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De eerste k eer �dat ik bij een plaatselijke 

KBO-afdeling kwam, voelde ik mij meteen thuis. 

Ik kom uit een redelijk traditioneel Brabants 

gezin. Ik ben een echt verenigingsdier. Als kind 

was ik al lid van de scouting. Ik begon als 

kabouter, groeide door als padvinder, en rolde na 

de padvinderij als vanzelfsprekend in de politiek. 

Het is prettig deel uit te maken van een club.  

Dat past bij mij.

Als burgemeester van Eersel had ik regelmatig te 

maken met de KBO-afdeling die lokaal sterk 

verankerd is. De KBO gaf me altijd al een warm 

thuisgevoel: al die vrijwilligers die zich belange-

loos inzetten voor elkaar. Ik was net een week 

gestopt als burgemeester, toen ze me vroegen 

als voorzitter van de Unie KBO. Ik heb geen 

moment geaarzeld. De KBO is voor mij een brede 

maatschappelijke beweging waarbinnen mensen 

voor elkaar opkomen. En of het nou plaatselijk, 

provinciaal of landelijk is: door de KBO ontstaat 

beweging. Mensen worden gestimuleerd dingen 

te ondernemen met elkaar. De KBO brengt 

mensen samen en dat is in deze tijd van individu-

alisering een kostbaar goed.

De tijd staat echter niet stil, ook niet voor ons. 

We hebben een lange traditie als organisatie die 

geen geldzorgen kent. We werden altijd gesub-

sidieerd door het rijk en ontvingen de bijdragen 

van onze leden, die vanzelf groeiden in aantal. De 

overheid trekt zich echter terug en laat het aan de 

‘�Ik�ben�een�echt��
verenigingsdier.’

organisaties over om zelf activiteiten te ontplooi-

en om de benodigde gelden binnen te halen. Dat 

betekent dat we niet achterover kunnen leunen. 

We moeten anders werken, anders denken, meer 

naar buiten toe en meer de samenwerking zoe-

ken. Senioren zijn een interessante maatschappe-

lijke groep geworden, ook in economisch opzicht. 

De kansen die er liggen, moet we benutten. En 

we moeten ervoor zorgen dat we blijven groeien. 

Dat is niet meer zo vanzelfsprekend als het altijd 

was. De wensen en behoeften van ouderen zijn 

veranderd en de verschillen tussen meerdere 

generaties senioren is groter dan ooit. Vergeet 

niet dat we maar liefst drie generaties moeten 

bedienen: onze doelgroep loopt van 50 tot over 

de 100 jaar, dat beslaat ruim een halve eeuw! dus 

moeten we nadenken hoe we al die verschillende 

mensen van dienst kunnen zijn. Dat betekent dat 

we moeten veranderen: in onze activiteiten, onze 

dienstverlening en dus ook in de structuur van 

onze organisatie. 

We zijn dus volop in beweging. Dat betekent 

echter niet dat we onze basis loslaten. Onze zorg 

voor elkaar, dat gevoel, dat thuisgevoel, dat KBO- 

gevoel, willen we vast houden. Het fundament, 

gebaseerd op onze christelijke levensvisie blijft, 

de ramen gaan open.

�

Henny Houben 
voorzitter�unie�kbo

welk om 
thuis v oorwoord
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wie zijn wij De Unie KBO is met 327.000 
leden de grootste seniorenorganisatie van Neder-
land. Ons belangrijkste doel is voorwaarden te 
scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbe-
wust aan de samenleving kunnen deelnemen. 
Het ledental maakt de KBO tot een serieuze 
gesprekspartner zowel voor de landelijke als 
lokale en provinciale overheden, waardoor we 
de belangen van senioren op alle niveaus goed 
kunnen behartigen.

Duizenden vrijwilligers dragen de organisatie en 
zetten zich in voor ‘hun’ KBO. In totaal zijn er ruim 
840 afdelingen, verspreid over heel Nederland. 
Leden ontmoeten (nieuwe) mensen via hun afde-
ling en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten 
en cursussen. Van fietstochten tot tai chi, van kla-
verjasclubs tot gezamenlijke reizen, van politieke 
debatten tot het bezoeken van musea en theater. 
Voor elk wat wils.  
 
De lokale afdelingen worden gesteund en aange-
stuurd door de twaalf provinciale KBO’s. De voor-
zitters van de twaalf provinciale KBO’s vormen 
samen het algemeen bestuur van de Unie KBO. 
De provinciale KBO’s worden op hun beurt weer 
gefaciliteerd door het landelijk bureau van de 
Unie KBO in ’s-Hertogenbosch. Het bureau behar-
tigt de landelijke belangen, lobbiet in Den Haag, 
werkt samen met strategische partners, zorgt 
voor de profilering in demedia en voor kruisbe-
stuiving tussen afdelingen.

‘  Men k an niet tweeMaal in DezelfDe riv ier 
stappen, want Het is steeDs weer v ers water 
Dat u tegeMoet strooMt.’ Heraclitus

wie zijn wij

levenswijsheid

solidariteit
zingeving

ontmoeting

saamhorigheid
traditie

actie

algemeen bestuur

landelijk bureau Unie KBO

12 provinciale KBO’s

840 lokale afdelingen

327.000 leden

meer dan 10.000 vrijwilligersruim 60.000 vrijwilligers

327.000 leden

solidariteit
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te binden, zonder te vervreemden van de vertrouwde, wat oudere leden. De jonge 
senioren zijn niet alleen onze leden voor de toekomst, maar ook onze vrijwilligers 
voor morgen. Gelukkig slagen steeds meer KBO-afdelingen erin op succesvolle wijze 
contact te maken met de 50-plussers.  
 
Ook de rol van de overheid is niet meer hetzelfde. Kon de Unie KBO in het verleden 
rekenen op een vaste subsidiestroom, wordt deze de komende jaren gereduceerd 
en slechts ten dele vervangen door projectsubsidies. Dat vraagt om een veranderde 
houding. Daarom treedt de Unie KBO veel meer naar buiten toe, gaan we actief op 
zoek naar nieuwe kansen, nieuwe financieringsbronnen en partners waarmee we 
kunnen samenwerken. 
 
Het goeDe blijft �Sommige dingen veranderen nooit. Dat willen we ook 
niet, want de leden zijn erg tevreden over de KBO, zo blijkt uit onderzoek. De KBO 
wordt door onze leden op handen gedragen. Onze organisatie is gebouwd op 
onderlinge solidariteit. De leden ontmoeten elkaar, hebben steun aan elkaar, maken 
gebruik van kennis en ervaring, geven inzicht in het eigen kunnen en komen op 
voor elkaars belangen en voor de belangen van kwetsbare ouderen. Dat mag nooit 
veranderen.  
 
Wat ook blijft, is de zoektocht naar spiritualiteit: de KBO is en blijft een plek waar 
mensen terecht kunnen met vragen over zingeving of met persoonlijke levensvragen.  
Leden hechten ook aan ondersteuning van het landelijk bureau, aan hun ledenmaga-
zine Nestor, en aan de vele voordelen die ze kunnen krijgen met hun ledenpas en het 
ledenvoordeelconcept 15-Plus.  
 
