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#KBOgeld 

• Koopkrachtmaatregelen: minister 

Asscher schoffeert ouderen 

• CSO: Ouderen pispaal van de overheid 

• Nieuw toetsingskader pensioenen 

overbodig en schadelijk 

 

 #KBOdigitaal 

• Onze website houdt u op de hoogte! 

• Maak een foto en win een camera 

 

 

  #KBOthuis 

• Samenhang eerste lijn meer nodig dan 

ooit 

• Schrijnende situaties door 

onduidelijkheid over wachtlijst 

• Opinie Manon Vanderkaa: “Speel  

geen spelletjes met ouderen!” 

  

#KBOveilig 

• Blijf alert op de babbeltruc! 

• Waarschuwing internetcriminaliteit: 

dit overkwam een KBO-lid 

• Training veiligheidsadviseurs op 1 en 

op 27 oktober 

 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 6, jaargang 1 – 9 september 2014 

 

 

 

 

 

 

Verenigingsnieuws 

• Uw mening over oudermishandeling telt! 

• Gaat uw KBO naar de Passiespelen in Tegelen?  

• KBO op de 50PlusBeurs 

 

Meer nieuws 

• Week tegen de eenzaamheid – 25 september tot 4 oktober 

 

Dit is de 6
e
 editie van KBO Nieuws, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl.  

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 
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Koopkracht: minister Asscher schoffeert ouderen 

 

Uitgelekt op 3 september: AOW-ers betalen straks meer belasting. De zorgpremie gaat juist omhoog. 

Weten we het nog? In 1994 werd de AOW bevroren. Als pleister op de wonde werd in de belastingen 

een ouderenaftrek ingevoerd. Het kabinet betitelde dit als fiscale koopkrachtmaatregel. De 

ouderenaftrek is vervolgens in 2001 omgezet in de ouderenkorting. En nu dus helemaal geschrapt. 

Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa: “Ongelofelijk! Hoe leg je dit uit naar kwetsbare ouderen met 

hoge zorgkosten?” 

Ouderen als melkkoe  

De koopkracht van ouderen daalt al jaren aanzienlijk, zo blijkt uit onze peiling. Berekeningen van het 

NIBUD in opdracht van de Unie KBO en andere CSO-ouderenorganisaties bevestigen dit. Vanderkaa: 

“Vooral ouderen met hoge zorgkosten zijn de pineut. Ook dit jaar laten we het NIBUD de 

koopkrachteffecten onderzoeken." 

 

De voorlopige uitkomsten van onze peiling zijn niet mals. Van de ondervraagde ouderen bezuinigt 

58% nu al op een groot aantal uitgaven. 40% van de senioren ligt wakker van hun financiële situatie. 

65% vindt dat ze melkkoe zijn geworden van de overheid. Manon Vanderkaa: “De koopkracht van 

senioren daalt en onze senioren zijn nu al bang, terwijl de nieuwe maatregelen van het kabinet nog 

ingevoerd gaan worden.”  

 

Stapelgek van stapeling  

De CSO-ouderenorganisaties benadrukten het ook in de pers. Ouderen worden stapelgek van de 

stapeling van negatieve maatregelen over hun hoofden heen: mantelzorgboete, gedwongen 

verhuizingen, geen indexatie van pensioenen meer, schrappen ouderenkorting, minder zorgtoeslag, 

geen korting bij vermogen, problemen rond plaatsing in verpleeg- en verzorgingshuizen, geen 

compensatie dalende koopkracht, hogere zorgpremie… Ouderen zijn keer op keer het sluitstuk van 

beleid en begrotingen. De ouderen moeten bloeden voor de 660 miljoen die het kabinet tekort komt 

doordat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek. Ouderenorganisaties pikken de stapeling van 

kosten en kortingen niet meer!  

 

“Gisteren aan tafel erkende Asscher dat ouderen jaar op jaar meer inleveren op koopkracht dan 

andere groepen. Dan mag je toch hopen van een ‘sociale minister’ dat de lasten van bezuinigingen 

evenredig en naar draagkracht verdeeld worden. Wij zijn bang dat kwetsbare ouderen het meest 

getroffen worden”, aldus Manon Vanderkaa.  

  

De Unie KBO peilt momenteel de koopkracht van ouderen. 

De eerste resultaten zijn niet mals. In Nestor publiceren we 

de resultaten. 

En nota bene op de dag dat Lodewijk Asscher overleg 

voerde met de seniorenorganisaties, lekt uit dat nieuwe 

bezuinigingen met name ouderen hard gaan raken.  
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De Unie KBO was klip en klaar in het gesprek met Asscher op 3 september. “Uit de vele reacties die 

we krijgen blijkt dat ouderen zich geschoffeerd voelen door Asscher. We blijven er ook de komende 

tijd bij de regering op aandringen om de dalende koopkracht te compenseren, zodat ouderen in 

koopkracht niet verder achterblijven bij 65-minners.” 

