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voorwoord

Positief. Eind 2011 zijn we een nieuwe beleids
richting ingeslagen. Daaruit kwamen een basis
pakket – met de focus op belangenbe hartiging 
– en het zogenaamde “cafetariamodel” voort. 
Dat heeft nu vorm en inhoud gekregen. 
Flexibiliteit in communicatie en samenwerking 
staan daarbij centraal. Onze kracht ligt immers 
in de basis. De rol van de provinciale bonden is 
duidelijker geworden. Hieraan lag de gedachte 
van decentralisatie ten grondslag. Dit betekent 
in de praktijk dat er meer verantwoordelijk
heden bij de bonden en de afdelingen komen 
te liggen. De Unie KBO concentreert zich op 
haar kerntaken en ook dat gaat voortvarend. 
Landelijke belangenbehartiging; faciliteren en 
dienstverlening naar de provinciale bonden; 
handhaven van Nestor, een belangrijk com
municatiemiddel en het coördineren en facili
teren van het vrijwilligerswerk. 

Terugkijkend zien we ook de manier waarop de 
Unie KBO steeds in het nieuws kwam als een 
hoogtepunt. Er was veel positieve publiciteit. 
Ook de samenwerking met de bonden, op 
gelijkwaardig niveau, zie ik als een hoogtepunt. 
Het lobbywerk ervaren we als positief. Bij de 
politiek, het bedrijfsleven en elders: er wordt 
naar ons geluisterd, we worden gezien als een 
serieuze en volwaardige partner. Je kunt niet 
gemakkelijk aantonen wat een en ander, zeker 
op korte termijn, oplevert. Maar het feit dat  
andere partijen open staan voor onze ideeën 
en luisteren naar wat we te zeggen hebben,  
ervaar ik als winst. Deze manier van werken 
gaan we in de toekomst zeker doorzetten. 

Dat doen we ook in samenwerking binnen de 
CSO met onze partners van PCOB, NOOM en 
NVOG. Samen vertegenwoordigen we 600.000 

mensen, samen versterken we ook onze argu
menten. Het zal duidelijk zijn: we gaan door 
op de ingeslagen weg. En voor het werken aan 
die kerntaken gaan we nog meer mensen vrij 
maken. En dat werkt stimulerend naar al onze 
mensen, of dat nu de leden, de beroepskrach
ten of de vrijwilligers zijn. 

Tot slot hopen we dat de gesprekken met KBO
Brabant op termijn zullen leiden tot een terug
keer van Brabant binnen de Unie KBO. Er wordt 
met elkaar gesproken op een constructieve 
manier, met respect voor elkaars standpunten.

We zijn op de goede weg. Dat heeft tijd, 
energie en offers gekost, maar we mogen nu 
positief vooruit kijken! 

Hans muis voorzitter Unie KBO

In het voorwoord van het Jaarverslag van 2011 om schreef ik het voorgaande jaar als 
“turbulent”. Dat woord hoef ik dit keer niet te gebruiken. Niet dat het een rustig jaar  
is geweest. Integendeel. Maar bij alle energie en activiteit schieten mij nu woorden  
als “positief”, “voortvarendheid” en “optimisme” te binnen.

‘ positief, voortvarendheid  
en optimisme'
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wie zijn wij

Het landelijk bureau van de Unie KBO behartigt 
de belangen van senioren op nationaal niveau. 
Haar medewerkers lobbyen bij de beleids
bepalers, ministeries en politici in Den Haag 
en laten daar de stem van de senior horen. 
Daarnaast werkt de Unie KBO samen met 
strategische partners, zet projecten op en zoekt 
en vindt vaak de media, waar ze zich weet te 
profileren als stem van de senioren. Er wordt 
nauw samengewerkt met de bonden, waarbij 
luisteren en elkaar aanvullen onontbeerlijk 
zijn. Verder coördineert het landelijk bureau 
de opleidingen van de vrijwillige ouderen

adviseurs en coördineert het de werkzaam  
 heden van de belastinginvullers. 

Leden kunnen bij het landelijk bureau terecht 
voor vragen én antwoorden op velerlei gebied. 
Over de (veranderende) wetgeving; over zin
geving en persoonlijke levensvragen; over 
misstanden in de zorg; over de ontwikkelingen  
bij het openbaar vervoer en nog veel meer.  
De juristen en servicetelefoon beantwoordden 
afgelopen jaar meer dan 15.000 vragen.  
De leden worden via diverse kanalen geïnfor
meerd over de actuele zaken. Via website, di  gitale 
Nieuwsbrieven, de Wegwijzer, sociale media als 
Facebook en Twitter en natuurlijk Nestor, het 
ledenmagazine dat tien keer per jaar verschijnt. 

In 2012 hebben het Bestuur en de Ledenraad  
van de Unie KBO het proces voortgezet dat ze  
na het aantreden van het nieuwe bestuur in 2011 
gestart zijn. De Unie KBO is gaan werken volgens 

een decentraal model, waarin de activiteiten 
zoveel mogelijk door afdelingen en provincies 
uitgevoerd worden. Tenzij uitvoering van 
activiteiten door de Unie KBO van toe ge voegde 
waarde is voor de gehele organisatie. Kern 
hiervan is een vrijwilligers organisatie waarin 
vrijwilligers een belangrijke rol hebben en  
daar waar mogelijk bijdragen aan lobby
trajecten. De Ledenraad heeft vastgesteld 
welke activiteiten de Unie KBO voor de bonden 
uit voert. Criteria bij deze vaststelling waren: 
ondeelbaarheid, efficiency en kwaliteits
verbetering. Deze omslag wordt zichtbaar  
in het werkplan en de begroting van 2013.  
In 2012 werden nieuwe statuten en een nieuw 
algemeen reglement vastgesteld. 