Wat ook nooit mag veranderen is de rol van belangenbehartiger die de Unie KBO op 
zich neemt. Gepensioneerden kunnen niet meer staken, de stem van ouderen is vaak 
te zwak om goed gehoord te worden. De enige manier om met de vuist op tafel te 
slaan, is door het bundelen van krachten. En dat lijkt de komende jaren alleen maar 
belangrijker te worden.

alles v eranDert  Heraclitus zei het al: ‘panta rhei’: alles stroomt. Alles in 
deze wereld is steeds in verandering. En een organisatie als de Unie KBO, die zo diep 
geworteld is in de maatschappij, kan daarom ook niet anders dan voortdurend in 
beweging zijn.  
De belangrijkste verandering op het moment, is onze doelgroep: de nieuwe genera-
tie ouderen - de babyboomers, geboren tussen 1949 en 1959 - verschilt enorm met 
de generaties ervoor. De Unie KBO moet deze groep jonge senioren aan zich zien 

wij k oMen op v oor De 
k wetsbare ouDeren. 
saMen zijn we sterk .

prov incie leDen afDelingen

GroninGen 1.615 9

Friesland 2.757 16

drenthe 1.991 10

overijssel 16.836 42

Flevoland 2.091 4

Gelderland 35.700 101

Utrecht 11.335 19

n holland 35.772 79

Z holland 40.116 58

Zeeland 6.909 33

BraBant 132.749 317

limBUrG 39.233 151

327.104 839

leDenaantallen 2009

wat ook  HoognoDig 
Moet v eranDeren: 
Het iMago v an 
senioren. 
De Meeste senioren,  
ook  ouDe senioren,  
zijn nog steeDs 
erg v itaal en 
participeren op alle 
Mogelijk e Manieren 
in De MaatscHappij: 
Met betaalD werk , 
v rijwilligerswerk , 
Mantelzorg of 
zorg v oor De 
k leink inDeren. 
ze zijn v oor onze 
saMenlev ing v an 
groot econoMiscH 
en sociaal belang. 
Het worDt tijD Dat 
Dat v eel breDer 
gezien en erk enD 
worDt. 
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toch ook niet misstaan op de cover van Nestor? 
Of met een documentaire over gezond ouder 
worden. Maar dan niet de kommer en kwel maar 
een positief verhaal. De naam ‘ouderenbond’ 
helpt niet om jonge senioren te interesseren. Wij 
hebben om die reden ook niet gekozen voor ‘ou-
derenomroep’, maar voor een korte en krachtige 
merknaam met een fris logo. Als je vijftig bent 
en zegt: ik ben even naar de ouderenbond, is dat 
niet sexy. Als je zeventig bent en zegt: ik ga mor-
gen naar de vijftigplusbeurs, dan wel. Snap je?’ 
 
babybooMer binDen�‘Wil je de ba-
byboomer aan je binden maar heb je een stoffig 
imago? Dan moet je dat imago afstoffen. Zonder 
overigens je trouwe achterban te verloochenen, 
want dat zijn de mensen aan wie je het succes te 
danken hebt. Maar sta nooit te lang stil bij je suc-
ces. Maak je organisatie toekomstbestendig. Je 
moet durven denken: de mensen die nu vijfen-
twintig zijn, zijn in 2040 lid van onze organisatie. 
Daar moet je naartoe werken. Wellicht door een 
nieuwe poot op te zetten die zich richt op de 
babyboomer. Zodat je met een uitgebalanceerde 
mix en een evenwichtig aanbod de belangen 
kunt behartigen van alle afzonderlijke doelgroe-
pen en de ANWB kunt zijn van alle vijftigplussers.’  
 
gewaagD ‘Een dergelijke ingreep lijkt 
gewaagd en ik heb misschien makkelijk praten 
omdat MAX niet voortkomt uit de verzuiling 
en we geen geschiedenis hebben’, gaat Slagter 

omroep maX en de Unie KBo vissen voor een 

deel in dezelfde vijver. Beide organisaties rich-

ten zich op senioren. maar wanneer ben je pre-

cies senior? als je vijfenzestig jaar bent? Zestig? 

of behoor je al tot die groep op je vijftigste? en 

hoe slaag je erin om deze brede doelgroep te 

interesseren en aan je te binden? jan slagter, 

oprichter en directeur van omroep maX, heeft 

er een eigen kijk op.

�

‘Breng eerst de generaties in kaart’, adviseert 
Slagter. Bij Omroep MAX is de doelgroep in drie 
groepen onderverdeeld. Een vooroorlogse groep, 
geboren tussen 1915 en 1929, een stille groep, 
geboren tussen 1930 en 1945 en de babyboo-
mers die tussen 1949 en 1959 het levenslicht 
zagen. ‘Er zijn overeenkomsten, maar ook 
belangrijke verschillen. Zo denkt de vooroorlogse 
groep in plichten, de babyboomers in rechten. De 
twee oudste groepen zijn gepensioneerd, terwijl 
de jongste groep nog hartstikke actief is op de 
arbeidsmarkt. Die leefwerelden staan soms haaks 
op elkaar.’ 
 
sexy �Alle groepen vergen daarom een aparte 
benadering, vindt Slagter. ‘Spreek ze niet aan op 
leeftijd maar op leefwereld. Mij zou je triggeren 
met een documentaire over The Beatles. Dat zou 

verder. ‘Maar je zult moeten meeveranderen. 
Niet verjongen, maar verbreden. En dat moet je 
goed uitleggen aan je achterban. Zorg dat het 
een natuurlijk proces is, maar laat het ook weer 
niet te traag verlopen. En laat de verandering 
radicaal zien. Zorg dat ook de vormgeving in 
al je uitingen aansluit bij de verandering die je 
voor ogen hebt. Wat straal je uit? Wat laat je zien? 
Zoek ambassadeurs. Neem Charles Groenhuijsen, 
Philip Freriks, ik doe maar een greep. Vraag of ze 
het gezicht van je organisatie willen worden. Hoe 
dan ook, vernieuwing zorgt voor een vitalisering 
van je organisatie. Het maakt ouderen jeugdiger 
als ze jonge mensen om zich heen zien. Seni-
oren krijgen daar een positiever zelfbeeld van. 
Verandering geeft een extra impuls voor nieuwe 
verbondenheid.’

‘��Imago�afstoffen�zonder��
achterban�te�verloochenen’

interv iew met jan slagter

jan slaGter (56) is 

oprichter, directeUr 

en voorZitter van 

omroep maX. sinds 

het ontstaan van de 

omroep in 2004 steeG 

het ledenaantal 

van 62.000 naar rUim 

240.000. maX is hiermee 

de snelstGroeiende 

pUBlieKe omroep.

���jan�slagter,�directeur�omroep�maX:

�
‘  v issen in DezelfDe v ijv er’

In 2009 organiseerde de Unie KBO een expertmeeting over de 

toekomstige rol van de seniorenorganisatie. Jan Slagter was 

één van de deskundigen
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de jonge 
senior

‘  elk e nieuwe generatie staat op De 
scHouDers v an De v orige, en werk t 
v erDer Met wat eerDere generaties 
Hebben v oort-gebracHt.’

Dé ouDere bestaat niet Dat wisten we al langer. De groeiende groep 
mensen die onder de kop ‘senioren’ gevangen wordt, varieert in leeftijd van 50 tot 
100 jaar en omvat dus een halve eeuw. Het aantal senioren neemt ook toe: in 2040 
bestaat ruim 45% van de bevolking uit 50-plussers. Een groot deel is afkomstig uit de 
protestgeneratie. Deze nieuwe groep senioren heeft een andere mentaliteit dan de 
huidige senioren en zal straks aan de ouderen in de samenleving een ander ‘imago’ 
geven. 
 
Volgens de socioloog Prof. Dr. H. Becker worden generaties gevormd door een 
opmerkelijk moment in de geschiedenis. De senioren die we tot nu toe kenden, 
behoren tot de vooroorlogse generatie of de stille generatie. Beide generaties heb-
ben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. De jonge 50-plussers van nu worden 
gevormd door de protestgeneratie, ook wel de ‘babyboomers’ genoemd. Dat maakt 
de nieuwe generatie jonge ouderen significant anders dan voorgaande generaties. 
Ook de diversiteit binnen de generatie zelf is groot. De snelle aanwas van deze vitale 
en veranderingsgewende pensionado’s zorgt voor een soort lente van de ouderdom. 
Die zal daarna echter omslaan in een soort herfst wanneer deze omvangrijke nieuwe 
groep hoogbejaard en minder vitaal is geworden.  
 
expert Meeting Wat willen senioren nu en in de toekomst? En hoe kunnen 
wij als grootste seniorenorganisatie van Nederland hier het beste op inspelen? De 
Unie KBO heeft in 2009 uitgebreid onderzoek gedaan naar het antwoord op deze 
vraag. Er zijn denktanksessies geweest met de projectgroepen, rondetafeldiscussies 
met bestuursleden en de voorzitters van de Unieadviescommissies, en een groot-
schalig kwantitatief onderzoek onder leden en niet-leden.�>>

DaaroM k bo! �Wat verwachten jonge 
senioren van de KBO? Wat voor activiteiten wil-
len zij liever niet of juist wel? Om daar achter te 
komen organiseerde de Unie KBO samen met de 
KBO Overijssel en Gelderland twee bijeenkom-
sten voor jonge leden. Tijdens deze dagen wordt 
op een afwisselende manier de veelzijdigheid van 
de KBO getoond. Veel jonge senioren waren ver-
rast over de vernieuwende activiteiten en lieten 
weten dat zij juist op zoek zijn naar activiteiten 
waarbij zij zichzelf kunnen ontwikkelen.

wat willen senioren nu en in De toek oMst? en Hoe 
k unnen wij als grootste seniorenorganisatie v an 
neDerlanD Hier Het beste op inspelen? De unie k bo 
Heeft in 2009 uitgebreiD onDerzoek  geDaan naar 
Het antwoorD op Deze v raag.

