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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          Slechthorendheid bij ouderen neemt hand over hand toe. Tegelijkertijd is er weinig tot geen 

kennis over de mogelijkheden, aanschaf en vergoeding van een hoortoestel. En maar eenderde 

van de ouderen die baat hebben bij een hoortoestel gebruiken er op dit moment ook een. 

Omdat goed horen van groot belang is om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke 

leven is de Unie KBO op 24 april de voorlichtingscampagne “Wat zegt U?” gestart. Tijdens 

deze campagne gaat de Unie KBO in samenwerking met de Vereniging Van Slechthorenden 

landelijke voorlichting geven over de signalering en behandeling van gehoorproblemen. 

Afdelingen kunnen een groepsvoorlichting aanvragen bij de Unie KBO.  

-          Tijdens de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de Tweede Kamer vorige 

week is besloten om de bezuiniging op de begeleiding (dagbesteding, dagopvang en 

respijtzorg) terug te dringen van 25% naar 6% in 2015. Een mooi succes, mede omdat volgens 

de Unie KBO de dagbesteding juist het verschil maakt tussen een geïsoleerd en een 

menswaardig bestaan.  

-          De Unie KBO vindt dat de positie van mantelzorgers binnen de hervormingen in de 

ouderenzorg nog vaak onderbelicht blijft en maakt zich hier grote zorgen over. In het artikel 

“Mantelzorg wordt een 24-uurstaak” dat op 26 april in dagblad Trouw verscheen waarschuwt 

Unie KBO directeur Manon Vanderkaa dan ook voor een mogelijke overbelasting van 

mantelzorgers. Het tegelijk doorvoeren van grote veranderingen (korten op uitkeringen, 

bezuinigingen in de dagopvang, vervallen van plekken in verzorgingshuizen) en het maken 

van een efficiencyslag door de overheid is volgens de Unie KBO een riskante zaak en vraagt 

om een zorgvuldige en verantwoorde uitvoering. Een participatiemaatschappij is volgens de 

Unie KBO niet geholpen bij mantelzorgers die onder hun taak bezwijken.    

-          Tijdens het debat over de WMO vorige week werd de motie van Martine Baay-Timmerman 

(Partij 50Plus), waarin gepleit werd om veiligheidsadviseurs in te zetten om (langer) 

thuiswonende ouderen meer weerbaar te maken, is verworpen. Vanwege de belangrijke rol 

die onze veiligheidsadviseurs hebben zal de Unie KBO er bij Martine op aandringen de motie 

nogmaals in te dienen, maar dan bij het Ministerie van Veiligheid. Ondertussen gaat de Unie 

KBO uiteraard door met het opleiden van veiligheidsadviseurs.  

-          De Unie KBO heeft het debat over de WMO op de voet gevolgd en naast de motie van Baay-

Timmerman nog een aantal belangrijke moties ondersteund. Zo is de steun uitgesproken voor 

de motie van Mona Keijzer, Hanke Bruins Slot (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) 

waarin gepleit werd om ook het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de zorgverzekeringswet 

ook voor ouderen toegankelijk te maken. Helaas is de ingediende motie verworpen.    

-          Kees van der Staaij (SGP) zag zijn motie wel ingediend worden. In het kader van de WMO-

veranderingen vroeg Van der Staaij om de stapeling van eigen bijdrage van algemene 

voorzieningen en maatwerkvoorzieningen te stoppen. Een opeenstapeling van kosten zou 

ertoe kunnen leiden dat mensen om financiële redenen af moeten zien van (een deel van) 

maatschappelijke ondersteuning.  



-          KPN heeft aangegeven te zullen gaan stoppen met de uitgifte van de papieren telefoongids en 

de telefonische nummerinformatiedienst 1888. De Unie KBO vreest dat door deze beslissing 

ouderen zonder toegang tot het internet in de problemen komen. In een gesprek met het 

ministerie van Economische Zaken heeft de Unie KBO haar ongerustheid aangegeven. Het 

ministerie heeft toegezegd te gaan onderzoeken welke gevolgen het stoppen van deze diensten 

voor senioren kunnen hebben. Bij de Servicetelefoon van de Unie KBO komen dagelijks 

tientallen bezorgde telefoontjes binnen. De Unie KBO neemt deze opmerkingen mee in de 

vervolggesprekken met het ministerie.   

-          De bekende KBO Wegwijzer is na 10 jaargangen op 15 april voor het laatst verzonden. Ook 

deze KBO Nieuwsflits is de laatste uitgave in deze vorm. Vanaf 20 mei ontvangt u 

tweewekelijks automatisch de belangrijkste informatie over de Unie KBO in de digitale 

nieuwsbrief “KBO Nieuws”. Blijf ons ondertussen ook volgen op Twitter via @Unie_KBO. 

Voor al het nieuws vanuit de Unie KBO kijkt u op onze website www.kbo.nl 


