BERICHTEN UIT HET LAND

ONS
N
KBO-KATER gs-

w

erenigin
In het KBO-v zien wat
e
w
katern laten
beurt: in
ge
nd
la
t
er in he
in een
of
t
ur
uw eigen bu
incie
ov
pr
re
de
an
heel

Zuid-Holland

Conferentie over Manifest seniorvriendelijke gemeente • KBO Ter
Aar: ‘Kruisbestuiving met lokale politiek’ • Geheugenverlies? Warm
welkom in Odensehuis Hoeksche Waard • Marianne Gijbels: een leven vol met religies en zingeving • KBO Nootdorp: uitdagingen voor
jonge senioren • De ouderenadviseur helpt mensen op weg
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CONFERENTIE KBO EN PCOB ZUID-HOLLAND IN TEKEN VERKIEZINGEN

‘ Zorg dat je wordt gehoord
in de GEMEENTERAAD’
Als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart hebben de afdelingsbesturen van
KBO en PCOB Zuid-Holland eind 2017 op een
Lokale afdelingen kunnen het manifest
gebruiken om gericht de dialoog aan te
gaan met partijen over de behoeften en
kwaliteit van leven van senioren. Er staan
ook mooie voorbeelden in, want overal
in het land zijn gemeenten al actief voor
senioren. Iedereen kan inzage vragen in
de partijprogramma’s.

‘MEER AANDACHT VOOR
SENIOREN’
Paul Clabbers, voorzitter Samenwerkende Bonden van Ouderen
Pijnacker-Nootdorp: ‘Zorg dat je
wordt gehoord in de gemeenteraad! We spraken in het afgelopen
jaar met zeven fracties en het blijft
niet bij een eenmalige actie.
Wij merken dat seniorenbeleid nu meer aandacht krijgt.
Toekomstgericht beleid omvat
onder meer een passend aanbod
levensloopbestendige woningen
en het faciliteren van
woningaanpassingen.
Door aanwezig te
zijn op belangrijke
bijeenkomsten, kun
je invloed uitoefenen.
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conferentie gediscussieerd over de vijf speerpunten uit het Manifest voor een seniorvriendelijke
gemeente, opgesteld door KBO-PCOB.

DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN VAN
DE DISCUSSIE PER SPEERPUNT:

1

Voldoende inkomen voor senioren

(levensloopbestendige
woningen)
Inzetten seniorenmakelaar bij vinden van aangepaste woonruimte
Zorgen voor cliëntondersteuning bij
keukentafelgesprekken
Bieden van zorg op
maat

evensstandaard boven
˙ Lminimaal
˙
levensniveau
oegankelijk loket voor
˙ Tontzorgen
˙
Gemeentelijke vrijstel˙ lingen en kortingengoed bekend maken
˙
Gemeentelijke belastin˙ gen relateren aan
armoedebeleid
Speciale gemeenteambtenaar voor
werkloze 50-plussers
(educatie/scholing)

˙

2

Integrale
aandacht voor
wonen en zorg

˙

 ang thuis blijven
L
wonen is oké, maar
de omslag vergt wel
voorbereiding
Voorzien in aangepaste woonbehoefte

˙

3

Een veilige
gemeente

ebsite KBO-PCOB
˙ Wverder
doorontwikkelen
aat doelgroep gebruik
˙ Lvan
digitale middelen

˙
˙

testen
Goede telefonische bereikbaarheid/bemenst
loket voor vragen
Digitalisering vraagt
permanente educatie

5

˙
˙
˙

4

Digitalisering
zonder uitsluiting

Digitalisering moet ge˙ bruiksvriendelijk
zijn

˙
˙
˙

Realiseer
kruisbestuiving met
de lokale politiek
De KBO-afdeling Ter Aar is een van de lokale afdelingen die aan de slag zijn gegaan met het manifest van KBO-PCOB voor een seniorvriendelijke
gemeente. In dit manifest wordt bij de gemeentepolitiek aandacht gevraagd voor de specifieke belangen van senioren. Arie van Wijk vertelt hoe ze
dat in Ter Aar en Nieuwkoop hebben aangepakt.
Arie is binnen de KBO sinds kort actief als veiligheidsadviseur.
Hij was bij het korps Rijkspolitie jarenlang belast met de regionale coördinatie van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Na zijn
pensionering is hij het adviesbureau Veilig Wonen gestart. In dit
kader ondersteunt hij op dit moment onder andere de gemeente
Alphen aan de Rijn met buurtpreventieprojecten. Inmiddels is
hij bijna acht jaar actief als gemeenteraadslid namens de CDA in
Nieuwkoop.