OP 15 JUNI 2009 OrGANISEErDE DE 

UNIE KBO IN UTrECHT EEN EXPErT-

MEETING OVEr DE VrAAG HOE DE 

UNIE KBO ZICH ZOU MOETEN PrO-

FILErEN. ONDEr LEIDING VAN PrOF. 

Dr. J.D.P. KASPEr, WETENSCHAPPE-

LIJK DIrECTEUr E,TIL EN HOOGLE-

rAAr UNIVErSITEIT MAASTrICHT 

BUSINESS SCHOOL SPrAKEN DES-

KUNDIGEN OVEr HOE JE SENIOrEN 

HET BESTE KUNT BENADErEN EN 

OVEr DE STrATEGISCHE MArKE-

TINGVISIE VAN ONZE OrGANISATIE. 

DE DESKUNDIGEN KWAMEN UIT 

ZEEr DIVErSE BrANCHES, ZOALS 

BIJVOOrBEELD MEDIA (PLUS MA-

GAZINE), SPOrT (NOC*NSF), MEDIA 

(OMrOEP MAX), rEIZEN (OAD), 

ZOrG (ACHMEA) EN WONEN (TCN 

EN WOONZOrG NEDErLAND). WAT 

OP BASIS VAN AL DIT ONDErZOEK 

EN DEZE VErKENNING DE STrATEGI-

SCHE MArKETINGVISIE VAN DE UNIE 

KBO WOrDT, VOLGT IN 2010.
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sport en beweging Bewegen is gezond: het voorkomt ziekten, houdt 
de geest fit en brengt mensen bij elkaar. De ouderen van nu zijn jonger en vitaler 
dan voorheen en ze zijn gewend meer te sporten en te bewegen dan de oudere 
generaties. De Unie KBO wil dit ‘sportief kapitaal’ van de babyboomers omzetten in 
een blijvend actieve leefstijl. Want overgewicht is juist voor deze generatie een groot 
gevaar. En we willen speciale aandacht voor de kwetsbare ouderen, die door sport en 
bewegen veel winst kunnen behalen. Uitgangspunt moet zijn dat sport en bewegen 
zoveel mogelijk geïntegreerd zijn in het dagelijks leven. Eigenlijk moeten ouderen er 
als het ware geen moeite voor hoeven doen. In de buurt met de mensen die je kent. 
KBO-afdelingen doen veel aan sport en bewegen, zoals Nordic Walking, wandel- en 
fietstochten, koersbal en tai chi. De Unie KBO participeert ook in Fit for Life Nederland 
(een breed samenwerkingsverband met onder andere NOC*NSF en diverse 
sportbonden) om de participatie van ouderen bij sport en bewegen te verhogen.
 
v italiteit Het beeld van ouderen is vaak niet terecht. De meesten zijn nog erg 
vitaal en staan volop in het leven. Vandaar dat de Unie KBO zich ook steeds vaker 
presenteert als een vitale, energieke organisatie. Dat blijkt bijvoorbeeld door onze 
prominente rol bij de Senior Games, een multi-sportevenement voor sporters vanaf  
50 jaar, die in 2009 in Zeeland gehouden werden. Het ledenmagazine Nestor 
heeft duidelijk stof afgeblazen en zet een meer eigentijdse, frisse koers in. Op de 
50PlusBeurs in de Jaarbeurs Utrecht was de Unie KBO prominent aanwezig met een 
Vitaliteitsplein. 

ruiM 13.000 leDen bezocHten De beurs, 200 v itale 
k bo-ers openDen De beurs Door na een startscHot 
v an erica terpstra Mee te Doen Met een wii-fit 
work sHop. 

Het Vitaliteitsplein was een initiatief van de Unie KBO, gerealiseerd in samenwerking 
met meerdere organisaties en partners.

De Unie KBO was één van de  

partners van de Senior Games

200 KBO’ers openden de 50PlusBeurs12



betrouwbare gegev ens uit 
Het v elD Maar de Unie KBO heeft meer 
ijzers in het vuur. ‘Ze weten de weg goed te 
vinden in Den Haag’, vindt Bussemaker. ‘Voor een 
organisatie als de Unie KBO is het belangrijk om 
op tijd de voelhorens uit te zetten. Zorgen dat je 
in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte 
bent van de plannen voor een wetswijziging bij-
voorbeeld. Hoe eerder je in zo’n proces je geluid 
laat horen, hoe meer invloed je kunt uitoefenen.’ 
Ook bij het ontwerpen van de nieuwe Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg) leverde de Unie KBO waardevolle infor-
matie. ‘Ik heb in de Tweede Kamer behoorlijk wat 
strijd moeten leveren over de manier waarop we 
deze tegemoetkoming wilden veranderen’, vertelt 
Bussemaker. ‘De regeling moet rechtvaardig 
zijn, maar niet te ingewikkeld. Dat is een kwestie 
van geven en nemen. Bovendien zijn niet alle 
consequenties van zo’n verandering meteen te 
meten en te overzien. De Unie KBO staat midden 
in de samenleving en kan cijfers aanleveren over 
de gevolgen van een bepaalde wetswijziging. Dat 
doen ze ook regelmatig. Daar kunnen ambte-
naren mee vooruit. De ouderenbond komt met 
verhalen uit de praktijk waarmee ik mijn ideeën 
kracht kan bijzetten en anderen kan overtuigen. 
Bijvoorbeeld van het belang voor kwetsbaren 
in onze maatschappij. Dat kan het beste als je 
betrouwbare gegevens en verhalen uit het veld 
krijgt aangereikt.’ 
 

het staat haar nog helder voor de geest en ze 

denkt er met plezier aan terug: de groep “zus-

ters” die op hun solexen naar het Binnenhof 

kwamen. ‘een prima actie die je een steun in 

de rug geeft’, zegt oud-staatssecretaris van 

volksgezondheid, Welzijn en sport jet Busse-

maker. de Unie KBo prees de bewindsvrouw 

voor haar initiatief om de wijkzuster weer 

terug te krijgen en pleitte er tegelijkertijd 

voor om dit landelijk te doen, niet alleen in 

de vogelaarwijken. hebben de op den haag 

gerichte acties van de Unie KBo zin?

