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Dit is de 18
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

Meer nieuws 

• Afschaf ouderentoeslag: verdwijnt uw recht op huurtoeslag? Let op! 

 

Verenigingsnieuws  
• Onze nieuwe zorgverzekering en de mantelzorgmakelaar 

• Meld u aan als tabletcoach en help anderen op weg 

• Geef u ons (weer) zin in ouder worden? 

• Doe mee met de studiedag ‘afscheid nemen, hoe doe je dat’ 
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Koopkracht 2016: onze vier voorstellen voor nieuw Belastingplan 

 

De Unie KBO wil de lastenverlichting van 5 miljard ook ten 

goede laten komen aan ouderen. Wij roepen de regering dan 

ook op om de dalende koopkracht van ouderen echt te 

repareren.  

 

Daartoe stuurden we een brief naar de Tweede Kamer met 

concrete voorstellen voor het nieuwe Belastingplan 2016.  

Uit de koopkrachtplaatjes voor 2016 die het Nibud maakte in opdracht van de Unie KBO, PCOB, 

NOOM en NVOG heeft, blijkt dat de koopkracht van ouderen voor het achtste jaar op rij achterblijft. 

Dit geldt in het bijzonder voor ouderen met extra zorgkosten (klik hier).  

De koopkrachtdaling komt onder meer door stapeling van maatregelen waar veel ouderen mee te 

maken krijgen. Ook in het Belastingplan 2016 staat een aantal van zulke maatregelen met grote 

gevolgen voor de koopkracht van veel ouderen. Denk aan de afbouw van de algemene 

heffingskorting en het afschaffen van de ouderentoeslag.  

Weliswaar wordt de ouderenkorting verhoogd, maar dat is slechts eenmalig.  

De afschaffing van de ouderentoeslag heeft tot gevolg dat ouderen met een laag inkomen meer 

belasting gaan betalen. Maar dat niet alleen: deze afschaffing heeft ook gevolgen voor het recht op 

huurtoeslag en zorgtoeslag.  

 

Voorbeeld van het Nibud:  

Bij een vermogen tussen de 20.000 en 35.000 euro vervalt de huurtoeslag door de afschaffing van de 

ouderentoeslag. Dit kan duizenden euro’s schelen. Voor een alleenstaande met een aanvullend pensioen van 

5.000 euro en een huur van 500 euro is de koopkrachtdaling 9 procent.  

 

Wat willen wij veranderd zien in het Belastingplan?  

Dit zijn onze vier voorstellen: 

1- Verhoog de ouderenkorting structureel. 

2- Maakt de afschaffing van de ouderentoeslag ongedaan voor huishoudens met een laag inkomen.  

3- Box 3: hanteer bij de vermogensrendementsheffing het werkelijk behaalde rendement.  

4- Verhoog het heffingsvrije vermogen voor AOW’ers naar 50.000 euro.  

 

• Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer, bedoeld als input voor fracties die 

momenteel hun reacties geven op de voorstellen voor het Belastingplan 2016  
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Duizenden groeten aan Rutte overhandigd  

Op donderdag 8 oktober bezorgde directeur Manon 

Vanderkaa duizenden schrijnende brieven bij premier 

Mark Rutte. “Al jaren leveren ouderen in aan 

koopkracht. De regering schijnt maar niet te beseffen 

wat voor enorme impact dat heeft op ouderen. 

Daarom lanceerde de Unie KBO in augustus de actie 

De groeten aan Rutte. Dit is daarvan het resultaat.” 

 

Het schrappen van de ouderentoeslag, het stijgend 

eigen risico… door een stapeling van maatregelen van 

het kabinet zijn sommige ouderen er de afgelopen 

jaren wel 15% op achteruit gegaan. Manon Vanderkaa: 

“De rek is er bij velen uit. Het is tijd dat er naar de 

verhalen van ouderen geluisterd gaat worden en de 

koopkracht volledig wordt hersteld. Ook ouderen 

moeten mee profiteren van de vijf miljard aan 

lastenverlichting.”  

 

 

Daarom startte de Unie KBO in augustus de actie De groeten aan Rutte. Wij vroegen ouderen om via 

post of de website www.degroetenaanrutte.nl hun eigen verhaal te vertellen. Manon Vanderkaa: “In 

korte tijd kregen we ruim tweeduizend brieven binnen van ouderen over hun persoonlijke situatie. 

Schrijnende verhalen van mensen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.” 

 

Enkele fragmenten uit de vele brieven die binnenkwamen 

 

Geachte heer Rutte, 

 

‘Wij hebben ons hele leven hard gewerkt en ontvangen alleen AOW. Wij betalen heel veel huur en de eigen 

bijdrage voor de zorgtoeslag wordt ook steeds hoger. Wij moeten veel zelf betalen voor hulp. We zijn er de 

afgelopen jaren veel op achteruitgegaan en ik houd mijn hart vast voor 2016, want dan gaat de premie weer 

omhoog. We moeten ons spaargeld aanspreken. Ik hoop dat het genoeg is voor de komende jaren.’ 

  

 ‘Ik krijg nog geen jaar pensioen, maar heb al twee keer moeten inleveren. Het is nu zover dat ik naar geen 

enkele verjaardag meer ga, doodeenvoudig omdat ik het vervoer niet kan betalen, laat staan iets meenemen. 

Iets simpels als naar een dokter gaan stel ik zo lang mogelijk uit en als ik medicijnen voorgeschreven krijg, ga ik 

die bijna nooit halen, omdat je die eerst zelf moet betalen terwijl ik me al scheel betaal aan de zorgverzekering. 

