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#KBOgeld 

• Miljoenennota: Ouderen kind van de 

rekening! 

• Uw portemonnee in onze handen: 

KBO in de media 

• Belastingen: bent u btw-plichtig? 

 

 #KBOdigitaal 

• Ouderen missen de pinautomaten, 

vooral op het platteland 

• KBO-Tablet zit in de lift!  

 

  #KBOthuis 

• “Minister, investeer in 

gezondheidspreventie bij ouderen” 

Pleidooi Manon Vanderkaa 

• Verbeter de farmaceutische zorg! 

Controle medicijngebruik ouderen   

• Vragenlijst ouderenzorg en 

mantelzorg: vult u ‘m ook in? 

#KBOveilig 

• Minister Opstelten bij 

voorlichtingsbijeenkomst veiligheid 

• Internetcriminelen steeds actiever: 

wees alert op ‘officiële’ e-mails  

 

  

 

 

KBO Nieuws 

Editie 7, jaargang 1 – 23 september 2014 

 

 

 

 

 

 

Verenigingsnieuws 

• Ouder worden en omgaan met verlies 

• Lokale belangenbehartiging: belangrijker dan ooit 

• Uw mening over ouderenmishandeling telt 

 

 

Meer nieuws 

• Zo leuk was de 50PlusBeurs! 

• Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis in het Algemeen Dagblad 

 

Dit is de 7
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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Miljoenennota: Ouderen kind van de rekening!  

 

 

Onze Nibud-berekeningen geven een breed beeld van de koopkrachteffecten van de 

regeringsmaatregelen. We lieten de koopkrachteffecten van 59 verschillende huishoudens (met en 

zonder zorgkosten) berekenen. Daarbij is ook gekeken naar specifieke maatregelen, zoals het 

afschaffen van compenserende maatregelen en woonkosten en kosten op het terrein van de zorg.  

 

Ouderen erop vooruit?!  

Uit de Nibud-plaatjes blijkt dat de koopkracht van alleenstaande ouderen met alleen AOW iets 

achterblijft. Alleenstaande ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro per jaar gaan er 

1,2% op achteruit. Oudere echtparen gaan er allemaal op achteruit. Ook hier is de 

koopkrachtachteruitgang van het echtpaar met een aanvullend pensioen van 10.000 euro het grootst 

(1,9%). Dit wordt veroorzaakt door de versnelde afbouw van de zorgtoeslag.  

 

Ouderen met zorgkosten: daling tot 15%  

De grootste pijn ligt bij de ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De bezuinigingen in de 

zorg hebben tot gevolg dat deze ouderen het meest getroffen worden. Zij leveren meer in dan de 

ouderen zonder zorgkosten. Alle ouderen met zorg gaan er in koopkracht op achteruit. De 

koopkrachtachteruitgang kan wel 4,8% bedragen. Ook bij de ouderen die zorg nodig hebben zien we 

dat de koopkracht van de alleenstaande c.q. echtpaar met een aanvullende pensioen van 10.000 

euro fors getroffen worden met een koopkrachtachteruitgang van 3,1% resp. 3,5%. Dit als gevolg van 

het wegvallen van de Wtcg-korting op de eigen bijdrage van 33%. Als de oudere ook huishoudelijke 

hulp heeft, die volgend jaar zelf betaald moet gaan worden, dan zien we koopkrachtdalingen van 10 

tot 15 procent als gemeenten niets doen aan compensatie.  

 

Stapelgek van stapeling  

Wat vinden de ouderenorganisaties hiervan? Senioren zijn met deze plannen slechter af dan 

vergelijkbare huishoudens van 65-minners. Onze ouderen zijn bereid om de bezuinigingen mee te 

dragen. Maar zij dringen wel aan op evenredigheid. De Unie KBO en andere ouderenorganisaties 

pleiten voor een samenleving waarin sprake is van solidariteit tussen de inkomensgroepen, tussen 

jong en oud en tussen zieke en gezonde mensen. Daarin draagt iedereen naar draagkracht bij! 