��

Belangen behartigen van senioren kan op 
vele manieren. De politieke besluitvorming 
proberen te beïnvloeden is er één van. Maar 
er zijn veel organisaties die brieven, petities 
en handtekeningen aan politici aanbieden. 
Onzinnig? Vechten tegen de bierkaai? ‘Nee’, zegt 
Bussemaker. ‘Een actie slaat aan als het ergens 
over gaat en als je die op het juiste moment 
inzet. Aan de vooravond van een kabinetsbe-
sluit bijvoorbeeld. En het moet bij voorkeur een 
mooi plaatje opleveren, anders haal je de media 
er niet mee. De Solexactie sprak tot de verbeel-
ding en was voor mij en de ambtenaren echt een 
aansporing.’  
 

goeDe contacten ‘Een ander belangrijk 
pluspunt is dat de Unie KBO beseft dat je als staats-
secretaris een politiek spel speelt waarbij je weet 
dat je nooit al jouw wensen voor honderd procent 
verwezenlijkt zult zien. Je moet daarom inzetten op 
de belangrijkste zaken. Op alles “nee” zeggen is erg 
gemakkelijk. De Unie KBO is gelukkig geen rupsje 
Nooitgenoeg.’  
Drie jaar zat Bussemaker aan het stuur in Den Haag. 
Een tijd van veel noeste arbeid en strijd, zoals ze de 
periode zelf samenvat. ‘De Solexactie was daarom 
een erg leuke afwisseling. Ook voor de ambtenaren, 
die zich al jaren inzetten om tot de beste oplossin-
gen te komen – ik ben slechts een voorbijganger. 
‘Een goede actie kan een verschil maken want po-
litieke besluitvorming is zeker te beïnvloeden. Mits 
je de thema’s op detailniveau beheerst, constructief 
meedenkt, op de juiste momenten intervenieert en 
goede contacten onderhoudt met de ambtenaren, 
ook informeel. Dat doet de Unie KBO goed.’

interv iew met jet bussemak er

jet BUssemaKer Was 

vanaF 1998 lid van 

de tWeede Kamer der 

staten-Generaal voor 

de pvda. 

op 22 FeBrUari 2007 

Werd Ze Benoemd 

tot staatssecretaris 

van volKsGeZond-

heid, WelZijn en 

sport in het vierde 

KaBinet-BalKenende. 

door de val van het 

KaBinet is haar op 23 

FeBrUari 2010 ontslaG 

verleend.

���oud-staatssecretaris�jet�bussemaker:

�

‘  een goeDe actie k an  
een v erscHil Mak en’

‘�De�Unie�KBO�is�geen�
Rupsje�Nooitgenoeg.’
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opkomen 
voor de 
belangen 
van  
senioren
‘  je k unt De winD niet v eranDeren, 
Maar wel De stanD v an De zeilen.. ’   
a.�karssen

Hoe kun je als senior nog invloed uitoefenen op de politiek? Hoe kun je je  

stem laten horen als de overheid morrelt aan je pensioen, je toeslagen, je 

vergoedingen voor medicijnen en zorg? De enige manier is het bundelen van 

krachten. Solidariteit is diep geworteld bij de KBO en al sinds de oprichting 

geldt het motto: ‘Voor ouderen, door ouderen’.  

De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, op alle niveaus, van lokaal, 
provinciaal en landelijk tot op Europees niveau. We volgen ontwikkelingen in de 
wetgeving, bijvoorbeeld rond gezondheid, wonen, pensioenen, aow, op de voet, 
voorzien beleidsmakers van input en kritische kanttekeningen, we hebben goede 
contacten in Den Haag, en zijn betrokken bij diverse netwerken en samenwerkings-
verbanden. Om de stem van ouderen nog sterker te laten horen, is de Unie KBO ook 
onderdeel van de CSO, de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.  
�

solex actie v oor wijk zuster Woensdag 11 november jl. 
bestormden de Unie KBO en een twintigtal ‘wijkverpleegkundigen’ op Solex het Plein 
in Den Haag. Daar werden 5500 handtekeningen aangeboden aan staatssecretaris 
Bussemaker, in de vorm van een kussen als ‘steuntje in de rug’ voor haar plannen om 
de wijkzuster terug te brengen, te beginnen in 40 achterstandswijken. Een mooi 
begin, volgens de Unie KBO, maar nog niet genoeg. De seniorenorganisatie wil de 
wijkzuster terug in heel het land. (Zie op pagina 14 het interview met Jet Bussemaker)  
 
petitie v oor aanbouwsels Mantelzorgers Om het 
verlenen van mantelzorg makkelijker te maken, moet op korte termijn een landelijke 
regeling komen die het bij- en aanbouwen makkelijker maakt. De Unie KBO bood 
dinsdag 22 september samen met diverse andere organisaties de Tweede Kamer een 
petitie aan over dit onderwerp. 
�

stev ige lobby Door herhaaldelijk richting Den Haag te wijzen op de 
negatieve inkomensconsequenties voor veel leden door invoering van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zijn er uiteindelijk mede door 
ons toedoen door het kabinet op het laatste moment nog een reeks inkomens-
compenserende maatregelen getroffen, waaronder een extra verhoging van de AOW-

petitie Donner  
tégen v erHoging 
v an De aow- 
leeftijD 

De Unie KBO bood in septem-
ber 2009 minister Donner een 
petitie aan tégen verhoging 
van de AOW-leeftijd van 65 
naar 67 jaar. De Unie KBO vindt 
dat het probleem van de finan-
ciering van de AOW allereerst 
moet worden aangepakt door 
de arbeidsparticipatie van  
de leeftijdsgroep 55 - 65 jaar te 
vergroten. Dit is noodzakelijk 
omdat veel senioren in deze  
leeftijdscategorie wel willen 
werken, maar niet meer aan 
bod komen op de arbeids-
markt.
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toeslag, een verhoging van de ouderenkorting en een korting op de eigen bijdrage 
AWBZ en Wmo. 
En dankzij stevige lobby heeft het kabinet besloten om niet al in 2011 de AOW te 
schrappen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar. De AOW-partnertoeslag 
wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW’ers.  
 
v inger aan De pols bij v eranDeringen awbz De AWBZ 
verandert. De overheid wil de AWBZ toespitsen op langdurige zorg voor mensen met 
zwaardere beperkingen. In 2009 zijn de eerste veranderingen doorgevoerd en in de 
loop van 2009 kregen steeds meer mensen ermee te maken. Unie KBO houdt samen 
met CSO en andere landelijke cliëntenorganisaties de vinger aan de pols. Wij 
monitoren in 2009 en 2010 welke gevolgen de veranderingen hebben voor cliënten 
(Cliëntenmonitor Langdurige Zorg).  
 
k oers v oor geMeenteraaDsv erk iezingen �Hoe kunnen 
lokale KBO’s ervoor zorgen dat ze invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke 
politiek? Wat zijn de belangrijkste standpunten als het gaat om senioren? Die 
stand punten heeft de Unie KBO overzichtelijk in een nota samengebracht voor  
de lokale KBO-afdelingen.  
 
gelD v erDwijnt uit bank en �Banken dwingen hun rekeninghouders 
in toenemende mate hun geldzaken online te doen. De Unie KBO luidde de noodklok 
over de dalende service. Veel ouderen hebben moeite met computers en pinnen niet 
graag op straat. De Unie KBO vindt dat een bankfiliaal dat geen contant geld meer 
verstrekt, is als een bakker die geen brood verkoopt.  
 
unie k bo: aanDacHt v oor ouDere v rouwen in v n-
rapportage �In het rapport waarin de Nederlandse regering haar 
emancipatie beleid beschrijft voor de VN- commissie CEDAW ontbraken oudere 
vrouwen helemaal, uitgezonderd een artikel over ouderenmishandeling. De Unie 
KBO heeft ervoor gezorgd dat er nu in de Schaduwrapportage ‘Vrouwenrechten, 
vooruitgang maar nog veel gaten’ enkele teksten over oudere vrouwen staan.

betrok k en buurt-
beleiD, tegen  
eenzaaMHeiD�Unie KBO, 
PCOB, NOOM, NVOG en LOC 
hebben de handen ineen gesla-
gen om een plan te ontwikkelen 
om de positie van de kwetsbare, 
afhankelijke ouderen te verbe-
teren. Dat plan heet ‘Betrokken 
bij Buurtbeleid’. 
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en moeten meebewegen met maatschappelijke 
ontwikkelingen. ‘Je product moet meevergrijzen’, 
zoals Frankenhuis dat noemt. ‘Dat is best lastig 
omdat ‘de oudere’ niet bestaat. Het gaat om 
verschillende leeftijdscategorieën met uiteen-
lopende leefwerelden. Daar moet je op aanslui-
ten. Dat kan bijvoorbeeld door het tempo, de 
excursies en de maaltijden binnen een reis aan te 
passen. De samenleving mag dan vergrijzen, ze 
vergroent ook. GroenLinks wint in de peilingen, 
het ecotoerisme neemt toe en steeds meer oude-
ren zetten zich onbezoldigd in om de natuur in 
zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Bovendien 
willen vijftig plussers tijdens hun vakantie iets 
nuttigs doen.’  
 
scHitterenDe paraDox ‘Verder moet je 
rekening houden met de individualisering in de 
samenleving’, vindt Frankenhuis. ‘Die individu-
alisering uit zich in groepsvorming. Dat is een 
schitterende paradox. Maar het is zo dat de KBO 
een soort community is geworden. Net als hyves 
op internet bijvoorbeeld. Mensen zoeken naar 
nieuwe groepsvormen. Dankzij hun lidmaat-
schap van de KBO zijn ze er zeker van dat ze met 
gelijkgestemden op vakantie gaan. Zo verkleinen 
ze het risico op een misser aanzienlijk. Ze zijn 
dan ook best bereid om daarvoor iets meer te 
betalen. Het gaat om de optimale prijs-kwaliteit-
verhouding en die is bij onze reizen uitstekend. 
Inspelen op individualisering betekent ook dat 
je keuzes biedt: boeken via een reisbureau, via 

de relatie van louis Frankenhuis met Unie 

KBo duurt al meer dan een kwart eeuw voort. 

