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In Utrecht maken we kennis met de ideeën van KBO-provincievoorzitter Hans Pillen • Frans Brinkman zet zich in voor
de veiligheid en digitalisering van senioren • En ‘zilveren’ afscheid voorzitter Peter van der Arend van KBO Utrecht.
In Zuid-Holland aandacht voor de lokale Belastingservice
• Sonja Krijgsman vertelt over effectief samenwerken in de
regio Rotterdam • En senioren moeten tijdig nadenken over
hun woonwensen.
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HANS PILLEN, VOORZITTER KBO UTRECHT:

‘ALS WE WILLEN
OVERLEVEN, MOETEN
WE EEN TOTAAL
ANDERE WEG IN’
Hans Pillen is sinds 2016 actief bij de KBO en heeft zijn stem al flink laten horen. Eerst als
voorzitter van de afdeling IJsselstein, Lopik en omgeving en sinds afgelopen najaar als
voorzitter van KBO provincie Utrecht. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

U BENT EEN RELATIEVE NIEUWKOMER BINNEN DE BOND.

‘Dat klopt, ja. Toen ik stopte met werken, zocht ik
naar een nieuwe invulling van mijn tijd. Ik zag een
advertentie van de KBO voor de functie van voorzitter van IJsselstein, Lopik en omgeving. Ik heb in mijn
werkende leven aardig wat ervaring opgedaan als
bestuurder en ik heb affiniteit met ouderen. Samen
met anderen heb ik de schouders eronder gezet,
met als resultaat een bloeiende club en een groeiend ledenaantal. Omdat ik nu ook voorzitter van de
provincie ben, stop ik komend najaar als voorzitter
bij de afdeling.’
U ZIT OOK IN DE STUURGROEP KBO-PCOB
VERNIEUWT. WELKE RICHTING GAAN WE OP?

‘Het doel van de stuurgroep is tweeledig. Ten eerste
willen we de integratie tussen de KBO en de PCOB goed
en vlot laten verlopen. En ten tweede willen we de vereniging als geheel vernieuwen. Zo goed gaat het namelijk niet. We zijn te onbekend. Welke club met 250.000
leden gaat op de markt staan, roept die naam en het
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‘Als we
willen
overleven,
moeten we
een totaal
andere
weg in’

zegt niemand wat? En als mensen
de naam wel kennen, vragen ze wat
we doen. Een ander probleem is dat
we de jongere senioren niet meer
aan ons weten te binden. Ze zien de
toegevoegde waarde niet. Daarnaast
hebben we een imagoprobleem,
een hoog suffigheidsgehalte in de
beeldvorming. We moeten dus een
totaal andere weg in, als we willen
overleven. Daarmee wil ik niet zeggen dat we onze waarden moeten
laten varen. Wat goed is moet blijven,
dus ook het keuvelen, kienen en
kaarten, zoals onze voorzitter dat
noemt. We moeten onze warmte
behouden en die aanvullen met
activiteiten die aansluiten bij de behoeftes van jongere senioren. Denk
aan museumbezoek, ontwikkeling,
projecten rondom duurzaamheid en

veel meer belangenbehartiging. We
moeten, kortom, een tweesporenbeleid voeren.’
WAT ZIJN UW PLANNEN VOOR KBO
PROVINCIE UTRECHT?

