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Dit is de 11
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, 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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• Zomerdienst KBO-Servicetelefoon 

• ANBI-organisatie moet voor 1 juli cijfers publiceren  

• 50PlusBeurs: de beste deals op een rij  

 

Meer nieuws  
 

• Vacature directiesecretaris Unie KBO 
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Pensioenplan ouderenbonden goed ontvangen 

 

Het Financieele Dagblad besteedde er twee grote 

artikelen aan, oud-bewindslieden Willem Vermeend en 

Rick van der Ploeg waren enthousiast en staatssecretaris 

Klijnsma stuurde een persoonlijke uitnodiging voor een 

gesprek. Het pensioenplan van de Unie KBO en partners 

NVOG, KNVG, NOOM en PCOB is positief ontvangen. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over ons idee van een nieuw pensioenstelsel. Ons voorgestelde 

stelsel heeft veel voordelen. Zo kunnen deelnemers gedurende hun hele werkzame leven zien wat ze 

voor hun pensioen sparen. Bij verandering van baan kunnen deelnemers hun saldo meenemen naar 

een anders pensioenfonds. Ook zelfstandigen kunnen deelnemen in een pensioenfonds.  

Er is keuzevrijheid om een deel van het pensioengeld te besteden aan bij voorbeeld aflossing van een 

hypotheek of zorgkosten. In het nieuwe stelsel wordt de gerealiseerde sterfte achteraf gedeeld. De 

onzekere sterfteverwachtingen worden over de jaren en generaties heen gedeeld.  

 

Een interessant voorstel, zo vond het Financieele Dagblad. Willem Vermeend en Rick van der Ploeg 

vonden zelf dat het overgenomen moest worden door de regering. 

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaf aan het voorstel met interesse gelezen te hebben. Ze schreef 

onder meer: “Ik waardeer jullie inbreng en betrokkenheid enorm.” Ze nodigt de samenwerkende 

ouderenorganisaties uit om van gedachten te wisselen. Haar hoofdlijnennota zal naar verwachting 

voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aangeboden worden.  

Meer informatie 

• Download hier de brief aan staatssecretaris Klijnsma  

• Download hier het pensioenplan van de ouderenbonden 

 

Alleenstaande ouderenkorting bij inkomstenbelasting 

Dit jaar is het mogelijk om bij de belastingaangifte 

alleenstaande ouderenkorting aan te vragen voor iemand die 

de AOW voor een alleenstaande niet ontvangt, maar daar wel 

recht op heeft.  

Dit geldt bijvoorbeeld als uw echtgenoot of echtgenote is 

opgenomen in een verpleeghuis. 

 

In het aangifteprogramma IB 2014 is voor het eerst de mogelijkheid opgenomen de alleenstaande 

ouderenkorting aan te vragen voor een persoon die de AOW voor een alleenstaande niet ontvangt 

maar daar wel recht op heeft. 
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De aanvraag van de korting is vooral van belang bij de verpleeghuissituatie waarbij een van de 

echtgenoten is opgenomen in een verpleeghuis en daar ook is ingeschreven in de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de betreffende gemeente, het recht is geldig m.i.v. 

het jaar van inschrijving in de GBA. 

 

Hoe zit dit wettelijk? 

In art. 1 lid 3 letter b van de AOW wordt als ongehuwde mede aangemerkt degene die duurzaam 

gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is. Ook heeft het Hof Den Bosch op 21 juli 2005 

bevestigd dat het recht hebben op een AOW uitkering voor ongehuwden voldoende is om recht te hebben 

op de alleenstaande ouderenkorting. De reden waarom de uitkering niet is aangevraagd is niet van belang. 

 

Met terugwerkende kracht 

In 2015 is het nog mogelijk om over de jaren 2010 t/m 2014 alsnog deze korting aan te vragen d.m.v. 

een verzoekschrift aan de belastingdienst. Deze korting geldt dan voor beide echtgenoten en dient 

per belastingjaar en per persoon te worden aangevraagd. 

Deze tip is tot stand gekomen via de Belastingservice van de gezamenlijke ouderenbonden. 

 

• Verzoekschrift belastingdienst  

Het concept-verzoekschrift is hier te downloaden. 