 

De Unie KBO is zwaar teleurgesteld in deze regering. Ook dit jaar staan er in de rijksbegrotingen veel 

maatregelen die specifiek ouderen treffen. Deze stapeling van nieuwe maatregelen op oude 

maatregelen raakt opnieuw ouderen extra, vooral als ze hoge zorgkosten hebben. Wij maken ons 

zorgen of gemeenten hulpbehoevende ouderen gaan compenseren voor de kosten in de 

Ouderen worden onevenredig zwaar getroffen door de 

kabinetsmaatregelen voor 2015. De koopkracht van veel 

huishoudens stijgt, maar die van de meeste ouderen daalt 

juist. Ouderen met zorgkosten krijgen de grootste klappen, 

tot wel min 15%. Dit blijkt uit de koopkrachtberekeningen 

voor ouderen die het Nibud uitvoerde in opdracht van de 

Unie KBO. 
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huishoudelijke verzorging. Uiteraard hebben wij onze zorgen overgebracht bij de landelijke politiek. 

Meerdere Kamerfracties hebben onze bevindingen meegenomen in de Algemene Beschouwingen.  

 

  

Het Nibud-rapport voor de ouderenorganisaties is te downloaden via www.ouderenorganisaties.nl  

 

Uw portemonnee in onze handen: KBO in de media 

  

 

 

12 september: nagenoeg alle regionale kranten van Nederland, waaronder Dagblad de Limburger, de 

Gelderlander, De Twentsche crt Tubantia, de PZC, het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad en 

BN de Stem plaatsen een groot artikel over het Unie KBO onderzoek naar koopkracht onder ouderen  

 

12 september: Manon Vanderkaa verschijnt in het NOS-Journaal van 22.00 uur met een eerste 

reactie op de uitgelekte (Prinsjesdag)cijfers inzake koopkracht  

 

12 september: onze reactie verschijnt ook op veel nieuwssites, waaronder de NOS en PowNews  

 

13 september: de Gelderlander publiceert een artikel over ons project “ouderen in veilige handen”  

 

13 september: er verschijnt zowel in de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad als in het 

Noordhollands Dagblad een ingezonden artikel van Manon Vanderkaa over het verdwijnen van de 

pinautomaten in kleine dorpen  

 

16 september: onze directeur Manon Vanderkaa is tafelgast in het programma Tijd voor Max bij een 

item over de zorgen rond de ouderenzorg (mantelzorg, kwaliteit van zorg, betaalbaarheid etcetera) 

16 en 17 september: onze kritiek (in CSO-verband) op de begroting en onze koopkrachtcijfers vinden 

we breeduit terug: Algemeen Dagblad – Telegraaf - Vele regionale kranten, via dePersdienst - NOS.nl 

- BNR - NRC Handelsblad - RTL Nieuws - RTL Z – Ouderenjournaal - WNL - 50PLus.nl 

17 september: Unie KBO-persvoorlichter Hagar Roijackers wordt uitgebreid geïnterviewd door BNR-

radio over de koopkracht van ouderen 

 

Een compleet media-overzicht staat op onze website: www.uniekbo.nl/unie-kbo/in-het-nieuws 

Voor het zesde jaar op rij daalt de koopkracht van senioren. 

In 2015 dus tegen de trend in, want veel andere 

bevolkingsgroepen gaan erop vooruit. Dit kan niet genoeg 

naar voren komen in de media, zo vinden wij! Wij hebben 

een fors mediaoffensief op touw gezet rond Prinsjesdag.  

Dit was daarvan het resultaat.  
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Belastingen: bent u btw-plichtig? 

 

Ook bij relatief kleine bedragen kunnen fiscale aspecten een rol spelen. U bent zelf verantwoordelijk 

voor het doorgeven van uw inkomsten en het regelen van de verschuldigde belastingafdracht.  