De Unie KBO kent vanaf 2012 twee bestuurs
lagen: de Ledenraad en het Bestuur. Deze 
wijziging heeft als doel de organisatie ook 
bestuurlijk meer wendbaar te maken. >  

De Unie KBO is het overkoepelende orgaan van elf provinciale KBO’s. De voorzitters van 
deze KBO’s vormen samen met een tweede bestuurslid de Ledenraad van de Unie KBO.  
De provinciale KBO’s worden gefaciliteerd door de Unie KBO. De bonden ondersteunen  
de meer dan 500 lokale afdelingen. De leden ontmoeten elkaar bij de talrijke activiteiten 
van hun afdelingen. 

de unie kbo is meT  
na  genoeg 200.000  
leden de grooTsTe 
senioren organi saTie 
van nederland. 
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De Ledenraad is kleiner dan de vroegere  
Unieraad en komt vier keer per jaar bij  
elkaar. Terugkijkend op 2012 blijkt dat deze 
werkwijze de betrokkenheid van de bonden 
bij de Unie KBO vergroot. Frequente be
zoeken van het bestuur van de Unie KBO aan 
de algemene ledenvergaderingen van de 
provinciale KBO’s hebben daarbij zeker toe 
bijgedragen.

De gesprekken tussen de Unie KBO en  
KBOBrabant zijn in 2012 voortgezet.  
Deze gesprekken hebben in het najaar  
geleid tot een “Letter of Understanding”,  
een eerste stap naar een volledige terugkeer 
van KBOBrabant binnen de Unie KBO. Beide 
partijen hechten aan een goed verloop van 
een integratieproces waarbij zorgvuldigheid 
vereist is. De voorzitter van KBOBrabant was 
in december 2012 voor het eerst als toe
hoorder aanwezig bij de Ledenraad van de 
Unie KBO. 

sinds HeT verTrek van de direCTeur  
in HeT najaar van 2011 Hebben de Heer 
arnTz, besTuurlijk gedelegeerde, 
en de Heer zoglmann, operaTioneel 
manager, gezamenlijk HeT bureau 
aangesTuurd. in 2012 werd de re
organisaTie, die in 2011 ingezeT werd, 
afgerond. van enkele medewerkers is 
afsCHeid genomen. eind 2012 werd een 
nieuwe direCTeur benoemd, manon 
vanderkaa. in maarT 2013 is zij Haar 
werkzaamHeden begonnen.
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De Unie KBO is in 2012 wederom zeer actief geweest op het vlak van 
belangenbehartiging. Zo werd met alle relevante politieke partijen 
regelmatig overleg gevoerd. Bestuurders, vrijwilligers en beleidsadviseurs 
hadden regelmatig overleg met bewindslieden, ministeries en Tweede 
Kamerfracties. En met andere organisaties die actief zijn op het gebied van 
ouderenbeleid, zoals verzekeraars, de apothekersbranche, de Nederlandse 
Spoorwegen en meer. De communicatiemedewerkers speelden een 
belangrijke rol in de contacten met de media en bij het opstellen van 
documenten, persberichten en ingezonden brieven. Zo wist de Unie KBO 
keer op keer de nationale pers te bereiken. De samenwerking met andere 
ouderenbonden is verder geïntensiveerd. Dit gebeurt veelal binnen de CSO, 
de overkoepeling van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG.

landelijke  
belangen
behartiging

overziCHT van aCTiviTeiTen 
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gezondheid 
en zorg

seniorvriendelijke ziekenHuizen In 2012 is de Unie KBO gestart 
met het project “Seniorvriendelijke Ziekenhuizen”, dat vier jaar gaat duren. Wat werd er 
in het eerste jaar bereikt? Er werden interviews met ouderen afgenomen, er werd een 
focusgroep van mantelzorgers opgericht, er werd een vragenlijst opgesteld waarmee 
de kwaliteitscriteria vanuit ouderenperspectief in beeld gebracht worden en er werden 
voorbereidingen getroffen om seniorscouts te trainen. Een keurmerk staat in de steigers.

beTer zien Op 2 oktober was er bij de KBOafdeling Apeldoorn een 
themabijeenkomst “Beter Zien” in aanwezigheid van prinses Margriet. In overleg met 
oogartsen en optometristen werd besproken hoe vermijdbare oogaandoeningen in 
Nederland zijn terug te dringen. >

meer bewegen Er werd gestart met 
het project “Meer Bewegen”, waarvoor de 
medewerking van Olga Commandeur werd 
gevraagd en gekregen. Naar zorgverleners 
zijn brochures gestuurd en er zijn, samen met 
Olga Commandeur, themabijeenkomsten 
georganiseerd.
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mediCijnonderzoek Veel aandacht kreeg het grote medicijnonderzoek. 
Er was overleg met apothekers en de medewerkers van de servicetelefoon bezochten 
diverse apothekers. Bij de Landelijke Huisartsenvereniging heeft de Unie KBO het belang 
van medicatiebeoordeling toegelicht. 

verHoging sCreeningsleefTijd borsTkanker Tijdens 
de raadpleging “Verhoging screeningsleeftijd borstkanker”, werd getracht het proces te 
heropenen en aan te spannen. Er is een advies naar de Gezondheidsraad uitgebracht.

onderzoek In 2012 is een aanzet gegeven voor een onderzoek door het 
Ministerie naar de implementatie van artikel 5a preventieve ouderenzorg van de Wet 
Publieke Gezondheid bij Nederlandse gemeenten. 