 

 

Oproep Kamer: behoud laag btw-tarief voor verbouwingen en renovaties 

De Unie KBO roept de Tweede Kamer op om een motie te 

steunen van Henk Krol (50PLUS). Deze motie verzoekt om het 

lage btw-tarief voor verbouwingen en renovaties van woningen 

te behouden. Manon Vanderkaa: "Behoud van het lage tarief is 

goed voor jong, oud én de bouw."  

Tot 1 juli 2015 is het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en 

renovaties van kracht. Als het aan ons ligt, dan wordt de verlaging 

verlengd. De Tweede Kamer stemt erover op dinsdagmiddag 16 juni. 

 

Levensloopbestendig, geen overbodige luxe 

Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en denken na over het 

levensloopbestendig maken van hun woning. Huizen en appartementen in Nederland zijn veelal niet 

toegerust op de behoeften van (zorgbehoevende) ouderen. Het aantal 75-plussers stijgt naar 

verwachting naar 2,6 miljoen in 2040. In de komende vijf jaar krijgen jaarlijks gemiddeld 10.000 

ouderen, 1.300 mensen met een handicap en 800 cliënten in de GGZ, met een lagere zorgindicatie 

geen toegang meer tot verpleeghuizen.  

 

De Unie KBO is voor continuering van het lage btw-tarief. Dit is goed voor de duizenden senioren die 

verantwoordelijkheid willen dragen om woningaanpassingen te realiseren voor zichzelf en de 

volgende generaties. Het is uiteraard ook goed voor de bouwsector die forse klappen van de crisis 

heeft gekregen.  

• Klik hier voor de motietekst.  
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Het keukentafelgesprek: nuttige informatie voor u 

Een keukentafelgesprek bepaalt veel voor hulp aan ouderen thuis. 

Daarom is het van wezenlijk belang dat dit gesprek goed verloopt. 

De juiste informatie kan hierbij behulpzaam zijn. Wij wijzen u via dit 

artikel op een aantal goede folders en handreikingen die 

ouderenadviseurs, lokale belangenbehartigers, maar juist ook 

ouderen zelf vooruit kunnen helpen. 

Het streven van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen is een streven dat aansluit bij 

dat wat de meeste ouderen zelf willen. Zo lang mogelijk en zo veel als het kan, zelfredzaam blijven.  

En als het zelf niet meer allemaal lukt, goede hulp krijgen. Als je deze hulp nodig hebt, dan is het vaak 

wel even zoeken waar je met je vraag heen moet en hoe dat dan precies loopt. Onderstaande 

informatie kan daarbij behulpzaam zijn. 

• Het keukentafelgesprek  

Deze brochure geeft goede en toegankelijke informatie voor zorgvragers en begeleiders van 

ouderen met een zorgvraag. De brochure start met vragen als: wat is eigenlijk een 

keukentafelgesprek en wanneer wordt dit gevoerd, hoe bereid je je voor, hoe verloopt zo’n 

gesprek en hoe kom je er op terug? In de brochure treft u steeds verwijzingen aan waar u nog 

meer informatie kunt vinden.  

   

• Zorgen over het keukentafelgesprek  

Deze handreiking gaat in op actuele kwesties die spelen rond het keukentafelgesprek. De 

handreiking is bedoeld voor lokale belangenbehartigers en Wmo-raden. De handreiking zet op 

een rijtje wat de bedoeling is van dit gesprek, wanneer dit gesprek gevoerd moet worden en hoe 

mensen bezwaar kunnen maken als het gesprek niet bevredigend is verlopen.  

  

• Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning  

Ook deze handreiking is bestemd voor lokale belangenbehartigers en Wmo-raden. Het brengt de 

onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht, schetst knelpunten en geeft 

aanbevelingen hoe hiermee om te gaan.  

 

Unie KBO op de bres voor oudere laaggeletterden 

Het ministerie van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan ‘Tel 

mee met Taal’. Onderdeel daarvan is een proefproject voor 

laaggeletterden 50-plussers. Niet overbodig, want 21% van de ouderen is 

laaggeletterd. Doel is om deze groep te helpen om volwaardig deel te 

nemen aan de samenleving, zelfredzamer te worden en om hun 

gezondheidsvaardigheden te verbeteren. De Unie KBO is hier 

enthousiast over en biedt de minister medewerking aan. 
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Van bijsluiter tot belastingen 

Het aantal laaggeletterde ouderen in onze samenleving is hoog. Onder 55-plussers kan inmiddels 

21% van de bevolking onvoldoende lezen en schrijven om zelfstandig maatschappelijk actief te zijn. 

