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KBO Nieuws 

Editie 3, jaargang 1 – 24 juni 2014 

 

Verenigingszaken  

• Word ook Tabletcoach! 

• Verschijningsdata Nestor 2015 

• Aanbod KBO-afdelingen voor de Passiespelen 

 

Meer nieuws 

• Ouderenzorg in instellingen onder de maat 

• Love is in the air: 32 matches eerste KBO datingdag 

 

Dit is de 3
e
 editie van KBO Nieuws, de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Unie KBO.  

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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Digitale overheid maakt ouderen afhankelijk 
 

  
 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 alle zaken die 

ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen, zoals het aanvragen van een vergunning.  

In een brief aan de minister schrijft de Unie KBO dat de overheid actie moet ondernemen om ook de 

‘digibete ouderen’ inspraak te geven tijdens het proces. De minister heeft een klankbordgroep 

ingesteld die adviseert over het gebruiksvriendelijker inrichten van de digitale overheid. De Unie KBO 

dringt er bij de Minister op aan om in die klankbordgroep ook ouderen zitting te laten hebben. 

 

Vangnet 

De Unie KBO ziet dat de focus nu vooral ligt op de inrichting van een goede digitale infrastructuur 

terwijl er juist ook aandacht moet komen voor een vangnet voor mensen die de digitale techniek 

(nog) niet beheersen, onder wie veel ouderen. Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: "Wij 

stellen: digitaal waar het kan, persoonlijk omdat het moet. Om de digibete gebruiker straks niet uit te 

sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook de nadruk liggen op het geven van persoonlijke 

voorlichting, begeleiding en ondersteuning". 

 

Hulp nodig 

Uit het onderzoek van de Unie KBO blijkt dat ouderen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn 

in de problemen komen als het contact met de overheid uitsluitend digitaal zou zijn. Maar liefst 87% 

van de digibete ouderen in het onderzoek van de Unie KBO bevestigen dat zij hulp van onder meer 

familie, vrijwilligers en ambtenaren moeten inschakelen. Een groep om rekening mee te houden! 

 

 

• Download hier het onderzoek van de Unie KBO [onderzoek online zetten en link maken] 

• Lees hier de brief aan de minister [brief online zetten en link maken] 

 

 

  

OOOOuderen in Nederland worden sterk 

afhankelijk van de hulp van anderen 

wanneer de overheid besluit alle contacten 

tussen burger en overheid te digitaliseren. 

Deze conclusie volgt uit het onderzoek 

‘Digitaal contact overheid en gemeente’ van 

seniorenorganisatie Unie KBO onder 65-

plussers. 
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Europese projecten voor toegankelijke techniek 
 

  
 

Voordat een technisch product op de markt komt, is dit door veel mensen getest. Maar amper door 

senioren, omdat deze vaak in de testfase ontbreken. Dit is zonde! Senioren kunnen fabrikanten 

helpen om betere producten te ontwikkelen en hebben andersom ook veel baat bij het gebruik van 

technische innovaties.  

Daarom neemt de Unie KBO actief deel in twee nieuwe projecten, om de wensen en ervaringen van 

ouderen mee te nemen. De beide Europese projecten hebben als doel om ouderen gezonder en 

langer – betaald en onbetaald – aan het werk te houden. 

 

Stress voorkomen 

Fit4Work ondersteunt ouderen tijdens het (vrijwilligers)werk met een applicatie voor de 

smartphone, in combinatie met andere apparatuur. De ontwikkelde techniek stimuleert het nemen 

van voldoende pauzes en het doen van ademhalingsoefeningen. Deze preventiemaatregelen helpen 

mentale en fysieke stress te voorkomen. 

 

Let the games begin 

SeniorLudens laat ouderen 3D-gamen! Met een serieus doel: zorgen dat werkende senioren 

spelenderwijs nieuwe programma’s en werkwijzen leren. Ze gamen in een veilige omgeving en 

mogen fouten maken, zonder dat het direct een negatief effect heeft op hun werk. Zo blijft de kennis 

en ervaring van de oudere werknemers behouden en leren ze tegelijkertijd goed omgaan met nieuwe 

IT-structuren. 

 

 

Wilt u meer informatie over deze projecten of zelf een bijdrage leveren? Neem dan contact op met 

Ellen Busink van de Unie KBO, ebusink@uniekbo.nl 

 

  

Vaak komen technische producten op de 

markt zonder senioren bij de ontwikkeling 

te betrekken. Terwijl het vaak wel de 

gebruikers zijn!  