Ik hoop dat u beter slaapt dan ik ‘s nachts want ik moet dan weer puzzelen hoe ik nu de week weer doorkom.’ 

 

Op donderdag 8 oktober overhandigde Manon Vanderkaa de duizenden brieven aan premier Rutte 

en sprak daarbij de hoop uit dat hij zich daarmee realiseert wat de gevolgen zijn van de vele 

financiële ingrepen, landelijk en lokaal, die ouderen treffen.  
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Tip van Eef: zo blijft u financieel weerbaar 

De overheid schat dat jaarlijks 30.000 65-plussers slachtoffers worden van 

financiële uitbuiting. In werkelijkheid is dat aantal vele malen hoger. Hoewel 

het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen praten, moet het u er niet 

van weerhouden om alert te zijn en uw voorzorgmaatregelen te nemen.  

Eef vertelt u hoe. 

“De meeste ouderen willen helemaal niet over financieel misbruik praten er al helemaal geen 

aangifte doen. Dat is ook niet zo gek, omdat in 85% van de gevallen de dader een familielid is. In 

bijna de helft van de gevallen gaat het om (klein)kinderen en in 37% om de (ex)partner. Denk 

bijvoorbeeld aan de kleinzoon die gezellig op bezoek komt en met internetbankieren een nieuwe 

bank bestelt van uw rekening. Zoonlief die elke week de boodschappen doet en zichzelf ook 

boodschappen ‘cadeau doet’. Een zus die, terwijl u in het ziekenhuis ligt, uw betaalrekening heeft 

gebruikt als ‘flexibel krediet’. Of een kennis die wel even uw financiën bijhoudt en hiervoor 

maandelijks € 300 naar zichzelf overmaakt.” 

Wie wil ik dat mijn geldzaken regelt als ik dat zelf niet (meer) kan? 

“We worden allemaal ouder en daarmee is de kans dus ook groter dat er iets gebeurt waardoor u 

afhankelijk wordt van anderen. Wie geeft u dan het vertrouwen om zaken voor u te regelen?”  

Tips om financieel misbruik tegen te gaan:  

• Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra gepind worden. Open daarom een aparte 

rekening waar bijvoorbeeld € 50 per week automatisch op gestort wordt en blokkeer 

roodstand. De pinpas en pincode van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door 

familie voor het doen van uw boodschappen. 

• Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw 

spaarrekening.  

• Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet kunt.  

Regel dit via de notaris. Kosten voor het maken van een Levenstestament variëren van  

€ 225 tot € 1.000.  

• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert. 

• U kunt er eventueel voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel 

bewindvoerder of mentor in te huren.  

Meer lezen en bekijken  

• Brochure ‘Wie geeft u het vertrouwen’ over het Levenstestament, de volmacht en testament 

• Filmpjes over Levenstestament, Volmacht, Dementie en meer…  

Praat erover!  

Als u zelf financieel wordt uitgebuit bent u echt niet de enige. Praat erover met iemand die u 

vertrouwt of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800-2000.  

Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht.  

U kunt ook naar dit nummer bellen als u een ‘niet pluis’-gevoel heeft bij familie of vrienden.  
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Zet veiligheid van oudere patiënten centraal 

Ziekenhuisopname heeft een enorme impact op oudere patiënten. Regelmatig krijgen ouderen te 

maken met medicatiefouten, acute verwardheid (delier) en gebrekkige overgang van ziekenhuis 

naar huis. De Tweede Kamer sprak op 8 oktober over de patiëntveiligheid in de curatieve zorg.  

De Unie KBO vindt dat ziekenhuiszorg en nazorg veel beter kan. 

Ondanks dat ouderen de grootste patiëntengroep vormen, zijn ziekenhuizen niet altijd voldoende 

ingesteld op de behandeling van oudere patiënten. Ongeveer één op de drie ouderen gaat na 

ziekenhuisopname achteruit. Ouderenorganisaties vragen de aandacht van de politiek voor de 

patiëntveiligheid van kwetsbare ouderen.  

De Unie KBO voert met PCOB, NVOG en NOOM het project keurmerk Seniorvriendelijke Ziekenhuizen 

uit. Dit keurmerk heeft vijftien kwaliteitsaspecten die onder meer het volgende beogen:  

- het voorkomen van (verder) functieverlies  

- het voorkomen en tijdig behandelen van een delier  

- het voorkomen van heropname en vermijdbare fouten bij medicatie  

- continuïteit van zorg  

- gezamenlijke besluitvorming  

Blijf investeren en verbeteren 

Ziekenhuiszorg en nazorg voor ouderen kan veel beter. Wij vinden dat ons succesvolle project 

Seniorvriendelijke Ziekenhuizen gecontinueerd moet worden. Het stimuleert kwaliteitsverbetering 

ziekenhuiszorg en betere keuzes. Barrières voor innovaties op het snijvlak van ziekenhuiszorg en zorg 

thuis moeten opgeheven moeten worden. Denk aan de transmurale zorgbrug (van ziekenhuis naar 

thuis), de patiëntbrief en gebruik van thuismedicatie in ziekenhuizen. Ten slotte willen we een 

onderzoek naar de effecten van alle verbeterprogramma’s.  

 

Koester de wijkverpleegkundige! 

Een goede wijkverpleegkundige is haar gewicht in goud waard. De Unie KBO 

streed lang voor haar terugkeer. Ons advies is dan ook om de wijkverpleging 

te koesteren en er niet op te bezuinigen. Want anders schieten we het doel 

van langer veilig thuis wonen ruim voorbij. Directeur Manon Vanderkaa 

sprak recent de Tweede Kamer toe over dit belangrijke onderwerp. 

