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VOORWOORD

Namens het Bondsbestuur bied ik u hierbij het werkplan 2016-2017 aan. Dit werkplan geeft een
overzicht van de plannen van onze vereniging in 2016-2017.
Uitgangpunten die leidraad zijn voor de werkzaamheden, zoals in dit werkplan zijn omschreven zijn o.a.
kwaliteit van leven, specifieke aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving en de grote diversiteit
onder de 50-plussers. Uitgangspunten die o.a. zijn ingegeven door de katholieke identiteit van KBO
Zuid-Holland.
Onze KBO-organisatie is momenteel volop in beweging. Besprekingen vinden plaats tussen de elf
provinciale KBO’s, o.l.v. de voorzitter van de Unie KBO, over de toekomst van de KBO (zie hoofdstuk 1).
Uiteraard zullen we onze afdelingen, via hun regiovertegenwoordigers in het bondsbestuur, van dit
proces op de hoogte houden zodat we als KBO Zuid-Holland aan het einde van dit proces een goed
overwogen standpunt kunnen innemen. Het voornemen is om hierover in juni 2016 een besluit te nemen
in de ledenraad, waar alle elf provinciale KBO’s achter kunnen staan.
Bij het samenstellen van dit werkplan is gestreefd naar een goede afstemming met het jaarplan 2016
van de Unie KBO. Hierbij is vooral aandacht besteed aan het bereiken van een goede balans tussen: a.
structureel werk en uitvoering van projecten; b. aanbodgerichte dienstverlening volgens de richtlijnen uit
het jaarplan van de Unie KBO en vraaggerichte dienstverlening aan onze afdelingen.
Belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn o.a. identiteit en zingeving, belangenbehartiging
in ruimste zin van het woord, ondersteuning/dienstverlening aan afdelingen, goede communicatie tussen
alle geledingen binnen de organisatie en alle vrijwilligers, continuering van voorlichtingsbijeenkomsten
en projecten zoals bijvoorbeeld vrijwillige ouderenadvisering, hulp bij belastingaangifte en de
hulpverlening/advisering aan de ledenadministrateurs van onze KBO-afdelingen.
In dit werkplan wordt onder de noemer ‘actie 2016-2017’ de concrete uitwerking beschreven van de
verschillende speerpunten. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat bij de voorbereiding en
realisering van de voorgenomen acties het bestuur, net zoals voorgaande jaren, kan rekenen op de
belangeloze inzet van deskundige vrijwilligers (kaderleden) van KBO Zuid-Holland, de besturen van de
plaatselijke KBO-afdelingen en de ondersteuning van onze medewerkers.
Door ontwikkelingen binnen en buiten de KBO-organisatie kan het zijn dat er in de loop van 2016 keuzes
moeten worden gemaakt die van invloed kunnen zijn op de voornemens die wij nu in het werkplan
hebben verwerkt. Als dit het geval is zullen we op de Algemene Vergadering van november 2016 de
eventuele aanvullingen en/of correcties op dit werkplan aan u doorgeven.

Ton Thuis
Voorzitter KBO Zuid-Holland.
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1.

TOEKOMST KBO

In de ledenraad van de Unie KBO van 19 maart 2015 heeft het bestuur van de Unie KBO een voorstel
gepresenteerd met het oog op de toekomst van de KBO. Omdat uit de verschillende reacties van de elf
provinciale KBO’s duidelijk werd dat op onderdelen nadere opheldering nodig was, zijn met bijna alle
provinciale KBO’s gesprekken gevoerd om tot opheldering te komen t.a.v. diverse knelpunten. Deze
gesprekken hebben zicht gegeven op een koers die ruimte biedt om met kracht aan de toekomst van de
KBO te werken. Er zijn bovendien op diverse punten suggesties gedaan, die kunnen worden gebruikt bij
de nadere uitwerking.
De ledenraad, waar alle elf provinciale KBO’s deel van uitmaken, heeft zich op 18 juni 2015
uitgesproken achter de koers te staan zoals beschreven in de notitie ‘Naar een toekomstbestendige
KBO’ d.d. 12 februari 2015. Op grond daarvan werden ook de besluiten overgenomen zoals
weergegeven in de notitie ‘Besluiten genomen door de ledenraad Unie KBO op 19 maart 2015’. Hiermee
werd het startsein gegeven om met zorgvuldigheid en voortvarendheid te werken aan de verdere
uitwerking van de verschillende onderdelen, zodat deze ter besluitvorming aan de ledenraad in 2016
kunnen worden voorgelegd. Enkele onderdelen/vragen die nog nader zullen worden uitgewerkt zijn:
- Rechtstreekse communicatie tussen Unie KBO en individuele leden? Hierbij wordt aangetekend
dat bestaande overeenkomsten tussen provinciale KBO’s en afdelingen worden gerespecteerd.
- Een gemeenschappelijke werkorganisatie?
- De contributieafdracht t.b.v. de Unie KBO.
- Aan de provinciale KBO’s is gevraagd zich voor drie jaar aan de Unie KBO te verbinden. Met dit
voorstel wordt voor een aantal jaren stabiliteit gecreëerd. Deze stabiliteit is nodig om met
voortvarendheid te kunnen bouwen aan een krachtige KBO.
- Rechtstreeks lidmaatschap van individuele leden?
De komende periode zal dus in het teken staan van zorgvuldige inventarisatie en onderzoek onder de
Unie KBO en de elf provinciale KBO’s. Op basis hiervan zal een uitgewerkt voorstel worden gemaakt dat
aan de ledenraad zal worden voorgelegd.
Indien de besluitvorming van de ledenraad invloed heeft op de voornemens die wij nu in dit werkplan
hebben verwerkt, zullen we op de Algemene Vergadering van november 2016 de eventuele
aanvullingen en/of correcties op dit werkplan aan u doorgeven.
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2.