Doet u aan verkoop of verhuur, dan gelden er andere criteria dan voor uw inkomstenbelasting 

(alleen). Als u regelmatig goederen of diensten verkoopt, dan bent u voor de Belastingdienst btw-

plichtig. Afdragen van btw is niet zo eenvoudig. U moet bijvoorbeeld een btw-administratie 

bijhouden. De btw die u betaalt, kunt u terugkrijgen via de Belastingdienst. Alleen voor hele kleine 

ondernemingen geldt een vrijstelling. 

De Belastingdienst of een belastingadviseur kan u hier uitsluitsel over geven.

 

 

 

“Minister, investeer in gezondheidspreventie bij ouderen” 

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, hield op maandag 15 september jongstleden een 

hartstochtelijk pleidooi voor het thema gezondheidspreventie en ouderen.  

Zij deed dit in het bijzijn van minister Edith Schippers, staatsecretaris Martin van Rijn en een aantal 

maatschappelijke organisaties. Dit gebeurde op de VWS-relatiedag bij het RIVM in Bilthoven. Deze 

bijeenkomst wordt jaarlijks gehouden en stond dit jaar in het teken van “Alles is gezondheid”.  

 

Foto 1 Manon Vanderkaa ondertekent de 'pledge' 

 

Door internet verdienen particulieren steeds vaker 

een zakcentje bij. Ook ouderen. Denk aan het 

verhuren van uw caravan of kamer in de vakantie, 

de verkoop van meubelen of een klein handeltje in 

kleding.  

Maar hoe zit dat dan met de belastingen? 

 

De Unie KBO streeft naar behoud van gezondheid 

en eigen kracht van ouderen door aanpassing van 

leefstijl en preventie. Het verbeteren van de 

gezondheid draagt bij aan participatie van ouderen, 

een vitale maatschappij en een vitale economie 

door de inzet van senioren bij de opvang van 

kleinkinderen en als mantelzorger. Bovendien 

kunnen ouderen met een goede gezondheid langer 

zelfstandig blijven wonen. 

� Lees hier de volledige tekst van het 

pleidooi, ook wel ‘pledge’ genoemd 
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Verbeter de farmaceutische zorg! 

 

Een medicatiecheck wordt zelden actief aangeboden door zorgverleners. Reden hiervoor is dat 

apothekers en huisartsen de vergoeding hiervoor te laag vinden. De Unie KBO staat voor optimale 

farmaceutische zorg voor ouderen. Zeker voor senioren die meer dan vijf medicijnen per dag 

gebruiken. Daarom willen we dat een medicatiebeoordeling bij die groep standaard moet zijn.  

 

Intensieve lobby  

In opdracht van de Unie KBO heeft AxiaZ een verkenning uitgevoerd naar de medicatiebeoordeling. 

De verkenning laat kansen zien. Zo kan een medicatiecheck leiden tot vermindering van de totale 

zorgkosten. Een mooie uitkomst! 

 

Aan de hand van de aanbevelingen gaat de Unie KBO een intensieve lobby voeren. Maandag 29 

september is daarbij een belangrijke dag. Dan organiseren de Unie KBO en de Nederlandse Patiënten- 

en Consumentenfederatie (NPCF) een bijeenkomst over polyfarmacie bij ouderen.  

KBO’s zijn van harte welkom. 

 

• Download het programma voor maandag 29 september 

• Klik hier voor de volledige tekst van de verkenning van AxiaZ 

  

Vragenlijst ouderenzorg en mantelzorg: vult u ‘m ook in? 

In 2015 verandert er veel in de zorg. Heeft u een AWBZ-indicatie of zorgt u voor iemand met zo’n 

indicatie? Dan willen wij graag weten hoe goed u over de veranderingen bent geïnformeerd. Doe 

daarom mee aan onze digitale raadpleging en help ons om de voorlichting te verbeteren!  

Veel ouderen krijgen nu ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, 

kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor 

al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente.  

Vermoedelijk heeft u al gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente 

of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging willen we nagaan of de voorlichting tot nu goed is 

verlopen.  

De controle van zorgverleners op het medicijngebruik van 

ouderen moet beter. Ouderen maken onvoldoende 

gebruik van de jaarlijkse medicatiebeoordeling, zo vindt 

de Unie KBO. We lieten onderzoek doen en intensiveren 

onze lobby. 
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Dit willen wij weten 

Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de 

informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?  

