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Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze belangenbehartiging 

De afgelopen periode kwam de Unie KBO veel in het nieuws met het onderwerp 

‘veiligheid’. Een belangrijk issue voor alle ouderen in ons land!  

-          Het aantal slachtoffers van babbeltrucs blijft maar toenemen. Volgens de laatste cijfers 

worden er 125.000 pogingen per jaar ondernomen om ouderen op te lichten. Waarvan één op 

de vijf succesvol. Onlangs werd de zogenaamde ‘babbeltruc’ zelfs toegepast in diverse 

verzorgingshuizen! De Unie KBO waarschuwde deze week via De Telegraaf voor dit soort 

praktijken en eist nu ook een speciale korpschef ‘ouderen en criminaliteit’. Dat het beroven 

van ouderen een specialisme dreigt te worden, bewijst ook het aantal stijgende  inbraken bij 

ouderen thuis door het kraken van sleutelkluisjes. Een verdrievoudiging! De Unie KBO luidt 

hierover vandaag de noodklok en vindt dat alleen de sleutelkluisjes waarbij Politiekeurmerk 

Veilig Wonen van toepassing is, moeten worden gebruikt. Thuiszorgorganisaties hebben 

hierin een duidelijke verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie uw regionale krant van 

vandaag en www.kbo.nl  

-          De Unie KBO heeft er jarenlang voor gelobbyd: de terugkeer van de wijkverpleegkundige. 

Wie herinnert zich niet onze actie in Den Haag, waarbij de ‘wijkverpleegkundigen’ op een 

Solex het Binnenhof bestormden? En nu is het bijna zover! Minister Schippers en 

staatssecretaris Van Rijn hebben toegezegd dat de wijkverpleegkundige vanaf 2015 in het 

basispakket van de zorgverzekeringswet wordt opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen 

straks recht heeft op wijkverpleegkundige zorg. Dit staat in de nieuwe aanspraak 

Wijkverpleging die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De wijkverpleegkundige 

krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk. De wijkverpleegkundige coördineert alle 

zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch 

specialist en de maatschappelijk werker. Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks of 

bijvoorbeeld via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact komen met een 

wijkverpleegkundige. Er gaat circa € 3 miljard naar de Zorgverzekeringswet voor 

wijkverpleging. De Unie KBO ziet zijn inspanningen beloont en zal de implementatie van de 

‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ waar maar mogelijk ondersteunen. Wordt vervolgd.  

-          Voor het eerst kunnen gepensioneerden bij het ABP kiezen wie hen moet 

vertegenwoordigen. De verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan vinden van 11 t/m 28 

maart 2014 plaats. De Unie KBO doet mee met een eigen lijst vol enthousiaste en capabele 

kandidaten. De Unie KBO heeft jarenlang gestreden voor goede medezeggenschap van 

gepensioneerden bij de pensioenfondsen. Sinds vorig jaar is de Unie KBO met twee leden 

vertegenwoordigd in de deelnemersraad van het ABP. De deelnemersraad verdwijnt en in 

plaats hiervan komt het verantwoordingsorgaan. Voor het eerst kunnen de gepensioneerden 

bij het ABP kiezen wie hen moet vertegenwoordigen in het Verantwoordingsorgaan. De Unie 

KBO heeft 8 sterke kandidaten voorgedragen. Alle gepensioneerden bij het ABP kunnen 

stemmen op een kandidaat die een pensioen ontvangt.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze website 

www.kbo.nl en volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

 