 

 

•Lees hier de uitgebreide brief over koopkracht die de CSO-ouderenorganisaties stuurde naar de 

Kamercommissie SZW  

•Lees hier de koopkrachtberekeningen van NIBUD vorig jaar 

 

CSO: Ouderen pispaal van de overheid 

  

“De ouderen worden zo het afvoerputje voor alle maatregelen, waar dit kabinet geen oplossing voor 

weet te vinden”, aldus Hadewych Cliteur, de directeur van onze gezamenlijke ouderenkoepel CSO.  

“De 660 miljoen die het kabinet tekort komt doordat de huishoudtoeslag niet uitvoerbaar bleek, 

voelt als een rekening die door de ouderen moet worden betaald. Het begint sterk te lijken op 

mismanagement in het verdelen van lasten.”  

De koopkracht van ouderen daalt al jaren aanzienlijk, zo blijkt uit berekeningen van de CSO-

ouderenorganisaties. Hadewych Cliteur: “Vooral ouderen met hoge zorgkosten zijn de pineut, blijkt 

uit onze cijfers. We doen onderzoek naar de daadwerkelijke financiële situatie van verschillende 

groepen ouderen, de zorgen die zij hebben en het vertrouwen dat zij nog hebben in het kabinet. Die 

gegevens maken wij zo snel mogelijk bekend.”  

 

Tijd voor actie 

Ouderen worden stapelgek van de stapeling van de diverse maatregelen die op hen afkomen. “We 

zijn bezig met een inventarisatie van alle maatregelen en de negatieve gevolgen en komen daar zeer 

zeker op terug. De ouderen accepteren dit niet meer. Het wordt tijd voor actie!”  

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) is de koepel van ouderenorganisaties Unie 

KBO neemt erin deel naast de PCOB, NOOM en NVOG. Samen vertegenwoordigen we meer dan 

500.000 ouderen in Nederland. www.ouderenorganisaties.nl Over de verdere stappen van de 

CSO berichten we u in de volgende KBO Nieuws. 

 

Ouderen zijn woest over de nieuwe financiële 

overheidsmaatregelen die zijn uitgelekt. Dit heeft de Unie 

KBO ook in CSO-verband laten weten. Als de plannen waar 

zijn, blijkt dat de ouderen wederom opdraaien voor de 

sluiting van de begroting.  
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Nieuw toetsingskader pensioenen overbodig en schadelijk 

  

 

 

Aanpassing van het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenen is overbodig en schadelijk.  

Dit concludeerden we na het bestuderen van de plannen. Het was ook onze inbreng bij de 

rondetafelconferentie over pensioenen in de Tweede Kamer, op 3 september.  

Wij denken dat met een paar aanpassingen, bijvoorbeeld het uitsmeren van tekorten over meerdere 

jaren, het huidige toetsingskader nog jaren mee kan en dat het onverstandig is om nu tussentijds een 

fors nieuw toetsingskader te realiseren, met langetermijnconsequenties, terwijl inmiddels de 

voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een nieuw pensioengebouw. Het pensioencontract is 

een privaatrechtelijke overeenkomst, zo betogen de ouderenorganisaties. In een tijd van eigen 

verantwoordelijkheid en marktwerking, waarin aan pensioenfondsbestuurders terecht grote eisen 

worden gesteld, zou de staat zich uiterst terughoudend moeten opstellen.  

Schijnzekerheid 

Het nieuwe financiële toetsingskader (nFTK) is schadelijk omdat door de stapeling van zekerheden 

(extra buffervorming, toekomstbestendige indexatie) een aanslag wordt gedaan op komende 

indexeringen, wat slecht is voor zowel jongeren als ouderen. Door de extra buffervorming wordt 

bovendien een grote hoeveelheid geld, dat wordt uitgezet in het buitenland, onttrokken aan onze 

economie, met alle negatieve consequenties van dien. Het verhogen van de buffers geeft bovendien 

een schijnzekerheid, want ook met hoge buffers is er nog steeds sprake van mogelijke instabiliteit. 

Als de aandelenmarkten bijvoorbeeld instorten, of in het geval van een blijvend lage rente, zijn er 

dezelfde problemen te verwachten als nu.  

Inconsistentie 

Het nFTK is tevens schadelijk omdat toegestaan wordt dat de premieberekening plaatsvindt op basis 

van verwacht rendement. Hierdoor ontstaat er inconsistentie  tussen de grondslagen voor de premie 

en voor de verplichtingen. Premies moeten op dezelfde grondslagen worden vastgesteld als de 

verplichtingen en dus echt kostendekkend zijn, zodat er geen eigen vermogen hoeft te worden 

gebruikt om de toekomstige pensioenen van actieven 'overeind te houden' of omgekeerd.  

 

Kijk op de site van onze CSO-partnerorganisatie NVOG. Daar staat een dossier over het nFTK: 

www.gepensioneerden.nl/dossiers/algemeen/2014/nieuws-over-het-financieel-toetsingskader-ftk 

 

 

De Unie KBO wijst het nieuwe Financiële Toetsingskader af.  