Tegelijkertijd verwacht de (participatie)samenleving op allerlei gebieden steeds meer van hen. Meer 

en meer moeten óók ouderen zelf de regie nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. 

Laaggeletterdheid vormt daarbij een belemmerende factor. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een 

bijsluiter of het schriftelijk aanvragen van een tegemoetkoming bij de gemeente. 

Niet-digitale groep 

De Unie KBO signaleert bij laaggeletterde ouderen een complicerende factor: de voortschrijdende 

digitalisering. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te 

bieden. Uit onderzoek van de KBO (juni 2014) blijkt echter dat veel senioren afhankelijk worden van 

anderen als de overheid volledig gaat digitaliseren. Deze niet-digitale groep is gemiddeld 82 jaar, 

voornamelijk vrouw, alleenstaand en lager opgeleid. Zeker voor deze kwetsbare mensen is de 

combinatie met laaggeletterdheid een fors probleem. 

De Unie KBO denkt graag mee met minister Bussenmaker over de verdere invulling van de 

activiteiten gericht op de oudere laaggeletterden. Daarom hebben we in een brief onze 

medewerking aangeboden. Het wachten is nu op de uitnodiging voor een gesprek. 

 

 

Unie KBO ijvert voor verantwoord medicijngebruik 

Ouderen zijn helaas vaak ‘grootverbruikers’ van medicijnen. 

Goede begeleiding bij verantwoord en veilig gebruik is daarom 

een must! De Unie KBO geeft daarom voorlichting en lobbyt 

daarnaast voor een jaarlijkse medicatie beoordeling.  

Helpt uw KBO ons mee? 

 

 

Zeker 750.000 Nederlandse 65-plussers slikken dagelijks minstens 5 medicijnen. Binnen deze grote 

groep ouderen gebruiken 200.000 er zelfs meer dan 9. Deze ‘polyfarmacie’ kan leiden tot ernstige 

bijwerkingen en ongewenste interacties tussen geneesmiddelen, met ziekenhuisopnames tot gevolg. 

Medicatiebeoordeling 

De Unie KBO maakt al zo’n 5 jaar werk van grotere medicatieveiligheid. Zo hebben wij er voor 

gezorgd dat er in 2012 een multidisciplinaire richtlijn ‘polyfarmacie bij ouderen’ werd vastgelegd. 

Huisarts en apotheker beoordelen daarbij jaarlijks met de patiënt het medicijngebruik, om te kijken 

wat er beter kan.  

Zo’n 350.000 ouderen vallen binnen de criteria voor zo’n beoordeling. Toepassing van de richtlijn 

blijft echter ver achter bij de verwachtingen. Het lage ambitieniveau is ronduit stuitend. De Unie KBO 

stelt daarom momenteel alles in het werk om het schip vlot te trekken. “Dit aantal moet snel 

omhoog, vandaar dat we nu wederom alle partijen benaderen”, aldus Unie KBO-directeur Manon 

Vanderkaa. Zelfs de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is inmiddels door ons ingeschakeld. 
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Sinds enkele maanden organiseren de Unie KBO en de koepel van apothekers, de KNMP, samen 

informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen en om misverstanden rondom 

medicatieveiligheid weg te nemen. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden en 

de bezoekers waren zeer tevreden. “Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel 

mogelijk ouderen te bereiken”, aldus Manon Vanderkaa. 

• Doe mee! KBO-afdelingen kunnen een bijeenkomst over medicatieveiligheid aanvragen via 

Gerla van Rangelrooij van de Unie KBO. Telefonisch kan ook, via 073-6123475. 

 

 

Unie KBO op het Congrestival: digitale zorg heel dichtbij 

 Op dinsdag 9 juni vond in Bunnik het eerste ‘Congrestival’ plaats, 

rond zorginnovatie en E-health. Initiatiefnemer was FocusCura, 

partner van de KBO-Tablet. Er waren vele prominente sprekers. 

Directeur Manon Vanderkaa gaf een presentatie over ouderen en 

ICT, onze Tabletcoaches gaven uitleg over alle mogelijkheden van 

de iPad. Ook waren de nieuwste snufjes te zien op het gebied van 

e-health: digitale hulp bij gezond worden en blijven. 

Tijdens het festival werd duidelijk dat technologische innovaties nu echt onderdeel van de zorg zijn. 