Daarom neemt de Unie KBO deel aan 

twee nieuwe Europese techniekprojecten: 

SeniorLudens en Fit4Work. Wat levert dit 

senioren op? 
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Informatie over aanschaf KBO-Tablet 

 

De KBO-Tablet staat voor gebruikersgemak, service en 

de digitale wereld in handbereik. Toch is de aanschaf van 

een tabletcomputer een spannend moment. KBO-leden 

schakelen dan ook graag de deskundige hulp in van de 

Unie KBO-servicetelefoon. 

 

Consumenten zijn kritischer dan enkele jaren geleden. Ze wegen de voors en tegens goed tegen 

elkaar af voor ze overgaan tot de aanschaf van een product. Senioren vormen geen uitzondering op 

deze regel. ´Hoe kom ik aan apps op de tablet´, ´welke tablet is het meest geschikt voor mij´ of ´wat is 

nou eigenlijk het verschil tussen de aangeboden KBO-Tablets? ´. Drie uiteenlopende vragen die om 

een deskundig en eerlijk antwoord vragen.  

Ervaring 

Onze servicetelefoonmedewerkers weten met zulke vragen wel raad. ‘Het is vooral het goed 

luisteren naar de wensen van de bellers’, vertelt Janneke van den Hoek, coördinator van de 

Servicetelefoon. ´Veel bellers hebben nog geen ervaring met een tablet. Aan ons is het de taak om 

deze mensen op een begrijpelijke manier uitleg te geven over de mogelijkheden van de KBO-Tablet. 

Zo helpen we de mensen om de beste keuze te maken, waardoor ze de juiste KBO-Tablet 

aanschaffen´, aldus Janneke.  

Vragen 

Als een KBO-lid eenmaal de KBO-Tablet in handen heeft, ervaart hij met eigen ogen en handen het 

gemak van internet en de tabletcomputer. De KBO-apps zijn waardevolle toevoegingen die dagelijks 

worden gebruikt, zo blijkt uit gebruikersgegevens van de ruim 1.000 KBO-Tabletgebruikers. En als er 

dan toch vragen tijdens het gebruik zijn is er altijd nog de KBO-Tabletcoach of de seniorenhelpdesk 

die de gebruiker verder op weg kunnen helpen. 

 

• Mensen die graag een KBO-Tablet willen aanschaffen, kunnen een informatiebrochure 

opvragen via uniekbo@uniekbo.nl  

 

• Voor informatie over de aanschaf van de KBO-Tablet is de Servicetelefoon van de Unie KBO 

bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 12.30 u via telefoonnummer 0900- 8 21 21 83 (€ 0,10 

per minuut). 
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Dagbesteding en vervoer 

 

 

 

 

Wij hebben u minder goed nieuws te melden over de ontwikkeling van de wet- en 

regelgeving rond dagbesteding en het vervoer erheen. Vanaf 2015 wordt dagbesteding 

verstrekt vanuit de Wmo en gecoördineerd vanuit gemeenten.  

Aanvankelijk leek het erop dat de voorgenomen bezuiniging op dagbesteding en begeleiding 

zou worden verlaagd. Namelijk van 25% naar 6%. Dit is overeengekomen in het 

begrotingsakkoord van 17 april jongstleden. Voor verruiming van toegang in het 

verzorgingshuis en voor dagbesteding voor ouderen en gehandicapten werd in dit akkoord 

liefst 360 miljoen ter beschikking gesteld. Voor de Unie KBO was daarmee een belangrijk 

knelpunt getackeld.  

Nu blijkt echter dat er toch weer een hogere korting op dagbesteding & begeleiding wordt 

overwogen. De Unie KBO wil hier uiteraard het fijne van weten en gaat de kwestie precies 

uitzoeken. We houden u op de hoogte. 

 

100
ste

 ‘ouderenhuisarts’ een feit 
 

De zorg voor ouderen binnen de eerste lijn is complex en wordt nog complexer doordat 

meer ouderen thuis blijven wonen. Gelukkig komen er steeds meer huisartsen die 

gespecialiseerd zijn in de ouderengeneeskunde. De 100
ste

 is nu een feit! 

 

Veel huisartsen zijn gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Inmiddels honderd, zo liet 

Laego de Unie KBO weten. Laego is het landelijke netwerk van kaderhuisartsen 

ouderengeneeskunde. Hun doel is om de eerstelijns ouderenzorg te optimaliseren. Met als 

visie dat ouderen met complexe problematiek baat hebben bij de huisarts als regisseur, die 

nauw samenwerkt met anderen.  