Het gezondheidsonderzoek onder KBOleden heeft veel reacties opgeleverd.  
De conclusie: senioren blijken behoefte te hebben aan informatie over voeding.  
Hiervoor zijn de eerste stappen gezet. Er heeft in 2012 een congres plaatsgevonden 
waaraan afgevaardigden uit de levensmiddelenindustrie en het CSO deelnamen. 
De Unie KBO voerde gesprekken met diverse politieke partijen en in CSOverband is  
er een verkiezingsdebat georganiseerd. 

naasT diT alles werd  
ook HeT projeCT “gezond  
ouder worden en blijven” 
georganiseerd.

Senioren blijken behoefte te hebben 
aan informatie over voeding
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veranderingen in de awbz/wmo Om meer greep te krijgen op  
de ervaringen van de achterban met de Wmo is er in 2012 een meldpunt gestart.  
Er is in een netwerk van vrijwilligers, dat lokaal actief is op dit vlak, geïnvesteerd.  
Vanuit de binnengekomen ervaringen is in november de folder “WmoWijzer” ontwikkeld. 
Deze folder is onder alle afdelingen verspreid en de tekst is gepubliceerd in Nestor.  
Vier provinciale bonden hebben gebruik gemaakt van het aanbod om zich door de  
Unie KBO te laten informeren over de veranderingen binnen de Wmo.

lokale kraCHT De transitie AWBZ naar Wmo en de effecten daarvan vragen om 
meer inzet op lokale belangenbehartiging. Via “lokale kracht” en “Ouderen voor ouderen” 
is ingezet op het stimuleren van lokale betrokkenheid. De film “Ouderen voor ouderen” 
bracht inspirerende voorbeelden in beeld van de lokale kracht van ouderen en bleek een 
uitstekend instrument om bewustwording te stimuleren. 

ouderenmisHandeling De overheid heeft in 2011 een start gemaakt met 
het programma “Ouderen in veilige handen”. De Unie KBO heeft in Den Haag gelobbyd 
voor een grotere betrokkenheid van de ouderenorganisaties hierbij. Dit heeft geresulteerd 
in een nauwe samenwerking binnen het project, waarbij alle ouderenorganisaties 
betrokken zijn. In 2012 is de campagne ontwikkeld die ouderen bewust wil maken 
van deze thematiek, zodat zij eerder signalen herkennen. Er zijn een viertal regionale 
bijeenkomsten gehouden om meer bekendheid en draagvlak te creëren rond de 
campagne. Deze campagne wordt in 2013 en 2014 verder uitgerold. >

welzijn en  
welbevinden
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zorg rondom HeT levenseinde In 2012 zijn er twee gesprekken 
geweest met het ministerie van VWS over de wijze waarop ouderen geïnformeerd 
kunnen worden over het onderwerp “levenseinde”. De ouderenbonden hebben 
hierbij het ministerie geadviseerd inzake de informatie op hun eigen website. Om 
het gesprek tussen ouderen en hun huisarts te ondersteunen is vanuit een breed 
samenwerkingsverband de brochure “Spreek op tijd over uw levenseinde” ontwikkeld, 
die vervolgens door de landelijke artsenfederatie KNMG is uitgebracht. 
Als reactie op de actualiteit rond “Voltooid leven” is in 2013 de coalitie “Van betekenis 
tot het einde” opgericht. De Unie KBO en de PCOB hebben aan de wieg gestaan van 
deze coalitie en Agora (landelijk bureau voor de netwerken palliatieve zorg) heeft 
hierbij het voortouw genomen. Insteek van de coalitie is bewustwording en ruimte 
voor het onderwerp levenseinde. 

In 2012 heeft het onderwerp “wilsbeschikking” een belangrijke positie op de agenda 
ingenomen. Er is een manifest uitgebracht waarbij zich vijf organisaties hebben 
aangesloten. 
De Unie KBO heeft meegedaan met een onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF 
over de (informatie)wensen van ouderen rond het thema wilsbeschikking. Bovendien is 
de Unie KBO betrokken bij een initiatief van enkele organisaties rond het breed 
toegankelijk maken van de niet reanimeer penning.

Dat het onderwerp “levenseinde” onder de achterban leeft bleek dit jaar uit de resulta
ten van het project “Voltooid leven in gesprek”. In NoordHolland, Overijssel, Gelderland 
en Zeeland zijn circa 30 gespreksbijeenkomsten georganiseerd, die vanuit dit project 
werden begeleid. 
 
welbevinden “levenSvragen en ouderen” Vanwege de 
betrokkenheid van de provinciale KBO’s op het spirituele leven van ouderen, wordt er 
voortdurend ingezet op het onderwerp levensvragen. De Unie KBO is aangesloten bij 
het expertisenetwerk “Levensvragen en ouderen” van Vilans. Van daaruit werkt de Unie 
KBO samen met de PCOB aan het beter omgaan met levensvragen door de vrijwillige 
ouderenadviseurs. In 2012 zijn daarvoor vier cursusdagen gegeven. 

blijf in ConTaCT In de week van de 
eenzaamheid bleek wederom de “vergeet-
me-niet-actie” van de Unie KBO populair:  
37 afdelingen deden mee.