IDENTITEIT EN ZINGEVING

De KBO is een maatschappelijke organisatie waar senioren zich verbonden voelen met een katholieke
identiteit. Een organisatie die een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving en senioren wil
stimuleren tot betrokkenheid vanuit de inspiratie en waarden van de katholieke levensvisie. Solidariteit,
rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij enkele kernwoorden.
Onze identiteit is niet alleen terug te vinden in specifiek katholieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
meditatief moment op een algemene vergadering, maar vooral ook in de wijze waarop we met elkaar
omgaan, oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving en er voor elkaar zijn op momenten dat
dat nodig is.
Onze identiteit is in beweging. Nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden kunnen om herbezinning
vragen. Daar staat de KBO Zuid-Holland open voor.

2.1 Omgaan met verlies
De KBO is voorstander van een goede terminale palliatieve zorg, de zorg aan stervenden, aan mensen
in de laatste fase van hun leven. Verder vindt de KBO dat het leven niet grenzeloos gerekt moet worden
en stelt kwaliteit boven ‘lengte van leven‘, daarbij respect tonend voor individuele keuzes die mensen in
hun intieme omgeving maken.
Actie 2016-2017
De KBO biedt afdelingen de mogelijkheid, via beschikbare voorlichters, om het gesprek te voeren tussen
leden in een afdeling over ‘omgaan met verlies’, omdat omgaan met de eindigheid een wezenlijk aspect
is van het leven (zie ook hoofdstuk 6).
2.2 Meditatief moment
Actie 2016-2017
Het meditatief moment voorafgaande aan de algemene vergadering van KBO Zuid-Holland zal vanaf
2016 een andere, modernere invulling krijgen.
2.3 Bezinningsbijeenkomst/reis, bedevaart of alternatief
Actie 2016-2017
Om de KBO-afdelingen de gelegenheid te geven om actief om te gaan met de “K” van KBO zal de
komende periode worden onderzocht of er een bezinningsbijeenkomst en/of -reis kan worden
aangeboden met een nog nader te bepalen thema.
Ook zal in de loop van 2016 worden nagegaan of de traditionele Bedevaart naar Den Bosch in 2016 en
2017 weer zal worden aangeboden of dat er gezocht gaat worden naar een alternatief of een moderne
variant.
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3.