Kwetsbare groepen
Aandacht voor
zingeving

orgen voor fysieke en
 Menselijk contact,
˙ Zsociale
˙ ontmoeting is ook
veiligheid in
de woonomgeving
Organiseer buurtpreventie en neem eraan deel
Wijkagent/dorpsagent
bepleiten
Voorlichting geven over
veiligheid in de woning

ARIE VAN WIJK, KBO-AFDELING TER AAR

zingeving
Thematische activiteiten in bibliotheek
organiseren, senioren
zijn graag actiefZorgen voor goede
vervoersmogelijkheden
voor senioren
Sociale vaardigheden
stimuleren
Laaggeletterden niet
vergeten

Mede door zijn betrokkenheid met kwetsbare groepen in de
samenleving, is hij als coördinator toegankelijkheid actief bij het
platform gehandicapten en senioren in de gemeente Nieuwkoop.
In dit platform is de KBO sterk vertegenwoordigd. Dit leidde
ertoe dat Arie zich twee jaar geleden heeft aangesloten bij de
KBO-afdeling Ter Aar (gemeente Nieuwkoop).

Kruisbestuiving
Wat Arie bijzonder aanspreekt bij de KBO, is de goede balans
tussen enerzijds activiteiten gericht op saamhorigheid en gezelligheid en anderzijds de belangenbehartiging. ‘Mijn kracht ligt
vooral bij de maatschappelijke belangenbehartiging. Bij mijn
huidige activiteiten krijg ik hiervoor volop ruimte. Het is van
groot belang dat KBO-afdelingen contact hebben met zowel
gemeenteambtenaren, wethouder sociaal domein en politieke
partijen, en dan niet alleen vooraf aan de verkiezingen maar
continue. Ik ben ervan overtuigd dat je op deze wijze een kruis-

bestuiving realiseert en daarmede de beoogde doelen voor senioren kunt bereiken. In Nieuwkoop praktiseren we dit met succes.
Zo hebben de KBO en het platform in oktober een geslaagde
bijeenkomst met ruim honderd deelnemers georganiseerd met
de gemeentepolitiek, waarbij aandacht werd gevraagd voor de
thema’s wonen, inkomen, zorg, welzijn en veiligheid.’

Manifest als leidraad
Arie ervaart het manifest van KBO-PCOB als een goede
leidraad voor de contacten met de gemeentepolitiek. ‘Agendeer
hieruit specifiek voor de gemeente de belangrijke aanbevelingen. Zo vragen wij in Nieuwkoop via de KBO en het platform
aandacht voor passende woningen voor senioren vlak bij voorzieningen, voor stille armoede, Wmo, eenzaamheid en veiligheid, maar ook voor toegankelijkheid van openbare gebouwen
en winkels. Hiervoor is inmiddels een groot maatschappelijk
draagvlak. Kijk als KBO ook kritisch naar de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en met name naar de collegeprogramma’s. Zijn de relevante onderwerpen geagendeerd? En
zo niet, spreek ze daar op aan.’
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GEHEUGENVERLIES? LOOP EENS BINNEN!

Warm welkom in
Odensehuis
Hoeksche Waard
Iedereen die te maken heeft
met geheugenproblemen
en (beginnende) dementie
kan een Odensehuis binnenlopen. Het idee voor zo’n
vrij toegankelijke ontmoetingsplek voor contact en
informatie ontstond in de
plaats Odense in Denemarken. In Nederland opende
het eerste huis in 2009 in
Amsterdam. Inmiddels zijn er
al vijftien, waaronder een in
Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard. Ria Los (64) is
hier locatiecoördinator.
Ria: ‘Bezoekers en hun naasten uit
de wijde omgeving weten de warme
huiskamer te vinden. Ze mogen hier
zichzelf zijn en kunnen terecht met
vragen.’ Zij is vanaf het begin betrokken bij het Odensehuis Hoeksche
Waard. Het ging op 4 juli 2014 open,
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een initiatief van Jan Bouma (94). ‘Hij
was in zijn werkzame leven onder
meer actief in de ouderenzorg. Toen
zijn vrouw de diagnose dementie
kreeg, liep hij aan tegen lacunes in de
zorgketen. Waar kun je terecht met
vragen? Bij beginnende dementie
kunnen mensen nog heel veel, maar
hoe anticipeer je op het proces?’