Het stelsel dat er nu is, heeft zich inmiddels bewezen.  

Ook in de achterliggende crisisjaren. Dit is onze duidelijke 

boodschap naar ‘Den Haag’.  
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Samenhang eerste lijn meer nodig dan ooit 

Zorgverleners in de eerste lijn leveren over het algemeen goed werk, maar doen dat nogal eens 

naast elkaar en niet met elkaar. De Unie KBO vraagt onder meer aandacht voor dit punt nu 

senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen en dus vaker een beroep doen op eerstelijnszorg. 

 

Eerst het goede nieuws. Dat de overheid aanstuurt op senioren die langer in hun vertrouwde 

omgeving wonen en niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis hoeven te verkassen, sluit volgens 

Unie KBO aan bij de stille wens van veel ouderen. Tegelijkertijd moet worden gewaakt voor 

ongewenste effecten. “Zowel eerstelijnszorgverleners als politici zouden zich rekenschap moeten 

geven van de risico’s”, aldus Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. 

Apotheker zorgverlener 

Eerst de zorgverleners. Vanderkaa: “Ouderen willen samenhang. Helaas horen wij soms van hen dat 

de samenwerking in de eerste lijn niet optimaal is. Zij gebruiken minstens vijf verschillende 

medicijnen en hebben op het gebied van medicatieveiligheid hoge verwachtingen van hun huisarts, 

wijkverpleegkundige en apotheker. Maar in de praktijk zie je soms dat bijvoorbeeld de 

medicatiebeoordeling - een gezamenlijke verantwoordelijkheid van huisarts en apotheker - niet van 

de grond komt. Persoonlijke zorg is belangrijk in de huisartsenzorg voor ouderen. De apotheker zou 

daarom meer moeten optreden als zorgverlener.” 

Nog een constatering: de huisarts is soms teveel gericht op de aandoening. In plaats van te kijken 

hoe het gezondheidsprobleem is ontstaan. Vanderkaa: “Daarom zijn wij ook blij met de nieuwe 

bekostiging van de huisartsenzorg, met daarin aandacht voor kwetsbare ouderen en 

multidisciplinaire zorg. Dat stimuleert eerstelijnszorgverleners in samenhang naar een probleem te 

kijken.”  

De Unie KBO is groot voorstander van de kaderhuisartsen ouderengeneeskunde. Deze 

gespecialiseerde huisartsen hebben overzicht over de zorgketen. Bovendien adviseren zij andere 

huisartsen over behandeling van ouderen. Het LUMC heeft inmiddels honderd kaderhuisartsen 

ouderengeneeskunde afgeleverd. Vanderkaa: “Van ons mogen het er meer worden! Wij pleiten voor 

één zo’n arts in elke gemeente. Er is in elk geval behoefte aan een zorgketen/netwerk voor 

kwetsbare ouderen, waarin de verantwoordelijkheden van zorgverleners duidelijk zijn verdeeld.” 

Menswaardig of niet ? 

En waarop moeten politici en overheden letten nu gemeenten de nieuwe Wmo uitvoeren en 

ouderen langer thuis blijven wonen?  

“Op continuïteit van dagbesteding, en dan vooral dagbesteding op maat”, antwoordt Vanderkaa 

onmiddellijk. “Dagbesteding maakt het verschil tussen een menswaardig en geïsoleerd bestaan.”  

Als voorbeeld noemt ze de oud-agrariër die wekelijks naar een zorgboerderij gaat. “Kan de gemeente 

dergelijk maatwerk blijven bieden of wordt straks één grote, algemene aanbieder van dagbesteding 

gecontracteerd?” 

Manon Vanderkaa vreest verder dat gemeenten er vaak niet in zullen slagen mantelzorgers te 

bereiken met hun communicatie en ondersteuning. “Veel oudere mantelzorgers vinden de weg niet 

naar het Wmo-loket’. Het ondersteuningsaanbod spreekt ook niet altijd aan. Sterker, menigeen 

herkent zich niet als ‘mantelzorger’, omdat hij of zij de zorg als vanzelfsprekend beschouwt.”  
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Schrijnende situaties door onduidelijkheid wachtlijsten  

 

Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en de NOS blijkt dat ruim 10.000 mensen 

met een zorgindicatie zouden wachten op een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis.  

Het probleem voor de wachtenden zit voornamelijk in het feit dat mensen niet weten of ze 

zogeheten 'wenswachtend' of 'actief wachtend' zijn. Hadewych Cliteur, directeur CSO-

ouderenorganisaties, legt uit: “'Wenswachtenden' zijn mensen die op hun eigen verzoek op de 

wachtlijst staan van een verpleeg- of verzorgingshuis van hun keus. Zij proberen het thuis vol te 

houden met de verwachting dat er snel een plek is, maar worden niet op de hoogte gesteld van 

eventuele alternatieve instellingen waar zij mogelijk ook en soms zelfs eerder terecht 

kunnen. Mensen die een indicatie hebben, hebben recht op zorg, of dat nu in hun voorkeursinstelling 

is of elders. Volgens VWS is er voldoende plaats en is er voldoende geld. Onduidelijkheid en gebrek 

aan informatie of voorlichting zorgen ervoor dat mensen dat niet weten. En als je dan lang moet 

wachten terwijl er wel zorg nodig is, kunnen situaties onnodig schrijnend worden.”  