Een echt aanspreekpunt, een luisterend oor. Dat de wijkverpleegkundige nu 

succes heeft en veel mensen graag een beroep op haar doen, verbaast ons 

niets. Gaat dan alles goed? De Unie KBO denkt van niet. We leggen u uit 

waarom. 
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We beginnen bij de financiering. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben het budget voor de 

wijkverpleging in 2015 ruimschoots overschreden. Ze voorzien voor 2016 een forse bezuiniging van 

circa 500 miljoen euro. De gevolgen? Wachtlijsten, cliëntenstops en vermindering van kwaliteit.  

Begin 2015 kregen wij al signalen via ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg dat ouderen worden 

gekort op persoonlijke verzorging (douchen) en verpleging. Ook vertellen ouderen dat er in hun wijk 

of gemeente geen wijkverpleegkundige beschikbaar is. De bezuiniging op Wmo-budgetten hebben al 

een enorme weerslag op de zorg voor ouderen thuis. Een bezuiniging op de wijkverpleging kan daar 

niet nog eens bovenop komen.  

Eén aanbieder per wijk 

En dan de keuzevrijheid. Als je intensieve zorg nodig hebt, dan is het essentieel dat je je op je gemak 

voelt bij diegene die de zorg verleent. Maar zorgverzekeraars starten nu met het contracteren van 

voorkeursaanbieders, mogelijk slechts één zorgaanbieder per wijk. Dit betekent dat vrije 

verpleegkundigekeuze in het geding komt, omdat niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen maar 

voor 75% vergoed worden. 

De Unie KBO pleit al vijftien jaar voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige. Nu het zover is, zijn 

we natuurlijk blij met de kundige zorg dichtbij ouderen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor 

de gevolgen van de bezuinigingen die mogelijk gepaard gaan met deze verandering. Minder uren 

zorg, een hogere toegangsdrempel, minder keuzevrijheid, minder kwaliteit. 

Zeven voorwaarden 

Recent spraken we de Tweede Kamer toe over dit belangrijke onderwerp. We noemden daarbij 

zeven voorwaarden om ouderen echt langer zelfstandig en veilig thuis te kunnen laten wonen. 

1. Bezuinig niet op wijkverpleging. 

2. Houd wijkverpleging voor ouderen financieel toegankelijk.  

3. Investeer in scholing; de spilfunctie van wijkverpleging vereist HBO(+). 

4. Borg de keuzevrijheid van patiënten.  

5. Luister naar de wensen van zorgbehoevende ouderen en andere patiënten. 

6. Investeer in de inzet van e-health. 

7. Stem wijkverpleging en mantelzorg goed op elkaar af. 

Een goede wijkverpleegkundige is goud waard. Ze verdient het om haar belangrijke werk naar 

behoren te kunnen doen. Met onze zeven voorwaarden is dat mogelijk. 

• Klik hier voor onze presentatietekst voor de Tweede Kamer. 
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KBO, PCOB en MEE slaan handen ineen voor betere ondersteuning ouderen 

Welke hulp kan en wil ik ontvangen? Een vraag die, zeker voor 

thuiswonende ouderen, steeds belangrijker én lastiger te 

beantwoorden wordt. De inrichting, organisatie en facilitering van 

cliëntondersteuning aan ouderen kan beter, zo blijkt uit onderzoek.  

De KBO, PCOB en MEE werken daartoe steeds nauwer samen. 

 

Om het belang van ouderen beter te kunnen dienen, gaan de cliëntondersteuners van MEE en de 

KBO en PCOB intensiever samenwerken. Hiertoe ondertekenden de organisaties op maandag 28 

september een overeenkomst, tijdens de internationale week van de ouderen.  

De samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om lokale MEE-organisaties en de plaatselijke afdelingen 

van de KBO en de PCOB te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen om cliëntondersteuning op 

lokaal niveau samen vorm en inhoud te geven. In sommige gemeenten/regio’s betekent dit een 

eerste stap op weg naar samenwerking, in andere een intensivering van de samenwerking.  

Onafhankelijke cliëntondersteuning  

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft cliënten het recht op onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Een verwijzing is daarvoor niet nodig en de ondersteuning is gratis voor de 

cliënt. De gemeenten dienen dit ook goed zichtbaar te maken voor hun burgers, wat nog niet in alle 

gemeenten het geval is. De onafhankelijke ondersteuning aan cliënten kan worden uitgevoerd door 

vrijwilligers en/of professionals.  

De meerwaarde van het convenant is de samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadviseurs van 

de KBO en PCOB en MEE-consulenten. Ze vullen elkaar aan en naar verwijzen zo nodig naar elkaar 

door. Dit draagt eraan bij dat ouderen en hun netwerk optimaal geholpen worden, als zij gebruik 

willen maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning.  

 

Heel Holland klikt? Digitalisering vergt een vangnet 

Jan Slagter van Omroep Max protesteerde 

laatst: door nadruk op digitaal stemmen greep 

Heel Holland Bakt mogelijk naast de 

Televizierring.  

Een voorbeeld van de snelle digitalisering 

waarin niet alle ouderen (kunnen) meekomen. 

We pleiten, onder meer in dagblad Trouw, voor 

een vangnet. 

 

 



8 

 

Heeft Jan Slagter gelijk, zitten ouderen niet op internet? De Unie KBO onderzocht het. Onze 

uitkomsten toonden aan dat 1,2 miljoen senioren geen internet hebben. Van deze groep verwacht de 

helft, 600.000 ouderen, nooit online te gaan. Dit heeft gevolgen voor de Televizierring-verkiezing. 