‘Als provinciebestuur hebben we een
aantal speerpunten vastgesteld voor
de komende tijd. Zo willen we de
afdelingen maximaal ondersteunen
en samen met hen beleid opstellen.
Ook willen we gezamenlijk beleid
opstellen met het landelijke bestuur
en nauwer samenwerken. Dat is een
forse breuk met de huidige aanpak
en dat is precies onze bedoeling. We
willen vernieuwen en om die uitstraling kracht bij te zetten, hebben we
de huur van ons kantoor opgezegd
en huren we sinds kort kantoorruimte op het verenigingsbureau van de
KBO-PCOB. Zo zitten we letterlijk
dichter bij het landelijk bestuur. Tot
slot willen we democratisering van
de vereniging. Onze club is hiërarchisch ingesteld, met een landelijk,
een provinciaal en een afdelingsbestuur. Wat ons betreft komt de macht
bij de leden te liggen in plaats van
bij de besturen. Dat betekent dat je
als individueel lid naar de algemene
ledenvergadering kunt om je stem
te laten horen. Je wordt dus lid van
de vereniging KBO-PCOB én van de
afdeling.’
DAT BETEKENT NOGAL WAT VOOR
DE STRUCTUUR VAN DE
VERENIGING.

‘Dat klopt. Wat mij betreft wordt
de KBO-PCOB veel minder hiërarchisch. We behouden het landelijk
bestuur en de afdelingen, die de
kern van de vereniging zijn. De provincie als bestuurlijke laag verdwijnt

en ik pleit dan voor een professionele ondersteuningsorganisatie die de huidige taken van de provincie
uitvoert. Die fungeert dan als doorgeefluik van het
landelijke bestuur naar de afdelingen, voor hulp bij
onder andere dienstverlening en belangenbehartiging.
Dáár is een grote rol weggelegd voor de provincies die
kunnen stimuleren, faciliteren en ondersteunen, want
die staan dicht bij de afdelingen. De functie van de
provincies is van grote waarde en die blijft dan ook behouden, alleen niet per se in de vorm van een bestuurlijke laag. De vorm volgt de inhoud en niet andersom.
Daarmee wordt de vereniging wendbaarder, flexibeler
en functioneert dus beter. Nu schop ik tegen een
heleboel heilige huisjes aan, maar ik ben er heel stellig
in en er sterk van overtuigd. Als we willen overleven,
moeten we die richting op.’
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Heldere richtlijnen
Belastingservice

FRANS BRINKMAN OVER KBO-SPEERPUNTEN
VEILIGHEID EN DIGITALISERING

‘WE WILLEN SENIOREN
ADVISEREN EN STIMULEREN’

Voor ouderen, door ouderen! Hulp bij belastingaangifte is daar een aansprekend voorbeeld van. Deze
service wordt mogelijk gemaakt door talrijke vrijwilligers van de ouderenbonden, die training krijgen
om goed voorbereid hun werk te doen. Kartrekkers
namens KBO-PCOB Zuid-Holland, Poldy Hergarden
en Guido van Osselaer, vertellen erover.

‘De nadruk ligt op adviseren, niet op bang maken’, zegt
Frans Brinkman (72), voorzitter KBO-afdeling Leidsche
Rijn en sinds april bestuurslid van KBO Utrecht. Hij heeft
het over het thema veiligheid. Dat is naast digitalisering
een speerpunt waar hij zich binnen KBO-PCOB al jaren
sterk voor maakt.

Veiligheid zit in zijn bloed, zou je kunnen zeggen. ‘Ik
heb een hbo-opleiding elektrotechniek en had lang een
staffunctie bij de Koninklijke BAM Groep, waar veiligheid een van mijn aandachtspunten was’, zegt Frans.
Zes jaar geleden – hij was toen ook bestuurslid bij KBO
Utrecht – kwam binnen de KBO het thema veiligheid
nadrukkelijk op de agenda. Er werd een project opgezet
met als doel om ouderen te informeren. Frans was daar
nauw bij betrokken.
‘Ik vind het erg belangrijk dat onze achterban voldoende geïnformeerd wordt over veiligheid in en rond het
huis én op straat.’ Een van zijn taken binnen het project
was het opleiden van veiligheidsadviseurs. Zij geven nu
groepspresentaties en adviseren de mensen thuis. ‘Dat
gaat over het plaatsen van brandmelders en maatregelen
rond inbraakpreventie tot het informeren over valpreventie, de babbeltruc en veiligheid op straat.’
Zelf is Frans ook veiligheidsadviseur en dan hoort hij
weleens zeggen dat ze mensen bang maken. ‘Maar dat
is absoluut niet zo’, zegt hij. ‘Wij proberen ouderen juist
te adviseren en attent te maken op de eventuele risico’s
die ze lopen als ze bepaalde veiligheidsmaatregelen niet
nemen. Kijk naar de verhalen die je soms hoort. Dat
een oudere ineens 10.000 euro kwijt is. Ik verbaas me
daar altijd over. Als ze zouden doen wat wij en de banken zeggen, kan dat niet. Wij adviseren bijvoorbeeld
altijd om de pin- en betaallimiet laag te zetten en om
rood staan onmogelijk te maken.’
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‘Zilveren’ afscheid
Peter van der Arend