Ook is het zo dat de zorgkantoren, de instanties die de langdurige zorg organiseren, een 

aangescherpte definitie van 'actief wachtend' hanteren: alleen crisisgevallen komen hiervoor in 

aanmerking. Extra belemmerend is het feit dat iemand bijna automatisch ‘wenswachtend’ wordt; bij 

het aanvragen van een indicatie wordt meteen om een instelling van voorkeur gevraagd en 

bovendien kun je maar bij één instelling tegelijk op de wachtlijst staan. “Deze werkwijze zou nog 

eens goed onder de loep genomen moeten worden”, stelt Cliteur namens de samenwerkende 

ouderenorganisaties.  

Juist nu extra investeren 

Als we uitgaan van het principe eigen regie, is het niet raar dat er zogeheten ‘wenswachtenden’ zijn. 

Mensen willen graag een plaats in het verpleeg- of verzorgingshuis waar ze zelf voor gekozen 

hebben. Het is dan aan de zorgverzekeraar om de gewenste zorg voor hun cliënten op maat in te 

kopen of cliënten zelf de regie over een budget te geven.  

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “In plaats van te besparen, zou er juist nu extra geïnvesteerd 

moeten worden door de zorgverzekeraars om de wachtlijsten vóór 2016 weg te werken en cliënten 

volgens hun eigen wens zorg te geven. Het lijkt erop dat de productieafspraken met zorgaanbieders 

de verzekeraar parten speelt. Om de zo gewenste ‘zorg op maat’ te leveren moet dat wat ons betreft 

allemaal veel flexibeler worden ingericht.” 

De Unie KBO heeft er steeds voor gepleit dat zorg mogelijk blijft in een verpleeghuis voor ouderen 

met een zware zorgbehoefte - de zogeheten ZZP 4. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er maar weinig 

situaties zijn waarin ouderen uit deze categorie zelfstandig thuis kunnen wonen. “De staatssecretaris 

heeft het pleidooi van de CSO ook gehonoreerd en juist voor deze groep mensen op de wachtlijst 

extra geld toegezegd tijdens de bespreking van het zorgakkoord van afgelopen april.” 

Wachtlijsten waren veel in het nieuws. Gebrekkige 

communicatie tussen zorgverzekeraars en ouderen die op de 

wachtlijst staan voor een plek in een zorginstelling, leidt 

onnodig tot schrijnende situaties. We pleiten voor extra 

investeringen en duidelijke richtlijnen. 
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Unie KBO wil richtlijnen 

Inmiddels heeft de Unie KBO contact opgenomen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en gevraagd 

om een publieksversie van het zogenaamde ‘voorschrift zorgtoewijzing’. Met een degelijke 

publieksversie kunnen ouderen namelijk goed en zorgvuldig worden voorgelicht, zodra ze op een 

wachtlijst mochten komen. 

 

Opinie Manon Vanderkaa:  

"Speel geen spelletjes met ouderen!" 

  

'De afgelopen weken buitelde het ene na het andere onheilspellende bericht met betrekking tot het 

verzorgings- en verpleeghuis over elkaar. Zo zouden er toenemende wachtlijsten ontstaan van enkele 

duizenden nu tot zelfs 10.000 straks en stevenen we zelfs snel af op een situatie waarin helemaal 

geen zorg meer wordt geboden aan nieuwe aanmeldingen.'  

'Overheid, bijna iedere zorginstelling en zorgverzekeraars wijzen momenteel naar elkaar. Iedereen 

heeft er wel een mening over of komt geld te kort. Staatssecretaris Van Rijn zegt daarop dat het geen 

kwestie van geld is. De Unie KBO vindt dat de aanstaande hervorming van de langdurige 

ouderenzorg, steeds meer op een spel begint te lijken! Een spel dat over de hoofden van de ouderen 

wordt gespeeld.'  

Ouderen en mantelzorgers willen vertrouwen 

'De Unie KBO maakt zich hierover grote zorgen. De langdurige ouderenzorg is geen spel. Want het 

gaat immers om ouderen in kwetsbare posities. Deze zitten niet te wachten op nieuwe alarmerende 

berichten die de onrust doen toenemen. En datzelfde geldt ook voor de vele mantelzorgers in hun 

directe omgeving. Ware het niet beter om deze discussies intern te voeren, de hervorming goed voor 

te bereiden en intussen ‘gewoon’ de rechthebbende zorg te verstrekken?'  

'Het huidige gekibbel over geldstromen en verwachtingen gaat over de hoofden van ouderen, doet 

ze geen goed en ondermijnt vertrouwen. En dat is wat hulpbehoevende ouderen nu willen: rotsvast 

vertrouwen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, nu en ook in de nabije toekomst. Maak er 

geen spel van. Overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, u kunt daarvoor zorgen, letterlijk!'  