Maar nog ernstiger: dit heeft gevolgen voor deelname aan de hele digitale samenleving. 

Wetsvoorstel 

De digitalisering gaat rap in Nederland. Zo ligt er momenteel een wetsvoorstel in de senaat (Wet 

elektronisch berichtenverkeer) om de Belastingdienst per 2017 alleen nog maar digitaal met burgers 

te laten communiceren. Op basis van onze ervaringen betwijfelen wij of het gaat lukken om alle 

ouderen online te bereiken. Wij spannen ons daar beslist voor in, onder meer met ons project Alle 

ouderen aan de Tablet en als coördinator van de Belastingservice Ouderenbonden.  

 

Maar waar blijft het vangnet voor de ouderen die het digitale tempo niet kunnen bijhouden? Een 

aanpak met concrete maatregelen en budget is nodig voor wie (nog) niet digitaal vaardig is. Heel 

Holland digitaliseren gaat immers niet vanzelf. 

• Klik hier voor onze brief aan de Eerste Kamer. 

 

Senioren willen óók een gewone smartphone 

Welke mobiele telefoons vinden senioren het prettigste, 

speciale mobieltjes voor senioren of hippe smartphones? 

Magazine Nestor testte samen met www.GSMinfo.nl 

verschillende telefoons.  

De testpersonen (65 tot 78 jaar) probeerden vier weken lang 

elke week een andere mobiele telefoon uit. De resultaten zijn 

opmerkelijk.  

De aanschaf van een mobiele telefoon brengt voor senioren behoorlijk wat onzekerheid met zich 

mee. Er zijn zoveel modellen om uit te kiezen. En dat aanbod wordt zeker voor senioren steeds 

groter, omdat fabrikanten op de groeiende groep senioren inspelen via speciale toestellen met 

grotere knoppen, simpelere bediening en meer gebruiksgemak. Vraag is: willen senioren dat ook?  

Tot ieders verrassing kozen onze ouderen niet voor de speciale seniorentelefoons of smartphones 

voor senioren. Het grootste bezwaar? “Wil je hip zijn met een mobieltje, komen ze aan met een 

SENIORENtelefoon!” De grote rubberen knoppen en een speciale noodknop stuitte bij de testers op 

veel weerstand. Bij één deelnemer gebeurde het zelfs dat zij per ongeluk acht keer achter elkaar 112 

belde toen de telefoon in haar broekzak zat. Van de seniorentelefoons rolt de Doro PhoneEasy nog 

als beste uit de test, mede door de duidelijke handleiding.  

Ook de smartphones voor senioren krijgen geen hoge waardering van het Nestor-testpanel. Het 

scherm reflecteert, de camera maakt geen scherpe foto’s en de telefoon is trager. De SimPhone werd 

in de categorie smartphones voor senioren als beste getest. Mede door de hulpdienst die met een 

druk op de knop te bereiken is. De prijs daarvan is echter zo hoog (250 euro) dat de testers liever 
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vertrouwen op (klein)zoon of dochter of een goede en gedegen handleiding, die overigens bij de 

meeste geteste telefoons ontbrak.  

Gewone smartphone 

De conclusie? Senioren stellen eigenlijk dezelfde eisen aan mobiele telefoons als jongeren. Oók zij 

willen kunnen chatten met familie, zien wat hun vrienden aan het doen zijn, spelletjes spelen of 

beeldbellen. Ze willen een gewone smartphone, met een groot scherm (grote letters en iconen) en 

willen daar niet te veel geld aan uitgeven. De Microsoft Lumia 535 voldeed volgens de testers het 

beste aan hun eisen, op de voet gevolgd door de Acer Liquid Jade S. De duidelijke lay-out, grote 

iconen, een goede camera en een prijs van 100 euro maakt de Lumia tot de beste keuze voor de 

deelnemers.  

• Het onderzoek naar mobiele telefoons voor senioren is uitgevoerd door de Unie KBO in 

samenwerking met www.GSMinfo.nl 

• Uw mening telt! Doe mee aan onze poll op Facebook  

 

 Senior gebruikt contant geld voor kleine uitgaven 

Senioren pinnen massaal aan de kassa. Toch zegt 

acht van de tien er moeite mee te hebben wanneer 

contant geld als betaalmiddel verdwijnt. Dit blijkt uit 

onderzoek van de Unie KBO onder 700 Nederlandse 

senioren. De voornaamste reden: klein geld op zak 

geeft een vertrouwd gevoel. 

Bijna alle deelnemers aan het KBO-panelonderzoek 

(90%) hebben er geen probleem mee wanneer ze in 

een winkel alleen maar met een pinpas kunnen 

betalen. Toch grijpt men graag snel naar muntjes.  

Betalen op de markt, het geven van fooien of geld aan de (klein)kinderen: geen contanten op zak zal 

problemen gaan opleveren. “Ik heb altijd wat kleingeld op zak voor een toiletbezoek, want daar moet 

meestal wel voor betaald worden”, zegt een van de respondenten. Het bedrag aan contant geld dat 

in de portemonnee van de senior zit ligt gemiddeld op ongeveer 50 euro. 

 

Pinnen mag dan wel bijna volledig ingeburgerd zijn, met de veiligheid rond betalingen is het volgens 

de ondervraagden slecht gesteld. Maar liefst 43% vindt dat de veiligheid van pinbetalingen verbeterd 

moet worden. Bijvoorbeeld door een betere afscherming bij betaal- en pinautomaten.  