‘in mijn tijd bij Kras stervakanties stelden we 

al reizen samen voor de KBo’s in Brabant en 

limburg’, herinnert Frankenhuis zich. ‘onze 

samenwerking is altijd erg vruchtbaar geweest. 

niet alleen voor onze organisaties maar ook 

voor onze doelgroep.’  

 

Het Unie KBO-ledenmagazine Nestor biedt in 
nauwe samenwerking met OAD aantrekkelijke 
reizen voor haar leden. ‘Zo’n zes op jaarbasis’, zegt 
Frankenhuis. ‘De achtdaagse vliegreis naar Noor-
wegen is één van de grootste successen. Daar 
boekten afgelopen jaar maar liefst tien groepen 
op. Met één publicatie verkoop je dus vijfhonderd 
reizen. Dat is substantieel. Er is een projectgroep 
met Oad-mensen en Unie KBO’ers, die samen 
ideeën spuit, waarna ze de reizen ontwikkelt en 
samenstelt.’ 
 
v ergrijzing en v ergroening reizen zijn 
aan voortdurende verandering onderhevig. OAD 
heeft productontwikkeling dan ook hoog in haar 
vaandel. reizen voor vijftig plussers moeten 
voldoen aan de wensen en eisen van de senior 

de telefoon of internet, het is allemaal mogelijk.’ 
Daarnaast moet je tussen de boeking en de reis 
nuttige boodschappen verspreiden’, zegt Fran-
kenhuis. ‘Tips van de reisleider, informatie over 
het weer op de bestemming, literatuur over het 
land, de beste schoeiselkeuze, noem maar op.’
��

reislustig en k ritiscH Voor de Unie KBO 
komt er een grote groep potentiële leden aan. 
Deze senioren leven langer en zijn langer gezond. 
Steeds meer ouderen hebben naast het AOW een 
aanvullend pensioen. Bovendien zijn ze reislusti-
ger dan de vorige generatie. ‘Maar ook kritischer’, 
waarschuwt Frankenhuis. ‘Dus het is van belang 
om je producten zoveel mogelijk aan de doel-
groep aan te passen en de veranderingsproces-
sen in de samenleving – ik denk aan trends als 
digitalisering en duurzaamheid – te volgen en er 
adequaat op te reageren.’

‘�Laat�je�producten��
meevergrijzen’

interv iew met louis frank enhuis

loUis FranKenhUis is 

GepoKt en GemaZeld 

in de reisBranche. hij 

nam in 1983 het voor-

maliGe FamilieBedrijF 

Kras reiZen over dat 

hij vijF jaar later liet 

samenvloeien met 

stervaKanties. Fran-

KenhUis verKocht het 

BedrijF, dat inmiddels 

Kras stervaKanties 

heette, in 1999 aan de 

eUropese reisonder-

neminG tUi. om de 

samensmeltinG in 

Goede Banen te leiden 

nam hij GerUime tijd 

ZittinG in de raad 

van BestUUr van tUi 

nederland n.v. de aF-

Gelopen vijF jaar Was 

hij ceo van de oad 

GroUp. thans richt hij 

Zich op pan parKs, een 

orGanisatie die eUro-

pese natUUrGeBieden 

Wil BehoUden door 

middel van Klein-

schaliGe toeristische 

activiteiten.

���louis�frankenHuis,�voormalig�ceo�

oad�group:�

�

‘  k bo is een coMMunity  
geworDen’
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naar 
buiten 
met de 
k bo
‘  Heel Diep v an binnen, k ijk t  
Men graag naar buiten.’

De Unie KBO was lange tijd meer naar binnen gekeerd. We wilden graag onze 

eigen koers varen, zonder inmenging van externe partijen. De tijd, marktont-

wikkelingen, veranderende doelgroepen en de teruglopende subsidie nopen 

de Unie KBO echter om het stof van zich af te schudden en meer naar buiten te 

gaan. Daar wachten allerlei partijen die graag met de Unie KBO allianties aan-

gaan, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van onze basiswaarden.

�

De Unie KBO kent al langere tijd enkele trouwe strategische partners, zoals Oad – 
die groepsreizen tegen gereduceerd tarief aanbiedt voor onze leden, Zilveren Kruis 
Achmea – die als eerste in Nederland een zorgpolis speciaal voor 50-plussers ontwik-
kelde, samen met de Unie KBO, met de rabobank en Plus. We zijn lid van de koepel 
voor ouderen organisaties CSO en werken samen met welzijnsorganisaties, woning-
corporaties, enzovoort.  
 
interessante Doelgroep �De verschillen tussen senioren zijn groot. 
Lang niet alle 50-plussers hebben het ‘Zwitserlevengevoel’, maar als groep zijn de 
senioren van nu wel een steeds interessantere doelgroep voor marketeers. Het totale 
vermogen van 50-plussers is 867,2 miljard. Dat is gemiddeld per huishouden 242.000, 
tegenover €94.000 bij 50-minners. Het wekt dan ook geen verbazing dat het bedrijfs-
leven erg geïnteresseerd is de Unie KBO, die toegang heeft tot een uniek ledenbe-
stand van 327.000 leden. 

gezonD ouD�De Unie KBO gaat ook steeds vaker samenwerkingsverbanden 
rond grote projecten aan en vervult daar vaak de rol van voortrekker. Zeker als het 
gaat om gezondheid en vitaliteit. Zo is het voorlichtingsproject ‘Gezond ouder wor-
den en blijven’ een initiatief van de Unie KBO. Het doel is de (betrouwbare) gezond-
heidskennis van senioren te vergroten. Aan de hand van thema’s, zoals Beter slapen, 
Goed zien en Meer bewegen krijgen senioren op onderzoek gebaseerde informatie 
over hun gezondheid zodat ze risico’s op tijd kunnen signaleren en zich bewust 
worden van een gezonde leefstijl. In het kader van het project worden brochures sa-
mengesteld en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Samenwerkingspartners 
zijn PCOB, NOOM, NVOG en LOC.

De unie k bo zet 
Deze aanDacHt 
oM in k ortingen 
en v oorDelen 
v oor Haar leDen, 
bijv oorbeelD op 
reizen, telefonie, 
v erzek eringen, 
uitstapjes en 
proDucten. Dat 
gebeurt v ia Het 
leDenv oorDeel-
concept genoeMD 
15-plus. ruiM 55.000 
leDen gebruik en 
in 2009 één of 
MeerDere k ortingen 
v ia 15-plus. er is ook  
een eigen website  
– 15-plus.nl – en 
een eigen loterij:   
De support actie  
15-plus loterij.  

De 15-plus bv  is v oor 
100%  onDerDeel v an 
De unie k bo.