Doe mee! 

De raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd? loopt tot 4 oktober. Ze is gericht op 

iedereen die met de zorgveranderingen te maken krijgt. Dus ook op ouderen en mantelzorgers! Het 

invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. We stellen het erg op prijs als u meedoet. 

� Ga hier naar de vragenlijst 

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het 

programma werken negen organisaties – waaronder de Unie KBO - samen om alle betrokken partijen 

goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. Het programma 

Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.  

 

Ouderen missen de pinautomaten  

  

Nog altijd hebben de banken geen plan voor pinautomaten op het platteland. Dat is slecht nieuws 

voor ouderen. Hen raakt het verdwijnen van geldautomaten nog harder dan anderen.  

 

De vaak genoemde norm van 5 km – hemelsbreed – is voor velen een onoverbrugbare afstand. 

Probeer het maar eens te doen met een rollator. Wie weet zit er wel een rivier of overweg tussen. En 

hoe veilig voel je je als 85-jarige met een paar honderd euro aan contant geld op zak, als je een uur 

terug naar huis moet lopen? 

De Unie KBO onderzocht in maart 2014 het betaalgedrag van senioren. Contant geld is nog volop 

populair bij het afrekenen in buurtwinkels, op de markt (95%) en aan de deur. Zelfs in de supermarkt 

wil een kwart van de ouderen het liefst met ‘echt geld’ betalen. Eén op de drie senioren geeft aan dat 

de normafstand van 5 kilometer naar de dichtstbijzijnde geldautomaat veel te ver is. 

De dichtstbijzijnde geldautomaat ligt nu nog gemiddeld op 1,68 km. Dat lijkt acceptabel. Maar er zijn 

grote verschillen in gebieden. In steden is die afstand doorgaans klein, in het buitengebied heel wat 

groter. Bij ruim 40% van de ondervraagde senioren zijn in de afgelopen vijf jaar bovendien 

geldautomaten in hun woonomgeving verdwenen, vooral op het platteland. Deze waarneming klopt 

met de feiten. In vijf jaar tijd zijn er volgens De Nederlandsche Bank en onderzoeksbureau RBR 

duizend bankkantoren gesloten en duizend geldautomaten opgeheven. 

Het Noord-Hollands Dagblad, Leidsch Dagblad 

en de Gooi- en Eemlander plaatsten een brief 

van directeur Manon Vanderkaa over de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van 

pinautomaten. 
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Naast afstand spelen ook veiligheid, obstakels en toegankelijkheid een rol. Hoe kom je veilig en snel 

naar de pinautomaat en hoe kom je veilig en snel terug? De Unie KBO wil dat banken en overheid 

samen kijken naar de toegangswegen, mogelijke vervoerswijzen en obstakels zoals drukke wegen, 

water of moeilijk begaanbaar terrein.  

 

Een betere spreiding van pinautomaten op het platteland lijkt nu aandacht te krijgen van de 

politiek. Kamerleden dringen aan op een snel plan van de banken. Het kan ons als Unie KBO niet snel 

genoeg gaan, maar met alleen een afstandscriterium kom je er niet. Basale voorzieningen zoals 

pinautomaten horen voor iedereen dichtbij, veilig en toegankelijk te zijn. Zeker voor 

plattelandsbewoners, die al zoveel voorzieningen in rap tempo hebben zien verdwijnen: winkels, het 

postkantoor, de buslijn, de bibliotheek, het buurthuis. 

"Als we willen dat onze ouderen langer thuis blijven wonen, dan moeten we hen faciliteren om 

volwaardig deel te blijven nemen aan de maatschappij", zo besloot Manon Vanderkaa haar brief. 

KBO-Tablet zit in de lift! 