“OMGAAN MET VErLIES” In 2012 is 
gewerkt aan het landelijk uitrollen van het 
Limburgse project “Omgaan met verlies”. Er is 
gewerkt aan draagvlak bij provinciale bonden 
en er is een project aanvraag ontwikkeld 
binnen het fondsenprogramma “Vitaliteit 
ontmoet kwetsbaarheid”.

“HOE BEHAP JE DE WErELD?” Samen 
met Loesje zijn inspirerende bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij jongeren en ouderen 
elkaar ontmoet hebben om “plannen voor de 
wereld” te maken. Resultaat is het boek “Hoe 
behap je de wereld”. Een mooi visitekaartje 
als het gaat om intergenerationele projecten! 

er is in samenwerking meT  
HeT seniorenpasToraaT 
uTreCHT een onTmoeTings
dag georganiseerd voor 
pro vin Ciale besTuursleden. 
'Hoe geef je de “k” vorm' was 
de CenTrale vraag. resulTaaT 
was een uiTwisseling van 
goede ideeën.
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inkomen  
en pensioen

Ook in 2012 is in opdracht van de Unie KBO en de andere CSOpartners, het jaarlijkse 
NIBUDkoopkrachtonderzoek uitgevoerd naar de effecten van de begrotingen zoals 
gepresenteerd op Prinsjesdag. Dit rapport laat zien dat ouderen er 4 % op achteruit 
gaan in 2013, terwijl de koopkracht van werkende Nederlanders gemiddeld met 0,75% 
gaat dalen. Dit rapport is in het najaar gebruikt in de landelijke lobby voor het behoud 
van koopkracht.

In deze NIBUDcijfers waren de bezuinigingen in de zorg nog niet meegenomen.  
De Unie KBO heeft daarom in december aan onderzoeksbureau Nyfer gevraagd ook deze 
kosten te berekenen. Parallel daaraan heeft de Unie KBO via haar website haar leden 
gevraagd welke concrete gevolgen zij ondervonden van alle bezuinigingsmaatregelen. 
In januari 2013 zijn de resultaten gepresenteerd in een uitzending van Omroep MAX. >

in mei 2012 HeefT de unie kbo in Csoverband 
bezwaar aangeTekend Tegen HeT plan voor 
HeT Heffen van een eigen bijdrage van 9 euro 
voor mediCijnen. deze bijdrage zou een forse 
aanTasTing van de koopkraCHT van ouderen 
beTekenen. mede door deze aCTie van de 
ouderenbonden HeefT de overHeid diT plan  
nieT doorgezeT.
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Werkgevers en werknemersorganisaties hebben in 2011 afspraken gemaakt over het 
toekomstige pensioenstelsel (Pensioenakkoord), waarbij een groot deel van de afspraken 
nog nader moest worden uitgewerkt. Pensioendeskundigen van de Unie KBO hebben in 
werkgroepen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de 
uitwerking van dit Pensioenakkoord. Deze lobby duurt in 2013 voort. 

In januari 2012 keurde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Koser Kaya en Blok goed 
over medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsen. De Unie KBO heeft in 
de voorbereiding nauw overleg gevoerd met de opstellers van dit wetsvoorstel, de 
Kamerleden Koser Kaya en Blok. De standpunten van de Unie KBO zijn in het wetsvoorstel 
overgenomen. Dit wetsvoorstel werd aangehouden in afwachting van een nieuw wets
voorstel door het kabinet. De Unie KBO heeft in CSOverband gereageerd op het nieuwe 
voorstel dat later in het jaar verscheen en er opnieuw op aangedrongen dat de uitgangs
punten van het voorstel Koser Kaya en Blok in de nieuwe wet opgenomen zouden worden. 
Dit traject loopt nog en heeft de volle aandacht van de Unie KBO. 

de unie kbo HeefT in Cso
verband de negaTieve 
gevolgen van de verHoging 
van de aowleefTijd aan
gekaarT. de maaTregel 
leidT ToT inkomensverlies 
bij vuTTers, mensen meT 
een prepensioen, mensen 
die op Hun 65e sTopTen meT 
werken, maar soms nog 
lang moesTen waCHTen 
voordaT zij daadwerkelijk 
aow gingen onTvangen. 
in de Tweede HelfT van HeT 
jaar beslooT de overHeid 
n.a.v. de proTesTen ToT een 
CompensaTieregeling. mede 
n.a.v. opmerkingen van 
de ouderenorganisaTies 
zegde de overHeid Toe om 
de voorsCHoTregeling in 
sTand Te Houden ToT er 
duidelijkHeid was over de 
CompensaTie. 
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wonen en  
woonomgeving

ouderenHuisvesTing De overheid ging in 2012 door met de 
voorbereiding van een “actieplan ouderenhuisvesting”. De Unie KBO bleef in CSO
verband wijzen op het feit dat er jaarlijks 40.000 extra geschikte woningen voor  
ouderen en mensen met een handicap nodig zijn. 

