
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 13 – 12 oktober 2012 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

De afgelopen weken vroegen vele onderwerpen onze aandacht: handelvol 

uitdagingen voor onze belangenbehartiging! Hieronder een opsomming van de 

voornaamste dossiers. 

 

- Op 2 oktober heeft de Unie KBO de informateurs Bos en Kamp een aantal ferme 

handreikingen aangeboden voor een toekomstig ouderenbeleid. “Voor een seniorvriendelijk 

Nederland” (zie www.kbo.nl) bevat naar onze mening elementaire bouwstenen voor de 

ouderenparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Inmiddels hebben we van beide heren een 

ontvangstbevestiging mogen ontvangen. Ook de onderhandelaars Dijsselbloem (PvdA) en 

Blok (VVD) en alle Tweede Kamer fractievoorzitters zijn inmiddels in het bezit van deze 

agenda voor het toekomstig ouderenbeleid.  

  

- De Unie KBO brengt op korte termijn een werkbezoek aan zowel de VVD als aan de PvdA, de 

beide partijen die nu aan zet zijn bij het vormen van een nieuw kabinet. We zullen bij beide 

partijen een structureel voor- en najaarsoverleg bepleiten tussen het nieuwe kabinet en 

vertegenwoordigers van de ouderen. De nieuwe regering moet niet alleen over ouderen 

praten, maar ook met ouderen. 

- De belangenbehartiging van de Unie KBO blijft in politiek Den Haag zeker niet onopgemerkt. 

Zo wordt de Unie KBO regelmatig aangehaald bij Kamervragen en officiële stukken van 

bewindslieden. Een recent voorbeeld vormt de brief van staatssecretaris Veldhuizen van 

Zanten over de uitwerking van het extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten. In 

deze brief gaat de staatssecretaris in op het Unie KBO onderzoek naar ongewenste financiële 

gevolgen voor ouderen.  

  

- De Unie KBO bepleit, ondanks de geruststellende woorden van de staatsecretaris in 

bovengenoemde brief, voor uitstel van het scheiden van wonen en zorg. Vanaf januari 

mogen  mensen met een ‘lichte zorgindicatie’ niet meer naar een verzorgingshuis, maar 

worden afhankelijk van de thuiszorg. Maar die zorg is er nog niet klaar voor. Kwetsbare 

ouderen vallen hierdoor tussen de wal en het schip. Met ons pleidooi vinden we de SP aan 

onze zijde. Er lopen momenteel contacten met Tweede Kamerleden van de SP om het tij te 

keren. 

   

- Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid krijgt ons in het vizier. Er vindt sinds kort 

correspondentie plaats over preventieve gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen en over 

verbetering van leefstijlondersteuning door zorgverleners. De Unie KBO ziet überhaupt grote 

kansen voor gezondheidspreventie voor 65-plussers. Dit najaar wordt hierover een ronde 

tafelconferentie georganiseerd. 

   

- De koopkracht van ouderen blijft ons zorgen baren. Het kersverse deelakkoord tussen de 

VVD en de PvdA maakt het er niet beter op. Ouderen gaan er door de voorgestelde 

maatregelen 0,5 % extra op achteruit. Dit komt bovenop het reeds berekende 

koopkrachtverlies van  4 % n.a.v. de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag.  

   

- Ook de oudere werknemers komen er in het deelakkoord bekaaid van af. “De versnelde 

verhoging van de AOW-leeftijd en het uitkleden van het vitaliteitspakket treft oudere 



werknemers hard”, aldus de Unie KBO in een kritisch persbericht. Onze afdeling 

belangenbehartiging start daarom ook een lobby voor reële en concrete maatregelen om  de 

arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen. 

   

- Ook in de afgelopen twee weken had de Unie KBO niet te klagen over media-aandacht. 

Omroep Max besteedde op TV aandacht aan het bezoek van Prinses Margriet aan een 

voorlichtingsbijeenkomst over Beter Zien in Apeldoorn, Unie KBO woordvoerder Arno Heltzel 

was te zien bij het SBS 6-programma Hart van Nederland over ouderen en oplichting en het 

Algemeen Dagblad publiceerde een groot artikel over het project Seniorvriendelijk 

Ziekenhuis.    

 


