
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 19 – 29 november 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

 

-          Het werkbezoek van staatsecretaris Van Rijn aan de ouderenbonden is goed verlopen. De 

staatssecretaris is duidelijk gemaakt dat hij niet om de ouderenorganisaties heen kan als het 

gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. Naast het presenteren van ons brede 

pallet aan vrijwilligerswerk, namen we ook ruimschoots de gelegenheid om onze zorgen te 

uiten: door voortdurende bezuinigingen dreigen kwetsbare ouderen in de knel te komen en 

wordt er een zware claim gelegd op mantelzorgers en vrijwilligerswerk. De staatsecretaris 

toonde zich een goede luisteraar. Hij gaat de ouderenorganisaties nog meer  betrekken bij het 

vormgeven en monitoren van zijn beleid. “De samenleving van morgen maak je met de 

ouderen van vandaag”, zo besloot Van Rijn het werkbezoek.  

-          De Unie KBO maakt er momenteel veel werk van om het thema ‘voeding en ouderen’ op de 

agenda van overheid en betrokken organisaties te zetten. Naar aanleiding  van een eigen 

onderzoek pleit de Unie KBO voor een ‘Schijf van Grijs’ over gezonde voeding op leeftijd. 

Het Voedingscentrum reageert welwillend en het CDA heeft hierover reeds een motie 

ingediend. Ook VWS toont belangsteling. Wordt vervolgd….  

-          Op 12 november jl. is dan eindelijk de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip in de 

Tweede Kamer besproken. De Unie KBO heeft, samen met de andere CSO-partners, 

voorafgaand haar reactie op de uitkomsten van de evaluatie gestuurd. We hebben de Tweede 

Kamer laten weten dat wij bij onze eerdere conclusie blijven, namelijk dat er niet voldoende 

compenserende maatregelen zijn genomen om de koopkrachtontwikkeling van ouderen 

gelijke tred te laten houden met de koopkrachtontwikkeling van andere huishoudens. Moties 

van deze strekking werden echter helaas verworpen.  

-          Nu het aantal 75-plussers zal verdubbelen van 1,2 miljoen nu tot 2,6 miljoen in 2040 mag een 

actieplan ouderenhuisvesting absoluut niet ontbreken in de kabinetsplannen. De Unie KBO 

riep in CSO-verband de Tweede Kamerleden op om op 26 november voor de motie Klein en 

Monasch te stemmen. In deze motie wordt gepleit voor een actieplan ouderenhuisvesting. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal woningen in de categorieën ‘woningen speciaal bestemd 

voor ouderen’ en ‘verzorgd wonen’ is gedaald en dat het inlopen van het tekort aan voor 

ouderen geschikte woningen sinds 2009 fors is afgenomen. De motie van Klein en Monasch 

werd vooralsnog aangehouden.  We blijven gericht actie voeren om de politiek te bewegen  de 

tekorten van geschikte woningen voor ouderen in te lopen.  

-          Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft besloten om verzorging en verpleging voor kwetsbare 

mensen met een lichamelijke aandoening in één  hand te houden binnen de 

Zorgverzekeringswet (Zvw).  Ze hoeven hiervoor dus niet naar twee loketten. De Unie KBO 

heeft in CSO-verband steeds gepleit voor een samenhang tussen de verschillende domeinen in 

zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen en preventie. Met de verdere uitwerking van 

zijn plannen komt de Staatssecretaris aan deze wens tegemoet. Inmiddels is de CSO door de 

Tweede Kamer uitgenodigd om haar visie te geven over de positionering van verpleging en 

verzorging in de langdurige zorg.   



-          De lobby tegen de vermogenstoetsbijtelling voor senioren bij het bepalen van de eigen 

bijdrage duurt voort. Het overleg tussen de Tweede Kamer en de staatsecretaris hierover is 

nog gaande.   

-          Reizigers die met de OV-chipkaart reizen worden bij problemen van het kastje naar de muur 

gestuurd. Volgens de Consumentenbond, de ANWB en reizigersorganisatie Rover kunnen zij 

veel beter geholpen worden als er één loket zou zijn. De Unie KBO deelt deze mening en 

steunt daarom de actie Stop de Chaos. Een petitie van deze strekking  is te vinden op 

www.rover.nl/ov-klachten/een-loket-tegen-ov-chaos     

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze website www.kbo.nl 

 