BELANGENBEHARTIGING

3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In de verandering van de relatie tussen overheid en burger zullen o.a. ouderenorganisaties een grotere
rol kunnen gaan spelen. Willen senioren erkend worden als volwaardige burgers dan zullen zij hun
plaats moeten opeisen. Tot nu toe was de beïnvloeding op het beleid dat voor ouderen van belang was
vooral gericht op de landelijke overheid. Nu liggen vooral plaatselijk de kansen. Voor de plaatselijke
KBO-afdelingen en KBO-regio’s ligt hier een enorme uitdaging.
In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten de taak hebben om
maatschappelijke ondersteuning (begeleiding en zorg thuis) voor hun burgers te regelen. De gemeenten
mogen zelf bepalen hoe ze dit gaan oppakken. Nederland wordt een participatiemaatschappij, waarbij
burgers meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Het beroep op zorg uit eigen omgeving wordt groter
en de druk op mantelzorgers neemt toe.
In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ (AVI) , waar de KBO deel van uitmaakt, krijgen Wmo-raden,
cliëntenraden en lokale en regionale belangenorganisaties (w.o. de ouderenbonden) informatie en
advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmoraden. Met het advies en de informatie kunnen KBO-afdelingen wellicht een goede gesprekspartner zijn
voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.
Het keukentafelgesprek, het persoonlijke gesprek dat gevoerd wordt met de gemeente op het moment
dat ondersteuning nodig is, is een belangrijk onderdeel van de procedure voor het krijgen van
maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening. De nieuwe Wmo 2015
kent twee soorten voorzieningen: algemene- en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is
toegankelijk zonder uitgebreid voorafgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken en
mogelijkheden van de gebruikers.
Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een
persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen.
Tijdens het keukentafelgesprek wordt er gekeken wat de persoonlijke situatie is, waar ondersteuning bij
nodig is en wat de oplossingen zouden kunnen zijn.
Veel mensen maken zich ongerust over hun gesprek met de gemeente omdat ze niet weten waar het
over zal gaan en wat ze kunnen verwachten. Gemeenten moeten er in dit kader voor zorgen dat
onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en de cliënt hierover informeren als hij/zij een verzoek
voor maatschappelijke ondersteuning heeft gedaan. De indruk is echter dat gemeenten nog weinig
informatie geven over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Het gevolg van die beperkte informatie is
dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog weinig bekend is bij burgers.
Gemeenten hebben de onafhankelijke cliëntondersteuning meestal ondergebracht bij MEE (organisatie
die mensen ondersteunt met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen),
bij het sociale wijkteam of bij een lokale welzijnsorganisatie. Dit zijn allemaal organisaties die betaald en
aangestuurd worden door de gemeente en dus van de gemeente afhankelijk zijn. Er kunnen echter ook
vrijwillige cliëntondersteuners worden ingezet. Knelpunt hierbij is echter dat zij niet altijd een
gelijkwaardige positie hebben ten opzichte van professionele cliëntondersteuners. Ook de invulling van
de ondersteuning verschilt sterk.
3.2 Cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek
Actie 2016-2017
De KBO is van mening dat de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) van de ouderenbonden heel goed
kunnen worden ingezet t.b.v. de onafhankelijke cliëntondersteuning. De onafhankelijkheid is tenslotte
groter dan de professionele ondersteuner omdat de VOA’s niet worden betaald en aangestuurd door
gemeenten, maar hun informatie ontvangen en aangestuurd worden door een organisatie, zoals de
KBO, die tot doel heeft de belangen van senioren te behartigen. In 2015 is op de bijscholingsdagen van
de VOA’s al meerdere malen aandacht besteed aan de mogelijke rol van VOA’s als onafhankelijke
cliëntondersteuner. Het bestuur van KBO-ZH is voornemens om in 2016 en 2017 de VOA’s te blijven
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informeren over de ontwikkelingen op dit terrein. Op de bijscholingsdagen van de VOA’s zal de komende
periode nader worden ingegaan op de rol van de VOA als cliëntondersteuner en de relatie van de VOA
met de Wmo-consulent tijdens de keukentafelgesprekken (zie ook hoofdstuk Ouderenadvisering).
3.3 Wonen, veiligheid en openbaar vervoer
- Uitgangspunt voor de KBO is de aanwezigheid van voldoende betaalbare voor senioren geschikte
woningen.
- De KBO pleit voor meer aandacht voor woonzorgzones
- De KBO stimuleert KBO-afdelingen aandacht te vragen voor het tekort aan voor senioren geschikte
woningen.
- Senioren vinden veiligheid en toegankelijkheid zeer belangrijk. Veiligheid in en om het huis, maar
ook de zogenaamde ‘sociale veiligheid’
- De KBO pleit voor het principe ‘toegankelijk voor iedereen’ van de woning én de woonomgeving.
Lage stoepen, brede deuren en een lage instap bij bus en tram is voor jong en oud prettig.
- De KBO meent dat domotica kan bijdragen aan de zorgverlening aan senioren en een bijdrage levert
aan luxe, comfort en veiligheid van de woonsituatie.
- De KBO meent dat een seniorenkorting op het (openbaar) vervoer noodzakelijk blijft.
Belangrijkste reden hiervoor is dat de mobiliteit en participatie van senioren hiermee wordt
bevorderd.
3.4 Lokale belangenbehartiging: een pilot ‘ samen voor lokale belangenbehartiging’
Acties 2016-2017
Het bestuur van KBO-ZH is voornemens om een pilot ‘samen voor lokale belangenbehartiging’ te starten
met een KBO-afdeling. Een pilot die mogelijk als voorbeeld kan dienen voor andere KBO-afdelingen in
Zuid-Holland en andere provincies.
Doelstellingen:
een overzicht van diensten en activiteiten die onze individuele KBO-leden en potentiële leden
verwachten
een geteste beschikbaarheid van gewenste diensten en activiteiten die we nu nog niet
aanbieden.
een gerealiseerde structuur waarin KBO-regio’s/afdelingen onderling en met KBO-ZH en Unie
KBO hecht samenwerken.
een communicatiestructuur waarin succesvolle ondersteuning en belangenbehartiging wordt
vertaald in ledenaanwas.
een structuur voor het rapporteren van resultaten, kosten, investeringen, mankracht, problemen
en risico's.
Project omvang:
onderzoeken welke diensten en activiteiten onze individuele KBO-leden en potentiële leden
verwachten.
ontwikkelen van die gewenste diensten en activiteiten die we nog niet aanbieden.
ontwikkelen van een structuur waarin KBO-regio’s/afdelingen onderling en met KBO-ZH en Unie
KBO hecht samenwerken.
3.5 Bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder ouderen
Actie 2016-2017
De diversiteit onder 50-plussers is erg groot. Denk aan leeftijd, interesses, geloof, culturele achtergrond,
kledingstijl, opleidingsniveau enz.. In een rapport van AxionContinu (expertisecentrum wonen, zorg en
welzijn) van februari 2013 met als titel “Roze Ouderen. Over een homovriendelijk beleid” wordt o.a.
verwezen naar een onderzoek van het COC van enkele jaren geleden onder senioren in zorgcentra.
Daaruit bleek dat homoseksuele ouderen niet altijd in openheid kunnen leven.
Het streven van de KBO is om met dit project een bijdrage te leveren aan het welzijn/welbevinden van
homoseksuele senioren en een homovriendelijke KBO, door meer openheid en het bespreekbaar maken
binnen onze afdelingen. Een eerste aanzet hiertoe was de themabijeenkomst van 9 oktober 2013. Er zal
nog worden nagegaan op welke wijze hier de komende periode aandacht aan zal worden gegeven.
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4