SENIOREN AAN DE TABLET
Naast veiligheid behoort ook digitalisering tot zijn taken binnen het bestuur van KBO Utrecht. Dat betekent
ook dat Frans zelf tabletcoach is en anderen opleidt. ‘Er
is nog steeds behoefte aan training en opleiding rond de
tablet. De jongere senioren hoef je niets te vertellen, die
kunnen het wel. Maar er is ook groep van 80, 85 jaar,
die het nog graag wil leren.’ Frans helpt ze enthousiast
op weg.

Half april nam Peter van der Arend afscheid als secretaris van KBO Utrecht. ‘Als je tachtig bent, moet je
het stokje toch eens overgeven aan de jongeren.’
Peter zet daarmee een punt achter een indrukwekkende lijst met bestuurlijke functies. Sinds 1962 (!)
was hij – naast zijn ondernemerschap – actief betrokken bij allerlei maatschappelijke en kerkelijke
organisaties. De laatste jaren vooral bij de KBO, waar
zijn grote inzet werd gewaardeerd. Bij zijn afscheid
kreeg hij de zilveren KBO-speld, in het bijzijn van
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa.
Nu hij is gestopt, is er een gevoel van opluchting. ‘Er
speelden soms netelige kwesties, zoals de HUlpBelastingAangifte (HUBA) of binnen de ledenraad, en dat
bracht toch wel druk en stress met zich mee.’ Hij sliep
er af en toe slecht van, maar is trots op de inspanningen die het bestuur heeft geleverd.
Peter werkte een half jaar lang de nieuwe bestuursleden van KBO Utrecht in en zij staan nu in de startblokken. ‘Zij gaan de nieuwe beweging van KBO verder ontwikkelen. Ik laat het met een gerust hart los.’

‘Waar we dit jaar extra in hebben geïnvesteerd is een
goede structuur van de Belastingservice KBO-PCOB
Zuid-Holland. Die was nodig toen ons bondsbestuur op
23 januari 2018 instemde met een nieuwe aanpak. Daar
waren duidelijke richtlijnen bij nodig.’
‘Per 2018 loopt de verantwoordelijkheid van de organisatie van de Belastingservice via onze afdelingen. Die vroegen daarvoor ondersteuning en heldere richtlijnen. Het is
ons gelukt alles precies op tijd rond te krijgen’, voegen ze
er opgelucht aan toe. ‘Een belangrijk onderdeel was een
aparte pagina op onze website. Informatie over de Belastingservice staat nu voor zowel klanten als belastinginvullers overzichtelijk op de site www.kbozuidholland.nl/
belastingservice.’
TRAINING VRIJWILLIGERS
‘De Belastingservice is een vrijwilligersactiviteit die al
sinds de jaren negentig op veel waardering van onze
doelgroep kan rekenen. Die hulpvraag zal vooralsnog niet
verminderen. De vrijwilligers krijgen elk jaar een training
aangeboden over belangrijke wijzigingen. Begin 2018
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hebben we acht cursusdagen op twee
locaties georganiseerd en verzorgden
zes deskundige vrijwilligers trainingen voor circa 130 deelnemers.
Ook kregen ze een toelichting op het
gebruik van de online informatie- en
trainingswebsite van de Belastingdienst. Om zich te kunnen legitimeren
als belastinginvuller ontvingen ze na
afloop een persoonlijk identificatiepasje. Ze gaan nu goed voorbereid op
pad, dat geeft klanten vertrouwen.
We willen graag nieuwe belastinginvullers verwelkomen! Het gaat om
eenvoudige aangiftes, goed in cijfertjes hoef je er niet specifiek voor te
zijn.’
SERVICE VOOR LEDEN
‘Vertrouwen speelt bij belastingaangifte een grote rol. Daarom wordt
hulp van een vrijwilliger uit de eigen
gelederen gewaardeerd. Die kan ook
de aanvraag van huur- en zorgtoeslag
verzorgen. De maximale onkostenvergoeding voor de belastinginvuller is
op € 12 gesteld. Als helpdesk hebben
de dames op ons secretariaat in Bergschenhoek fantastisch werk verricht.
In juni is de campagne geëvalueerd.’