Volgens de Unie KBO is er veel werk aan de winkel om de veiligheid van pinbetalingen te verbeteren. 

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “Het valt ons op hoe vaak iemand erg dicht op de 

betalende klant gaat staan. Zeker bij oudere mensen kan dit het gevoel geven dat hun pincode wordt 

afgekeken. En als dat ook daadwerkelijk gebeurt, kunnen de gevolgen hiervan zeer ernstig zijn.”  

We roepen winkeliers dan ook op meer aandacht te besteden aan de afscherming van betaalpunten 

in hun winkels. 
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De Unie KBO nam de proef op de som en stuurde ook nog eens drie ouderen tien dagen lang op pad 

zonder contant geld op zak. Het ging de deelnemers goed af zonder contanten; nagenoeg overal kan 

met de pinpas worden betaald. Hoewel: “na een rondleiding in Dordrecht wilde ik de gids een fooi 

geven maar gelukkig had mijn vrouw haar beurs bij zich”, zo vertelt een van de deelnemers.  

 

De panelleden en deelnemers vinden wel dat het betalingsverkeer voor senioren in de toekomst 

laagdrempelig en toegankelijk moet blijven. De Unie KBO helpt ouderen door het organiseren van 

workshops internetbankieren zodat zij zelfstandig hun bankzaken kunnen regelen. 

 

• Wilt u ook deelnemen aan onderzoeken van de Unie KBO? Meld u dan aan voor het KBO-

panel via www.kbo.nl/kbopanel 

 

Week van de Veiligheid en belangrijke tips 
 

De donkere dagen komen er weer aan. Inbrekers maken hier 

graag gebruik van. Daarom organiseert het Centrum van 

Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) de Week van de 

Veiligheid. Deze is op 11 oktober afgesloten.  

Wat de KBO betreft is het elke week de Week van de 

Veiligheid: onze voorlichters gaan 52 weken per jaar op pad 

en wij proberen u steeds te voorzien van tips en informatie 

over wat u zélf kunt doen om uw veiligheid te vergroten. 

Hieronder een aantal tips van politie en CCV. 

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat we het de inbrekers niet te makkelijk maken. Om een inbraak 

te voorkomen is het belangrijk om de volgende maatregelen te nemen: 

 

1. Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

2. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik 

een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.  

3. Doe nooit open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder.  

Bij verdachte situaties belt u 112. 

4. Volg de digitale training vanuit uw luie stoel. 

 

Ad 1 - Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! 

U kent het wel: even snel naar de winkel voor een paar boodschappen. Boven staat er nog een raam 

open, maar u neemt niet de tijd om deze even af te sluiten, want ‘u bent toch maar even weg’. Juist 

hiervan maken inbrekers gebruik. Een inbraak duurt gemiddeld maar 3 minuten. Hoe snel doet u de 

boodschappen? Wanneer u de deur niet op slot draait kan een inbreker met een stukje plastic 

(bankpasje!), uw deur binnen vijf seconden open hebben. 

Naast de deur dicht trekken én op slot doen raden wij u ook goed hang- en sluitwerk aan. U kunt dat 

vinden en laten installeren bij erkende PKVW-bedrijven. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt 

u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/pkvw_bedrijf.  
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Ad 2 - Niet thuis? Licht aan 

Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde indruk maakt, schrikt dat af. 

Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Bij lange afwezigheid, zoals bij een vakantie, 

wordt het gebruik van een tijdschakelaar op een lamp aangeraden. 

 

Ad 3 - Kijk goed voor u open doet  

Criminelen bellen soms gewoon aan. Ze gebruiken dan een smoesje (babbeltruc) om binnen te komen. Of 

een handlanger gaat stiekem via de achterdeur naar binnen. Doe daarom nooit zomaar de deur open. Kijk 

eerst door een raam of deurspion. Of gebruik de intercom of kierstandhouder. 

 

Ad 4 - Digitale training vanuit uw luie stoel 

Om te testen hoe het met uw huis en veiligheid is gesteld kunt u de volgende digitale training volgen, 

gewoon vanuit uw luie stoel. Handig, snel, gemakkelijk, informatief en leerzaam. 

Wij zeggen: doen! 

 

 

Effectieve en concrete aanpak ouderenmishandeling nodig 

Het kabinet wil meer doen aan bestrijding van ontspoorde 

mantelzorg en financiële uitbuiting van ouderen. Een goede 

zaak! De Unie KBO mist hierin alleen een concrete en effectieve 

aanpak van overbelasting van mantelzorgers, vaak de oorzaak 

van ontspoorde mantelzorg. Ook is er nauwelijks budget om 

ouderenorganisaties een daadwerkelijke bijdrage te laten 

leveren aan het voorkomen van financiële uitbuiting van 

ouderen. We spreken er de Kamer op aan.  

 Op woensdag 7 oktober sprak de Tweede Kamer over het vervolg van de voorlichtingscampagne 

‘Ouderen in veilige handen’, waaraan Unie KBO drie jaar actief heeft meegewerkt. Dit programma 

heeft het probleem zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Maar om ouderenmishandeling de wereld 

uit te helpen moet er meer gebeuren.  

Ontspoorde mantelzorg  

Door de invoering van de WMO 2015 ligt er meer druk op kwetsbare ouderen die nog thuis wonen 

en wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Ons bereiken vanaf het begin van dit jaar 

meer signalen van vooral oudere echtparen die ‘elkaar overeind proberen te houden’ en waar 

duidelijk sprake is van overbelasting. Ook krijgen wij signalen over grote verschillen per gemeente als 

het gaat om mantelzorgondersteuning, van helemaal niets tot ondersteuning in de vorm van 

cursussen waar (oudere) mantelzorgers geen tijd voor hebben.  
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Overbelasting vraagt om daadwerkelijke hulp die uit is op verlichting.  

