Unie KBO, kiest ervoor om nog niet direct te reageren maar eerst de stukken 

en de feiten voor zover bekend, grondig te bestuderen. De CSO maakt deel uit van de zogenaamde 

‘groep van 8’ die bestaat uit werkgevers, vakbonden, jongeren en ouderenorganisaties. De 

pensioencommissie van de CSO werkt hard aan een goed onderbouwde gemeenschappelijke reactie. 

Bestudering van het wetsvoorstel en de uitgebreide memorie van toelichting vergt tijd.  

Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. De CSO streeft er naar om eind 

augustus de Tweede Kamer onze gemeenschappelijke reactie te sturen; ruim op tijd vóór de 

behandeling van het wetsvoorstel. 

 

 

• memorie van toelichting  

• wetsvoorstel wet aanpassing financieel toetsingskader  

 

Met de KBO gratis naar de 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 plus beursentree & concert 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. 
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• KBO-leden kunnen gratis kaarten bestellen via onze winkel www.Nestorvoordeel.nl. 

Hebt u zich nog niet aangemeld daar? Doe dit dan nu! De eerste keer meldt u zich aan met uw 

KBO-lidmaatschapsnummer en uw postcode. De bestelkosten per ticket zijn € 2,50.  

• 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. 

 

Groepsvoorlichting collectieve zorgverzekering 

 

Over pakweg drie maanden is het weer zover: zorgverzekeraars maken hun nieuwe premies  - en hun 

ongetwijfeld vernieuwde verzekeringspakketten - bekend.  En dat betekent dat de verzekerden weer 

iets te vergelijken hebben en eventueel kunnen overstappen.  

Bijvoorbeeld naar de KBO-collectieve zorgverzekering  van Zilveren Kruis Achmea. Met de nodige 

kortingen en een eigen (gratis) aanvullend pakket. Over de precieze inhoud lopen nu gesprekken 

tussen de Unie KBO en Zilveren Kruis.  

Wilt u als KBO-afdeling tegen die tijd een groepsvoorlichting over het collectieve aanbod, maar ook 

over de vele algemene veranderingen binnen de zorg? Dat kan. Neem daarvoor zo snel mogelijk 

contact op met Marcel Woudman van Zilveren Kruis Achmea via het emailadres 

marcel.woudman@achmea.nl of bel met nummer 06-20613550. Deze groepsvoorlichting is gratis en 

er is capaciteit voor ongeveer 15 bijeenkomsten. De ervaring leert dat - inclusief interactie met de 

zaal - er doorgaans ongeveer anderhalf uur over de zorgverzekeringswereld gesproken wordt.   

Afdelingen dienen er wel voor te zorgen dat er een beamer, projectiescherm en microfoon aanwezig 

zijn. Het minimum aantal deelnemers is vastgesteld op 50 personen. De voorlichting wordt gegeven 

van medio november tot eind december 2014.  
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Online vrijwilligersplatform ‘Leef je pensioen’ 

 

“Mijn leven is nog lang niet voorbij, dus toen de Unie KBO me vroeg als veiligheidsadviseur voor 

senioren greep ik dat met beide handen aan.'' Deze opmerking van Jos Schouren, voorlichter 

veiligheid bij de KBO, staat te lezen op de website ‘Leef je pensioen’.  

Het online platform is een initiatief van Syntus Achmea en biedt aangesloten organisaties de 

mogelijkheid om vacatures te plaatsen.  

De website is vorig jaar november geopend door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Ouderen kunnen op 

de website hun verhaal doen. Jos Schouren is een van hen. Klik hier om zijn verhaal te lezen.  

Bent u als afdeling of provinciale KBO op zoek naar een vrijwilliger? U kunt gratis een advertentie 

plaatsen op de website. Klik hier om naar de website te gaan. Links onder in de webpagina kunt u uw 

oproep plaatsen. U krijgt per email een bevestiging dat de oproep geplaatst is.  

Het is de bedoeling dat u zelf uw advertentie op de website beheert, bijvoorbeeld de advertentie 

verwijderen als de vacature vervuld is of wijzigingen in de tekst aanbrengen. In de bevestigingsmail 

staat een link, die u daarvoor kunt gebruiken.  

 

Mocht u er echt zelf niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de website, 

Ieteke de Vries, via ieteke@diversions.nl.  

 

Verkiezingen 2015: geeft uw KBO input aan programma’s?  
 

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten én voor de waterschappen. 

Via Provinciale Staten worden bovendien de leden van de Eerste Kamer gekozen. 