‘De
vrijwilligers
gaan nu goed
voorbereid
op pad’
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SONJA KRIJGSMAN,
VOORZITTER KBO ROTTERDAM

‘LOKAAL
SAMENWERKEN
LEIDT TOT
RESULTAAT’
De afgelopen jaren zijn veel overheidstaken overgeheveld
naar de gemeenten. Voor de KBO is het zaak om te zorgen
dat een goede positie van senioren bij deze transitie gewaarborgd wordt. Op welke wijze speelt de KBO op lokaal niveau
hierop in? Harry Westerik praat hierover met Sonja Krijgsman, voorzitter van de KBO-afdeling Rotterdam.

tepolitiek onontbeerlijk. Hiertoe
heeft de KBO haar krachten met
andere seniorenorganisaties gebundeld in het overlegplatform OSO
Rotterdam. Insteek bij het overleg
met de gemeente is een specifiek
ouderenbeleid, dat rekening houdt
met de diversiteit van senioren in
Rotterdam.
Sonja: ‘Als OSO zitten we regelmatig aan tafel met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren om
de relevante thema’s af te stemmen,
zoals Langer thuis en Coalitie
erbij. Recent hebben we praktische
problemen van senioren rond het gebruik van de Rotterdam Pas in goed
overleg zo veel mogelijk opgelost.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen
hebben we een zogenaamde stemmatrix uitgewerkt, waarin vijftien
belangrijke seniorenthema’s zijn
gespiegeld aan de partijprogramma’s
van alle politieke partijen in Rotterdam. Deze matrix geeft een helder
inzicht in welke mate deze thema’s
in de partijprogramma’s staan.
In een forum in de Stadhuiszaal
hebben we dit met succes aan de
gemeentepolitiek gepresenteerd.’

te ontwikkelen. En bij de belangenbehartiging trekken
we in OSO-verband al gezamenlijk op.’
De KBO is ook vertegenwoordigd in de Brede Raad
010, een adviesorgaan voor het college van B en W met
betrekking tot de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Sonja zit
in deze raad om de seniorenbelangen te behartigen.
‘Basis voor de adviezen aan de gemeente zijn de wensen
van de bewoners. Zo worden knelpunten op het gebied
van zorg en welzijn voor senioren in kaart gebracht
en zijn er verbeteringen gerealiseerd op het gebied van
schuldhulpverlening. Kortom, samenwerking leidt tot
resultaat.’

‘We zijn er voor elkaar en
komen voor elkaar op’

PROBLEMEN AANGEPAKT
Sonja (64) vertelt bevlogen over de
rol en activiteiten van de afdeling in
Rotterdam, een stad met een grote
diversiteit in bevolkingsgroepen
en met tal van uitdagingen om de
positie van senioren zeker te stellen.
Zij is actief geweest in verschillende
maatschappelijke functies, waaronder de zorg. Sinds een jaar of vijf is
zij lid van de KBO en is al snel actief
geworden als HUBA (HUlpBelastingAangifte) en ouderenadviseur.
Binnen de KBO voelt ze zich als een

vis in het water. ‘Wat mij vooral in
de KBO aantrekt, is dat je er voor
elkaar bent en voor elkaar opkomt.’