OUDERENADVISERING

Het inzetten van vrijwillige ouderenadviseurs heeft tot doel de zelfredzaamheid en het welbevinden van
senioren te vergroten, zodat ze zich langer zelfstandig kunnen redden en kunnen blijven deelnemen aan
de samenleving. Vrijwillige ouderenadviseurs geven senioren desgevraagd persoonsgerichte informatie,
advies en/of begeleiding of verwijzen naar en bemiddelen over regelgeving en voorzieningen aan
ouderen die dat nodig hebben. De afdelingen dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de vrijwillige
ouderenadviseurs.
Ouderenadvisering sluit goed aan bij twee van de drie doelstellingen van de Wmo n.l. het bevorderen
van de maatschappelijke participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Het keukentafelgesprek, het persoonlijke gesprek dat met de gemeente gevoerd moet worden op het
moment dat ondersteuning nodig is, is een belangrijk onderdeel van de procedure voor het krijgen van
maatschappelijke ondersteuning, in het bijzonder van een maatwerkvoorziening.
Veel mensen maken zich ongerust over hun gesprek met de gemeente omdat ze niet weten waar het
over zal gaan en wat ze kunnen verwachten. Gemeenten moeten er in dit kader voor zorgen dat
onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en de cliënt hierover informeren als hij/zij een verzoek
voor maatschappelijke ondersteuning heeft gedaan. De KBO is van mening dat de Vrijwillige
Ouderenadviseurs heel goed kunnen worden ingezet t.b.v. de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Actie 2016-2017: zie 3.2

4.1 Werven nieuwe ouderenadviseurs
Actie 2016-2017
Omdat het belangrijk is om over voldoende vrijwillige ouderenadviseurs te kunnen blijven beschikken
zullen afdelingen in 2016 en 2017 weer gevraagd worden om binnen de afdeling op zoek te gaan naar
mogelijke, geschikte kandidaten.
4.2 Cursus vrijwillige ouderenadvisering
Actie 2016-2017
Net zoals voorgaande jaren zullen in 2016-2017 weer 1 of 2 cursussen worden aangeboden om nieuwe
vrijwillige ouderenadviseurs op te leiden. Aanmelding voor de cursus geschiedt door het bestuur van de
plaatselijke afdeling.
4.3 Bijscholingsdagen/deskundigheidsbevordering ouderenadviseurs
Actie 2016-2017
Op basis van belangrijke ontwikkelingen en de wensen die kenbaar gemaakt worden door de vrijwillige
ouderenadviseurs wordt er door KBO Zuid-Holland tenminste 2 keer per jaar een bijscholingsdag
georganiseerd voor de ouderenadviseurs van de KBO-afdelingen. De komende periode zal worden
nagegaan of het wenselijk is de voorbereidingsgroep uit te breiden met enkele ouderenadviseurs en
andere deskundigen.
4.4 Docentenoverleg
Actie 2016-2017
Ook de komende periode zullen er regelmatig besprekingen plaatsvinden tussen de beschikbare
vrijwillige docenten voor dit project. Bij dit overleg gaat de aandacht vooral uit naar de evaluatie,
voorbereiding en organisatie van de bijscholingsdagen en de VOA-cursus.
4.5 Landelijk overleg provinciale coördinatoren
Actie 2016-2017
Dit overleg, dat bedoeld is voor de provinciale coördinatoren, zal ook weer in 2016-2017 een of twee
keer per jaar plaatsvinden o.l.v. een landelijk projectleider. Dit overleg richt zich vooral op de kwaliteit
van de ouderenadviseur en het cursusmateriaal.
Werkplan KBO Zuid-Holland 2016-2017
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5 HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

Voor erg veel senioren is het invullen van de belastingformulieren en/of het aanvragen van huur- en
zorgtoeslag een grote klus, waar ze zelf niet toe in staat zijn of wat ze niet kunnen overzien. Door hen
hierbij te helpen of het voor hen te doen, worden vele senioren ontlast. De werkzaamheden voor deze
dienstverlening worden uitgevoerd door vrijwillige belastinginvullers, de HUBA’s (Hulp Bij Aangifte).
Deze HUBA’s krijgen een jaarlijkse bijscholingsdag bij de belastingdienst en ontvangen na afloop een
pasje waarmee zij zich kunnen identificeren.
De afdelingen dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de vrijwillige belastinginvullers.

5.1 Werven nieuwe belastinginvullers
Actie 2016-2017
Omdat het belangrijk is om over voldoende vrijwillige belastinginvullers te kunnen blijven beschikken
zullen afdelingen van de ouderenbonden in 2016 en 2017 weer gevraagd worden om, a.d.h.v. een
profielschets, binnen de afdeling op zoek te gaan naar mogelijke, geschikte kandidaten.
5.2 Kennismakingsbijeenkomst
Actie 2016-2017
De kennismakingsbijeenkomst en de cursus wordt georganiseerd door het provinciaal coördinatieteam
belastingservice ouderenbonden.
5.3 Cursus en bijscholingsdag belastinginvullers
Actie 2016-2017
De cursus en jaarlijkse bijscholingsdag staat o.l.v. docenten van de belastingdienst.
5.4 Overleg provinciaal coördinatieteam ouderenbonden
Actie 2016-2017
Ook de komende periode zullen er regelmatig besprekingen plaatsvinden van het provinciaal
coördinatieteam, dat bestaat uit een coördinator, studiebegeleiders en een fiscalist.
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6 VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

Bij het samenstellen van dit werkplan was het nog niet geheel duidelijk welke voorlichtingsbijeenkomsten
er aan KBO-afdelingen zullen worden aangeboden in 2016-2017. Daarom geven wij hier een overzicht
van de voorlichtingsbijeenkomsten waarvan wij nu veronderstellen dat ze ook in de komende periode
zullen worden aangeboden. De voorlichtingsbijeenkomsten staan o.l.v. vrijwillige voorlichters uit de
provincie Zuid-Holland die zijn opgeleid door het landelijk bureau van de KBO.
De coördinatie van deze voorlichtingsbijeenkomsten is in handen van KBO Zuid-Holland en Unie KBO.