De Unie KBO stuurde daarom een brief om de Kamerleden te attenderen op twee zaken:  

− Juist door de decentralisaties lopen ouderen meer risico op een mantelzorger die het 

allemaal niet meer aan kan. Wij pleiten voor mantelzorgondersteuning die praktisch is en 

die de zorg daadwerkelijk verlicht.  

− Unie KBO wil fors aan de slag om ouderenmishandeling de wereld uit te helpen. Maak dit 

voor ouderenorganisaties mogelijk. Bijvoorbeeld door het toerusten van onze vrijwilligers 

(vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvullers) op deze problematiek met training en 

voorlichting.  

• Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer 

 

 

Voorwaarden voor veilig zelfstandig wonen 

Veel ouderen wonen langer zelfstandig. Naarmate zij 

kwetsbaarder worden, kan dit problemen opleveren. Dit blijkt 

uit berichten in de media. Op 7 oktober 2015 behandelde de 

Kamer de begroting van het ministerie van Wonen. De Unie KBO 

wil aandacht voor veiliger zelfstandig wonen. In een Kamerbrief 

delen wij onze zorgen over veiligheid én onze oplossingen.  

Brandwondencentra melden dat het aantal ouderen dat met ernstige verbrandingen fors is 

toegenomen. Ook stijgt volgens de NOS het aantal ouderen op de spoedeisende hulp. Zowel de 

ziekenhuizen als de brandwondencentra denken dat het langer zelfstandig thuis wonen van 

kwetsbare mensen, waaronder licht dementerenden, hieraan ten grondslag ligt.  

Zorgen  

Ook de Unie KBO ziet dat er steeds meer kwetsbare mensen thuis in een onveilige en ongeschikte 

woning blijven wonen en dat daarbij meestal de tijd en de financiële middelen ontbreken om met 

een oplossing te komen. Veel leed, van brandwonden tot vallen, kan voorkomen worden door van 

thuis op tijd een veiliger en geschikte omgeving te maken. Eerder dan nu vaak het geval is, zouden 

mensen zichzelf én hun woning moeten voorbereiden op de tijd waarin zij minder zelfredzaam en 

kwetsbaar zijn. Nu gebeurt dat vaak pas wanneer de eerste ongelukken zich al hebben voorgedaan.  

Bewustwordingscampagne  

De Unie KBO is van mening dat de overheid een belangrijke rol speelt bij het aanzetten van burgers 

tot nadenken over hoe zij later willen wonen. Wij pleiten daarom voor een 

bewustwordingscampagne gericht op jongere senioren vanaf 50 jaar tot 70 jaar. Via landelijke 

voorlichting en aan de hand van concrete voorbeelden. Geef senioren met zo’n campagne een kijk in 

hun eigen woontoekomst en geef ze aan hoe zij die toekomst kunnen beïnvloeden. Daarmee 

voorkom je niet alleen persoonlijk leed, maar ook hoge (zorg)kosten. De Unie KBO denkt hier 

vanzelfsprekend graag over mee.  
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Gemeenten  

Het aanpassen van een woning kost geld. Niet alle ouderen hebben voldoende middelen om hun 

woning bijvoorbeeld drempelvrij te maken. Gemeenten spelen daar, vanuit de Wmo, een belangrijke 

rol in. Helaas horen wij nog regelmatig van mensen dat het voor hen een hele strijd is om 

aanpassingen aan hun woning (deels) vergoed te krijgen, al hebben zij hier volgens de wet recht op. 

Bekend is het voorbeeld uit Alphen aan den Rijn, waar een 90-jarige inwoner geen traplift kreeg. De 

Unie KBO wil dat mensen de tegemoetkoming moeten krijgen waar zij recht op hebben en dat zij, via 

de eerdergenoemde campagne, ook op de mogelijkheden hiervoor attent zouden moeten worden 

gemaakt. Wij verzoeken de minister om hierover met gemeenten in gesprek te gaan.  

Jong beginnen  

De Unie KBO is van mening dat regeren vooruit zien is. Directeur Manon Vanderkaa: “Met veilig oud 

worden moet je jong beginnen. We hopen dat de Tweede Kamer en vooral ook de minister luistert 

naar onze zorgen én naar onze oplossingen.”  

• Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer  

 

Financiële gevolgen afschaffing ouderentoeslag 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de ouderentoeslag afgeschaft voor 

AOW’ers met een laag inkomen. Hierdoor betalen ouderen net 

zo veel belasting over uw vermogen als iedereen. Dit kan ook 

gevolgen hebben voor uw toeslagen, zoals de huurtoeslag. Wat 

zijn de (mogelijke) effecten voor u? We zetten het op een rijtje. 

Iedereen die spaargeld, aandelen, een tweede huis of andere 

bezittingen heeft, betaalt daar belasting over in box 3. Maar u 

betaalt niet over uw hele vermogen belasting. Tot een bepaalde grens is uw vermogen vrijgesteld 

van belasting: het heffingsvrij vermogen. Dat wil zeggen dat u alleen belasting betaalt over het deel 

dat boven die grens uitkomt. In 2015 ligt die grens op € 21.330 (voor fiscale partners samen  

€ 42.660). Boven deze grens betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing. 