Een ingekorte versie van dit artikel verscheen op 1 september 2014 in het Brabants Dagblad. 

  

Gekibbel over geldstromen en verwachtingen gaat over de 

hoofden van ouderen, doet ze geen goed en ondermijnt 

vertrouwen. Directeur Manon Vanderkaa doet een 

dringende oproep aan overheid en zorgaanbieders om 

duidelijkheid en vertrouwen te bieden. 
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KBO is naast Twitter ook op Facebook en met een  

eigen Youtube-kanaal op Social Media aanwezig.  

Eén eenvoudige muisklik brengt u naar deze 

websites. 

 

Onze website houdt u op de hoogte! 

Spectaculaire veranderingen zijn niet altijd nodig om een gewenst effect te krijgen. Dat geldt ook 

voor de website van de Unie KBO, die sinds enkele maanden geheel ingericht is op het informeren 

over actualiteiten. Nog geen bezoeker? Loop dan een klein digitaal blokje met ons mee. 

 

 

De KBO-Speerpunten 

Onder deze vier 

onderwerpen leest u 

het meest actuele 

nieuws  over geld, 

thuis, veiligheid en 

digitaal. Gevuld met 

onderwerpen uit de 

tweewekelijkse KBO-

Nieuws. 

De meest actuele 

Twitterberichten van en 

over de @Unie_KBO 

verschijnen hier 

automatisch op uw 

beeldscherm. Twittert u 

zelf? Praat dan mee 

met de KBO, politici en 

andere 

belanghebbenden over 

actuele seniorenzaken. 

Persberichten en actueel nieuws leest u in het centrale gedeelte van de 

website. Vaak met verwijzingen naar dossiers en gerelateerde zaken. 

Uw vertrouwde Nestor 

online, met elke maand 

de links bij artikelen, 

oplossingen van puzzels 

en Nestor- aanbiedingen. 

Meer voordeel? Log in op 

www.Nestorvoordeel.nl.  

Belangrijke dossiers, actuele aanbiedingen en 

achtergrondinformatie krijgen meer kleur 

afbeeldingsknoppen. Klik aan, leer en vermaak. 

Een toelichting op de 

Wmo, meedoen aan een 

onderzoek, kijken hoe de 

KBO-Tablet werkt of 

contact opnemen met de 

Unie KBO? Met deze 

links surft u direct naar 

de juiste plaats op de 

website. 
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Maak een foto en win een camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfportretten zijn niet nieuw. Rembrandt maakte er zelfs meer dan 90. Maar dankzij de smartphone 

of webcam hoeft u tegenwoordig geen kunstenaar meer te zijn om ermee te experimenteren. En, u 

heeft er geen extreem lange armen voor nodig. Hooguit wat handige tips om er een leuke foto van te 

maken.  

 

Win een camera 

Maak ook een selfie en stuur deze per email op naar nestor@uniekbo.nl. Vermeld daarbij wie er te 

zien is en wanneer, waar en waarom de foto genomen is. Wordt uw foto in Nestor geplaatst, dan 

ontvangt u een digitale camera. 

Mocht u de camera graag willen hebben? Op de 50PlusBeurs is de camera als speciale beursactie te 

koop voor maar € 10,- (stand Nestorvoordeel.nl , naast de stand van de KBO, hal 9).  

 

Lees deze 5 tips over het maken van een leuke selfie 

 

Blijf alert op de babbeltruc! 

 

 

 

Voor u het beseft zijn er spullen meegenomen, is er geld afgeschreven of is die zielige mevrouw er 

met uw telefoon vandoor. De babbeltruc kent vele vormen. Hij werkt vooral zo goed omdat u wordt 

overrompeld. Hier een paar tips en voorbeelden. 

 

• Oplichters komen in alle vormen en maten. Ook mannen in pak of moeders met schattige 

kinderen zijn niet altijd te vertrouwen. Laat nooit onbekenden binnen, zeker niet als u geen 

Juist ouderen zijn vaak te beleefd of vriendelijk en 

trappen daarom eerder in de babbeltruc. Onbekende 

mensen bellen aan, keurig gekleed en met een 

geloofwaardig verhaal. De neiging is groot om hen 

binnen te laten, de pinpas te ‘laten controleren’ of uw 

telefoon af te staan voor een ‘noodtelefoontje’. En 

dan is het snel gebeurd…  

Een selfie is een foto die u van uzelf maakt op een 

bijzondere plek, van een bijzonder moment of samen 

met een bijzonder iemand. En als u nu uw eigen selfie 

instuurt maakt u kans op een digitale camera. 
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afspraak heeft. Kijk altijd goed wie er voor de deur staat. Laat de deur dicht en kijk als het 

kan door de deurspion of het raam. 

• Oplichters zijn erg goed in zielige praatjes. Autopech, portemonnee gestolen, ze willen uw 

telefoon gebruiken om 112 te bellen… Laat ook iemand met een zielig verhaal buiten 

wachten. Geef uw telefoon niet af, maar bel zelf 112 als u denkt dat dit nodig is. 