sCHeiden van wonen en zorg Begin 2012 heeft het NIBUD in 
opdracht van de Unie KBO het onderzoek “Scheiden van Wonen en Zorg” uitgevoerd. 
Het rapport toont aan dat versneld invoeren van het scheiden van wonen en zorg 
binnen de ouderenzorg tot een financiële ramp leidt. Dit onderzoek is onder veel 
aandacht van de pers aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Scheiden van wonen en zorg is er op gericht dat bewoners van verzorgings en 
verpleeghuizen meer keuzevrijheid krijgen en dat de diversiteit in wonen wordt 
vergroot. Bij scheiden wonen en zorg ontstaat de situatie waarin wonen en zorg apart 
gefinancierd wordt. Wonen wordt door de bewoner betaald via huur of koop. Het beleid 
is nog niet ingevuld. De komende periode moet een aantal randvoorwaarden worden 
uitgewerkt. De Unie KBO wil invloed uitoefenen op het beleid. Daarvoor hebben wij 
input geleverd over het actieplan Ouderenhuisvesting. Tevens zijn wij gesprekspartner 
van de Ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken. Het genoemde rapport “Scheiden 
van Wonen en Zorg” is tijdens een debat in de Tweede Kamer aan de orde gekomen.  
De Unie KBO heeft hierover overleg gevoerd met diverse politieke partijen. Als ludieke 
actie werden daarbij vogelhuisjes met twee openingen aangeboden. Het scheiden van 
Wonen en Zorg blijft een belangrijk onderwerp, zeker ook in relatie tot het kwantitatieve 
en kwalitatieve aanbod van ouderenwoningen. Vandaar ook dat de Unie KBO partici
peert in Woonkeur en inbreng heeft in het college van deskundigen. >

jaarlijks zijn er 40.000 exTra 
gesCHikTe woningen voor 
ouderen en mensen meT een 
HandiCap nodig. 
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woonomgeving en verkeersveiligHeid
Ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. De Nederlandse 
samenleving is daar niet goed op ingericht. Met name de meest kwetsbare en oudste 
ouderen hebben moeite om te participeren, door de problemen die zij “onderweg” tegen 
komen. De KBO wil ouderen op weg “helpen” en wil dat in het (verkeersveiligheids) beleid 
rekening gehouden wordt met ouderen. In het verkeersveiligheidsbeleid is de inbreng  
van de Unie KBO inmiddels opgenomen. De Unie KBO is gesprekspartner in het overleg 
met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het bijzonder wordt rekening gehouden 
met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals oudere fietsers en voetgangers. Maar ook wordt 
in het beleid ingezoomd op brommobielen en scoot mobielen. De verplichte keuring van 
automobilisten wordt, zoals gewenst door de Unie KBO, verhoogd naar 75 jaar.

Toegankelijke en seniorvriendelijke samenleving
Om te kunnen participeren in de samenleving lopen ouderen tegen verschillende 
problemen aan. Zo wordt er te weinig oudervriendelijk gebouwd voor ouderen,  
lopen ouderen meer dan anderen de kans slachtoffer te worden van criminaliteit  
(o.a. de babbeltruc) en komen zij problemen tegen in het betalingsverkeer en gebruik  
van techniek en de computer. In het overleg (veiligheid en toegankelijkheid betalings
verkeer) met de Nederlandsche Bank is de inbreng van de Unie KBO opgenomen. Van  
de onderwerpen die voor ouderen van belang zijn is bijvoorbeeld het veilig bankieren  
via internet verder onder de aandacht gebracht. Een voorlichtingscampagne “Phishing”  
is één van de resultaten hiervan.
In samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Unie KBO een 
eerste rondetafelconferentie georganiseerd waarin de ouderen centraal staan.  
Meerdere partijen (politie, slachtofferhulp, Ministerie van VWS) namen hieraan deel.

produCTen, arTikelen 
en aanpak CriminaliTeiT 
(babbelTruC) zijn verder 
verspreid, onder meer 
onder kboafdelingen. HeT 
THema woningovervallen is 
geagendeerd en opgenomen 
(en HeefT geleid ToT 
subsidieToekenning) in 
inTegrale veiligHeid.

De BaBBeltruc

oplichting aan De Deur. let op voor wie u open Doet!
inclusief Sticker  

met tips om te  

voorkomen dat u  

slachtoffer wordt van 

de Babbeltruc

Let op voor wie  
u open doet.
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Ouderen maken veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Veel ouderen zijn zelfs 
afhankelijk van openbaar vervoer als zij willen deelnemen aan de maatschappij. Zij zijn 
gebaat bij een goed toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoersysteem.  
Op landelijk niveau kan de Unie KBO invloed uitoefenen in overleg met het ministerie van 
I&M, in het LOCOV (overleg met NS) en het LCO (overleg over de OVchipkaart). Op lokaal 
niveau kan de KBO invloed uitoefenen bij provinciaal en gemeentelijk bestuur, in het 
rOCOV. In het beleid en de uitvoering van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer 
wordt rekening gehouden met de eisen van ouderen. Er wordt voorlichting gegeven op 
het gebied van de OVchipkaart, verbeteren van de werking, toegankelijkheid en begrijpe
lijkheid van het OVchipkaartsysteem. De papieren kaartjes en korting voor ouderen 
blijven gehandhaafd.