23



ov ertuigen ‘Hoe je dat aanpakt? Simpel’, al-
dus Van Gulik. ‘Je gaat langs de winkels in het dorp 
en overtuigt ze ervan dat het extra omzet voor ze 
betekent als je korting verleent aan KBO-leden.’ In 
Kaatsheuvel hebben nu zevenhonderd van de ruim 
negenhonderd leden een winkelkortingpasje. In de 
hele regio circuleren zo’n 3.500 pasjes. ‘Cijfers tonen 
aan dat de winkeliers, mede door onze kortingspas-
jes, dertig tot veertig procent meer omzet gene-
reren. Er is zelfs een winkelier die zoveel klandizie 
kreeg dat ze moest kiezen: óf uitbreiden en meer 
personeel aannemen óf stoppen met het pasjessys-
teem. Ze koos noodgedwongen voor het laatste.’ 
 
breeD wink eliersaanboD Het 
pasje is persoongebonden en zowel gebruikers als 
winkeliers kunnen elk jaar besluiten met de actie 
te stoppen. Vrijwel niemand doet dat. Het deelne-
mende winkeliersaanbod loopt sterk uiteen. Van 
kapper tot fitnesscentrum en van keukengigant 
tot tuincentrum. De kortingen variëren ook. Soms 
is de reductie vijf procent, soms tien, maar twintig 
procent komt ook voor. Alle kortingen staan in een 
speciaal overzicht dat ieder lid jaarlijks ontvangt. 
‘Als je een tv van achthonderd euro koopt of een 
laminaatvloer van tweeduizend euro, dan loopt 
je voordeel behoorlijk op. Het lidmaatschap kost 
21 euro per jaar, daar zit het eenmalig verstrekken 
van de pas bij in. Voor een verlenging van de pas 
rekenen we twee euro. Veel pasbezitters halen het 
lidmaatschap er door de pasjesactie dubbel en 
dwars uit.’  
�

opnieuw het wiel uitvinden? dat moeten de 

plaatselijke KBo-afdelingen zien te voorko-

men. door van elkaar te leren, kunnen we de 

organisatie professionaliseren. het kortingpasje 

van de KBo’s van Kaatsheuvel, Waspik, sprang-

capelle en Waalwijk is een succesvol initiatief 

dat gemakkelijk over heel het land kan worden 

uitgerold. herman van Gulik, bestuurslid van 

de KBo Kaatsheuvel: ‘Wie lid wordt van een van 

bovengenoemde vier KBo-afdelingen kan er 

gratis een pasje bij krijgen waarmee je bij veel 

winkeliers in de regio korting krijgt.’ 

 

Van Gulik legt uit hoe het systeem is ontstaan: 
‘Toen de gemeentes Waalwijk, Waspik en Sprang-
Capelle werden samengevoegd, besloten ook 
de ouderbonden eens met elkaar om de tafel te 
gaan. Piet Nieuwenhuijzen van de Protestants 
Christelijke Ouderen Bond van Sprang-Capelle 
kwam met het idee om samen met de KBO’s van 
Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik een korting-
kaart te ontwikkelen voor leden van ouderen-
bonden. Toen we daar lucht van kregen zijn we 
meteen aangehaakt. We mochten meedoen op 
voorwaarde dat we 35 Kaatsheuvelse winkeliers 
tot deelname konden overhalen.’ 
 

v erbeteringen Ondanks het grote 
succes is het systeem voor verbeteringen vatbaar, 
vindt Van Gulik. ‘Even een eenvoudig rekensom-
metje: stel dat iedere pasbezitter elk jaar honderd 
euro uitgeeft, waarbij hij zijn pas gebruikt. Dan 
betekent dat voor alle deelnemende winkeliers 
drieënhalve ton extra omzet. We vinden dat 
daarvan wel wat terug in onze kas mag vloeien. 
Verder is er een aantal horecaondernemers 
dat de korting alleen op bepaalde tijdstippen 
verleent. Zo willen ze alleen senioren ontvangen 
in hun onrendabele uren. Daar ben ik niet geluk-
kig mee. Om die zaken in een contract goed te 
regelen, zoeken we wat juridische en marketing-
assistentie.’ 

‘�Het�lidmaatschap�haal�je��
er�dubbel�en�dwars�uit’

interv iew met herman v an gulik

herman van GUliK 

(65) is vijF jaar 

BestUUrslid van de 

KBo KaatsheUvel. 

‘iK Zat net van mijn 

eerste pensioendaG te 

Genieten, toen Ze me 

daarvoor vroeGen. 

in een dorp Gaan 

nieUWtjes als een 

lopend vUUrtje.’ in 

vijF jaar tijd Groeide 

het ledenaantal van 

de KBo KaatsheUvel 

van 450 naar rUim 

900. voordat hij met 

pensioen GinG, Was 

van GUliK manaGer 

van het distriBUtie-

centrUm van alBert 

heijn in tilBUrG. 

���Herman�van�gulik�van�kbo�kaatsHeuvel:

�

v eel v oorDeel Dank zij k bo-
wink elk ortingpasje
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we zijn 
er v oor 
elk aar
‘  ik  v oel Dat k leinigHeDen saMen De soM  
v an Het lev en uitMak en.’ (charles�dickens)�

De Unie KBO biedt service en ondersteuning aan de leden, aan de provinciale 

KBO’s en aan de lokale afdelingen. Leden die vragen hebben over bijvoorbeeld de 

veranderde wetgeving, financiën, verzekeringen, zorg, welzijn, vervoer, wonen,  

het kortingsconcept 15-Plus of het ledenblad Nestor kunnen bellen naar de Service-

telefoon of de Juristentelefoon. Deze worden bemand door tientallen vrijwilligers 

die jaarlijks duizenden telefoontjes, brieven en mails van leden beantwoorden. 

De Unie KBO heeft ook de rol om de ‘best practices’ te verzamelen en uit te wisselen. 
We zetten cursussen, projecten, stappenplannen, en handboeken op waar de 
verschillende provincies en afdelingen makkelijk mee aan de slag kunnen. Enkele 
voorbeelden hiervan: 
�

zoMerscHolen Uit een uitgebreide evaluatie begin 2009 bleek dat veel 
afdelingen en provinciale bonden enthousiast waren om een zomerschool op te 
zetten. Op een zomerschool krijgen 55-plussers in de ‘saaie’ zomertijd kennis en 
ideeën aangereikt rond kunst, cultuur, bewegen en maatschappelijke participatie, in 
een sfeer van ontspanning en ontmoeting. Het is de bedoeling dat een zomerschool 
voor senioren een opstap wordt voor deelname aan cursussen of een nieuwe hobby. 
De Unie KBO heeft de afdelingen en provinciale bonden ondersteund met een 
praktisch plan, waarin stap voor stap staat beschreven hoe je een zomerschool kunt 
opzetten. Er zijn ook op drie plekken in het land studiebijeenkomsten gehouden over 
het organiseren van een zomerschool. Inmiddels worden er op diverse plekken in het 
land, al dan niet samen met andere organisaties, zomerscholen opgezet.  
 
u v raagt, wij bieDen Vanaf 2004 tot en met 2009 zijn 45 verschillende 
afdelingen met begeleiding van de Unie KBO aan de slag gegaan met vraaggericht 
werken. In 2009 heeft een aantal afdelingen de onderzoeksresultaten en rapportages 
aan elkaar gepresenteerd. Afdelingen die een ledenonderzoek hebben gedaan zijn 
zeer enthousiast over het resultaat. Ze hebben meer zicht op de wensen, krijgen 
meer leden voor activiteiten en vrijwilligers voor de begeleiding. Deze succesvolle 
werkwijze en alle opgedane ervaringen wilden we graag borgen. 
�
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‘zin in Mee blijv en Doen’ De inzet van senioren is van groot belang voor 
onze vergrijzende samenleving. Maar hebben senioren nog wel zin om ‘mee te blijven 
doen?’ Ook de jongere generaties? Deze vragen waren de insteek voor de enquête en het 
symposium ‘Zin in mee blijven doen’ die de Unie KBO in september 2009 organiseerde. 
Een van de belangrijkste conclusies uit de enquête is dat KBO-leden graag zinvol bezig 
blijven en van betekenis zijn, dat het percentage KBO’ers dat zich vrijwillig inzet heel 
hoog is en dat deze vrijwilligers redelijk tot goed gezond en gelukkig zijn. ‘Zin in mee 
blijven doen’ is een onderwerp wat op de agenda van de KBO moet blijven staan. Niet 
alleen vanwege het verlangen van senioren om ‘zinvol ouder te worden’ maar ook omdat 
senioren eenvoudig veel waarde hebben voor de samenleving.   
 