De Unie KBO wil net als Laego passende, proactieve en samenhangende zorg voor ouderen. 

De huisarts speelt een heel belangrijke rol in de eerstelijnszorg (huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers). Door de toenemende complexiteit van de zorg is 

goede samenwerking en uitwisseling zeer noodzakelijk. Als de lijnen kort zijn, kan snel de 

juiste actie worden ondernomen. Met inachtneming van de privacy en respect voor eigen 

In de vorige KBO Nieuws 

schreven we over zeven 

voorwaarden om gezond thuis te 

blijven wonen. Eén daarvan is 

goede dagbesteding, inclusief 

het vervoer uit en thuis.  

Daar gaat het niet goed mee… 
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keuzes van ouderen. Naar verwachting draagt deze manier van werken ook bij aan het 

betaalbaar houden van ons stelsel en aan het werkplezier voor alle betrokkenen. 

Een kaderhuisarts ouderengeneeskunde is in staat om bovenstaande zorg in de eigen 

praktijk te leveren en ondersteunt collega’s en andere hulpverleners om dit ook te 

doen. Vandaar ook dat Unie KBO en Laego steeds vaker samen optrekken. Zo verzorgde de 

Unie KBO tijdens een landelijk Laego-congres op 6 juni jongstleden een presentatie over de 

wensen van ouderen, aan de hand van een ‘argumentenkaart ouderenzorg’. 

 

 
• Is er een aangesloten ‘ouderenhuisarts’ bij u in de buurt? Kijk hiervoor op deze site  

• Meer over kaderhuisartsen vindt u op de site van Laego: https://laego.nhg.org 

 

Goed beleid ouderenhuisvesting: meer nodig dan ooit! 

 

Er is een groot tekort aan voor ouderen geschikte woningen, zeker nu het aantal ouderen 

dat thuis zorg behoeft, fors toeneemt. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en 

staatssecretaris Van Rijn (VWS) denken met ‘regiotafels’ en ‘aanjaagteams’ de regionale 

samenwerking een impuls te geven.  

De Unie KBO heeft altijd al gezegd dat het ‘huisvestingsprobleem’ niet alleen landelijk, maar 

vooral ook lokaal en regionaal aangepakt moet worden. Wat dat betreft wordt met de 

‘aanjaagteams’en de ‘regiotafels’ voldaan aan onze wens om het daar ook op te pakken. 

Over de rol en inbreng van ouderen laat de brief nog veel ongewis, net als de concrete 

invulling van de ‘regiotafels’ en ‘aanjaagteams’. De Unie KBO pleit voor participatie van 

ouderen hierin, dit wordt door ons nu erg gemist.  

De huidige aanpak betekent dat ouderen en KBO’s een actieve rol moeten gaan spelen, maar 

daar ook over geïnformeerd en toegerust moeten worden. De Unie KBO zal hierop 

aandringen in een gezamenlijke reactie, samen met de andere ouderenorganisaties en de 

Woonbond.   

De Unie KBO volgt de ontwikkelingen op de voet. Wordt zeker nog vervolgd! 

 

  

Het kabinet schreef onlangs een brief over langer 

zelfstandig wonen voor mensen met een behoefte 

aan zorg en ondersteuning, en de rol van de 

Rijksoverheid daarbij. Eigenlijk is deze brief een 

reactie op onze wens voor een Actieplan 

Ouderenhuisvesting.  
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Alarmerende cijfers over valongelukken 

 

Ondanks de zorgwekkende cijfers zijn veel ouderen zich nog steeds niet bewust van het belang van 

valpreventie. ‘Nee, vallen dat doe ik nooit!’, is veel gehoord. Maar men ziet vaak net dat ene snoertje 

over het hoofd. En als men valt dan lukt het niet altijd om gelijk op te staan. Zo’n 12% van de 

ouderen heeft wel eens langere tijd alleen gelegen in huis na een val of een ander ongeluk. Dit blijkt 

uit onderzoek van het Rode Kruis. Om ouderen te attenderen op de gevaren leidt de Unie KBO 

veiligheidsspecialisten op door heel Nederland. 

Huisbezoeken 

Belangrijk in onze aanpak zijn de huisbezoeken. Tijdens een bezoek aan huis kijkt een 

veiligheidsadviseur samen met een oudere of er preventieve maatregelen kunnen worden genomen. 

De huisbezoeker loopt samen met de bewoner het huis door aan de hand van een checklist, komt 

met praktische adviezen en geeft de oudere voorlichting. Naast adviezen over het voorkomen van 

een val wordt de bewoner ook voorgelicht over het voorkomen van onder meer inbraak, brand, 

woningoverval en de babbeltruc. Een compleet advies! 