De Unie KBO is gesprekspartner in het overleg met de Ministeries van I&M en VWS en NS. 
Tijdens deze gesprekken worden door de Unie KBO diverse gevraagde en ongevraagde 
adviezen gegeven: www.locov.nl. De Unie KBO heeft in het klanttevredenheidsonder
zoek van NS de tevredenheidscijfers van de NS beoordeeld en vastgesteld. Deze cijfers 
vormen belangrijke input voor de Tweede Kamer in het beoordelen van de prestaties van 
NS. De Unie KBO participeert in diverse werkgroepen onder meer voor het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de (sanitaire) voorzieningen op de 
stations en in de trein.

( openbaar)  
vervoer
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CoördinaTie vrijwilligerswerk Alle 375 vrijwilligers die in de 
afgelopen jaren door de Unie KBO zijn getraind of werkzaam zijn in werkgroepen en 
commissies zijn in kaart gebracht. De provinciale bonden hebben nu een compleet 
overzicht van alle vrijwilligers. Gezamenlijk met de provinciale coördinatoren van 
het vrijwilligersnetwerk werd de samenwerking rondom het vrijwilligersnetwerk 
beschreven en is een aanzet gemaakt voor het vrijwilligersbeleid. De profielen voor de 
commissieleden zijn opgesteld. In het tweede kwartaal van 2012 vonden twee landelijke 
bijeenkomsten plaats met de provinciale coördinatoren van het vrijwilligersnetwerk. 
Daarbij werden deze documenten en de vorm van het adressenbestand besproken en 
vastgesteld. >

relatiebeheer 
en vrijwillige 
ouderen
advisering
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inTegrale veiligHeid in en om Huis Er zijn 20 groeps
voorlichters en 15 huisbezoekers opgeleid om voorlichting en advies te geven over 
preventie op het gebied van de babbeltruc, brand, inbraak en vallen in en om huis. 
Deze vrijwilligers hebben een extra ochtend uitleg gekregen over allerlei technische 
onderwerpen en voelen zich nu goed getraind om aan de slag te gaan. Het eerste 
huisbezoek heeft in 2012 plaatsgevonden; een verslag met foto’s werd in Nestor 
geplaatst. De projectleider heeft op een lokale televisieomroep een interview over 
integrale veiligheid gegeven waarin werd ingezoomd op de babbeltruc. Dit interview 
wordt gebruikt als introductie op de website van de Unie KBO. Bovendien is in het 
kader van dit project een bezoek gebracht aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Een subsidieaanvraag werd gehonoreerd. Het project werd uitgebreid met het thema 
“Preventie op woningovervallen”. Met verschillende partijen voerden we een ronde
tafeloverleg over veiligheid.

CafeTariamodel In 2012 werd ook de eerste “cafetariavraag” door de  
Unie KBO ingevuld. Dat gebeurde in Zeeland, waar de provinciale bond de actie 
“Leden werven met een plan” startte. Tijdens de workshop werd de intentie 
uitgesproken om te werken naar een jaarlijkse ledenwinst die gelijke tred houdt  
met de toename van het aantal 65plussers in de komende jaren, namelijk 3%.

Coördineren en faCili   Teren 
voa De website www.ouderenadvisering.nl 
is voorzien van actuele informatie en heeft 
enkele technische verbeteringen ondergaan. 
Persoonlijke ge gevens worden nu nog beter 
gewaarborgd. Daarnaast is de website voorzien 
van actuele informatie. Er werden drie 
nieuwsbrieven ouderenadvisering verstuurd; 
dit gebeurde voor het eerst in digitale vorm. 
Samen met twee provinciale kwartiermakers 
werden er twee landelijke bijeenkomsten 
tussen de bonden en samenwerkingspartners 
georganiseerd.
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vrijwilligersmanagemenT voor ouderen
organisaTies KBObestuurders hebben deelgenomen aan driedaagse 
cursussen over vrijwilligersmanagement. Tijdens deze cursussen werden kennis en 
inzicht over vrijwilligersbeleid gedeeld. Er werden handvatten gegeven voor het 
opzetten van een plan om vrijwilligers te werven en te begeleiden. Het gaat niet 
alleen om het werven van vrijwilligers voor de KBO, maar ook om het voeren van 
selectiegesprekken en het maken van een inwerkplan. Mensen die vooraf de juiste 
informatie ontvangen en die goed begeleid worden, kunnen meer betekenen voor 
de KBO. De deelnemers aan deze cursussen hebben veel ideeën opgedaan over 
leidinggeven aan vrijwilligers. 

ruim baan voor jonge senioren Het is een uitdaging voor de Unie 
KBO om jongere senioren bij de organisatie te betrekken. Tijdens de twee studiedagen 
“ruim baan voor jonge senioren” werd uitgebreid gesproken over het imago van de KBO. 
Diverse foto’s werden bekeken met daarbij de vraag: “Zouden jongere senioren hier bij 
willen horen?” Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat er veel moet gebeuren om 
jonge senioren geïnteresseerd te krijgen in de activiteiten van de lokale KBO. In 2013 
zullen de deelnemers deze discussie ook voeren binnen hun eigen provinciale bond. 