Hou Mensen betrok k en Bij de Unie KBO vinden we het belangrijk dat 
mensen mee kunnen blijven doen. Hoe oud en kwetsbaar mensen ook worden, ze 
hebben altijd waarde – voor zichzelf en voor anderen. Ze hebben tijd en aandacht voor 
anderen. Ze hebben levenservaring en levenswijsheid. In het licht van het naderende 
einde ontwikkelen ze relativeringsvermogen. Hun deskundigheid gaat niet verloren met 
hun pensioen. Ook hun talenten nemen ze mee. Voor de samenleving is het zonde als dit 
alles verloren laten gaat. 
 
In de projecten ‘de Kanteling Wmo’ en ‘Betrokken bij Buurtbeleid’ stimuleren we dat 
ouderen kunnen blijven meedoen. In de Kanteling van de Wmo staat centraal dat als 
mensen iets niet meer kunnen omdat ze beperkingen hebben, de gemeente de plicht 
heeft om te zorgen dat ze dat wel weer kunnen. Dus niet de beperking, maar participatie 
staat centraal. De Unie KBO is samen met andere ouderenorganisaties en de CG-raad 
(Chronisch zieken en gehandicapten) het project ‘de Kanteling’ begonnen, waarin we 
onze kaderleden informatie geven, en trainen om hun werk te doen.  
In ‘Betrokken bij Buurtbeleid’ doen we hetzelfde op een andere manier. Daarin onder-
zoeken we met lokale kaderleden wat op lokaal niveau knelpunten zijn voor kwetsbare 
ouderen. We stimuleren hen om (samen met de gemeente, en andere verenigingen en 
organisaties) activiteiten te ontwikkelen om deze groep kwetsbare ouderen er weer bij te 
betrekken. Mogelijkheden zijn er genoeg: een vrijwilligerstaxicentrale, een klussendienst, 
een wijkwinkel-informatiepunt.  
�

soliDariteitsfonDs unie k bo�Het Solidariteitsfonds is het fonds 
van de hele KBO: besturen en leden. Het Solidariteitsfonds bevordert de solidariteit 
tussen ouderen in Nederland en ontwikkelingslanden en steunt eenmalig kleinschalige 
projecten die de rechten, leefomstandigheden en positie van ouderen in die landen 
verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat solidariteit gestalte krijgt in woord en daad.  
 
In 2009 zijn er 39 aanvragen binnengekomen, er is een bedrag van € 25.158,- 
overgemaakt aan projecten, en in totaal is er aan giften € 40.435,43 binnengekomen 
(een legaat en overige bijdragen). Een van de succesvol verlopen projecten van 2009 is 
de opvangplaats voor ouderen in de streek Ayaviri in Peru. Het Solidariteitsfonds heeft 
het project ondersteund met 2.000 euro voor de verbouw van een huis voor de opvang 
van 50 ouderen die in extreme armoede verkeren in het bisdom van Ayaviri,  
in de hooglanden van Peru. Ze zullen verzorgd gaan worden door zusters. Het gaat 
zowel om geestelijke- als lichamelijke verzorging van ouderen, die door hun kinderen 
verlaten zijn.  
 

senioren 
bescHik k en ov er 
een scHat aan 
lev enserv aring, 
k ennis en k unDe, 
Die zij graag 
Doorgev en 
aan anDeren. 
bov enDien Hebben 
zij De bescHik k ing 
ov er een anDer 
k ostbaar goeD: 

2000 euro

Het�solidariteitsfonds�heeft�dit�project�

met�€�2000,-�ondersteund.�een�

leeg�staand�gebouw�is�verbouwd�en�

aangepast�om�het�bewoonbaar�te�

maken:�vernieuwing�elektriciteits�net,�

installeren�wc’s�en�afvoer,�3�slaapkamers�

en�een�keuken.�er�is�plaats�voor�40�

ouderen�(wachtlijst�100).�zowel�bij�de�

aanvraag�als�het�evaluatieverslag�zat�

veel�beeldmateriaal�waaruit�blijkt�dat�

het�geld�goed�besteed�is.

tijD
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Dank  je wel voor jUllie vrijWilliGe en enthoUsiaste 
inZet Bij de serv icetelefoon: mevroUW de KrUijFF, de 
Kort, morssinK, de heer KerKhoven, mevroUW liGtvoet, 
van der maat, van cadsand, van der leeGte-decKers, 
Wieland, van hooFF en Kester-meijer, Bij de juristen-
telefoon: de heer elBers, K. KrUF, veKemans, mevroUW 
haneGraaF-FerinGa, verdeGaal, de heer p. KrUF, dirK-
sen, schram en sWinKels, en al Die anDere ruiM 60.000 
v rijwilligers Die zicH zo inzetten v oor De k bo. 



aangifte in te vullen. Dat we bij de mensen thuis 
komen, is een ijzersterk punt, vindt Hendriks. 
‘Hiermee bereik je een groep die anders wellicht 
geen gebruik had gemaakt van fiscale aftrekmo-
gelijkheden.’  
 
forse aanslag Ad de Kruijff vulde 
negen jaar lang met plezier aangiftes voor KBO-
leden in. Dit jaar doet hij dat met gemengde 
gevoelens. ‘De afgelopen negen jaar kreeg het 
overgrote deel van de senioren namelijk geld 
terug, nu moet negentig procent van hen bij-
betalen.’ De belangrijkste boosdoener is de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandi-
capten die 1 januari 2009 is ingevoerd. Daardoor 
is een aantal fiscale aftrekposten in de sfeer van 
de buitengewone uitgaven komen te vervallen. 
‘Ook de ouderdomsaftrek van ruim 800 euro en 
de premies van aanvullende ziektekostenverzeke-
ringen zijn afgeschaft’, vertelt De Kruijff. ‘Door het 
ontbreken van aftrekposten komen velen op een 
hoger belastbaar inkomen uit. Dat betekent weer 
minder recht op huur- en zorgtoeslag. Ik heb 
berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat ouderen 
er soms meer dan honderd euro per maand op 
achteruit gaan. Dat is een forse aanslag op hun 
koopkracht.’ 
 
negatieve effecten bestrijDen 

‘Onze invullers bezorgen ons dus waardevolle 
informatie uit eerste hand over effecten van een 
nieuwe wet’, zegt Hendriks. ‘Door onze contac-

de Belastingservice is een bekende en zeer suc-

cesvolle dienst die de KBo haar leden aanbiedt. 

Bij de start van het initiatief in 2001 waren er 

vierhonderd vrijwilligers die voor achtduizend 

mensen hun belastingformulieren invulden. in 

2009 waren er 2.300 invullers, 112.000 klan-

ten en twaalf provinciale steunpunten. voor 

2010 staan er zelfs 2.500 invullers klaar. ‘de 

Belastingservice heeft ook belangrijke nevenef-

fecten’, vertelt projectleider maarten hendriks. 

‘door onze thuisservice halen we mensen uit 

hun isolement en zien we ook welke uitwerking 

overheidsmaatregelen hebben op de meest 

kwetsbare groepen in onze samenleving.’  

 

Maarten Hendriks is projectleider van de Belas-
tingservice Ouderenbonden. Hij zorgt ervoor 
dat de invuldienst in het hele land op rolletjes 
loopt. ‘Het is belangrijk dat we elk jaar voldoende 
nieuwe belastinginvullers werven en dat iedere 
invuller een gedegen cursus krijgt waarin alle 
fiscale wijzigingen en nieuwe regelingen worden 
doorgenomen. Wanneer de leden zich aanmel-
den en ze binnen de doelgroep vallen, komt er 
een belastinginvuller bij hen op bezoek om de 

‘�Waardevolle�informatie��
uit�eerste�hand’

maarten hendriKs is 

sinds 2006 economisch 

BeleidsadviseUr Bij 

Unie KBo en projectlei-

der BelastinGservice 

oUderenBonden. 

ad de KrUijFF is al tien 

jaar lanG vrijWilliG 

BelastinGaanGiF-

teninvUller voor 

KBo-leden. tijdens de 

hUisBeZoeKen stelt 

hij senioren GerUst 

en GeeFt hij tips hoe 

Ze hUn administratie 

het Beste KUnnen 

ordenen.