Voor AOW’ers met een laag inkomen was die grens tot nu toch nog hoger, zodat u over een kleiner 

deel van uw vermogen belasting betaalt. De ouderentoeslag, zoals de hogere belastingvrijstelling 

officieel heet, verdwijnt per 1 januari 2016. De Unie KBO vindt dat deze maatregel voor lage 

inkomens moet worden teruggedraaid. Lees meer 

In 2015 betalen ongeveer 480.000 mensen minder belasting door het hogere heffingsvrij vermogen. 

Dit geldt voor u als u: 

• de AOW-leeftijd hebt; 

• minder dan € 20.075 aan inkomen hebt (AOW, pensioen of ander inkomen uit werk en woning); 

• vermogen (uw bezittingen min uw schulden) hebt van meer dan € 21.330, of samen met uw 

fiscale partner vanaf € 42.660. 
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Meer belasting betalen 

In 2016 gaat u over een groter deel van uw vermogen belasting betalen. De inkomstenbelasting in 

box 3 stijgt daardoor. Afhankelijk van uw inkomen is de extra vrijstelling nu € 14.118, of met partner 

€ 28.236. Over dat bedrag betaalt u volgend jaar dus wel 1,2% belasting in box 3. Dat scheelt u 

maximaal € 338 per jaar, met een fiscale partner: € 676. U merkt dit bij uw voorlopige aanslag over 

2016 of als u geen voorlopige aanslag krijgt, bij doen van de aangifte over 2016. 

Minder toeslagen 

De hoogte van uw vermogen bepaalt ook of u recht hebt op zorg- of huurtoeslag. Ontvangt u een 

toeslag en hebt u op 1 januari 2016 vermogen boven de vermogensgrens? Dan kan dat uw recht op 

een toeslag verkleinen of zelfs teniet doen. Verwacht u in 2016 geen recht meer te hebben op een 

toeslag? Zet deze dan op tijd stop, in ieder geval vóór 1 november 2015. Dan kan de Belastingdienst 

de toeslag voor 2016 tijdig stopzetten. Anders moet u de toeslag later terugbetalen. 

• Huurtoeslag: Bij de huurtoeslag geldt een vermogensgrens van € 21.437 (met een fiscale 

partner € 42.874)). Hebt u per 1 januari 2016 meer vermogen dan dit bedrag, dan krijgt u 

géén huurtoeslag meer. Het idee daarachter is dat u bij een hoger vermogen voldoende geld 

hebt om de huur van te betalen. Door het vervallen van het extra heffingsvrij vermogen raken 

circa 10.000 AOW’ers hun huurtoeslag kwijt. Dat kan oplopen tot wel € 4.000 per jaar. 

• Zorgtoeslag: De zorgtoeslag is niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van de 

hoogte van uw vermogen. De vermogensvrijstelling voor de zorgtoeslag is in 2016 € 103.423 

(zowel per persoon als voor u en uw fiscale partner samen). Zolang uw vermogen onder deze 

grens blijft, ontvangt u in 2016 ook zorgtoeslag.  

Gevolgen thuiszorg en langdurige zorg 

Ook andere regelingen waarbij de hoogte van uw inkomen of uw vermogen een rol speelt, kunnen 

volgend jaar anders voor u uitpakken. Voorbeelden zijn de eigen bijdragen voor de thuiszorg en 

langdurige zorg in verzorgings- en verpleeghuizen. De hoogte daarvan hangt onder andere af van uw 

belastbare vermogen. Als voor u de extra vrijstelling verdwijnt, dan kunt u te maken krijgen met een 

hogere eigen bijdrage. Of kan een vergoeding of tegemoetkoming lager worden of zelfs helemaal 

vervallen. Let daarom goed op en verdiep u in uw persoonlijke financiële en fiscale situatie. 

Meer weten? 

Meer informatie vindt u op 

www.belastingdienst.nl/ouderentoeslag. 

Hier kunt u ook met een rekenhulp uitrekenen  

wat deze wijzigingen voor u persoonlijk  

kunnen betekenen.  

Meer informatie over uw persoonlijke situatie?  

Neem contact op met de Belastingdienst. 
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Collectieve Zorgverzekering – De mantelzorgmakelaar regelt het voor u 
 

Als mantelzorger hebt u het al druk genoeg. Als u KBO-lid bent of 

wordt en gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering van 

Zilveren Kruis, dan kunt u de mantelzorgmakelaar inschakelen. 

Deze neemt u veel extra zorg uit handen. 

 

De mantelzorg makelaar neemt veel regeltaken over op het gebied van zorg, welzijn en financiën. 

Dat scheelt een hoop gedoe, is een fijn idee en geeft u wat rust en ruimte. U kunt de 

mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorger bent maar ook als u mantelzorg ontvangt.  

Zilveren Kruis vergoed éénmalig tot maximaal 250 euro per persoon voor de dienstverlening van de 

mantelzorgmakelaar, voor de duur van de aanvullende verzekering. 

 

Met dit voorbeeld laten we zien dat het collectieve zorgverzekeringspakket van Zilveren Kruis en de 

Unie KBO met extra zorg en aandacht voor senioren is samengesteld. 

Wist u trouwens dat voor veel leden (28%), het collectief één van de belangrijkste redenen is om lid 

te zijn van de KBO? Dat bevestigt onze keuze voor het collectieve aanbod van Zilveren Kruis. 

 

NB: in het novembernummer van Nestor leest u meer over de collectieve zorgverzekering van Zilveren 

Kruis en de KBO. In het decembernummer komt een uitgebreide brochure. Houd het in de gaten! 