Belangrijke verkiezingen dus, en u kunt via uw KBO uw invloed laten gelden door partijen 

aan te schrijven rond hun verkiezingsprogramma. KBO Gelderland ging u al voor.  

 

Hoe meer invloed, hoe meer we als KBO voor elkaar krijgen rondom onderwerpen die ons raken.  

Hoe doet u dat? Neem nu KBO Gelderland. Deze bond stuurde tekstvoorstellen naar alle politieke 

partijen van de Provinciale Staten in Gelderland. Ze krijgen er positieve reactie op en merken dat er 

ook dingen worden overgenomen in partijprogramma’s.  

Unie KBO is partner in het online 

vrijwilligersplatform ‘Leef je pensioen’. Het 

platform wil ouderen inspireren om hun 

leven na hun pensionering zinvol in te 

vullen. Zoekt u een vrijwilliger? KBO- 

afdelingen en provinciale KBO’s kunnen 

gratis een advertentie plaatsen. 
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De Gelderse collega’s deden onder meer voorstellen rondom: 

 

• regionaal seniorenbeleid: het betrekken van ouderen bij beleid en inspraak; 

• huisvesting en ouderenbegeleiding; 

• openbaar vervoer; 

• veiligheid en criminaliteit; 

• digitalisering en technologie;  

• zorg en welzijn. 

 

U kunt uw eigen accenten leggen, afhankelijk van de capaciteit van uw KBO en het belang dat uw 

leden hechten aan bepaalde onderwerpen. 

 

Wilt u weten wat de verschillende standpunten van de Unie KBO voor de diverse thema’s zijn? Op 

www.kbo.nl leest u onder ieder thema onze standpunten. 

 

Kwaliteitsaspecten 2015 Seniorvriendelijk Ziekenhuis bekend 

  

Het project Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een samenwerking tussen de Unie KBO, de PCOB, NVOG 

en NOOM. Doel van het project is om ziekenhuizen beter geschikt te maken voor hun grootste 

doelgroep: ouderen.  

In 2013, bij aanvang van het project, werden de eerste kwaliteitscriteria bekend gemaakt. Aan de 

hand daarvan kregen ziekenhuizen een Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.  

Nu zijn de kwaliteitsaspecten 2015 bekend. Deze kwaliteitsaspecten zijn niet ingrijpend gewijzigd. 

Het gaat in de regel om een aanvulling of een aanscherping. Denk bij een aanvulling, aan screening 

naar ondervoeding op de geriatriepoli, een protocol voor vrijheidsbeperkende maatregelen en extra 

aandacht voor de betrokkenheid van de mantelzorger. En bij een aanscherping,  aan de 

beschikbaarheid van het geriatrieteam buiten kantooruren en het stimuleren van eigen regie plus 

extra tijd voor gezamenlijke besluitvorming.  

 

Zorg na ontslag  

Het Keurmerk let in 2015 scherp op Continuïteit van zorg (aspect 10). Voor ouderen is het van het 

grootste belang dat de continuïteit van zorg goed geregeld is. Het zijn immers vooral de (kwetsbare) 

ouderen die er geestelijk en lichamelijk last van hebben als de overdracht van de zorg met de 

bijbehorende informatie over o.a. het gewijzigde medicatiebeleid vanuit het ziekenhuis niet tijdig en 

Aangepast en aangescherpt: de kwaliteitsaspecten voor het 

keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2015 zijn bekend.  

De aanpassingen zijn gedaan in nauwe samenspraak met 

medische adviseurs (onder meer geriaters) en de 

samenwerkende ouderenbonden.  
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goed is geregeld. Helaas waren de scores op dit aspect tot nu toe zeer zwak. Reden voor ons om aan 

de alarmbel te trekken en dit aspect aan te merken als een zogenaamd ‘must have‘-criterium. 

Uitgangspunt is dat de patiënt pas wordt ontslagen nadat de overdracht van zorg en behandeling 

met de opvolgend zorgverlener(s) en de mantelzorger is afgestemd.  

 

Naast kwaliteitsaspecten over de organisatie van zorg zijn er ook de kwaliteitsaspecten over 

toegankelijkheid en inrichting. De seniorscouts zullen begin 2015 de ziekenhuizen bezoeken om 

speciaal hierop te letten.  

We hopen dat ziekenhuizen de aangepaste kwaliteitsaspecten benutten voor het 

seniorvriendelijk(er) maken en houden van hun dienstverlening, behandeling en voorzieningen.  

 

• Klik hier voor alles over het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

• Klik hier voor de kwaliteitsaspecten 2015 (pdf) 

 

Geen komkommertijd: KBO volop in de media 

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. Om u een goed beeld te geven van onze publicitaire resultaten, treft u 

hieronder een overzicht aan van enkele belangrijke ‘wapenfeiten’ uit de afgelopen zomerweken.  