 
 

 

Alle 65-plussers in Nederland moeten aan de tabletcomputer. Dat vindt de Unie KBO. Samen met 

FocusCura en ondersteund door zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, biedt de Unie KBO sinds 

eind vorig jaar haar leden een iPad aan, waarmee zij langer zelfstandig kunnen blijven. De unieke 

KBO-content van het tablet biedt ouderen nu al mogelijkheden om beter en langer de regie te 

houden over hun eigen leven en gezondheid. En deze content wordt elke maand uitgebreid. 

1000 gebruikers!  

Inmiddels mag de KBO-Tablet zich verheugen in steeds meer gebruikers. We koersen binnenkort af 

op de 1000ste KBO’er die deze speciale tabletcomputer gaat aanschaffen. Maar ook bij andere 

organisaties blijft ons initiatief niet onopgemerkt, zoals het ministerie van VWS, de Nederlandse 

Patiënten- en Consumentenfederatie (NPCF), Seniorweb en diverse zorgaanbieders in de eerste en 

tweede lijn. 

Zorg op afstand 

Deskundigen verwachten in 2015 een grote doorbraak voor E-health: oftewel zorg op afstand via de 

tabletcomputer. De Unie KBO wordt bij deze ontwikkelingen nauw betrokken, zowel door VWS als 

door zorgvernieuwers. Steeds meer apps spelen een rol bij de zorgondersteuning van ouderen: 

wijkverpleegkundigen die beeldbellen met oudere cliënten; ziekenhuizen die een bezoek aan de 

Onze KBO-Tablet heeft steeds meer gebruikers. We 

koersen binnenkort af op de 1000
ste

 aanschaf!  

Ons initiatief blijft niet onopgemerkt. Steeds meer 

zorgaanbieders willen zaken met ons doen. Samen 

ontwikkelen we apps voor zorg op afstand. Daardoor 

krijgt uw tablet nog meer waarde! 
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polikliniek virtueel voorbereiden. En binnenkort is er ook een virtuele spreekkamer waaraan duizend 

huisartsen meedoen. Daarmee is het consult op afstand een feit.  

Nieuwe ontwikkelingen 

Doordat de Unie KBO beschikt over de KBO-Tablet, een tabletcomputer die al gereed is voor direct 

gebruik van E-health, blijven we automatisch bij al deze nieuwe ontwikkelingen betrokken. Een 

mooie positie voor een kritische belangenbehartiger die het verschil wil maken voor KBO-leden! 

 

 

Alles over de tablet staat op kbo.nl/kbo-ipad 

 

Minister Opstelten bij voorlichtingsbijeenkomst veiligheid 

 
 

 

De minister onderstreept hiermee het belang van het werk van de vele voorlichters en huisbezoekers 

van de KBO. Het bezoek van Opstelten is tevens de aftrap voor het ‘donkere dagen offensief’ van de 

Unie KBO. In de winterperiode staan de inbrekers klaar om toe te slaan, zij opereren immers graag in 

het donker. December is altijd het hoogtepunt wat betreft inbraken en daarom is het van belang dat 

u nu maatregelen neemt voor een veilig huis. Om senioren nog beter voor te bereiden om inbraak en 

babbeltrucs te voorkomen, kunnen KBO-afdelingen voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Tijdens 

de bijeenkomsten geven de voorlichters tips om babbeltrucs, woningovervallen, inbraken, brand, 

internetcriminaliteit en vallen te voorkomen.  

 

Voorlichting in uw afdeling 

Wilt u in uw afdeling een voorlichtingsbijeenkomst organiseren om uw leden voor te bereiden op de 

donkere dagen? Neem dan contact op met de Unie KBO en wij brengen u in contact met een 

veiligheidsvoorlichter.  

 

Donkere dagen offensief op een rij 

Tijdens het donkere dagen offensief kunt u de volgende acties van ons verwachten:  

- Op 1 oktober een vervolgtraining voor huisbezoekers.  

Minister Opstelten steunt de Unie KBO in 

haar aanpak om ouderen goed te 

informeren over maatregelen voor een 

veilig huis. Hiermee wordt de kans op 

inbraak en woningoverval een stuk kleiner.  