 

• Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legitimatie. Ook als degene zegt dat hij van een 

officiële instantie komt, zoals de gemeente of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en 

papieren heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan de instelling of het bedrijf op 

vóór u de persoon binnenlaat. 

 

• Laat u niet overrompelen. Als het donker is of als iemand onverwacht voor de deur staat – 

een medewerker van het elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld - vraag dan gerust of die persoon 

later terug kan komen. 

 

• Geef nooit uw pincode af. Bankmedewerkers komen nooit aan de deur en bellen of mailen u 

ook niet om uw pincode te vragen. Bankmedewerkers hebben uw pincode ook niet nodig om 

uw bankpas te blokkeren. 

 

• Oplichters zijn er goed in om u af te leiden. Soms sluipen ze binnen via de achterdeur terwijl 

ze u voor bezighouden. Doe de achterdeur standaard op slot. 

 

 

Wees voorzichtig en laat u niet verrassen. Op onze website vindt u een aantal tips die u helpen om 

de ongenode gasten buiten de deur te houden. www.uniekbo.nl/veilig-thuis/de-babbeltruc.html  Blijf 

alert! 

 

 

Waarschuwing internetcriminaliteit:  

dit overkwam een KBO-lid 

  

Vanuit Marijke’s emailaccount werd een bericht gestuurd met de boodschap dat zij op vakantie in 

Londen was bestolen en geld nodig had om thuis te komen. Of de lezer haar 1450 pond wilde lenen 

voor de terugreis en andere benodigdheden. 

 

Het bericht stond vol met taalfouten en de zinnen klopten niet. Eén vriend dacht meteen dat dit 

bericht niet van Marijke kon zijn en hij belde haar op: “Volgens mij ben je niet op vakantie maar 

Criminelen slaan ook toe op uw laptop, tablet of desk-

computer. Onlangs heeft Marijke Verbeek dit ervaren. 

Zij is bestuurslid KBO Den Helder en docent 

ouderenadvisering.  

 

Hier leest u haar ervaring. 

 



11 

 

gewoon aan het werk! Je computer is gehackt”. Hierna is Marijke direct iedereen gaan informeren 

om níet op de email te reageren. “Ik heb natuurlijk veel KBO-leden in mijn netwerk en een aantal 

hadden al bezorgd gebeld naar het bestuur dat ik hulp nodig had. Hartverwarmend te merken dat zij 

wilden helpen maar dus ook schrikken dat zij met alle goede bedoelingen de verkeerde personen 

zouden helpen. Hopelijk is iedereen op tijd geïnformeerd dat dit geen zuivere koffie was”.  

 

Wat te doen? 

Marijke handelde vervolgens goed. Ze deed aangifte bij de politie, waar ze deze vorm van 

criminaliteit als ‘domme pech’ bestempelen. Het kan iedereen overkomen. Natuurlijk moet je zorgen 

voor de juiste veiligheidsmaatregelen en regelmatig je wachtwoord veranderen. Zo maak je de kans 

dat de internetcriminelen toeslaan zo klein mogelijk. 100% garantie heb je niet maar neem de juiste 

maatregelen om zo veilig als mogelijk op internet actief te zijn. 

Marijke: “Dit was geen inbraak in mijn huis maar het voelde als een inbraak in mijn privacy: alle mails 

in mijn postvak was ik kwijt. Uitnodigingen voor vergaderingen, afspraken en foto’s. Voor mij 

belangrijk en waardevol, voor de hacker niks waard. Ik was echt van slag toen dit gebeurde. Goed dat 

de huisbezoekers veiligheid van de KBO de leden ook wijzen op het voorkomen van inbraak op je 

computer”.  

 

Training veiligheidsadviseurs 1 en 27 oktober 

 

Tijdens het ‘donkere dagen offensief’ zal de Unie KBO de senioren (nog) beter voorbereiden om 

inbraak en babbeltrucs te voorkomen. In de laatste week van oktober start de Unie KBO met een 

basistraining voor huisbezoekers die opgeleid worden als nieuwe veiligheidsadviseurs. Met kennis 

over woningovervallen, inbraak, babbeltrucs, vallen, brand en internetcriminaliteit gaan zij bij de 

mensen thuis op bezoek om extra aandacht te geven aan veiligheid in en om het huis. 

 

De aftrap van de maand van de veiligheid vindt plaats op woensdag 1 oktober, de dag waarop de 

Unie KBO een technische training verzorgt voor de reeds opgeleide huisbezoekers. Tijdens deze 

training doen de huisbezoekers extra kennis op zodat de mensen van betere kennis en advies 

voorzien kunnen worden. De technische training is een vervolg op de basistraining voor 

huisbezoekers die op 7 juli 2014 is gegeven.  

 

• Wilt u deze training op 1 en/of op 27 oktober volgen en vervolgens op huisbezoek gaan, dan 

kunt u zich aanmelden via uniekbo@uniekbo.nl.  