 

Gevaarlijke situaties 

De KBO organiseert ook landelijke themabijeenkomsten. Ouderen worden tijdens zo’n bijeenkomst 

bewust gemaakt van gevaren die op de loer liggen en er wordt een eerste aanzet gedaan om het 

gedrag te veranderen. Voorbeeld: het snel rennen naar de telefoon over een losliggend matje kan 

een gevaarlijke situatie opleveren. De veiligheidsadviseurs laten korte filmpjes zien met een aantal 

'gevaarlijke' voorbeelden.  

 

Met deze unieke integrale aanpak helpt de Unie KBO ouderen op een praktische manier de veiligheid 

in en om het huis te vergoten en de kans op schade zoveel mogelijk te beperken.  

 

• Het julinummer van Nestor staat helemaal in het teken van veiligheid in en rond huis.  

• In juli lanceert de Unie KBO een informatief filmpje over het thema veiligheid.  

• Wilt u meer informatie over de aanpak ‘Veilig thuis’, aanvragen van huisbezoek en 

informatiebijeenkomsten, kijk  dan op www.kbo.nl/veiligheid. 

Het aantal 65-plussers dat sterft aan de gevolgen 

van een val, is in zes jaar tijd met 37 procent 

gestegen, meldt VeiligheidNL. Volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn mensen van 

boven de tachtig het vaakst het slachtoffer. De Unie 

KBO roept vallen een halt toe met het project 

‘Veilig Thuis’.  
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Toename meldingen ouderenmishandeling  
 

 
 

 

De toename van het aantal meldingen is mogelijk te verklaren door de Wet meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling die sinds medio 2013 geldt. De meeste meldingen worden gedaan 

door professionals, waarvan velen vorig jaar scholing hebben gekregen om de signalen van 

mishandeling te herkennen. Ook steeds meer burgers (denk aan buren of kinderen) maken melding 

van mishandeling nu de bekendheid toeneemt. Zo is het ministerie van VWS al twee jaar bezig met 

een campagne om slachtoffers en daders te helpen. 

  

Unie KBO maakt het bespreekbaar 

De Unie KBO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten waar de verschillende vormen van 

ouderenmishandeling aan bod komen. Juist de voorlichting die vanuit de bonden wordt 

georganiseerd helpt mensen bij herkenning en erkenning van het probleem. Op 5 juni was een 

terugkomdag voor de voorlichters. “Met de voorlichtingsbijeenkomsten hebben we al veel bereikt. 

De voorlichters zijn gegrepen door het onderwerp en gaan bevlogen te werk. Zij zijn enorm belangrijk 

om het taboe op dit onderwerp te doorbreken”, aldus Agnes van Balkom, projectleider 

Ouderenmishandeling bij de KBO. “De voorlichters zijn druk maar er zijn nog veel afdelingen waar we 

nog niet zijn geweest. We zijn nog lang niet klaar met ons werk.”  

 

De afdelingen die wel een bijeenkomst organiseerden over dit thema, zijn unaniem positief. “Door de 

informatiemiddag weet ik nu wat ouderenmishandeling inhoudt. Ik heb geleerd hoe ik het kan 

herkennen én wat ik kan doen als ik vermoed dat er sprake is van mishandeling. Ik vond het zeer 

nuttig”, aldus één van de leden.  

 

 
 

• Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp  

• Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst? Kijk dan hier. 

 

Het aantal meldingen van ouderen-

mishandeling blijft toenemen. In 2013 

kregen de Steunpunten Huiselijk Geweld 

1703 meldingen, een stijging van 66% ten 

opzichte van 2012. Dit meldt het Landelijk 

Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.  

De Unie KBO is zeer actief rond dit 

belangrijke onderwerp. 
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Veilig pinnen? Leer pianospelen! 

 

Een oplossing om veilig te pinnen is piano spelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer we 

meerdere vingers gebruiken bij het pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af 

te lezen. Leert u zichzelf daarom aan om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen. Nog veiliger 

wordt het als u met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven om de tuin! 

De Unie KBO spant zich voor u in om pinnen veiliger te maken. In de vorige KBO Nieuws schreven wij 

over de gele streep bij de kassa in de supermarkt om criminelen op afstand te houden. Zo kunnen zij 

niet over uw schouder meekijken. In het overleg met de banken (MOB), waarbij de Unie KBO 

aanwezig is, is de lijn bij de kassa opnieuw genoemd. Wat wij ook hebben ingebracht, zijn de spiegels 

die boven de kassa hangen. Je kunt redelijk gemakkelijk via de spiegel zien welke pincode de klant 

intoetst. De spiegels anders ophangen is een oplossing tegen het meekijken. Zolang de spiegels er 

hangen geldt ook hier weer: dek het scherm met de cijfers af zodat men niet mee kan kijken!  