Op maandag 6 oktober is de Minister 

daarom aanwezig bij de 100
e
 

voorlichtingsbijeenkomst over een veilig 

thuis. 
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- Op 6 oktober wonen minister Opstelten van VWS en Manon Vanderkaa, directeur van de 

Unie KBO de 100
e
 voorlichtingsbijeenkomst bij. De bijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 in de 

Christus Triumfaturkerk in Den Haag. Aanmelding is verplicht en kan tot 1 oktober bij 

kbo.denhaag@xs4all.nl. Alle deelnemers aan deze bijeenkomst ontvangen een sleutelhanger 

met een mooi lampje om bij te schijnen in de donkere dagen. 

- In oktober lanceren we in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) een e-learning module voor burgers. Iedereen kan deze online cursus volgen 

en zo leren over de maatregelen om woningovervallen, brand en inbraak te voorkomen en 

de babbeltrucs te herkennen.  

- Op 27 oktober is er een training voor nieuwe huisbezoekers veiligheid.  

- Alle KBO-leden die een huisbezoek aanvragen krijgen een gratis kierstandhouder na afloop 

van het huisbezoek.  

- Alle deelnemers aan een voorlichtingsbijeenkomst ontvangen een brochure met 

veiligheidstips.  

 

 

Internetcriminelen steeds actiever 
 

Vandaag de dag moet u wel zeer alert en wakker achter uw pc zitten. Voor je het weet klikt u op 

een link die voor heel andere doeleinden is bedoeld dan, bijvoorbeeld, uw DigiD te wijzigen. 

Hieronder treft u een prachtig voorbeeld waar je zo maar in kunt trappen. 

 

De brief is keurig geschreven en draagt zelfs een officieel logo. Dus geen reden tot achterdocht…. 

Helaas! Trapt u hier alstublieft niet in. De overheid of banken zullen nooit in een email vragen om 

belangrijke gegevens door te sturen of op linkjes te klikken om zaken te bevestigen.  

 

Als u goed leest, dan ziet u dat deze brief niet klopt. Er staan taalfoutjes in en u ziet dat het woord 

‘financiлle‘ vreemd is geschreven. Deze onvolkomenheden – waar u snel overheen kunt lezen – 

geven ook wel aan dat het niet in orde is. Dus: blijf alert en zit wakker achter uw pc! 
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Voorbeeld van zo’n brief 

 

 
 

Geachte heer / mevrouw , 

Verplicht gegevens update. 

Het komt steeds vaker voor dat u bij een lening online uw woonsitutie en bankafschriften dient op te sturen. 

Met de jaren wordt digid dagelijks een vorm van legitimatie op het internet. 

Na velen verzoeken van burgers hebben wij besloten een update uit te voeren, op 10 september 2014 zult u 

geen toegang hebben tot MijnDigiD. 

Wat zal er veranderen in MijnDigiD. 

U krijgt uw financiлle gegevens in te zien op de nieuwe pagina ‘Kredietgegevens’. Elk bedrijf die gemachtigd is 

een lening te verstrekken zal vanaf volgend jaar verplicht zijn inloggen op MijnDigid mogelijk te maken. 

Hierdoor kunt u tijdens het aanvragen van uw krediet op diens website inloggen en uw kredietgegevens 

vertonen en veel sneller over uw benodigde lening beschikken. 

U kunt uw Kredietgegevens verwerken door hier te klikken. 

Uw gegevens zullen worden opgestuurd naar de belastingdienst voor controle, en na goedkeuring van hen zal 

deze worden vermeld op de kredietscherm. 

Graag vernemen wij van u uw huidige situatie, voor 10 september 2014. 

 

 

Ouder worden en omgaan met verlies 

  

Omgaan met verlies vraagt om een 

omgeving die helpt en ondersteunt.  

 

Om te voorkomen dat ouderen door 

verlies van hun partner 

vereenzamen en hun levenszin 

verliezen, kunnen KBO-afdelingen 

hun leden ondersteunen op veel 

manieren.  
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De Unie KBO startte – met steun van o.a. het Fonds Sluyterman van Loo – anderhalf jaar geleden met 

het project ‘Omgaan met verlies’. We maakten een boekje gemaakt met tips en handreikingen en 

leidden gespreksleiders op die de bijeenkomsten rond dit thema begeleiden.  