Acties 2016-2017
Meer Bewegen. Voldoening, dat is misschien wel het mooiste wat bewegen oplevert; het fijne gevoel na
een wandeling in de buitenlucht of een paar uurtjes werken in de tuin.
De KBO- gezondheidsvoorlichters maken u graag warm om meer te bewegen. Wilt u als afdeling een
bijeenkomst ‘Meer Bewegen’ organiseren? Dan hoeft u alleen maar een locatie, laptop en een beamer te
regelen. De organiserende afdeling ontvangt boekenleggers en caloriewijzers voor de deelnemers. De
bijeenkomst duurt circa 2 uur.
Aanvragen: bij KBO Zuid-Holland. Omdat dit project vanaf 2016 vervalt bij de Unie KBO, zal KBO ZuidHolland nagaan of deze voorlichting ook de komende periode kan worden aangeboden.
Kosten: reiskosten en presentje voor voorlichter en fysiotherapeut/beweegdocent, zaalhuur,
verzendkosten materialen.
Wat zegt u? Deze themabijeenkomst richt zich op senioren die belangstelling hebben voor het thema
ouder worden en gehoor. De doelstelling is om slechthorendheid te herkennen en bespreekbaar te
maken. Ook wordt voorlichting gegeven over de stappen die men kan zetten als het gehoor achteruit
gaat en men eventuele hulpmiddelen nodig heeft.
Een vrijwillige ervaringsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
verzorgt de lezing.
Aanvragen: bij Unie KBO
Kosten: reiskosten voor voorlichter NVVS, zaalhuur, donatie van € 32,50 t.b.v. NVVS of een
lidmaatschap.
Voorlichting OV-chipkaart. Er is onder senioren nog steeds een behoefte aan goede voorlichting over
het gebruik van de OV-chipkaart tijdens het reizen in bus, tram, trein en metro. Onze deskundige op dit
gebied is graag bereid om in ledenbijeenkomsten informatie over de OV-chipkaart te verstrekken en
vragen hieromtrent te beantwoorden. De afdeling dient te zorgen voor een microfoon, soms ook voor
een beamer en laptop. Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur.
Aanvragen: bij KBO Zuid-Holland
Kosten: reiskosten en presentje voor voorlichter
Veilig Thuis. De KBO is een campagne gestart om de veiligheid in en om huis te verbeteren. Er kunnen
bijeenkomsten worden georganiseerd en er zijn brochures beschikbaar om de meest voorkomende
ongelukken en trucs van criminelen te voorkomen, want aan onveilige situaties kunnen bewoners zelf
meestal veel doen. De KBO stelt gratis brochures en stickers beschikbaar. Binnen het project ‘Veilig
Thuis’ bestaat ook de mogelijkheid om een beroep te doen op opgeleide vrijwilligers die huisbezoeken
afleggen bij ouderen. Zij adviseren ter plekke wat er verbeterd kan worden.
Aanvragen: bij Unie KBO
Kosten: reiskosten en presentje voor voorlichter alsmede € 10,-- per huisbezoek, zaalhuur
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Gezond Genieten. De inzet is om ‘gezond genieten’ te bevorderen en niet om senioren hun borrel te
ontzeggen. Het is de bedoeling dat senioren, onder begeleiding van een voorlichter/gespreksleider, met
elkaar in gesprek gaan over alcoholgebruik. Mocht u meer willen weten over de inhoud van deze
bijeenkomst, dan kunt u een informatiepakket bestellen. Ook is er een folder beschikbaar met daarin de
belangrijkste informatie over de bijeenkomst. Als er een bijeenkomst wordt georganiseerd, ontvangt de
afdeling kosteloos het aantal benodigde brochures. In andere gevallen bedragen de kosten € 2,50 voor
10 folders.
Aanvragen: Omdat dit project vanaf 2016 vervalt bij de Unie KBO, zal KBO Zuid-Holland nagaan of
deze voorlichting ook de komende periode kan worden aangeboden.
Kosten: reiskosten en presentje voor voorlichter, zaalhuur en verzendkosten brochures.
Omgaan met verlies. Tijdens bijeenkomsten over omgaan met verlies laten mensen weten dat zij veel
willen weten over afscheid en rouwverwerking. De bijeenkomsten voorzien in een behoefte aan meer
houvast en aan uitwisseling van ervaringen. Als een afdeling een bijeenkomst wil organiseren, wordt een
informatiepakket met duidelijke instructies toegestuurd over hoe een themabijeenkomst georganiseerd
kan worden. De Unie KBO stelt gratis brochures ter beschikking voor de bezoekers van de presentatie.
Aanvragen: bij Unie KBO.
Kosten: reiskosten en presentje voor de gespreksleider, zaalhuur en verzendkosten flyer
Ouderen in veilige handen. Naar schatting worden elk jaar 200.000 senioren slachtoffer van
ouderenmishandeling. Dit kan fysiek, psychisch, seksueel en financieel zijn, maar ook verwaarlozing.
Vaak is deze mishandeling het gevolg van ontspoorde zorg, maar opzettelijke mishandeling komt ook
voor. Angst, schaamte en afhankelijkheid belemmeren senioren om deze mishandeling kenbaar te
maken.
Aanvragen: bij Unie KBO.
Kosten: reiskosten en presentje voor de voorlichter, zaalhuur
Campagne ‘wijs met medicijnen’. De KBO en de koepel van apothekers houden een campagne over
veilig medicijngebruik. KBO-afdelingen kunnen een bijeenkomst aanvragen. De medicijncampagne is
hoognodig. Jaarlijks worden 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd
medicijngebruik. Twee derde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65 jaar. De helft van deze
spoedopnames bij senioren had voorkomen kunnen worden. De KBO en de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) organiseren samen informatiebijeenkomsten om
verkeerd medicijngebruik te voorkomen.
Aanvragen: bij Unie KBO.
Kosten: reiskosten en presentje voor voorlichter
KBO-tablet presentatie. Voor veel senioren is werken met een tablet nieuw. Daarom verzorgt de KBO
samen met zorgvernieuwer Focus Cura een gratis KBO-Tablet presentatie voor afdelingen. De
presentatie is voor mensen die overwegen om een KBO-Tablet aan te schaffen of mensen die nog
helemaal geen toegang hebben tot internet. Voor beide groepen blijkt de presentatie een uitkomst. Er is
volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De interactieve KBO-Tablet presentatie duurt ongeveer
een uur en wordt gehouden op een door de afdeling gewenste locatie. De bijeenkomst is niet bedoeld
als training, maar een introductie in de nieuwe (zorg-)mogelijkheden van de tablet. De KBO-Apps zijn
naast entertainment ook gericht op zorg op afstand en langer thuis wonen, ontwikkelingen die in volle
gang zijn.
Aanvragen: bij Unie KBO
Kosten: reiskosten en presentje voor de gespreksleider.
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7. LEDENADMINISTRATIE KBO-AFDELINGEN