Betalen zonder pincode 

Op dit moment is het ook mogelijk om met de betaalpas te betalen zonder de pincode te gebruiken. 

We noemen dit ‘contactloos betalen’: even de betaalpas tegen de betaalautomaat houden en de 

betaling is voldaan. Zo kunt u razendsnel kleine bedragen afrekenen; uw kopje koffie, de krant of 

kleine boodschappen. Contactloos betalen is mogelijk tot een bedrag van 25 euro. De banken geven 

aan dat het veilig is. Bij verlies of diefstal van de betaalpas kunnen alleen maar bedragen tot 25 euro 

worden afgeschreven want bij grote bedragen is een pincode nodig. De KBO gaat natuurlijk de 

ervaringen van de ouderen met deze nieuwe betaalwijze volgen. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 
 

Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 

“D66 op de bres voor extraatje minima” kopt De Telegraaf op 12 juni. Wij vroegen de Tweede 

Kamer te regelen dat niet alleen bijstandsgerechtigden maar ook ouderen met een laag inkomen 

(110% van het sociaal minimum) onverkort recht hebben op de eenmalige 

koopkrachttegemoetkoming. D66 diende een amendement in waarin dit geregeld wordt. De 

stemming is op 24 juni.  

In de vorige nieuwsbrief vertelden 

we u over het belang van veilig 

pinnen. Er is een manier waarop u 

kwaadwillenden op het verkeerde 

been zet: gebruik meerdere vingers. 

Inderdaad, alsof u piano speelt! 
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Op 24 juni stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet koopkracht tegemoetkoming lage 

inkomens. Gemeentes zijn volgens het wetsvoorstel niet verplicht om aan personen met een laag 

inkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen (zoals AOW-gerechtigden met of zonder een klein 

aanvullend pensioen) de tegemoetkoming te verstrekken. Ongewenst, vindt Unie KBO.  

Het amendement van D66 beoogt dat iedereen met een laag inkomen deze tegemoetkoming 

onverkort krijgt. Dus niet alleen bijstandsgerechtigden, zoals in het oorspronkelijke voorstel, maar 

ook gepensioneerden en werkenden met een laag inkomen. Nu nog hebben gemeenten de vrijheid 

om die tegemoetkoming niet te verstrekken aan hen die geen bijstand krijgen.  

Koopkracht op peil  

De betreffende tegemoetkoming is voor alleenstaanden 70 euro, voor gezinnen 100 euro en voor 

alleenstaande ouders 90 euro. Het geldt voor iedereen met een inkomen tot maximaal 110 procent 

van het minimumloon. We hopen dat de uitkering van deze tegemoetkoming straks vanzelfsprekend 

is. De genoemde minima hebben het voor hun koopkracht hard nodig. Zeker die ouderen wier 

koopkracht amper op peil blijft, een feit waarover wij al eerder berichtten in de media en in onze 

landelijke belangenbehartiging.  

 

• Klik hier voor het bericht in De Telegraaf  

• Klik hier voor het bericht in De Volkskrant  

 

• Lees hier al onze berichten over koopkracht: www.uniekbo.nl/kbogeld  

• Lees hier onze lobbybrief 

 

Mantelzorgboete: petitie en stemmingen 

  

Op 17 juni was de Unie KBO, in CSO-verband, aanwezig bij het aanbieden van een petitie met bijna 

5000 handtekeningen tegen de kostendelersnorm in de AOW, de ‘mantelzorgboete’. De Senaat nam 

de petitie - opgezet door mantelzorger Johnny Rijks - in ontvangst. Dit gebeurde in het bijzijn van de 

pers (Hart van Nederland), mantelzorgers en politici. 

De Unie KBO is voor solidariteit tussen de generaties. En is dan ook van mening dat er geen 

inkomensvermindering mag plaatsvinden voor mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen. 

Met andere worden: geen uitstel van de mantelzorgboete, maar afstel! In een ingezonden brief op 

23 juni in De Volkskrant hebben we dat, samen met andere ondertekenaars, opnieuw bekrachtigd. 

Staatssecretaris Klijnsma besloot recent om de 

invoering van de kostendelersnorm in de AOW 

een jaar uit te stellen tot 1 juli 2016. Maar 

daarmee zijn de knelpunten nog niet opgelost. 