Eén van die gespreksleiders is Marijke Wasser: “De bijeenkomsten ‘omgaan met verlies’ zijn mij erg 

dierbaar. Ik merk iedere keer weer dat het mensen zo goed doet om met elkaar in gesprek te gaan 

over dit onderwerp. Het verzwaart niet, het lucht juist op! Alles met dood wordt vaak 

doodgezwegen, terwijl dit een onderwerp is waar de meesten van ons ervaring mee hebben. Wij 

kunnen juist met dit soort thema’s veel voor elkaar betekenen”. 

Ook meedoen? 

Voor afdelingen met interesse voor het organiseren van een bijeenkomst, is het volgende relevant:  

Op 6 november organiseert de Unie KBO een landelijke cursusdag. Deze dag is bedoeld voor 

vrijwilligers die ontmoetingsbijeenkomsten (gaan) organiseren en begeleiden voor ouderen die hun 

partner verloren hebben. De cursusdag vindt plaats bij Stichting Oikos, Mariahoek 16-17, Utrecht 

(vlak bij CS-station). 

 

 

• Op www.uniekbo.nl/verlies staat veel informatie over het project ‘omgaan met verlies’  

 

• Voor meer informatie, bijeenkomsten en/of deelname op 6 november: Agnes van Balkom, 

projectleider avbalkom@uniekbo.nl, Telefoon: 073-6123475, Mobiel: 06-41217180  

 

Lokale belangenbehartiging: belangrijker dan ooit  

De verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging groeit met de 

overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten per 2015. De KBO-werkgroep 

landelijke belangenbehartiging ondersteunt de afdelingen bij deze belangrijke taak. 

Gemeenten zijn nu volop bezig met het inkopen van onder andere persoonlijke begeleiding en 

dagbesteding voor ouderen. De huishoudelijke hulp was al in handen van de gemeente, maar het 

(landelijke) budget daalt. Alle reden voor lokale afdelingen om een vinger aan de pols te houden.  

Veel KBO-afdelingen zijn al in overleg met hun gemeente. Dit doen ze bijvoorbeeld via de Wmo-raad. 

Ze zetten zich op allerlei manieren in om de ‘eigen regie door ouderen’ verder te versterken.  

Afdelingen hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. De KBO-werkgroep lokale belangenbehartiging, 

met deskundigen van provinciale KBO’s, kan hierbij helpen.  

Wat heeft de werkgroep te bieden? 

Informatie over de veranderingen: Het goed informeren van uw eigen KBO-leden is heel belangrijk. 

Leden moeten weten wat er allemaal verandert in de zorg vanaf 2015. U kunt daar als afdeling een 

rol in spelen en bijvoorbeeld voorlichting geven.  

Meer weten? Download de Voorbeeldpresentatie voor leden over veranderingen in de zorg (pdf) 
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Hulp bij belangenbehartiging: Met het gemeentebestuur om tafel, de pers opzoeken, zorginstanties 

benaderen… u kunt veel doen om de belangen van uw leden te behartigen. Vier modellen voor 

Wmo-raden blijken ook heel bruikbaar voor lokale afdelingen. Hierin staan tips, kansen en 

mogelijkheden voor het aankaarten van belangrijke zaken bij de verantwoordelijke personen en 

instanties. 

Meer weten? Download vier modellen voor medezeggenschap (pdf) 

Informatie over vrijwillige ouderenadvisering 

De vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) zijn een belangrijke schakel in onze KBO-dienstverlening. Ze 

zijn tevens de ‘oren en ogen’ van onze belangenbehartiging, zeker op het gebied van ouderenzorg.  

Meer weten? Download de presentatie over belang en inhoud van VOA (pdf) 

Nieuwsbrieven 

De werkgroep verzamelt nieuwsbrieven die zeer de moeite waard zijn voor afdelingen. 