Augustus 2014 

• 14 augustus: het Brabants Dagblad besteed uitgebreid aandacht aan keurmerken in de zorg 

onder de titel ‘Keurmerk zorg is goed voor ouderen in ziekenhuis’, waarbij wordt ingegaan op 

de effecten van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 

• 1 augustus: in de Twentse courant Tubantia en het Noord Hollands Dagblad verschijnt een 

groot artikel over onze waarschuwing voor onveilige sleutelkluisjes  

• 5 augustus: KBO-Veiligheidsadviseur Frans Brinkman vertelt op Radio M (Utrecht) een half 

uur lang over ons project ouderen en veiligheid  

• 5 augustus: RTV Utrecht laat op TV, Frans Brinkman en Hagar Roijackers, persvoorlichter 

Unie KBO, aan het woord over ouderen en veiligheid  

Vanaf 8 juli 2014 (vorige editie KBO Nieuws) 

• 8 juli: onze samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden op het 

gebied van voorlichting wordt vermeld in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en het 

Noord-Hollands Dagblad  
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• 9 juli: de start van onze ‘veiligheidscampagne’ (Nestor, filmpje, onderzoek) krijgt aandacht op 

verschillende nieuwssites, waaronder De Telegraaf en Kassa. Onze directeur Manon 

Vanderkaa geeft radio-interviews aan Omroep Gelderland en RTV Noord-Holland  

• 10 juli: het dagblad De Telegraaf pakt flink uit over onze activiteiten ‘veilig thuis’  

juli-nummer: het tijdschrift Gastvrije Zorg schrijft over ons onderzoek naar ouderen en 

mobiliteit  

• 17 juli: Manon Vanderkaa wordt geïnterviewd door Radio Apeldoorn over het thema 

ouderen en veiligheid  

• 24 juli: PlusOnline beschrijft onze wens om betrokken te worden bij het onderzoek naar de 

‘mantelzorgboete’  

• 25 juli: Jan Slagter schrijft in zijn voorwoord van omroepblad Max Magazine over ons 

veiligheidsonderzoek  

• 27 juli: De Consumentenbond test tablets voor senioren, waaronder de KBO-Tablet. Ons 

aanbod blijkt zeer gunstig 

• 30 juli: Het Radio 1 Journaal interviewt Manon Vanderkaa over de veiligheid van kwetsbare 

ouderen thuis  

• 30 juli: Manon Vanderkaa geeft in 2 avondbulletins van het NOS Journaal commentaar vanuit 

de Unie KBO op de rechtszaak rond de ‘sleutelkluisjesbende’  

• 31 juli: De Gelderlander schrijft over meetings rond onze KBO-Tablet: ‘iPadclub voor senioren 

Druten loopt storm’  

• 31 juli: het tijdschrift Gastvrije Zorg schrijft over ons onderzoek naar ouderen en mobiliteit  

� En verder publiceerden tientallen huis-aan-huis bladen deze maand over ons onderzoek naar 

het gevoel van onveiligheid bij ouderen.  

 

Provinciale bijeenkomsten programma Zorg Verandert 
 

 

  

 

 

 

 

 

De Unie KBO heeft zich -in CSO verband- ingezet voor goede voorlichting voor betrokkenen. Maar 

ook voor meer invloed van ouderen op de veranderingen. Belangenbehartigers, vertegenwoordigers, 

ouderenadviseurs, vrijwilligers en mantelzorgers van mensen die zorg en ondersteuning nodig 

hebben krijgen tenslotte veel te maken met de veranderingen in de zorg.  

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie over wat er gaat veranderen, maar ook wat u 

zelf kunt bijdragen binnen uw eigen afdeling bijvoorbeeld.  

  

Per 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg en ondersteuning van 

ouderen. Uw gemeente krijgt een belangrijke rol in deze veranderingen. 

Wilt u weten wat er verandert en wilt u hierop voorbereid zijn? Op deze 

en vele andere vragen wordt in de provinciale bijeenkomsten van het 

programma ‘Zorg Verandert’ antwoord gegeven. 
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• Op de website http://www.zorgverandert.nl/provincialebijeenkomsten leest u uitgebreid 

over de inhoud van de informatiebijeenkomsten. 

• U kunt zich ook direct inschrijven voor 1 van de 12 bijeenkomsten via  

www.zorgverandert.nl/aanmelden. Hier vindt u tevens alle data en locaties van de 

provinciale bijeenkomsten. 