• Kijk op onze website voor meer informatie over het profiel en de activiteiten van een 

huisbezoeker veiligheid: http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/veilig-thuis.html 

De zomer is ten einde en de avonden worden 

langer. Niet voor niets dat oktober in het teken 

staat van veiligheid in en om het huis. Voor de 

Unie KBO het moment het ‘donkere dagen 

offensief’ te starten. 
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Uw mening over ouderenmishandeling telt! 
  

De voorlichtingscampagne bij de KBO’s over ouderenmishandeling loopt goed. Unie KBO denkt aan 

een vervolg, waarbij ook financiële uitbuiting centraal staat. Daarbij willen we wél eerst de mening 

weten van kaderleden over de campagne, zodat een vervolgcampagne goed kan aansluiten op de 

ervaringen en wensen. 

De gecombineerde aanpak van huiselijk geweld door overheid en ouderenorganisaties heeft succes. 

Er zijn spotjes op TV, advertenties in kranten en de steunpunten huiselijk geweld zijn beter toegerust 

op deze problematiek. Ook de voorlichtingscampagne onder ouderen zelf vindt veel weerklank.  

Agnes van Balkom, beleidsadviseur Unie KBO: “Meer ouderen melden mistoestanden. Ook onze 

voorlichters melden dat de voorlichting echt ‘de ogen opent’ en dat is winst. Aanvankelijk klonk het 

nogal eens bij afdelingen: ‘ouderenmishandeling komt hier niet voor’, maar dat horen we steeds 

minder. Er wordt steeds meer over het onderwerp bekend.” 

Het Ministerie van VWS wil graag dat de ouderenbonden de voorlichtingscampagne verder 

doorzetten. Daarbij moet vooral financiële uitbuiting aandacht krijgen.  

Maar een vervolg kan niet zonder u! We hebben een vragenlijst ontwikkeld voor kaderleden. 

Deze vragenlijst willen wij nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Uw betrokkenheid is immers van 

groot belang bij het verder voorkomen en oplossen van ouderenmishandeling!  

• Hier staat de vragenlijst: http://onderzoek.netpanel.nl/x505 

• Werkt deze link niet? Kopieer ‘m dan en plak deze in de adresbalk van uw internetbrowser. 

 

Met de KBO naar Passiespelen Tegelen 2015 

 

De toeschouwers aan de 20de editie van de Passiespelen - van 10 mei t/m 13 september 2015 in 

Tegelen - staat een spectaculair schouwspel te wachten. KBO Limburg en de Unie KBO willen alle 

afdelingen daarvan samen laten meegenieten en hebben samen met Passiespelen Tegelen een 

groepsarrangement samengesteld voor een dagje uit: een dag waarbij een waardevol 

theatergebeuren én gezelligheid voorop staan en waarbij u deelgenoot wordt van het eeuwenoud 

verhaal, u zo vertrouwd. Als datum is vastgelegd zondag 17 mei 2015 voor de afdelingen van KBO 

Limburg en zondag 31 mei voor alle andere KBO-afdelingen. 

De première van de twintigste Passiespelen in 

Tegelen vindt plaats op zondag 10 mei 2015. Het 

is de eerste van een reeks van 25 voorstellingen, 

waarvan de laatste op zondag 13 september 

2015. KBO-afdelingen kunnen deelnemen aan een 

groepsarrangement. 
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Velen van u hebben ongetwijfeld al ooit eens één (of zelfs meerdere) uitvoeringen van het Tegelse 

Passiespel bezocht. Telkens waren deze zeer verschillend van karakter: variërend van traditioneel 

klassiek tot modern. Het stichtingsbestuur van de Passiespelen is daarom heel erg verheugd u in 

2015 wederom een onvergetelijk theaterstuk aan te bieden: “Lente in Galilea. Een Passiespel” van de 

Vlaamse auteur Patrick Lateur. Regisseur Cees Rullens: “Het blijft een opdracht om het eeuwenoude 

verhaal als nieuw te benaderen. Je wederom verbazen, verwonderen, verdiepen.” De voorstellingen 

vinden plaats in openluchttheater De Doolhof – 2700 geheel ’overdekte’ zitplaatsen – in een 

overweldigend decor.  

Groepsarrangement 

In samenwerking met Passiespelen Tegelen is een groepsarrangement samengesteld. Met dit 

speciale KBO-groepsarrangement kunt u met uw afdeling tegen sterk gereduceerd tarief de 

Passiespelen bijwonen. Voor een bezoek betaalt u per persoon € 30,00 (rang A) of € 26,00 (rang B). 

Dit is inclusief koffie en vlaai in de pauze. Het is daarnaast mogelijk om reeds nu een 

programma/tekstboekje mét cd te bestellen voor € 6,- per stuk (normale prijs € 7,-). Informatie 

hierover is naar de besturen van alle afdelingen verstuurd. Informeer naar de mogelijkheden bij uw 

eigen afdeling! 

