
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 3 – 8 februari 2013 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

  

Alle hens aan dek nu voor onze belangenbehartiging! De Unie KBO is momenteel bijna 

dagelijks te vinden in Den Haag en in de media. Het ouderenbeleid van het kabinet Rutte II 

staat onder druk. De stapeling van maatregelen treft veel  ouderen onevenredig hard. Steeds 

meer ouderen komen in financiële problemen. Het roer moet om, zo vindt ook de CSO, de 

koepel van ouderenorganisaties waarin de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM eensgezind 

samenwerken.  

-          De druk op staatssecretaris Weekers om de nadelige effecten voor 65-plussers van de Wet 

uniformering loonbegrip terug te draaien, neemt toe. De Unie KBO nam van de week het 

initiatief tot een handtekeningenactie. Inmiddels hebben de andere CSO-partners deze actie 

overgenomen. Zie  hiervoor onze website www.kbo.nl en de komende Nestor. Wordt 

vervolgd. 

-          Afgelopen week liepen we de deur plat in Den Haag. Zo zochten we CDA-leider Haersma 

Buma en SP-leider Roemer op om te praten over de vele maatregelen die momenteel over 

ouderen wordt uitgestort, waaronder de vermogenstoets binnen de AWBZ, stijgende eigen 

bijdragen in de zorg en de verontrustende situatie rondom onze pensioenen. Schrijnende 

voorbeelden - aangedragen uit onze achterban - vormden hierbij de leidraad. Ideeën en 

suggesties werden over en weer  uitgewisseld. Volgende week zit de Unie KBO wederom bij 

beide heren aan tafel. 

-          De CSO-partners zijn druk bezig met de invulling van “Ouderen in actie”, de verzamelnaam 

van al onze inspanningen om het kabinet op andere gedachten te brengen. Zo komt er een 

verdieping van het Nyfer-rapport, een gezamenlijk manifest voor politiek & samenleving, een 

hoorzitting (“buitenparlementaire enquête”) over ouderen en armoede en een eigen website 

“Ouderen in actie”. 

-          Afgelopen donderdag vond er in Den Haag een indringende ontmoeting plaats tussen een 

delegatie van de Unie KBO en twee leden van de PvdA Tweede Kamerfractie. Bestuursleden 

Beugelsdijk en Knoop, alsmede woordvoerder Heltzel, hadden twee duidelijke boodschappen 

voor Tweede Kamerleden Roos Vermeij (sociale zaken en pensioenen) en Otwin van Dijk 

(volksgezondheid en wonen). “We moeten u van onze achterban flink op uw donder geven 

voor wat betreft het gevoerde ouderenbeleid van dit kabinet en de rol die de PvdA hierin 

speelt” en “de Unie KBO reikt u tegelijkertijd de hand om samen met ons en met de CSO te 

bekijken hoe het anders en beter kan”. Er zijn twee belangrijke afspraken gemaakt. Een 

zware delegatie van de PvdA reist binnenkort af naar de Unie KBO in Den Bosch om, samen 

met de andere CSO-partners, naar bijstelling van het beleid en alternatieven te zoeken. 

Daarnaast zal de PvdA-fractie er voor zorgen dat de Unie KBO, wederom in CSO-verband, 

snel in gesprek komt met enkele PvdA bewindslieden. Want goed ouderenbeleid maak je niet 

over de hoofden van ouderen heen, maar dat doe je samen met ouderen! 

-          Op het terrein van de gezondheidszorg vallen er twee zaken te melden. Ons project 

keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis oogst steeds meer bijval. Zo bestempelde minister 

Schippers ons initiatief onlangs in een brief aan de Tweede Kamer als een keurmerk dat 

voldoet aan de “behoefte van de burger aan betrouwbare informatie over de kwaliteit van 

ziekenhuiszorg voor (kwetsbare) ouderen”. Maar ook ons pleidooi voor een meldpunt 

verspilling in de zorg bleef niet onopgemerkt. De minister van VWS laat weten dat we dit 

voorjaar van haar hand een plan van aanpak kunnen verwachten om verspilling in de zorg 

tegen te gaan. De Unie KBO heeft verzocht om bij het maken van dit plan betrokken te 

worden. 



-          In de komende weken zullen wij als Unie KBO veel van ons laten horen, vooral ook 

via het CSO-samenwerkingsverband. Uitgangspunt is steevast dat we er willen zijn 

voor de (meest kwetsbare) ouderen onder ons en wel in samenhang met alle 

generaties!    

 