Toch worden succesvolle initiatieven nog niet breed toegepast. "We praten in Nederland heel veel 

over innovaties, maar er zit nog weinig schot in", aldus dagvoorzitter André Rouvoet. " Wat we nu 

nodig hebben zijn mensen die de verandering implementeren."  

Staatssecretaris Martin van Rijn gaf zijn visie op e-health als onderdeel van de zorg. Hij verwees 

daarbij naar een kamerbrief over ICT, die vorig jaar is verzonden. In deze brief schrijven minister 

Schippers en Van Rijn dat 80 procent van de chronisch zieken binnen vijf jaar direct toegang zou 

moeten hebben tot bijvoorbeeld gegevens over medicatie en testuitslagen. Mensen met diabetes of 

COPD moeten zelfstandig metingen kunnen doen en daarover contact hebben met een hulpverlener 

op afstand. Ook zou iedereen die thuis zorg en ondersteuning krijgt 

via een beeldscherm dag en nacht met een zorgverlener contact 

moeten hebben.  

Op het festivalterrein werden 500 deelnemers in 27 lezingen 

bijgepraat over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen e-Health. 

Manon Vanderkaa sprak in de eSenior-tent over hoe ouderen profijt 

kunnen hebben bij e-Health en hoe het KBO-Tablet-project hen 

daarbij kan helpen. Vier KBO-vrijwilligers gaven de bezoekers uitleg 

over de KBO en het KBO-Tablet-project. Lezing en uitleg trokken veel 

belangstelling. Een festival dat smaakt naar meer! 

• Kijk de film en lees het verslag over Martin van Rijn: ‘e-Health moet normaal worden’ 

• Kijk de film en lees het verslag over Daan Dohmen: 'e-health nu echt onderdeel van zorg' 

 

• Dit artikel kwam mede tot stand dankzij Skipr 
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Senioren dupe van ongevraagde vervolgzendingen 

Het aanvragen van gratis proefpakketten, zoals dagcrèmes en 

afslankpillen, komt relatief veel voor bij senioren. Zonder dat 

zij dit hebben gevraagd volgt vaak een tweede, ongevraagde 

vervolgzending waarvoor men ook dient te betalen. Dit blijkt 

uit onderzoek van de Unie KBO.  

Ruim 840.000 senioren van 65 jaar en ouder vraagt wel eens een 

gratis proefpakketje aan. Dit ‘gratis’ proefpakket leidt bij ruim 

252.000 senioren tot een ongevraagde vervolgzending, met een factuur. Uiteindelijk betalen ruim 

75.000 senioren in totaal € 1,4 miljoen voor pakketten die zij niet wensen te ontvangen.  

Van de door ons ondervraagde senioren heeft 29% wel eens een gratis proefpakketje aangevraagd. 

Het zijn meestal vrouwen die een gratis product uitprobeert. De aanvragen vinden voornamelijk 

plaats via internet (71%). Daarnaast worden de proefpakketten telefonisch (14%), via bonnen in 

tijdschriften (10%) en via straatverkoop (5%) aangevraagd. Dat na een gratis product ongevraagd een 

tweede, te betalen product werd toegezonden heeft 30% van hen ervaren. Het bedrag dat op de 

bijgevoegde factuur werd vermeld bedroeg gemiddeld 20 euro, met uitschieters naar 49 euro.  

Directeur Manon Vanderkaa, constateert dat het juist senioren zijn die met deze ongewenste 

praktijken te maken hebben. “De meeste senioren die dergelijke facturen betalen doen dat om 

verdere problemen te voorkomen. Deze groep mensen is vanuit beleefdheid en onzekerheid eerder 

geneigd te betalen.”  

Marketingtool  

Gratis proefpakketten worden door steeds meer bedrijven als marketingtool ingezet. Doel van de 

bedrijven is hun producten bekendheid te geven en uiteindelijk meer te verkopen. Met gratis 

proefpakketten kunnen klanten op een eenvoudige wijze bereikt worden. Uit het onderzoek blijkt 

dat 156.000 senioren ooit heeft overwogen een gratis proefpakket aan te vragen, maar dit niet 

gedaan uit angst om later ergens aan vast te zitten.  

 

Manon Vanderkaa: ”Alertheid bij het aanvragen van een gratis proefpakket is altijd geboden! Voor je 

het weet zit je met een ongewenste betaling. Weggegooid geld vind ik dat. Daarom sluit de Unie KBO 

aan bij de bewustwordingscampagne ‘Niet besteld? Geef geen geld!’ van Consuwijzer.”  