De Tegelse acteurs en actrices zijn er klaar voor en hopen u niet alleen een eigentijds, maar ook 

tijdloos schouwspel voor te schotelen, waarvan u nog lang kunt nagenieten! 

 

• Afdelingen kunnen zich aanmelden via www.uniekbo.nl 

• Informatie over de passiespelen staat op www.passiespelen.nl 

 

KBO op de 50PlusBeurs 
 

De KBO is net als vorig jaar prominent aanwezig op de 50PlusBeurs 2014 in de Jaarbeurs in Utrecht. 

De beurs vindt plaats van 16 tot en met 20 september a.s.  

 

Vorig jaar hebben we tijdens dit evenement (100.000 

bezoekers in 5 dagen) leden geworven door de KBO-tablet 

centraal te stellen. Nu vragen we speciaal aandacht voor 

ons magazine Nestor. De beursactie van dit jaar luidt: 

'Maak kennis met de KBO, lees Nestor!’ Nieuwe leden ontvangen daarbij tot 1 januari 2016 voor 25 

euro de Nestor op de deurmat, lezen de Nestor digitaal met de Nestor-app en worden lid van de 

lokale KBO-afdeling. 

  

Om een krachtig beursaanbod te presenteren is bij de formulering van de contributiehoogte geen 

gebruik gemaakt van woorden als 'maximaal' of 'ongeveer'. Alle KBO-afdelingen stellen zelf de 

contributie voor hun leden vast. De meeste nieuwe leden zullen in de praktijk minder dan 25 euro 

hoeven te betalen en hebben dus een meevaller. Voor nieuwe leden die zich aansluiten bij een 

afdeling die meer dan 25 euro contributiegeld vraagt, bestaat er vanuit de Unie KBO een 

restitutiemogelijkheid voor het individuele lid. 
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Voor de beursactie wordt de normale inschrijfprocedure gehanteerd. De nieuwe leden worden dus 

gemeld bij de afdelingen. Omdat de verwerking van de nieuwe aanmeldingen enige tijd in beslag kan 

nemen -zeker als het aantal nieuwe leden groot is-, zorgt het bureau van de Unie KBO ervoor dat 

nieuwe leden de laatste drie Nestor-nummers van dit jaar ontvangen en snel gebruik kunnen maken 

van de Nestor-app en zich kunnen aanmelden bij Nestorvoordeel. De nieuwe leden gaan vanaf 1 

januari 2015 contributie betalen aan hun afdeling.   

De huidige aanbieding is een speciale beursaanbieding die uitdrukkelijk alleen tijdens de vijf 

beursdagen voor beursbezoekers geldig is. 

  

Nestor-app 

Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met Nestor en zo met de KBO, kunnen bezoekers 

van de 50PlusBeurs en andere geïnteresseerden het laatste kwartaal van dit jaar gratis Nestor op 

tablet of telefoon lezen. De gratis inlogcode voor iedereen is: abonneenummer: uniekbo, 

wachtwoord: nestor. Vanaf 1 januari 2015 gaat het slot erop en kunnen alleen KBO-leden nog maar 

inloggen met hun abonneenummer. We informeren u daar later verder over. 

De KBO is te vinden in hal 9 en laat de beursbezoekers via de Nestor kennismaken met de KBO. 

Bijzonder is dat er dit jaar, direct naast de stand van de KBO, een tweede stand te bezoeken is waar 

men kennis kan maken met Nestorvoordeel.nl, het kortingsconcept speciaal voor KBO-leden. 

Ook naar de beurs? 

KBO-leden kunnen gratis kaarten bestellen via onze winkel www.Nestorvoordeel.nl. 

Hebt u zich nog niet aangemeld daar? Doe dit dan nu! De eerste keer meldt u zich aan met uw KBO-

lidmaatschapsnummer en uw postcode. De bestelkosten per ticket zijn € 2,50.  

Wilt u met de bus van Effeweg naar de beurs en/of het concert? Bestel dan uw kaarten via 

www.effeweg.nl/50plusbeurs of bel 0529-46 96 67.

 

Week tegen de eenzaamheid – 25 september tot 4 oktober 

Eenzaamheid is een groot probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. 

Tijdens de week van de eenzaamheid is er aandacht voor. Ook u kunt een bijdrage leveren. 

Herkennen en erkennen van eenzaamheid zijn een belangrijke eerste stap bij het aanpakken van 

eenzaamheid. De volgende stap is handelen. Daarom roepen we iedereen op erbij te komen en mee 

te doen. Bijvoorbeeld met De Langste Eettafel van Nederland. Of een van de honderden andere 

activiteiten die in het teken staan van eenzaamheid (h)erkennen en op tijd handelen.  

 

Dat doen we samen. Wij, dat is Coalitie Erbij. Hét nationale samenwerkingsverband rond 

eenzaamheid waar ook de Unie KBO aan deelneemt. Want alleen samen maken we kans om 

eenzaamheid te voorkomen of verminderen. 

Meedoen?  

Kijk op de website wat er in uw buurt te doen is: www.samentegeneenzaamheid.nl 