De Unie KBO merkt dat een nieuwe generatie senioren ook anders omgaat met 
vrijwilligerswerk. Zij zijn maatschappelijk betrokken en willen zich graag inzetten  
voor kwetsbare ouderen. Maar zij vragen hierbij ruimte om dit op een eigen manier  
in te vullen, iets wat de Unie KBO graag wil faciliteren.

doCenTen ouderenadvisering In 2012 hebben de Unie KBO, PCOB 
en ANBO wederom samengewerkt aan een gezamenlijke opleiding van nieuwe docenten 
ouderenadvisering. De docenten verzorgen in hun provincies de cursussen om nieuwe 
vrijwillige ouderenadviseurs op te leiden. Een aantal docenten ouderenadvisering heeft 
zich verder gespecialiseerd op het onderwerp “omgaan met levensvragen”. 

kaderbeleid

uiTwisseling kaderbeleid 
Iedere provinciale KBO-bond legt eigen 
accenten op activiteiten voor het kader 
van de KBO. Tijdens de bijeenkomsten 
van coördinatoren kaderbeleid worden de 
ervaringen met elkaar gedeeld. Er vindt 
uitwisseling van ervaringen tussen KBO-
bonden plaats. Goede voorbeelden worden 
overgenomen door andere bonden. Ook 
hebben leden van de unieadviescommissie 
“Kaderbeleid” diverse commissies en 
werkgroepen in de provincies bezocht met  
als doel hun ervaringen met elkaar uit te 
wisselen. Uitkomsten van deze gesprekken 
zijn gebruikt bij het maken van plannen voor 
kaderbeleid. 
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Het magazine Nestor heeft in 2012 een grote ontwikkeling doorgemaakt.  
De grootste verandering was de restyling van het blad, in samenspraak met  
de leden van ons lezerspanel en Senefelder Misset die sinds 2012 weer onze  
partner is voor de opmaak, het drukken en de advertentieverkoop.

 
De restyling van Nestor is voornamelijk bedoeld om ook de nieuwe generaties  
senioren meer aan te spreken. Uiteraard zonder de oude trouwe lezersgroep uit het  
oog te verliezen. 

Belangenbehartiging is de kerntaak van de Unie KBO en vormt in de nieuwe Nestor dan 
ook het hart van het blad. Daarnaast zet het magazine in op verbinding, door het bieden 
van persoonlijke verhalen, inspirerende voorbeelden en leuke artikelen over fietsen, 
wandelen, uitjes, enzovoort. 
Voor de puzzelrubriek is een Bel & Winformule gezocht, die goed aanslaat. 
In oktober verscheen de eerste Nieuwe Nestor. De nieuwe formule van Nestor is zeer 
goed ontvangen door de lezers. Uit de vele positieve reacties blijkt dat verjonging en 
verfrissing is ingezet, zonder de vertrouwde nestgeur te verliezen.

De Unie KBO moet  ook via Nestor gezaghebbend worden, dé autoriteit op het 
gebied van senioren. Daarom zijn in 2012 meerdere onderzoeken verschenen, die 
speciaal voor de Unie KBO/Nestor zijn verricht. Zoals het Grote Medicijnonderzoek, het 
Mobieltjesonderzoek en het onderzoek Hoe (on)gezond zijn wij? Dit soort onderzoeken 
zorgt voor erg veel publiciteit en discussie. Het Medicijnonderzoek leidde zelfs tot 
Kamervragen.

de nieuwe  
nestor

Ter gelegenHeid van HeT 
60jarig besTaan van de 
unie kbo versCHeen in mei 
2012 een speCiale feesT
ediTie van nesTor. in 2012 
was ook voor HeT eersT 
een nesTor van HeT jaar
verkiezing, waar lezers 
massaal op reageerden. 
jan slagTer werd meT 
groTe voorsprong de  
winnaar. koningin beaTrix 
was Tweede. ook deze  
verkiezing zorgde voor 
veel (graTis) posiTieve  
publiCiTeiT.
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belasTingserviCe De belastingservice is misschien wel de bekendste service 
die de KBO aan haar leden biedt. Dit project wordt landelijk gecoördineerd en uitgevoerd 
door twaalf provinciale steunpunten. De Unie KBO werft nieuwe belastinginvullers 
en verzorgt de logistiek rondom de jaarlijkse cursussen voor de belastinginvullers, 
voor het invullen van de belastingpapieren bij mensen thuis. De belastingservice 
heeft ook nog een positieve nevenfunctie: deze thuisservice zorgt ervoor dat 
senioren uit hun isolement komen. Daarbij zien onze invullers welke uitwerkingen 
de overheidsmaatregelen in de praktijk hebben. De Unie KBO zit regelmatig met de 
belastingdienst rond de tafel om de veranderingen te bespreken en om mee te denken. 
Het belang van haar achterban staat daarbij steeds centraal. Uiteraard blijf de Unie 
KBO dicht bij de bron en wordt er contact onderhouden met de achterban over alle 
vernieuwingen en veranderingen op belastinggebied. Meest in het oog springend 
was de verdere digitalisering van de belastingaangifte. Onze vrijwilligers zijn ook op 
dit punt bijgeschoold en zijn helemaal up to date. Het afgelopen jaar verzorgden de 
ouderenbonden 123.154 aangiften inkomstenbelasting, die zijn ingevuld door ruim 
2.700 invullers. Nieuw zijn de toeslagen die ook worden afgewerkt. In 2012, het eerste 
jaar dat dit gebeurde, werden 8.000 toeslagen verwerkt. 

