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

 

- Vlak voor het nieuwe regeerakkoord werd gepresenteerd, bracht de Unie KBO een 

bezoek aan de VVD-fractie. Onze delegatie, bestaande uit Joop Beugelsdijk, Dick 

Wenting en Arno Heltzel, sprak meteen de wens uit om tot een structureel overleg te 

komen met de regeringspartij VVD. Dit werd door de VVD zonder meer toegezegd, 

waarbij de vorm en frequentie nog in het midden werd gelaten. De heren Beugelsdijk 

en Wenting gingen vervolgens dieper in op de nieuwe rekenrente voor 

pensioenfondsen en op de gewenste inspraak van ouderen binnen 

pensioenbesturen. Ook de tanende koopkracht van ouderen kwam uitgebreid aan 

bod. Al met al een vruchtbaar onderhoud dat zeker een vervolg gaat krijgen. 

Inmiddels is er ook contact met de nieuwe Tweede Kamerfractie van de PvdA. 

Binnenkort volgt er een gesprek. 

   

- Meteen na publicatie van het regeerakkoord gaven we vanuit Den Bosch een eerste 

reactie. De Unie KBO ziet graag dat het nieuwe kabinet ouderen rechtstreeks betrekt 

bij de uitvoering van het regeerakkoord en biedt hiertoe haar diensten aan. De Unie 

KBO is zeer te spreken over de intentie van het nieuwe kabinet om ouderenzorg dicht 

bij huis te realiseren. De Unie KBO is ook te spreken over de plannen om burgers 

meer te betrekken bij het veiligheidsbeleid in wijken. Tegelijkertijd maakt de Unie 

KBO zich echter grote zorgen over de forse bezuinigingen op de zorg, met name 

binnen de AWBZ en over de steeds kwetsbaarder wordende positie van de 50-plus 

werknemer. Arbeidsmarktpolitiek voor ouderen is meer dan ooit noodzakelijk. De 

hele reactie is terug te vinden op onze website www.kbo.nl 

- De lobby via de oppositiepartijen verliezen we natuurlijk niet uit het oog. Zo zitten we 

eind november aan tafel bij CDA-fractievoorzitter Haersma Buma en prominent CDA-

Kamerlid Mona Keijzer.  

  

- Op 25 oktober was de Unie KBO aanwezig bij het Tweede Kamerdebat over de 

problematiek van ondervoede ouderen. Ondervoeding bij ouderen is een groot 

probleem, zowel in ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen als in de 

thuissituatie. Uit eigen onderzoek weet de Unie KBO dat zes van de tien ouderen 

onvoldoende kennis heeft over gezonde voeding. We willen dit onderwerp daarom 

hoger op de maatschappelijke agenda krijgen, ook bij de voedingsindustrie. 

Binnenkort treden we alvast in overleg met Nutricia. 

- Ons pleidooi om het scheiden van wonen en zorg een jaar uit te stellen, krijgt in Den 

Haag geen meerderheid. De staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuizen van 

Zanten, liet de Unie KBO in een brief weliswaar weten "waardering te hebben voor 

het feit dat de Unie KBO zich verdiept in de (financiële) effecten van het scheiden van 

wonen en zorg", maar ziet geen reden voor uitstel. Haar uitgebreide antwoordbrief 

die ons op 11 oktober bereikte, komt volgens de griffier van de vaste commissie van 

VWS wel nog aan de orde bij een algemeen overleg. Inmiddels hebben we onze lobby 

verlegd naar de media. Onlangs verscheen er in nagenoeg alle regionale kranten een 



paginagroot artikel over onze zorgen met betrekking tot het versneld ontmantelen 

van het klassieke verzorgingshuis. 

   

- Het gebrek aan begeleiding bij het medicijngebruik van 65-plussers en het 

toenemende aantal ouderen die slachtoffer worden van oplichting, blijft onze 

gemoederen bezig houden. Inmiddels heeft de Unie KBO hierover contacten lopen 

met de redacties van respectievelijk Tros Radar en Tros Opgelicht. Indien dit tot 

aandacht op TV gaat leiden, maken we hierover melding op onze website 

www.kbo.nl    

 


