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

De afgelopen twee weken heeft de Unie KBO een groot aantal initiatieven genomen om 

haar belangenbehartiging kracht bij te zetten!  

-          Zo is er op woensdag 2 april een ‘meldlijn ouderenzorg’ geopend. Via deze meldlijn gaat de 

Unie KBO de problemen in de uitvoering van de ouderenzorg inventariseren. De meldlijn is 

open tijdens de maanden april en mei. Daarna overhandigt de Unie KBO, samen met de 

andere CSO- ouderenorganisaties, de bevindingen aan staatssecretaris Martin van Rijn en aan 

de Tweede Kamer. De ‘meldlijn ouderenzorg’ staat open voor alle problemen in de 

ouderenzorg en is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.30 uur en 12.30 uur op 

nummer 0900-8 21 21 83 (0,10 € per minuut). Inmiddels hebben o.a. Radio 1, Omroep Max 

en Omroep Brabant aan onze actie aandacht besteed.  

-          Een dag eerder, op dinsdag 1 april, presenteerde de Unie KBO een cheklist 

‘seniorvriendelijke gemeenten’. De collegeonderhandelingen zijn in volle gang. De Unie 

KBO biedt haar 505 lokale afdelingen daarom juist nu handvatten aan om een krachtige lobby 

te voeren ten behoeve van een goed, gemeentelijk seniorenbeleid. De checklist “hoe 

seniorvriendelijk is uw gemeente?” is gericht op het scheppen van een fijne leefomgeving 

voor senioren. De Unie KBO opende dinsdag tevens een spreekuur voor lokale KBO-

afdelingen om zodoende de gemeentelijke lobby extra te ondersteunen. Afdelingen kunnen in 

de maanden april en mei elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bellen voor advies 

met 0900- 8 21 21 83 (0,10 € per minuut).  

-          Het op 27 maart geplande koopkrachtdebat in de Tweede Kamer is niet doorgegaan. Voorstel 

van de VVD is nu om het thema koopkracht onder te brengen bij een algemeen debat over 

arbeidsmarktbeleid. Dat is vanuit het perspectief van ouderen ongewenst. De Unie KBO 

probeert de betreffende Kamercommissie op andere gedachten te brengen en alsnog te laten 

debatteren over koopkrachtontwikkeling.  

-          Hoe ouderen zich vervoeren en welke hindernissen ze hierbij ervaren, is momenteel 

onderwerp van een grote KBO-mobiliteitsenquête. De uitslagen vormen input voor onze 

belangenbehartiging op dit terrein en verschijnen ook in Nestor.  

-          Ons onderzoek ‘medicijngebruik ouderen’ is nagenoeg afgerond. Duidelijk is alvast dat de 

medicatiebeoordeling voor 65-plussers nog steeds een ondergeschoven kindje is. Wordt 

vervolgd.  

-          Zilveren Kruis Achmea start binnenkort een onderzoek naar de kwaliteit van ouderenzorg. 

De Unie KBO is gevraagd om in dit belangrijke onderzoek te participeren.  

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

volg ons ook op Twitter via @Unie_KBO 

 