Op 17 juni dienden we, in CSO-verband, een 

petitie in. Op 24 juni stemt de Eerste én Tweede 

Kamer over de ‘mantelzorgboete’. 
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Daarnaast zijn er in het wetsvoorstel nog steeds twee knelpunten die ook moeten worden opgelost:  

• de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden met een AIO-uitkering, en  

• de kostendelersnorm voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering.  

De Unie KBO heeft dit, via de CSO, laten weten aan de Kamercommissie SZW van de Eerste Kamer.  

 

De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 24 juni. Op diezelfde dag vindt er in de 

Tweede Kamer een stemming plaats rond de Tweewoningenregel en AOW, waarbij middels een 

motie van Norbert Klein en amendement van Pieter Omtzigt gerefereerd wordt aan de 

kostendelersnorm.  

Uiteraard houden we de stemmingen goed in de gaten en houden we u op de hoogte. 

 

• De brief aan de Eerste Kamer is hier te lezen. 

• Volg het laatste nieuws via www.kbo.nl en via Twitter: @uniekbo 

 

Belastingaftrek voor vrijwilligers bij een ANBI-instelling  
 

De afgelopen tijd kregen enkele KBO-afdelingen signalen van vrijwilligers, dat de Belastingdienst 

hun belastingaftrek voor vrijwilligersvergoeding en/of voor gemaakte onkosten niet accepteerde. 

De vrijwilligers zouden niet aan de voorwaarden voor aftrek voldoen. Wat zijn nu precies de 

voorwaarden? Wij zetten voor u op een rijtje wanneer en onder welke voorwaarden uw 

vrijwilligers recht hebben op belastingaftrek. 

 

Mensen die vrijwilligerswerk doen bij een ANBI, een instelling die beoogt van algemeen nut te zijn, 

kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding, die ze van de ANBI krijgen, en de 

kosten die ze voor hun vrijwilligerswerk maken, van de belasting aftrekken. 

 

Is uw KBO-afdeling als ANBI bij de belastingdienst ingeschreven, dan kunnen uw vrijwilligers mogelijk 

voor belastingaftrek in aanmerking komen. De belastingaftrek geldt in twee situaties:  

• Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar zien daarvan af.  

• De vrijwilligers maken kosten en krijgen daarvoor geen vergoeding.  

Of vrijwilligers in die situaties daadwerkelijk in aanmerking komen voor belastingaftrek hangt af van 

een aantal voorwaarden.  
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Voorwaarden voor belastingaftrek van de vrijwilligersvergoeding 

- De afdeling heeft een regeling getroffen waaruit blijkt dat vrijwilligers in aanmerking komen 

voor een vrijwilligersvergoeding.  

- De afdeling of KBO heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich heeft ingezet als 

vrijwilliger.  

- De afdeling is financieel in staat om de vrijwilligersvergoeding uit te keren en is ook bereid om 

dat te doen.  

- Vrijwilligers kunnen zelf bepalen dat zij deze vrijwilligersvergoeding niet willen ontvangen.  

Als aan al deze voorwaarden voldaan is, beschouwt de belastingdienst de (niet uitgekeerde) 

vrijwilligersvergoeding als een schenking van de vrijwilliger aan de afdeling en kan deze vrijwilliger 

het bedrag als gift aftrekken. 

 

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is aan voorwaarden gebonden. Deze moet zo laag zijn dat 

de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het vrijwilligerswerk. De 

Belastingdienst neemt als maatstaf hiervoor een bedrag van maximaal € 150 per maand en maximaal 

€ 1.500 per jaar. Vrijwilligers hoeven over dit bedrag geen verantwoording af te leggen.  

Let op: als een vrijwilliger in een maand meer dan € 150 krijgt, dan wordt de vergoeding niet meer 

beschouwd als vrijwilligersvergoeding en moet er gewoon belasting over betaald worden. Dat geldt 

ook als de totale vergoeding in een jaar lager is dan € 1.500.  

 

Voorwaarden voor belastingaftrek voor wie geen onkostenvergoeding krijgt 

Vrijwilligers kunnen ook daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met hun werk voor de afdeling  

als gift van de belasting aftrekken. Dat geldt voor die onkosten waarvan maatschappelijk  aanvaard is 

dat vrijwilligers die niet zelf hoeven te betalen, zoals  reiskosten, postzegels, papier, inkt.  