SNELLE GROEI BEZOEKERS
‘Jan maakte in 2013 kennis met het
fenomeen Odensehuis, een specifiek
inloophuis voor iedereen die met deze
moeilijk te bespreken ziekte te maken
heeft, en liet het niet bij een droom. Er
kwam een initiatiefgroep, een stichting werd opgericht en een bestuur
benoemd. Dat boog zich over de
organisatorische opzet, onderzocht
subsidiemogelijkheden en vroeg mij
als coördinator. Toen ook een locatie
was gevonden, zochten we publiciteit
in de pers en gingen we van start. Het
aantal bezoekers groeide snel, het zijn
er nu bijna veertig per dag. Ze kunnen
terecht tussen 10:00 en 15:30 uur,
vanaf 2018 een dag extra: vier dagen
per week.’ Ria houdt de bezoekersaantallen nauwkeurig bij. Ze is blij met
de belangstelling en de warme sfeer.
Het huiskamergevoel.

‘We creëren een
omgeving die
vertrouwd voelt’
contacten en zinvolle bezigheden, alles naar ieders wens
en behoefte.’

HARTVERWARMEND
Als coördinator trekt Ria Los aan alle touwtjes en zorgt
ze ervoor dat alles goed loopt. ‘Het is fijn dat ik op veel
vrijwilligers en mantelzorgers kan rekenen, zodat iemand
zich vrij kan voelen om ook eens een dag over te slaan.
De meesten nemen een vaste taak op zich, iets waarbij ze
zich prettig voelen. Om 12:30 uur wordt de lunch geserveerd en zoals je ziet heb ik daar geen omkijken naar.
Tot mijn taken behoort ook het actueel houden van de
website. Alle activiteiten zijn erop te vinden, van samen
zingen tot een uitstapje naar een museum. In het kader
van het ‘onvergetelijk museum’ zijn we meermalen naar
museum Boijmans van Beuningen geweest. Kunst en
muziek spreken extra aan als het geheugen je in de steek
laat. Naast vrijwilligers werken hier ook stagiaires en is er
ruimte voor snuffelstages. Het is hartverwarmend om te
zien als jongeren contact weten te maken met senioren in
diverse stadia van geheugenverlies. Een omgeving die als
vertrouwd wordt ervaren draagt daartoe bij.’

LOOP EVEN BINNEN!
BEHOEFTE AAN CONTACT

Ria Los, locatiecoördinator
Odensehuis
Hoeksche Waard

Ria: ’Zonder afspraak en indicatie
binnenlopen is een onderscheidend
kenmerk van een Odensehuis. Mensen zitten met lastige vragen of voelen
behoefte aan contact met lotgenoten.
Ontmoeting staat centraal, al dan niet
samen met de partner, andere naasten
of vrienden. We hechten aan een zo
groot mogelijke autonomie. Dat wordt
erg gewaardeerd. Het Odensehuis
biedt ondersteuning via informatie,

Het Landelijk Platform Odensehuizen is het samenwerkingsverband van de aangesloten locaties. Odensehuizen
Nederland is een jong initiatief met een gestage groei. De
filosofie, kernwaarden en organisatiewijze spreken breed
aan en staan los van religie en politiek. Een Odensehuis
opstarten kan zowel individueel worden opgepakt als door
een organisatie. Belangstelling? Kijk op de website van het
platform of van een Odensehuis. Beter nog: loop even
binnen en proef de sfeer!
Kijk ook op www.odensehuizen.nl of www.odensehuishw.nl E-mail: coördinator@odensehuishw.nl
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INTERVIEW: HARRY WESTERIK