Van de 54 KBO-afdelingen in Zuid-Holland werken er 51 met het ledenadministratieprogramma
‘KBOLEDEN’. Een ledenadministratieprogramma dat in 2013 door het landelijk bureau van de KBO is
geïntroduceerd en waar inmiddels de meeste KBO-afdelingen in Nederland gebruik van maken. Het
voordeel van het gebruik van dit centrale ledenadministratieprogramma is vooral de mogelijkheid om,
indien gewenst en overeenkomstig de gemaakte afspraken, te kunnen beschikken over gegevens van
leden (zoals b.v. voor het automatisch aanvragen van ledenpasjes). Ook is het een groot voordeel dat
afdelingen altijd kunnen rekenen op ondersteuning en advies van KBO Zuid-Holland als zij problemen
ervaren bij het gebruik van het programma.

7.1 Instructiebijeenkomsten
Actie 2016-2017
Om de ledenadministrateurs van onze KBO-afdelingen van de nodige informatie te voorzien en
praktische ondersteuning te bieden bij hun werkzaamheden met het ledenadministratieprogramma
KBOLEDEN zullen er in 2016-2017 tenminste twee instructiebijeenkomsten per jaar plaatsvinden. Op
deze bijeenkomsten, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een tiental pc’s en internetverbinding,
wordt een presentatie gegeven over onderdelen van het programma waar ledenadministrateurs
problemen mee hebben. Ook zal de nodige aandacht besteed worden aan vragen die de aanwezigen
van te voren kunnen doorgeven en krijgen ze volop de gelegenheid om e.e.a. uit te proberen en tips uit
te wisselen. Enkele deskundige vrijwilligers zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
7.2 Individuele ondersteuning aan afdelingen
Actie 2016-2017
Ledenadministrateurs van afdelingen die problemen ondervinden bij het werken met KBOLEDEN en
daarvoor geen oplossing hebben gevonden in de handleiding of op de website, kunnen altijd met hun
problemen terecht bij KBO Zuid-Holland. Afdelingen worden dan z.s.m. in contact gebracht met één van
de vier beschikbare deskundige vrijwilligers. Doorgaans kan worden volstaan met het beantwoorden van
een vraag via e-mail of telefoon. Indien gewenst, bezoeken de ondersteuners de desbetreffende
ledenadministrateur om het probleem op te lossen. Over de vragen die binnenkomen hebben de
ondersteuners regelmatig contact met elkaar.
7.3 Website KBOLEDEN
Actie 2016-2017
Veel voorkomende vragen over KBOLEDEN en de daarbij behorende antwoorden worden door de
ondersteuners op de website “KBOLEDEN” gezet. Ook de nieuwsbrieven staan op deze website, die te
vinden is op de website van KBO Zuid-Holland; rechtsonder de startpagina, onder de rubriek
“advertenties”.
7.4 Landelijke ‘Beheergroep KBOLEDEN’
Actie 2016-2017
Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de provinciale KBO’s, die zich
bezighouden met KBOLEDEN. Met als doel uitwisseling van informatie en inventarisatie van problemen
met het ledenadministratieprogramma.
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8. COMMUNICATIE