Vrijwilligers kunnen die onkosten aftrekken als hun afdeling een regeling heeft om onkosten te 

vergoeden en die ook kan en wil uitkeren. Vrijwilligers die vrijwillig van deze vergoeding afzien, 

mogen deze als gift aftrekken. Maar ook als de afdeling deze kosten niet vergoedt, om welke reden 

dan ook, kunnen vrijwilligers deze als gift aftrekken. In beide gevallen moet aannemelijk gemaakt 

worden dat de onkosten gemaakt zijn.  

 

 

• Meer informatie en enkele voorbeelden van belastingaftrek kunt u vinden op de website van 

de Belastingdienst.  

• Meer informatie wat een ANBI is, wat de voordelen zijn en hoe u zich kunt inschrijven kunt u 

ook vinden op de website van de Belastingdienst. 

• Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar onze juristentelefoon. 

Tel 0900-8212183, op donderdagen van 13.30 - 15.30 uur, € 0,10 per minuut  

 

 



13 

 

WORD OOK TABLETCOACH! 

 
 

  

Op dit moment werken bijna 1.000 KBO-leden met de KBO-omgeving op de KBO-Tablet. Daarvan is 

een groot aantal mensen nieuw als tablet-gebruiker. Zij hebben de KBO-Tablet via de KBO 

aangeschaft. Daarmee halen zij niet alleen de modernste techniek in huis, zij hebben de wereld 

binnen handbereik met de KBO als gids op de digitale snelweg. 

 

Maar het blijft een nieuwe techniek waarmee men te maken heeft en velen zijn daar nog niet 

helemaal in thuis. De vragen die zij tijdens het gebruik hebben, kunnen zij stellen aan een KBO-

Tabletcoach in hun eigen omgeving. 

  

Meld u aan  

De potentiële tabletcoach helpt mensen in de eigen omgeving met vragen over het gebruik van de 

KBO-Tablet. De tabletcoach heeft een korte training van een halve dag gevolgd bij zorgvernieuwer 

Focus Cura in Driebergen-Zeist. Met de extra informatie zijn zij in staat leden van hun afdeling te 

ondersteunen in het gebruik van de KBO-Tablet.  

 

Een goede KBO-Tabletcoach moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo zijn geduld en 

inlevingsvermogen belangrijke eigenschappen, naast technische vaardigheden om goed met een 

Apple-tablet om te kunnen gaan.  

 

 
 

• Lees het uitgebreide profiel van de tabletcoach op www.kbotablet.nl. 

 

• Herkent u zich in het profiel van tabletcoach en bent u enthousiast om mensen in uw eigen 

omgeving te helpen met het gebruik van de tablet? Geef u dan nu op! Stuur een email met 

daarin uw gegevens naar Merel Silvis via tablet@uniekbo.nl We nemen dan contact met u op om 

een afspraak te maken. 

 

• De trainingen vinden plaats op elke laatste donderdag van de maand van 12.00 – 16.00 uur bij 

Focus Cura. 

  

 

Weet u al precies hoe een Apple-tablet 

werkt en heeft u het geduld en 

inlevingsvermogen om mensen op een 

begrijpelijke manier bekend te maken 

met de digitale techniek?  

Meld u dan aan als KBO-tabletcoach! 
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Ledenblad Nestor verschijnt ook in 2015 tien keer.  

Dit zijn de edities en de data waarop het blad uitkomt. 

Nummer Verschijningdatum 

1/2 20 januari 

3 24 februari 

4 24 maart 

5 28 april 

6 26 mei 

7 30 juni 

8/9 11 augustus 

10 29 september 

11 27 oktober 

12 8 december 

 

Speciaal aanbod Passiespelen 2015 voor KBO-afdelingen 

 

De Unie KBO en KBO Limburg hebben de handen ineengeslagen en laten KBO-leden meegenieten van 

Passiespelen Tegelen 2015. Daartoe wordt i.s.m. de organisatie van de Passiespelen een 

groepsarrangement (entreekaart / koffie-met-vlaai) samengesteld, dat tegen een aantrekkelijke, 

sterk gereduceerde prijs wordt aangeboden. Busvervoer dient de afdeling zelf te regelen, maar de 

organisatie van de Passiespelen kan de afdeling desgewenst in contact brengen met een vervoerder 

die een en ander in goed overleg kan regelen. 

De Unie KBO en KBO Limburg 

hebben - evenals in 2010 - voor de 

Passiespelen 2015 twee volledige 

voorstellingen voor KBO-groepen 

gereserveerd.  

