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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

 belangenbehartiging 

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO kende de afgelopen weken een sterke focus op zorg en 

op inkomen. Niet de minste onderwerpen natuurlijk! Bij dit alles blijft de (CSO) vlag ‘ouderen in actie’ 

nog altijd fier wapperen. Kijk ook regelmatig op onze website www.kbo.nl en de speciale actiewebsite 

www.oudereninactie.nl 

-          Op zaterdag 6 april sprak Unie KBO directeur Manon Vanderkaa - op verzoek van de Abvakabo - 6.000 

demonstrerende thuiszorgmedewerkers toe op het Malieveld in Den Haag. “Poets de thuiszorg niet 

weg” was hierbij haar motto. Het kabinet wil in totaal 1,1 miljard bezuinigen op de thuiszorg. Dat is 75 

% van het huidige budget. Volgens de Unie KBO kan dit onmogelijk zonder kwaliteitsverlies en komen 

kwetsbare ouderen hierdoor in de knel. 

-          Het bureau van de Unie KBO buigt zich momenteel over het onlangs getekende sociaal akkoord. Met 

name de wijzigingen in het ontslagrecht en de WW hebben onze bijzondere aandacht, vooral vanuit 

het perspectief van de oudere werknemer. In het akkoord van de sociale partners staan tevens enkele 

belangrijke aanbevelingen op het terrein van pensioenen. Ook die gaat de Unie KBO zorgvuldig 

bekijken. 

-          De druk op staatssecretaris Weekers om voor ouderen de onvoorziene, negatieve effecten van een 

belastingvereenvoudiging weg te nemen, neemt toe. De CSO maakt momenteel een rondgang langs 

politici om het proces te versnellen.  

-          Maar ook andere kabinetsmaatregelen krijgen de aandacht. Door een opeenstapeling van 

maatregelen wordt de koopkracht van ouderen zwaar aangetast. De actie “stop de stapeling” heeft 

inmiddels de grens van 10.000 handtekeningen overschreden. Binnen afzienbare tijd staat daarom een 

CSO-delegatie bij de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

op de stoep. 

-          Volgende week spreekt een KBO-panel zich uit over de vermogenstoets binnen de langdurige zorg. 

Liefst 400 KBO-leden vulden de lijst met vragen in. De resultaten komen begin volgende week 

beschikbaar. 

-          De Unie KBO voerde deze week een verhelderend overleg met de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Er werden van onze kant een twaalftal kwaliteitscriteria ingebracht als voorwaarde voor 

de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. In een eerste reactie liet de VNG weten zich hierin 

grotendeels te kunnen vinden. Gezamenlijke afstemming ligt nu in het verschiet. 

-          De PvdA-fractie overweegt een werkbezoek aan de ouderenorganisaties. Wat betreft de Unie KBO 

mag dit op korte termijn plaatsvinden. We hebben genoeg zaken om te presenteren! 

-          Staatssecretaris van Rijn heeft vorige week op zijn ministerie 35 vrijwillige voorlichters 

ouderenmishandeling ‘geïnstalleerd’, waaronder een groot aantal KBO’ers. Deze voorlichters gaan in 

het hele land zo’n 350 bijeenkomsten leiden.    