• Download de samenvatting van het onderzoek 'Ongevraagde vervolgzendingen'.  

 

• Op de website van de campagne "Niet besteld? Geef geen geld!" van Consuwijzer vindt u naast 

tips en voorbeelden ook de 'Terechtchecker'. In deze interactieve video, met onder meer directeur 

van de Unie KBO Manon Vanderkaa, kunt u zelf controleren wat u dient te doen bij een 

ongevraagde toezending. 

 

Bekijk de video met Manon Vanderkaa, waarin zij een dilemma bespreekt.  
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De Tabletcoach - in het echt en als app… iets voor u? 

Een Tabletcoach is een gids in de wereld van nieuwe ontwikkelingen. Onze 

coaches doen enorm belangrijk werk. Sinds kort hebben we ook een 

applicatie op de KBO-Tablet zelf die als ‘coach’ werkt.  

Om zoveel mogelijk uit de tablet en onze diensten te halen, is het belangrijk 

dat informatie over gebruik en toepassing zo goed mogelijk overgebracht 

wordt. Onze ervaring is dat de drempel om de tablet en bijbehorende 

toepassingen te gaan gebruiken lager wordt met een coach. Maar misschien 

nog wel belangrijker: dankzij de coach nemen het plezier en gemak toe! 

 

Is het iets voor u om nieuwe tabletgebruikers te helpen? Om als Tabletcoach aan de slag te kunnen 

gaan, moet u uiteraard in het bezit zijn van een iPad. Het gebruik van de iPad kunt u goed 

overdragen. Ook zou het fijn zijn om op bepaalde momenten telefonisch of via beeldbellen 

beschikbaar te voor senioren die vast lopen bij het gebruik van hun iPad. 

 

U kunt een Tabletcoach-training volgen op het kantoor van FocusCura in Driebergen. Na deze 

training ontvangt u een pasje van de KBO. Deze kunt u ook gebruiken ter identificatie wanneer u bij 

een senior aan huis komt. Daarnaast kunt u als Tabletcoach een bijdrage leveren bij het geven van 

voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

Schrijf u nu ook in als Tabletcoach en maak gebruik van de nieuwe App-omgeving! De eerstvolgende 

Tabletcoach-training vindt plaat op donderdag 9 juli 2015. 

• Inschrijven of meer weten? Bel of mail met Gerla van Rangelrooij, tel 073-6123475.  

 

De TabletcoachApp 

Vanaf nu is er een TabletcoachApp beschikbaar op de iPad voor onze Tabletcoaches.  

De TabletcoachApp is een speciale omgeving vol interessante informatie om andere senioren nog 

beter te kunnen enthousiasmeren en ondersteunen bij het gebruik van de iPad en de Apps.  

 

Grote alliantie beschermt ouderen beter tegen financiële uitbuiting 

 

Staatssecretaris Van Rijn lanceerde op 15 juni de Brede Alliantie 

‘Veilig financieel ouder worden’. De Unie KBO is partner van 

deze alliantie. Ouderenorganisatie, banken en andere 

betrokkenen slaan de handen ineen om ouderen beter te 

beschermen tegen de risico’s van financieel misbruik. 

Directeur Manon Vanderkaa: “Het is goed om in zo’n breed 

verband aandacht te besteden aan dit belangrijke onderwerp.” 
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De Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder is een vervolg op het programma ‘Ouderen in veilige  

handen’. Hierbij is Unie KBO nauw betrokken geweest. Met succes: de afgelopen jaren zijn er talloze 

voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd door voorlichters van de Unie KBO. 

Deelnemers vonden het unaniem heel goed dat het onderwerp ouderenmishandeling, op een veilige 

en prettige manier, aan de orde kwam.  

 

Veel vormen van financieel misbruik 

Ministerie en partnerorganisaties zetten nu in op over financiële 

uitbuiting. Bij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om 

het wegnemen van bezittingen of financieel profiteren van de 

oudere. Dit kan veel verschillende vormen hebben. Het stelen van 

geld, juwelen of kostbare spullen. Het pinnen voor de oudere en 

tegelijkertijd voor zichzelf. Het gebruik van eigendommen zonder 

toestemming van de oudere. Of zelfs afpersing en gedwongen 

testamentverandering. Ook iemand ‘financieel kort houden’ is 

een vorm van uitbuiting.  