KRACHTEN GEBUNDELD
De KBO afdeling Rotterdam heeft
vijfduizend leden en omvat naast
de stad Rotterdam de Zuid-Hollandse eilanden en een groot aantal
omliggende plaatsen. Als lokale
KBO heb je dan ook te maken met
uiteenlopende problematiek. Om de
belangen van senioren te behartigen
is een goed contact met de gemeen-

‘In Rotterdam hebben we te maken
met problemen zoals integratie,
laaggeletterdheid, veiligheid, zorg
en wonen. Ook eenzaamheid bij
senioren is een groot probleem. Dit
probleem is middels 75plus-huisbezoeken aangepakt en hier blijft het
uiteraard niet bij. In 2017 hebben
we in Rotterdam ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de
PCOB met als doel om in de toekomst mogelijk gezamenlijk communicatie en activiteiten voor senioren
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WOONADVISEUR PENNY SENIOR:

‘Denk tijdig na over
je woonwensen’

In Gouda organiseerde thuiszorgorganisatie Vierstroom eind vorig jaar de
Informatiemarkt Wonen om senioren te informeren over ‘wonen als je
ouder wordt’. Vierstroom is actief in
Zuid-Holland, een omvangrijk werkgebied met 600.000 inwoners. De
dienstverlening richt zich op zo lang
mogelijk zelfstandig blijven. Hoewel
wonen voor senioren een actueel
onderwerp is, bleek uit het Vierstroom-onderzoek Woonwensen dat
nauwelijks de helft van hen hierover
praat.
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‘Dat is een hoog percentage, ouderen
denken er te laat over na’, bevestigt
Penny Senior, een van de inleiders op
de voorlichtingsmiddag. Ze is als adviseur verbonden aan het landelijke Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
en herkent identieke uitkomsten vanuit
het eigen onderzoek de Woonmonitor.
‘Wij stimuleren woonvariaties, variatie
in wonen en zorg. Zo veel mensen, zo
veel wensen. Diversiteit in wonen is
voor ieder van ons op elke leeftijd belangrijk, liever geen eenheidsworst.’
Woonvoorbeelden

‘Nu senioren langer zelfstandig willen
en moeten wonen, is er grote behoefte
aan zowel onderzoek als voorlichting.
De groep 85-plus groeit gestaag en
zal volgens de prognoses in 2051 zijn
maximale omvang hebben. De samenleving moet zich daarop voorbereiden.
Wij doen onderzoek naar woonwensen en woonmogelijkheden en delen
de informatie zo breed mogelijk, van
gemeenten en woningcorporaties tot
het bedrijfsleven en particulier initiatief,
ook internationaal. Het Kenniscentrum
Wonen-Zorg wil helpen bouwen aan
een inclusieve samenleving en kwetsbare mensen een beschermde plek
bieden. Op www.kcwz.nl staan tal van
woonvoorbeelden en projecten.’
Villa Begonia
‘Denk je tijdig na, dan staat er minder
druk op de ketel. Praat met je bank,
informeer bij de woningcorporatie
naar een seniorenconsulent, vraag
advies aan een ouderenadviseur van
de KBO-afdeling. Er is veel begeleiding
mogelijk, dat lucht op. Om te beginnen
kun je een kijkje nemen in de uitgave
Villa Begonia, niet achter de geraniums,
van Kenniscentrum Wonen-Zorg. De
achttien interviews geven een inkijkje
in individuele woonwensen en keuzes,
zoals gespikkeld wonen in een flat,
waar 55-plussers het wooncomplex
delen met jongeren.’
Villa Begonia,