jurisTen en serviCeTelefoon Evenmin weg te denken zijn de 
vrijwilligers van de Juristen en Servicetelefoon. In 2012 hebben de 22 vrijwillige 
medewerkers van de juristen en servicetelefoon 8320 telefoontjes met uiteenlopende 
vragen van leden beantwoord. Vragen over hulp bij belastingen worden het vaakst 
gesteld: meer dan duizend keer. Er zijn 97 vragen per post gekomen en 2.631 vragen per 
mail. Vragen per mail of brief over belangenbehartiging worden beantwoord door het 
bureau. De vrijwillige medewerkers werden op bijeenkomsten en via een intern digitaal 
informatiesysteem op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen. 

ledenservice

van de meesT  
gesTelde vragen:

1.  belasTinginHoudelijke 
vragen

2.  ledenadminisTraTie 
(aanmeldingen, pasjes, 
muTaTies eTC.)

3.  besTellen en aan vragen 
van broCHures

4.  vragen over HeT rij
bewijs

5.  informaTie over de 
zorgverzekering

Top 5
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leden
aantallen

provinCiale bonden leden per 311212

KBO GRONINGEN 1.535

KBO FRIESLaND 2.643

KBO DRENTHE 1.818

KBO OVERIjSSEL 15.616

KBO GELDERLaND 35.191

KBO FLEVOLaND 2.073

KBO UTRECHT 10.403

KBO NOORD HOLLaND 34.947

KBO ZUID HOLLaND 38.587

KBO ZEELaND 7.085

KBO LIMBURG 38.742

ToTaal 188.640
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leden bestuur

Hans Muis
VOOrZITTEr

Joke te Plate-Hendriks
SECrETArIS

Gerard Knoop
BESTUUrSLID

Joop Beugelsdijk
PENNINGMEESTEr

Martin Arntz 
VICE VOOrZITTEr 
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financiële 
kerncijfers

exploiTaTie (in €) 

baTen realisaTie 2012  begroTing 2012 realisaTie 2011 

contributieafdracht  1.251.198  1.270.523  1.202.110 

Subsidie fonds pgo 276.907 276.907 346.133 

projectsubsidies 994.324 688.577 953.271 

bijdragen 147.788 144.000 165.809 

rentebaten 50.062 27.250 41.277

overige baten 11.775 11.000 15.820

resultaat deelneming 15 plus b.v. 11.132 - 2.235

baten Solidariteitsfonds  7.325 - 8.739

Totaal baten 2.750.511 2.418.257 2.735.394 
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exploiTaTie (in €) 

lasTen realisaTie 2012  begroTing 2012 realisaTie 2011 

nestor 169.635 212.989 109.628 

activiteiten kerntaken 205.836 241.700 166.410 

activiteiten projecten 363.562 257.767 405.993 

bestedingen Solidariteitsfonds  5.110 -  17.634 

personeelskosten  1.486.514  1.305.888  1.457.195 

beheerskosten 437.789 457.730 630.699 

overige lasten 188.765 - 147.165 

Totaal baten 2.857.211 2.476.074 2.934.724

besTemming resulTaaT  realisaTie 2012 begroTing 2012 realisaTie 2011

algemene reserve 79.850 -57.817 69.565

bestemmingsreserve: 

• Solidariteitsfonds 2.215 - -8.895

• ledenadministratie - 85.000 - -
• implementatie nieuwe organisatie -103.765 -  -260.000

Totaal bestemming resultaat  -106.700 -57.817 -199.330

resulTaaT realisaTie 2012 begroTing 2012 realisaTie 2011

totaal baten 2.750.511 2.418.257 2.735.394 

totaal lasten 2.857.211 2.476.074 2.934.724 

resultaat unie kbo  - 106.700  - 57.817 -199.330
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balans per 31 december 
(in €)

aCTiva 

vasTe aCTiva

materiële vaste activa

financiële vaste activa

vloTTende aCTiva

vorderingen op korte termijn

liquide middelen

passiva  

eigen vermogen

Algemene reserves

bestemmingsreserves

voorzieningen

sCHulden op korTe Termijn

31/12/12

       51.337 

     199.374 

 

 

     136.343 

   2.191.391 

 

    2.578.445 

31/12/12

   1.937.340 

     241.143 

 

                - 

 

     399.962 

2.578.445 

31/12/11

    153.610 

    188.242 

 

 

    177.485 

 2.316.315 

 

  2.835.652 

31/12/11

 1.857.490 

    427.693 

 

      94.666 

 

    455.803 

2.835.652 
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unie kbo
julianaplein 2  |  5211 bc ’s-hertogenbosch

postbus 325  |  5201 ah ’s-hertogenbosch

tel. 073 612 34 75  |  fax 073 689 10 15

uniekbo@uniekbo.nl  |  www.kbo.nl

 facebook.com/unie.kbo

 @unie_kbo

eindredaCTie
unie kbo: rob voS

De Nieuwe LijN, RotteRDam:  wiLLem FLeDDeRus

TeksT
cor Schoenmaker 

 
beeld 
fotografie: maRc BoLsius, Hes vaN HuizeN, aRjeN jaN staDa, 

uNie KBo, ShutterStock 

ConCepT en vormgeving
oranje boven bv, ’S-hertogenboSch: larSSon drieSSen
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https://www.facebook.com/unie.kbo
https://twitter.com/Unie_KBO