 

Om financiële uitbuiting te voorkomen is een integrale aanpak 

nodig: voorkomen, signaleren, melden en stoppen. In zo’n aanpak 

werken waarin verschillende organisaties samen op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau. In de nieuwe Alliantie gaat dat 

gebeuren. Alle deelnemende partijen leveren vanuit hun eigen 

kennis en vaardigheden een bijdrage aan het voorkomen en 

oplossen van deze problematiek.  

 

De Unie KBO bevordert onder meer de digitale zelfredzaamheid, zodat ouderen hun financiële zaken 

zelf kunnen beheren.  

 

U hoort of leest binnenkort meer van ons over dit belangrijke onderwerp.  

 

Naast de Unie KBO nemen verschillende organisaties deel aan de Brede Alliantie waaronder collega organisaties 

PCOB, NOOM, het Nationaal Ouderenfonds en verder Humanitas, Movisie, de Nationale Politie en de Rabobank.  

 

 

Digitale training helpt ouderen bij een veiliger woonsituatie 

Ouderen zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer van de babbeltruc en ze zijn kwetsbaarder bij brand. 

Met een nieuwe digitale training leren 65-plussers een leuke, interactieve manier wat zij zelf 

kunnen doen om de veiligheid in huis te vergroten. Zowel bij brand en babbeltrucs, als bij inbraak 

en woningovervallen. Ontdek het zelf! 

Regelmatig in het nieuws: brand in een zorgcentrum of 

mensen die bestolen zijn door nep-thuiszorgmedewerkers. 

Cijfers laten zien dat er inderdaad een vergroot risico is bij 

ouderen. Bijvoorbeeld bij brand: uit onderzoek van de 

Brandweeracademie blijkt dat onder mensen boven 65 jaar 

2,7 keer zoveel doden vallen dan bij 65-minners.  

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Verbond van Verzekeraars en de 

Unie KBO hebben daarom nu de handen ineen geslagen om het aantal slachtoffers onder ouderen te 
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beperken. Met de digitale training Veilig Wonen worden ouderen zich bewust van de risico’s en 

ontdekken ze wat ze zelf kunnen doen om die risico’s te beperken. Ook heel belangrijk omdat 

ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen.  

 

Handige check  

Senioren kunnen de training zelf, of samen met familie of een verzorger, volgen op een computer of 

tablet. De Veiligheidsvoorlichters van de Unie KBO brengen de digitale training ook onder de 

aandacht tijdens voorlichtingsbijeenkomsten of hun bezoek bij ouderen thuis. Desgewenst doorlopen 

zij de training samen met de ouderen.  

De training stelt dilemma’s aan de orde. Wat doet u als de bloemenbezorger aanbiedt de bloemen 

even in een vaas te zetten? Laat u hem dan binnen? En welke vluchtroute neemt u als er brand is?  

Ook bevat de training een handige checklist, waarmee iedere gebruiker ontdekt hoe veilig hij woont 

en wat hij kan doen voor een nog veiliger woonsituatie.  

• De training is gratis te volgen op www.woonveiliger.nl/elearning en op 

www.uniekbo.nl/kboveilig/digitale-training-woon-veiliger. 

  

 

Unie KBO verzorgt workshop op ministerie van veiligheid 

 

Op 17 juni geeft de KBO op het Ministerie van Veiligheid een 

workshop over woningovervallen bij ouderen. We delen onze 

kennis en ervaring met gemeenten, politie en 

woningbouwcorporaties.  

Doel is bewustwording en een gezamenlijke aanpak tegen geweld 

en criminaliteit. 

 

Het aantal High Impact Crimes (HIC) is flink gedaald. HIC is de verzamelnaam voor woninginbraak, 

overvallen, straatroof en geweld. Al deze vormen van criminaliteit hebben een grote impact op de 

slachtoffers en op de samenleving. Gelukkig daalt het aantal en dat is goed nieuws. Maar het is wel 

zaak om altijd alert te zijn en te blijven. 

 

Het ministerie van Veiligheid heeft de KBO organiseert op 17 juni een middag over HIC, met onder 

meer Peter R. de Vries. Ze hebben aan de Unie KBO gevraagd om twee workshops te verzorgen. 

Communicatieadviseur Arno Heltzel en veiligheidsvoorlichter Frans Wesselink geven een presentatie 

over veiligheid en ouderen. Deelnemers aan de workshops vullen ter plekke ook de veiligheidscheck 

in, waarmee ze ook de veiligheid van hun eigen woning onder de loep nemen.  