 

Nooit meer onzeker dankzij de tabletcoach 

Een tabletcoach is een KBO-lid met verstand van 

tablets, die het leuk vindt om andere senioren te 

helpen bij het nemen van de digitale drempel. Iets 

voor u? Meer dan 80 coaches zijn al actief.  

Neem nu het echtpaar met hun zoon in Canada. Ze 

gebruiken Skype om te communiceren, heel belangrijk 

voor de bruiloft van hun zoon. Een halve dag voor die 

bruiloft krijgen ze problemen met hun iPad en ook 

nog eens met hun laptop. Gelukkig kunnen ze de KBO-

tabletcoach op vrijdagavond nog bellen. Probleem 

snel opgelost: ze kunnen de bruiloft toch nog volgen.  

Het is een van de voorbeelden die een KBO-Tabletcoach mee kan maken. Onmisbaar en van grote 

waarde voor deze mensen op het juiste moment. De meer dan 80 KBO-tabletcoaches staan allemaal 

op de website www.kbotablet.nl. Makkelijk gerangschikt op provincie en dus snel op te zoeken.  

Schat aan informatie 

Met een tablet gaat er een nieuwe wereld voor mensen open. Het wordt veel makkelijker om contact 

te houden met kinderen en kleinkinderen. Online zijn geeft bovendien een schat aan informatie, 

bijvoorbeeld over de natuur, verzamelingen en andere hobby’s. Maar online komen is een hele stap 
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voor mensen die geen kaas hebben gegeten van computers. Terug kunnen vallen op hulp is dan van 

groot belang. Daarvoor is er de KBO-tabletcoach. 

Het plezier en het gemak wat mensen kunnen beleven aan een tablet wordt goed verwoord door een 

KBO-tabletcoach die ooit zei: “De tablet is eigenlijk als een nieuwe auto. Je hoeft niet te weten welke 

techniek er onder de motorkap zit. Gewoon instappen en met een beetje hulp brengt hij je overal.” 

Geef u op! 

Hebt u zelf interesse hebben om als KBO-tabletcoach aan de slag te gaan om andere senioren 

wegwijs te maken op de tablet? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar ipad@uniekbo.nl  

• Op de website van de Unie KBO leest u aan welke vaardigheden een tabletcoach moet 

voldoen. 

 

 

 

Levenszin van ouderen: benieuwd naar uw verhaal 
 

De Unie KBO wil met u in gesprek gaan over de levenszin van 

ouderen. Zijn ouderen gelukkig? Ervaren ze zin in het leven? Of 

zijn ze er ‘wel klaar mee’?  

Oud zijn heeft vaak een negatieve lading. Gebrekkig, eenzaam, 

zorgbehoevend, kostenpost, afhankelijk… En dat terwijl 

onderzoeken aantonen dat ouderen juist gelukkig zijn!  

 

De gevolgen van negatieve beeldvorming verontrusten de Unie KBO. Wij ervaren dat veel vitale 

senioren opzien tegen het ouder worden. Dat betekent immers afhankelijk, niet actief en ziekelijk. In 

zo’n leven hebben en zien zij geen zin. Spreekt daarom ‘voltooid leven’ in de zin van ‘klaar met leven’ 

voor veel mensen tot de verbeelding? Dit lijkt te raken aan de angst of weerzin tegen oud zijn. 

Weerzin tegen ouder worden ? Nee, weer zín in ouder worden! 

De Unie KBO wil in plaats van weerzin tegen ouder worden juist het gevoel van zin in ouder worden 

versterken. Daarom roepen wij u op om met elkaar in gesprek te gaan over ouderdom, geluk en 

zingeving. Samen met kaderleden, deskundigen op het gebied van zingevingsvraagstukken en de 

Unie KBO. Wij trekken graag het land in om met u in gesprek te gaan. Helpt u ons mee om de zín in 

ouderdom te versterken?  

 

Deel uw verhaal met ons 

• Voelt u wel wat voor zo’n gesprek in 2016 en bent u benieuwd wat de Unie KBO daarin te 

bieden heeft? Stuurt u dan een mail naar Agnes van Balkom, avbalkom@uniekbo.nl. 
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Doet u mee met de studiedag ‘Afscheid vieren, hoe doe je dat’? 

Unie KBO en KBO Limburg organiseren op 3 november een 

studiedag over ‘afscheid vieren, (hoe) doe je dat?’ We roepen u 

op om u ook aan te melden.  

De dag richt zich op senioren die meer willen weten over de wijze 

waarop we in deze tijd goed afscheid kunnen nemen.  

Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom. 

 

Veel ouderen zoeken naar een eigen vorm van afscheid vieren. In de Nestor van november staan 

verhalen van lezers over dit onderwerp. Op de studiedag gaan we ons verder verdiepen en kunt u uw 

vragen en verhalen delen. De bijeenkomst is voor iedereen met interesse toegankelijk.  

Wat is het programma?  

Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies in Nijmegen behandelt de veelheid aan rond sterven, 

rouwen en begrafeniscultuur. Daarna bespreekt de bekende trainer/coach Ton Overtoom 

afscheidsrituelen en symbolen vanuit de praktijk.  

 

In de middag is er een workshop. Daarin brengt u de inzichten van de ochtend en uw eigen 

ervaringen dichter bij elkaar. 

Datum, plaats en tijd  

3 november, ’s-Hertogenbosch, 10.00 - 15.45 uur.  

Kosten  

€ 15 (kosten lunch)  

Meer informatie en aanmelding  

Neemt u contact op met Agnes van Balkom via avbalkom@uniekbo.nl of telefoon: 073 – 6 1234 75.  

 