Meer weten? Kijk op onze website: www.kbo.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging 

 

Heeft u vragen of mist u iets? Laat het ons weten! Neem contact op met Jozette Aldenhoven, de 

secretaris van de KBO-werkgroep lokale belangenbehartiging: jaldenhoven@uniekbo.nl 

 

Uw mening over ouderenmishandeling telt 

  

De Unie KBO denkt samen met het Ministerie van VWS na over een vervolg van de voorlichting. 

Daarover willen we eerst graag de mening over de campagne peilen onder onze kaderleden. Met die 

kennis laten we de vervolgcampagne goed aansluiten op de ervaringen en wensen van de ouderen.  

Financiële uitbuiting 

In de vervolgcampagne zal financiële uitbuiting, een speciale vorm van mishandeling, meer aandacht 

krijgen.  

Goed idee of niet? We horen het graag. Uw betrokkenheid is van groot belang bij het verder 

voorkomen en oplossen van ouderenmishandeling. Vult u daarom de vragenlijst in: 

• 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.  

De voorlichtingscampagne bij de KBO’s over 

ouderenmishandeling loopt goed. Wij willen 

graag uw mening horen over de campagne en 

nodigen u uit de vragenlijst in te vullen.  
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Zo leuk was de 50PlusBeurs! 

Wat was het gezellig op de 50PlusBeurs 2014 in de Jaarbeurs in Utrecht! In vijf dagen tijd 

bezochten duizenden mensen de KBO-stand. KBO-leden konden ook dit jaar een gratis 

toegangsbewijs voor de beurs bestellen, waar erg veel gebruik van is gemaakt.  

 

De reacties van de bezoekers waren uitermate positief. Zo 

kwam een KBO-lid uit Deventer vertellen hoe blij zij was 

met de maandelijkse Nestor. Een KBO-lid uit Blokker 

vertelde dat ze trots was om de KBO bij Omroep MAX op TV 

te hebben gezien. Kortom, uiteenlopende reacties.  

 

Onze enthousiaste vrijwilligers brachten de producten en 

diensten onder de aandacht van de bezoekers. Dit jaar lag 

de nadruk op de Nestor en de KBO-Tablet. Bezoeker konden 

zich direct als nieuw lid van een afdeling inschrijven, uitleg 

krijgen over de KBO-Tablet en horen wat de KBO heeft gedaan rondom Prinsjesdag. Met de frisse 

KBO-stand waren we zichtbaar én herkenbaar. Het was een plaats op de beurs waar talloze mooie 

gesprekken plaatsvonden.  

 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar al die vrijwilligers die voor een geweldige sfeer op de 

stand hebben gezorgd en de bezoekers lieten kennis maken met de KBO. Allemaal hartelijk bedankt!  

 

Graag tot volgend jaar! 

  

 

Keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis in het AD 
 

 

 

 

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij 

hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend 

functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor 

ouderen. 

 

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dit veranderen.  

Zij hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de 

zorg voor deze belangrijke en grote doelgroep te verbeteren.  

 

  

Op zaterdag 4 oktober publiceert het Algemeen Dagblad 

de jaarlijkse ziekenhuis top-100. Een bijlage die gretig 

aftrek vindt bij een groot lezerspubliek van medici, 

patiënten en verzorgers. 

 

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis staat er 

prominent in met redactionele aandacht en een 

advertentie. We hebben de website erop aangepast. 
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Kwaliteitsaspecten 

Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is eind 2015 toegekend aan 47 van de 130 

ziekenhuislocaties in Nederland. Dit gebeurt opnieuw in 2015. Om zo’n keurmerk te verdienen, moet 

het ziekenhuis voldoende punten scoren op vijftien kwaliteitsaspecten. Belangrijke voorwaarden zijn 

beschikbaarheid en inzet van een geriatrieteam, specifieke maatregelen voor (kwetsbare) ouderen 

en gecontroleerd medicijngebruik.  

 

 

 

Wilt u meer weten over het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis? Kijk op 

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl Vanaf 4 oktober is deze website vernieuwd! 