Het bestuur van KBO Zuid-Holland is van mening dat een goede communicatie kan bijdragen aan het
imago, de bekendheid, de kracht en de doelstelling van de KBO. Verder zal een goede interne
communicatie zorgen voor meer begrip, binding en draagvlak bij projecten en andere activiteiten.
Aan het verstrekken van informatie aan onze afdelingsbesturen en bondsbestuur wordt veel aandacht
besteed. Doorgaans wordt de informatie per e-mail verstrekt. Hierbij wordt niet alleen informatie gegeven
over de activiteiten en projecten van KBO Zuid-Holland, maar afdelingen worden ook, op regelmatige
basis, geïnformeerd over de activiteiten van ons landelijk bureau, de Unie KBO.
Dat communicatie bij de KBO geen eenrichtingsverkeer is blijkt uit het feit dat het bestuur van KBO ZuidHolland regelmatig op de hoogte gehouden wordt van wensen, problemen en vragen van
afdelingsbesturen door de vertegenwoordigers van de acht KBO-regio’s in het bondsbestuur. Er zijn
echter ook veel afdelingen die ons rechtstreeks van informatie voorzien en/of problemen voorleggen.
Deze wisselwerking is belangrijk voor het vaststellen van speerpunten bij de KBO, die vooral gebaseerd
zijn op informatie over wat er leeft bij de achterban.

8.1 Kennismakingsbijeenkomst nieuwe bestuurs- en kaderleden
Actie 2016-2017
Het voornemen is om ook in 2016 en 2017 een kennismakingsbijeenkomst te organiseren voor nieuwe
en potentiële bestuursleden en –kaderleden van KBO-afdelingen en KBO Zuid-Holland. Op deze
bijeenkomst zal uitleg worden gegeven over de organisatie en dienstverlening van de KBO.
8.2 Bijeenkomst kaderleden KBO Zuid-Holland
Actie 2016-2017
Voor de uitvoering van de vele werkzaamheden van KBO Zuid-Holland kan het bestuur rekenen op
deskundige vrijwilligers, de kaderleden. De kaderleden van KBO Zuid-Holland zijn actief op diverse
terreinen. Zo zijn er kaderleden die actief zijn als voorlichter, webmaster, fotograaf, docent of coördinator
vrijwillige ouderenadvisering, coördinator of lid van het project belastingservice, redactielid Katern,
ondersteuner ledenadministratie, nestordistributie, systeembeheerder enz.. Daarnaast kan KBO ZuidHolland ook een beroep doen op kaderleden die kunnen worden ingezet op vraagstukken m.b.t. wonen
en vervoer, identiteit en zingeving, communicatie en belangenbehartiging in het algemeen.
Om er zeker van te zijn dat de voornemens van KBO Zuid-Holland, zoals omschreven in dit werkplan,
kunnen worden gerealiseerd is een goede communicatie met deze kaderleden essentieel. Ook kan met
een goede communicatie een goede verstandhouding worden gecreëerd tussen bestuur en kaderleden.
In 2016 en 2017 zal het bestuur van KBO Zuid-Holland een bijeenkomst organiseren voor alle
kaderleden van KBO Zuid-Holland.
8.3 Het Katern van KBO Zuid-Holland
Actie 2016-2017
Het Katern, het informatieblad van KBO Zuid-Holland, kwam in december 2013 voor het eerst uit. Omdat
dit Katern verwerkt wordt in de Nestor, het landelijk informatieblad van de KBO, kunnen alle KBO-leden
in de provincie Zuid-Holland dit blad lezen. Met hulp van wisselende vrijwilligers, enkele vaste
verslaggevers en -bestuursleden en een medewerkster van het bondskantoor, zullen er in 2016-2017
weer vier nummers per jaar uitkomen (in maart, juni, september en december).
8.4 Website KBO Zuid-Holland
Actie 2016-2017
De website is het medium geworden voor de allerlaatste nieuwsberichten. Onze vrijwillige
webmasters zorgen er al jaren voor dat alle aangeleverde berichten en andere informatie op tijd
op de website worden gezet. De kaderleden en bestuursleden van de KBO-ZH worden zich
steeds meer bewust van het belang van berichtgeving via de website. Zij geven steeds vaker
nieuwsberichten door voor de website. Wij gaan er vanuit dat deze trend wordt voortgezet.
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Ook de websites van afdelingen vormen een steeds belangrijker communicatiemiddel. Daarom
zullen we de website voor KBO-afdelingen blijven promoten.
Voor alle webmasters geldt dat ze pas goed kunnen functioneren als de besturen, waar ze deel van
uitmaken, op de hoogte zijn van het belang en de betekenis van een website voor de
informatieverstrekking aan leden en geïnteresseerden
8.5 Lokale media
Actie 2016-2017
Het voornemen is om de zichtbaarheid en presentatie van de KBO te verbeteren door o.a. een goede
omgang met lokale media en het gebruik van sociale media.
8.6 Nieuwjaarsreceptie
Actie 2016-2017
De ervaring leert dat KBO-afdelingen, bestuursleden en kaderleden het zeer op prijs stellen dat er een
moment is van informele ontmoeting met elkaar in de vorm van de nieuwjaarsreceptie. Niet het werk,
maar de persoonlijke contacten staan hierbij voorop. Het bestuur wil graag de contacten tussen de
verschillende geledingen binnen de KBO Zuid-Holland blijven stimuleren en zal daarom ook in 20162017 een nieuwjaarsreceptie houden.
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9.