 

Doel van onze deelname aan de dag is om het bewustzijn over de veiligheid van ouderen te 

vergroten. En om nog meer partijen te interesseren in onze voorlichtingsbijeenkomsten die er op 

gericht zijn om veiligheid van ouderen te vergroten, thuis én buiten.  
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DigiD-voorlichters gezocht! 

 

De Unie KBO organiseert samen met SeniorWeb en Digisterker 

voorlichtingsbijeenkomsten over de digitale overheid. De bijeenkomsten zijn 

speciaal bedoeld voor KBO-vrijwilligers. Deze vrijwilligers - DigiD-voorlichters - 

kunnen voorlichtingsbijeenkomsten gaan houden over het gebruik van de DigiD. 

Helpt u senioren digitaal wegwijs te maken? 

 

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten. Bijvoorbeeld 

voor het aanvragen van zorgtoeslag, doorgeven van een verhuizing of het vernieuwen van het 

paspoort. Daarvoor dient de burger zich digitaal te legitimeren door middel van DigiD. Onder het 

motto “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”, doet de overheid een groot beroep op de 

digitale zelfredzaamheid van de burger. 

 

Voorlichting voor DigiD-voorlichters 

Vooral veel ouderen ervaren een drempel in het gebruik van de digitale overheidsdiensten.  

Daarom hebben de Unie KBO, Digisterker en SeniorWeb de handen ineen geslagen. Op zes plaatsen 

in het land vinden bijeenkomsten plaats om KBO-vrijwilligers als DigiD-voorlichter op te leiden. 

Locaties en data 

- Venray, maandag 22 juni (reeds volgeboekt) 

- Deventer, maandag 7 september 

- Alkmaar, maandag 14 september 

- Maarn, maandag 21 september 

- Dordrecht, maandag 5 oktober 

- Joure, maandag 19 oktober 

 

 

Het onderwerp digitale overheidsdiensten past goed bij het aanbod van de Unie KBO (#KBOdigitaal) 

en het sluit goed aan bij de huidige vraag die bij veel senioren leeft. Dit wordt onderstreept door het 

recent gehouden KBO-onderzoek waaruit blijkt dat ruim 600.000 senioren nog niet op internet zitten, 

maar zich wel de vaardigheden eigen willen maken. Bovendien biedt het kansen voor KBO-leden die 

mee willen gaan in de digitalisering. 

• Meer informatie en aanmelden: ga naar www.kbo.nl/DigiD 

 

 

Zomerdienst KBO-Servicetelefoon 

Tot 1 september zijn de vrijwilligers van de servicetelefoon er op de maandag-, dinsdag- en 

donderdagmorgen. Woensdag- en vrijdagmorgen dus niet. De juristenlijn blijft de hele zomer op 

donderdagmiddag bereikbaar. De servicetelefoon is bereikbaar van 9.30 tot 12.30 uur. De juris-

tentelefoon op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Telefoonnummer: 0900 – 8 21 21 83. 
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ANBI moet voor 1 juli cijfers publiceren 

 

Heeft uw KBO een ANBI-status? Denkt u er dan aan om vóór 1 juli 2015 de financiële verantwoording 

over 2014 online te publiceren. Zijn de vereiste gegevens niet online te vinden, dan loopt uw 

organisatie het risico de ANBI-status te verliezen. 

 

Sinds 1 januari 2014 geldt de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. Iedere ANBI is verplicht bepaalde 

gegevens over haar organisatie online te publiceren. Dit kan op de eigen website. Deze gegevens moeten 

actueel zijn. Zoals het verslag van de uitgeoefende activiteiten en een geldend beleidsplan. Daarnaast 

moet u binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording online publiceren. 

 

• Wilt u weten wat er allemaal op de website geplaatst moet worden om te voldoen aan de 

voorwaarden van de belastingdienst voor een ANBI? Klik dan hier.  

 

 
De beste deals voor de 50PlusBeurs! 

 

Van 15 tot en met 19 september is het weer zover: de 

50PlusBeurs, het grootste evenement voor actieve senioren 

ter wereld. Als KBO-lid kunt u er voor slechts 7 euro heen.  

U maakt ook kans op gratis kaarten. Schrijf u snel in! 