���economiscH�beleidsadviseur�maarten�

Hendriks:�

�

‘  wij v ullen De belasting-
aangifte in bij De Mensen  
tHuis’

interv iew met maarten hendrik s

ten met de verantwoordelijke ministeries van 
Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en Welzijn, Volksgezondheid en Sport, kunnen 
we de negatieve effecten van wetswijzigingen 
voor een deel bestrijden. We schaken op diverse 
tafels en benutten uiteenlopende kanalen om 
onze geluiden in de residentie te laten horen. 
Soms vragen ambtenaren of Kamerleden ons 
bijna letterlijk om Kamervragen op te stellen. Het 
afgelopen jaar is het ons bijvoorbeeld gelukt om 
de aanslaggrens inkomstenbelasting te verhogen 
van 43 naar 50 euro. Hiermee zijn vooral negatie-
ve fiscale inkomensgevolgen voor alleenstaande 
AOW’ers voorkomen. Daarnaast hebben we kun-
nen regelen dat de eigen bijdragen voor AWBZ of 
Wmo-hulp, die betrekking hadden op 2008, maar 
pas in 2009 worden betaald, toch nog opgevoerd 
mochten worden. Het is een pakket aan maatre-
gelen waardoor de kwetsbare groep enigszins 
wordt ontzien.’ 
�

belastinginvuller�ad�de�kruijff
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resultaten
leDenserv ice

ontwik k eling en onDerzoek  leDenserv ice

Ledenonderzoek: 1 grootschalig onderzoek (o.a. onder 
5.000 leden en 1.600 niet-leden) in kader ‘strategische  
marketing visie’. 4 kleinschalige onderzoeken verricht. 
Werkgroep ledenservice: de aanbevelingen uit de werk-
groep zijn input toekomstig plan ledenservice in 2010. 

lanDelijk e leDenserv ice 

Servicetelefoon en Juristentelefoon: 5418 hulp- en advies-
vragen afgehandeld via mail en telefoon.

onDersteuning prov inciale en lok ale  

leDenserv ice

Kennisdatabank: vragen/antwoorden-overzicht
ontsloten via www.uniekbo.nl. 
Belastingservice: 100.000 ingevulde belastingformulieren.
Vrijwillige ouderadvisering: opleidingen verzorgd, 3 nieuws-
brieven uitgebracht, kwartiermakersdag georganiseerd.

k ortingsconcept

15-Plus: 60 voordeelaanbiedingen, introductie vitaliteits-
reizen, opzet eigen database, verbetering website, verbe-
tering front- en backoffice en opzet klachtenprocedure. 
Collectieve ziektekostenverzekering ZKA: nieuwe ziekte-
kostenpolis aangeboden aan leden
Rijbewijskeuringen: gegevens up-to-date en beschikbaar 
voor leden 

belangenbeHartiging en Dienstv erlening

k oopk racHt en pensioenen Veel geageerd tegen de 
gevolgen van de crisis: voor pensioenen, verhoging van 
AOW-leeftijd, AOW-partnertoeslag, medezeggenschap  
van gepensioneerden bij pensioenfondsen en koopkracht. 
Het gedeeltelijk afschaffen van AOW-partnertoeslag in 
2011 laat kabinet varen. De verhoging van de AOW-leeftijd 
heeft landelijk veel pers gegenereerd.

gezonDHeiD en zorg Zichtbaarheid op nationale 
gezondheidsbeurs. Aandacht in pers voor bezuinigingen 
in de zorg, de AWBZ en de zorgverzekeringen. Succesvol 
actie gevoerd op het Binnenhof: ‘ruim baan voor de wijk-
verpleegkundige’.

MaatscHappelijk e participatie Het deelproject 
‘Kanteling in de Wmo’ uitgevoerd. Aandacht voor AWBZ  
en Wmo algemeen. 

prev entie en gezonDe leefstijl Project ‘Slapen kun je 
leren’ opgepakt als onderdeel PGO-project ‘Gezond Ouder 
worden en blijven’. Verder aandacht voor ‘Met de KBO op kop’, 
waarin wandelen en fietsen centraal stond en ‘Design for all’ 
voor een veilige omgeving thuis. 

Mobiliteit De belangenbehartiging was vooral gericht 
op invoering en voorlichting OV-chipkaart. 

wonen Belangenbehartiging gericht op het woonkeur-
merk, veiligheid in huis, ruimte en mantelzorgwoningen. 
Middels deze onderwerpen is de (Unie) KBO op landelijk, 
provinciaal en regionaal niveau regelmatig in de media 
geweest, bijvoorbeeld met betrekking tot petitie man-
telzorgwoningen. Internationale project Happy Ageing is 
opgestart. 

iDentiteit en zingev ing Project ‘Wijze raad is goud 
waard’ is tweede fase ingegaan. Ook projecten ‘Spirituali-
teit en het zoeken niet moe’, ‘Netwerk ouderen en levens-
vragen’, ‘Waardevolle zorg’, ‘Meer dan een lichaam’ en het 
symposium ‘Zin in mee blijven doen’ zijn gerealiseerd. 

Div ersiteit ‘De KBO kiest kleur door multiculturele 
ontmoeting’ niet uitgevoerd wegens gebrek aan belang-
stelling.

participatie, v eranDeren en leren De aandacht 
voor educatie en kaderbeleid gericht op activiteiten en 
projecten zoals de landelijke dag Ledeninitiatief, de zomer-
school, intervisie voor beroepskrachten en bijeenkomsten 
voor portefeuillehouders. Project ‘vraaggericht werken’ 
gerealiseerd. 

Dienstv erlening prov inciale k bo’s De dienstverlening, 
het relatiebeheer en het maatwerk voor de provinciale 
KBO’s is in 2009 verder vormgegeven en versterkt met 
positieve waardering. Er is ook ingezet op ondersteuning 
bij ledenwerving, Pr en imagoverbetering. Handreiking 
Gemeenteraadsverkiezingen 2010 en standpuntennota 
gerealiseerd. 

soliDarteitsfonDs Fonds is ingezet voor de onder-
steuning van activiteiten ten behoeve van ouderen in  
zuid en oost Europa. 

aanv ragen pgo-subsiDie Gehonoreerd zijn ‘Meer dan 
vergeten; dementie bij oudere migranten’, ‘Betrokken bij 
buurtbeleid’ en ‘Gezond Ouder worden en blijven’.  
Afgewezen zijn ‘Vrijwillige Ouderenadvisering’, ‘Mijn idee’, 
‘Vijftig kwadraat, ouderen en techniek’ en ‘50+ werkt’.

inforMatie/coMMunicatie leDen

Nestor: 10 Nestors gerealiseerd. Positieve inhoude-
lijk en visuele verandering ingezet vanaf mei. Opzet 
advertentiebeleid, klachtenprocedure en strategisch 
plan Nestor. 
Wegwijzer: 17 Wegwijzers gerealiseerd
Website: vernieuwde website (2008) verder uitgebreid 
met content (poll). Verdere aanscherping website voor-
bereid voor livegang begin 2010. 
50PlusBeurs: in samenwerking met partners Vitaliteits-
plein gerealiseerd inclusief opening van gehele 50Plus-
Beurs. 3.000 leden genoten van exclusief KBO-concert. 
Ondersteuning ledenwerving: stappenplan uitgewerkt 
ter ondersteuning ledenwerving op lokaal niveau. 
Begin 2010 ontsluiting stappenplan op extranet. 
Communicatieplan: uitgesteld vanwege het project 
‘strategische marketing visie’.
Ledenregistratie: projectgroep Ledenregistratie KBO 
van start gegaan. 
Extra: Seniorengames: KBO zichtbaar aanwezig tijdens 
Seniorgames in Zeeland. 
Extra: Project websites bonden: websites van 9 
afzonderlijke bonden in lijn gebracht met elkaar. 
Extra: Pers en publiciteit: 120 keer (schatting) landelijk 
in het nieuws gekomen. Media die aandacht besteedt 
aan diverse standpunten. Grotere zichtbaarheid in 
tweede helft 2009. 

2009 in v ogelv lucht
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jaar aantal leDen groei per perioDe

2006 308.438 26.114

2007 314.855 6.417

2008 321.763 6.922

2009 327.104 5.341

leDenaantallen
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