‘VOLOP UITDAGINGEN

JONGE
SENIOREN
BIJ KBO’
Als seniorenorganisatie maakt de KBO zich
sterk voor 50-plus senioren. Dit gebeurt
door belangenbehartiging op landelijk en lokaal niveau, maar ook door het organiseren
van activiteiten. Hierbij is er veel aandacht
voor de oudere, kwetsbare senioren. Maar
ook jongere senioren heeft de KBO veel te
bieden. Ik heb hierover een gesprek met een
jonge senior, Joke Koene van de KBO-afdeling Nootdorp.
JOKE KOENE, 68 jaar en inmiddels twaalf jaar woonachtig in
Nootdorp, is sinds twee jaar lid van de KBO. Tot haar pensionering heeft zij haar werk in de accountancy gecombineerd
met een druk gezinsleven. Ook heeft ze uit maatschappelijke
betrokkenheid in deze periode vrijwilligerswerk verricht. ‘Rond
je pensionering ga je nadenken over een zinvolle besteding
van je tijd in deze nieuwe levensfase. Mijn plannen werden
in eerste instantie helaas gedurende ruim een half jaar door
fysieke problemen doorkruist. Eens temeer besef je dan dat
gezondheid een groot goed is en zeker geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Ik heb de
draad weer opgepakt en ben om te beginnen, samen met mijn

52

Magazine van KBO-PCOB maart 2018

aandacht te brengen van de gemeentepolitiek in Pijnacker-Nootdorp. Kortom,
een uitgebreid scala van activiteiten en
belangenbehartiging, gericht op senioren 50+. Weliswaar ligt het accent bij
deze activiteiten veelal op (kwetsbare)
oudere senioren, maar ook voor vitale
senioren zijn er volop mogelijkheden
voor activiteiten en vrijwilligerswerk.

echtgenoot, lid geworden van de KBO.’
Waarom deze keuze voor de KBO? ‘Ik
had voor mijn pensionering al positieve
dingen gehoord en gelezen over de KBO
en wist dat er een afdeling in Nootdorp
actief was. Door mijn volle agenda waren
mijn sociale contacten aldaar lange tijd
beperkt. Mijn rooms-katholieke achtergrond en de positieve rol van de KBO als
seniorenorganisatie gaven voor mij de
doorslag om lid te worden. Naast sociale
contacten wilde ik ook graag mijn kennis
en ervaring uit de accountancy benutten
om mensen te helpen. Een vacature in
een vrijwilligersvacaturebank leidde uiteindelijk tot mijn huidige functie binnen
de KBO Nootdorp, als penningmeester.
Ook verzorg ik de ledenadministratie.
In dit werk voel ik mij als een vis in het
water.’

VRIJWILLIGERSWERK VERRIJKT
JE LEVEN
Naast haar activiteiten bij de KBO helpt
Joke Koene via Humanitas mensen die
hulp nodig hebben bij de ‘thuisadministratie’. ‘Ik help mensen hun geldzaken en
administratie op orde te brengen en te
houden en daarbij laat ik ze anders naar
dingen kijken. Ik haal hier veel inspiratie
en voldoening uit, een klein succesje kan
je al een goed gevoel geven.’ Binnenkort
gaat ze voor de KBO starten als ouderenadviseur. ‘Ook hier sta je mensen bij
die er niet zelf uitkomen, maar wel willen
proberen met enige ondersteuning de
regie in eigen hand te blijven houden. Ik
zie dit als een mooie uitdaging. Zeker,
het kost tijd. Maar je krijgt er veel waardering voor terug. Naast mijn activiteiten
voor de KBO blijft er nog voldoende
ruimte over voor andere leuke dingen,
zoals een oppasdag voor mijn kleinkinderen, lezen en recreatieve activiteiten.’
Mede gelet op haar ervaring is Joke
Koene ervan overtuigd dat de KBO ook
jonge senioren veel te bieden heeft.

ACTIEVE AFDELINGEN
De belangstelling en betrokkenheid voor
elkaar bij de KBO ervaart Joke Koene als
bijzonder positief. Ook ziet ze in praktijk
een uitstekende samenwerking tussen
de KBO Pijnacker en de KBO Nootdorp.
Zo werken beide afdelingen nauw samen
in de communicatie met onder andere
een gezamenlijke website. Ook worden
bepaalde activiteiten, zoals maandelijkse
fietstochten in de periode van mei tot en
met september, samen georganiseerd.
De leden krijgen nog andere activiteiten
aangeboden, zoals biljarten, kaarten, jeu
de boules, wandeltochten en zogenaamde koffiegesprekken in Huis van Rie, een
gezellige en sfeervolle ontmoetingsplek in Nootdorp. De KBO organiseert
onder andere met de PCOB regelmatig
lezingen en presentaties over interessante en actuele onderwerpen. In mei
2017 organiseerden de KBO-afdelingen
met de PCOB in Pijnacker-Nootdorp een
bijeenkomst over Redzaam ouder, waar-