 

Jaarlijks 100.000 bezoekers, interessante stands, workshops en 

presentaties. Muziek, show en dans. Gratis appelgebak en een 

beurstas vol hebbedingetjes. Natuurlijk is ook de KBO zelf 

aanwezig op de 50PlusBeurs in september. Komt u ook? 

  

Voor alle samenwerkende partners van de 50PlusBeurs, waaronder de KBO, geldt een vaste 

kortingsprijs: € 7 in plaats van € 20. Goedkoper kunt u de kaarten niet krijgen. Of u moet een van de 

100 gratis kaartjes winnen die de Unie KBO ter beschikking stelt!  

 

• Bestelling kan www.plusticket.nl en gebruik de actiecode: UNIEKBO (voor de lage KBO-prijs).  

• U kunt ook telefonisch bestellen via 026-377 97 36 (geef de actiecode bij uw bestelling door).  

 

Swingend concert 

Motown-ster George McCrae, van de wereldwijde nummer 1-hit ‘Rock your baby’, is de speciale gast 

op het Beursconcert. McCrae verkocht 52 miljoen platen en geeft een onvergetelijk optreden met 

zijn grootste hits en eerbetoon aan de Jackson Five. Meemaken is mee swingen! Te zien in de 

Jaarbeurs Utrecht, aansluitend aan uw bezoek aan de beurs (middag- of avondvoorstelling).  

 

Beurs: € 7. Beurs & Concert: € 24.Bestelkosten € 1,50. Toeslag Eerste Rang bij Concert: € 5.  

 

 

Met de bus naar de beurs? OAD biedt opstappunten vanuit het hele land. Busvervoer & Beurs: € 21. 

Busvervoer & Beurs & Concert: € 34. Bestel via www.oad.nl of 0547-28 44 88.  

 

Liever met de trein naar de beurs? NS biedt vanaf 1 augustus speciale dagtochten vanuit elk treinstation.  

Treinvervoer & Beurs: € 24. Treinvervoer & Beurs & Concert: € 34. Bestel via www.ns.nl/spoordeelwinkel  
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Vacature directiesecretaris Unie KBO 

 

De Unie KBO heeft een vacature voor directiesecretaris (WO-geschoold, meerjarige ervaring).  

 

De secretaris adviseert en ondersteunt de directeur. De taken zijn:  

- coördinatie en verslaglegging vergaderingen van bestuur en ledenraad;  

- schrijven beleidsvoorstellen en -plannen, in- en externe rapportages, verslagen en brieven;  

- bewaking planning- en controlcyclus;  

- beheer van de extern gefinancierde projecten;  

- verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.  

Solliciteren kan tot 21 juni. Klik hier voor meer informatie 

 

Zomeractie Coalitie Erbij van start 

Eenzaamheid samen bestrijden. Dat is het doel van Coalitie Erbij, 

waar de Unie KBO aan deelneemt. De zomeractie is van start 

gegaan. Wij roepen iedereen op om mee te doen!  

De zomer is stil als je een klein sociaal netwerk hebt. Daarom 

organiseert de Coalitie – met steun van het ministerie van 

Volksgezondheid – de campagne 'Wie nodig jij uit deze zomer?'.  

 

Eenzaamheid kan iedereen overkomen, zeker bij verlies van een dierbare of als de gezondheid het 

laat afweten. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, 

waaronder de Unie KBO. De organisaties werken samen om eenzaamheid te voorkomen en te 

bestrijden. Zo biedt Coalitie Erbij mensen handvatten om eenzaamheid te herkennen en te 

verzachten.  

 

De coalitie roept iedereen op: 'Wees deze zomer geen toeschouwer. Spreek af om bij te praten, op 

bezoek te gaan of samen iets te ondernemen!' Dat kan door een gratis kaartje te sturen via 

www.samentegeneenzaamheid.nl/zomeractie.  

 

Week tegen de Eenzaamheid 

Van 24 september tot en met 3 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Dan organiseren 

vrijwilligers in het hele land, waaronder KBO'ers, ontmoetingen tussen mensen.  

 

Coalitie Erbij roept iedereen op om erbij te komen en mee te doen. Bijvoorbeeld met De Langste 

Eettafel van Nederland. Of met informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers en gemeentelijke 

conferenties over de lokale aanpak van eenzaamheid.  

• Meer weten? Kijk op www.eenzaam.nl en kom samen met ons in actie! 

 