KBO REGIO’S EN AFDELINGEN

9.1 KBO regio’s
De acht regiovertegenwoordigers in het bondsbestuur zorgen voor een directe, wederzijdse
communicatielijn tussen het bestuur van KBO Zuid-Holland en de KBO-afdelingen. Verder is er
voor iedere regiovertegenwoordiger een contactpersoon binnen het dagelijks bestuur.
De DB-contactpersoon is derhalve ook altijd aanwezig bij de eventuele regiobijeenkomsten
van de desbetreffende regio. Op deze regiobijeenkomsten is het voor afdelingen mogelijk om:
- via hun regiovertegenwoordiger een bijdrage te leveren aan het beleid van KBO-ZH en indirect aan
het beleid van de Unie KBO.
- via hun regiovertegenwoordiger informatie te ontvangen over diverse ontwikkelingen binnen de KBOorganisatie, standpunten en besluiten van het bondsbestuur.
- via hun regiovertegenwoordiger relevante informatie uit de afdelingen aan het bondsbestuur door te
geven.
Actie 2016-2017
Omdat er nog regio’s zijn die geen regiobijeenkomsten organiseren, zal het bestuur de
komende periode het belang van het organiseren van regiobijeenkomsten onder de aandacht
brengen van alle afdelingen.
9.2 KBO Afdelingen
De diversiteit onder de acht KBO-regio’s is groot. Dit heeft niet alleen te maken met het aantal
afdelingen binnen een regio, maar ook met de mogelijkheden van de desbetreffende plaatselijke KBOafdelingen binnen een regio (o.a. beschikbare bestuursleden en ligging t.o.v. de andere afdelingen),
interesse en wensen van afdelingen, het plaatselijk dienstverlenings- en activiteitenaanbod voor
senioren enz. Om nieuwe bestuursleden van afdelingen te informeren over de organisatie waar ze zich
voor willen inzetten, organiseert KBO-ZH ieder jaar een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe
bestuurs- en kaderleden.
De meeste KBO-afdelingen organiseren voor hun leden ontspanningsactiviteiten. Verder
houden ook de meeste afdelingen zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden
op het lokale niveau. Met de komst van de Wmo ligt er voor de lokale belangenbehartiger een enorme
uitdaging.
Acties 2016-2017
- Voor de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe bestuurs- en kaderleden zie 8.1
- De KBO Zuid-Holland zal de komende periode een pilot starten om lokale belangenbehartiging te
stimuleren. Zie hiervoor de acties 2016-2017 zoals vermeld onder punt 3.4
9.3 Ledenwerving
In veel afdelingen daalt het aantal leden, terwijl het aantal senioren toeneemt. Het voornemen
van KBO Zuid-Holland is om de komende periode hier de nodige aandacht aan te besteden.
Daarbij hebben we elkaar nodig. Op alle niveaus binnen de KBO zijn inspanningen vereist.
Zo zal de Unie KBO zich o.a. richten op versterking van de zichtbaarheid en naamsbekendheid, een
belangrijke pijler bij ledenwerving. Ook een bijdrage leveren aan een plaatselijke of regionale beurs is
voor afdelingen een mogelijkheid om de KBO als organisatie die opkomt voor de belangen van senioren
onder de aandacht te brengen.
Acties 2016-2017
- De KBO Zuid-Holland zal ook in 2016-2017 afdelingen stimuleren om nieuwe leden te werven
door de jaarlijkse prijsuitreiking aan afdelingen met de grootste ledenwinst.
- Zie ‘versterking en kwaliteitsverbetering KBO, gericht op herstel van de ledenaanwas’; een van
de doelstellingen van de pilot, zoals omschreven bij 3.4 .
- Net zoals voorgaande jaren kunnen afdelingen in 2016-2017 materialen lenen bij KBO ZuidHolland voor de inrichting van een stand.
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10. OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Naast de projecten die genoemd zijn, zijn voor het ondersteunen en versterken van onze KBOafdelingen en voor de uitvoering van het beleid de volgende structurele werkzaamheden nodig.
 Opstellen van het tweejaarlijks werkplan
 Opstellen van de begroting
 Opstellen jaarverslag (inclusief financieel jaarverslag)
 Personeelsbeleid
 Systeem- en software beheer
 Interne contacten: algemene vergadering (2 per jaar), bestuurlijk vooroverleg (2 per jaar),
bondsbestuur (6 per jaar), dagelijks bestuur (11 per jaar), contact met afdelingen (t.b.v. gerichte
ondersteuning), contact met Unie KBO
 Externe contacten: Drie Bondenoverleg Zuid-Holland, Stichting Kantorenexploitatie Het Eibernest
(SKE), Bisdom Rotterdam, Stichting Voorzieningsfonds KBO Zuid-Holland.
 Onderscheidingenbeleid t.b.v. KBO-leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
 Kaderbeleid/kaderwerving. De KBO is steeds op zoek naar vrijwilligers die over specifieke kennis
beschikken of vaardigheden hebben waar de KBO-organisatie iets aan heeft.
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