bij aandacht werd besteed aan de kansen voor ouderen om
langer, gezond, vitaal en met leefplezier in het leven te staan.
Eenzaamheid staat de laatste jaren hoog op de maatschappelijke agenda. Het komt weliswaar in alle leeftijdscategorieën
voor, maar bij ouderen is het een groot en groeiend probleem.
KBO Pijnacker-Nootdorp was een van de partners die het boek
Stil leven hebben uitgegeven, verhalen over eenzaamheid. Met
de PCOB wordt gezamenlijk opgetrokken om het manifest van
KBO-PCOB voor een seniorvriendelijke gemeente onder de

‘Ik help mensen
hun geldzaken
op orde brengen’
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MARIANNE GIJBELS

Een leven
vol zingeving
en religies
Marianne Gijbels studeerde theologie en werkte vanaf 1990 als identiteitsbegeleider voor de Rotterdamse
Vereniging voor Katholiek Onderwijs
(RVKO). Nu is ze gepensioneerd en
actief in de projectgroep Identiteit
en Zingeving van KBO Zuid-Holland.
Ze zet zich graag in voor senioren.

Marianne ontmoet graag mensen. Bij
de KBO zijn dat senioren, een groep
waartoe ik nu ook zelf behoor en mij
graag voor inzet. Het geloof geeft mij
hoop en vertrouwen, ik hecht aan een
positieve instelling. Ook als je wereld
met het klimmen der jaren kleiner
wordt en fysieke ongemakken belemmerend werken, is het vaak nog
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De rode draad in haar leven is respectvol met elkaar omgaan. Daarbij pas ook
het vrijwilligerswerk voor Veelkleurige
Religies Rotterdam (VRR). ‘Door mijn
studie theologie kwam ik in contact met
verschillende godsdiensten van over de
hele wereld. Hoe sterk de symbolen en
rituelen ook verschillen, het gaat altijd
over zingeving. Zoeken naar de zin van
het leven en naar verbinding. De VRR beoogt mensen door ontmoeting en dialoog daarmee te laten kennismaken. Met
de Liberaal Joodse Gemeente Rotterdam
zijn bijvoorbeeld goede contacten. Voor
scholieren en studenten worden onder
meer bezoeken aan gebedshuizen georganiseerd en is lesmateriaal beschikbaar.
Dit past bij het verplichte onderwijsvak
Burgerschap en draagt bij aan leven met
elkaar in plaats van naast elkaar.’

FAIRTRADE IN DE SCHAPPEN

‘We organiseren met de projectgroep
in mei een bedevaart, ditmaal weer
naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Ik ben tweemaal eerder
mee geweest en vond het een fijne
ervaring. Het programma begint met
een eucharistieviering, ’s middags is
het Lof en wij sluiten af met een diner.
Om de dag voor 120 à 140 mensen
goed te laten verlopen is een hele
organisatie. Het aanmelden loopt via
de lokale afdelingen.’

HOOP EN VERTROUWEN

VEELKLEURIG

Tot voor kort was Marianne ook betrokken bij de Wereldwinkel in de Rotterdamse wijk Vreewijk. Ze zette die met een
buurvrouw op en bereisde verre landen
om locale ambachtslieden te bezoeken.
‘Deze Wereldwinkel moest helaas na
25 jaar sluiten, maar fairtrade is nu wel
doorgedrongen tot de schappen van de
supermarkt.’
www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl

‘Waar een deur dichtgaat,
gaat een raam open’
wel mogelijk een sociale bijdrage te
leveren, hoe klein ook. Dan ben je
nodig en word je gezien. Waar een
deur dichtgaat, gaat een raam open.
Dat vind ik een mooi gezegde.’

AAN DE UITGAVE VAN DIT
KATERN WERKTEN MEE:
Paul Clabbers, Julia Voskuil, Harry
Westerik, Annelien den Boer