Ook u kunt erbij zijn! 
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De data zijn:  

• zondag 17 mei - 14.30 uur - voor alle afdelingen van KBO-Limburg  

• zondag 31 mei - 14.30 uur - voor alle afdelingen van de overige 10 KBO’s 

Alle afdelingen krijgen eind augustus de nodige informatie en een aanmeldformulier automatisch 

toegestuurd. Reserveer deze data alvast in uw agenda! 

 

Ouderenzorg in instellingen onder de maat 

  

In meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten de kennis en vaardigheden van 

medewerkers niet goed aan op de zorg die bewoners nodig hebben. De IGZ concludeert weliswaar 

dat bewoners geen risico lopen, maar dat de zorg wel structureel beter moet. Staatssecretaris Van 

Rijn (VWS) erkent dat en schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een plan van aanpak gaat uitwerken 

voor de korte- en middellange termijn.  

Hadewych Cliteur, directeur van de CSO, zegt zeker de vinger aan de pols te houden en Van Rijn aan 

zijn toezegging te houden. Intussen heeft de staatssecretaris van VWS jaarlijks vijf miljoen extra 

toegezegd. "Laten we ervoor zorgen dat dit geld dan wel aan de goede dingen wordt besteed en niet 

voor nog meer bureaucratische rompslomp gaat zorgen." 

Betrokken zorg, maar niet voldoende 

Al eerder bleek in 2011 en 2012 dat instellingen investeren in kwaliteitsbeleid, maar dat een 

adequate toepassing vervolgens achterblijft. Ook zijn er tussen instellingen onderling grote 

verschillen in innovatie en kwaliteitsverbetering, mede door de visie of het gebrek daaraan bij 

zorgbestuurders. ‘Medewerkers in de ouderenzorg zijn voor het overgrote deel zeer betrokken bij 

hun cliënten. Uit onze onderzoeken blijkt echter dat er weinig geïnvesteerd wordt in voldoende 

beschikbaarheid en deskundigheid van medewerkers in relatie tot de zorgvragen van de cliënten. Dit 

heeft gevolgen voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg’, zo schrijft de IGZ. Er is bijvoorbeeld 

lang niet overal 24 uur per dag adequaat geschoold personeel aanwezig. Ook is in negen van de tien 

gevallen de medicatieveiligheid niet op orde. "Dat is zeer zorgelijk", stelt Cliteur. "De toegang tot 

zorginstellingen is en wordt steeds beperkter. Ouderen die in aanmerking komen voor zorg in een 

instelling - de zwaardere categorie zorgvragers - moeten daar wel op de beste zorg kunnen rekenen. 

Betrokkenheid van zorgpersoneel is mooi, maar niet voldoende." 

Brancheorganisatie Actiz, de koepel van zorgondernemers, stelt in een reactie op haar website dat er 

tijd nodig is. “Om de vereiste verbeteringen te realiseren hebben de instellingen, hun personeel en 

De zorg voor ouderen kan in de meeste 

instellingen behoorlijk worden verbeterd. 

Dit blijkt uit het rapport van de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat 

onlangs verscheen en waarin verslag wordt 

gedaan van een inspectieronde langs alle 

tweeduizend verpleeg- en 

verzorgingshuizen in Nederland. 
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ook de bewoners ruimte nodig: de inspectie en het ministerie moeten de zorginstellingen, personeel 

en bewoners ook in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En op veel plekken gaat 

het wél goed”, stelt Actiz-directeur Aad Koster.  

Binnenkort wordt de nieuwe Wet langdurige zorg in de Tweede Kamer behandeld. De Unie KBO gaat 

zich inspannen om in deze wet duidelijke kwaliteitsaspecten te laten opnemen! 

 

Love is in the air: 32 matches eerste KBO datingdag 

  

Deze maand organiseert de Unie KBO de 'Dag van de Romantiek'. Vanwege voorgaande successen, 

zelfs meerdere keren en in verschillende regio's. 

De heren waren nog wat terughoudend met aanmeldingen, zodat we helaas de dag in Zeeland 

(Middelburg) hebben moeten annuleren. Het spant erom of er voldoende mannen zijn tijdens de 

beoogde dag in Assen op 26 juni. (interesse? klik hier) 

Maar de resultaten van de eerste dag, in Sittard, zijn veelbelovend. In Nestor staat meer! 

De eerste KBO Datingdag van 2014 heeft heel 

wat matches opgeleverd. Maar liefst 32 

mannen en vrouwen gaven allebei aan een 

'klik' te voelen na de kennismaking.  

In totaal vinden er vier dagen plaats. In Nestor 

doen we verslag. 


