KBO ZUID-HOLLAND
Nieuwsbrief
Werkplan 2020-2021 –
van, voor en door senioren
Op de Algemene Vergadering (AV) van KBO Zuid-Holland op 5
november 2019 in Berkel en Rodenrijs, werd het Werkplan
2010-2021 besproken. Guido van Osselaer, lid van het dagelijks
bestuur, verzorgde de samenstelling, de medewerkers op het
kantoor in Bergschenhoek maakten er een praktisch werkdocument
van om aan de slag te gaan.

BONDSBESTUUR EN MEDEWERKSTERS
VAN KBO-ZUID HOLLAND WENSEN U
EEN GEZOND EN INSPIREREND 2020
TOE

Het Werkplan is zorgvuldig en grondig voorbereid. In de AV van 5
november is het document per pagina doorgenomen en verduidelijkte
het bondbestuur nog enkele vragen en opmerkingen. Het Werkplan
opent met vijf speerpunten van beleid. Die zijn vastgesteld in de
ledenraad van de Unie KBO, bestaande uit de 11 provinciale KBO’s. Ze
worden in het Werkplan aangeduid met een symbool, waarmee ze in
de verschillende hoofdstukken zijn terug te vinden:

Digitalisering

Koopkracht

Colofon

Zorg, wonen en welzijn
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van
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Zingeving

In volgende nieuwsbrieven zullen onderwerpen uit het Werkplan
aandacht krijgen.
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Feest! KBO Zuid-Holland 35 jaar!
Thema: Langer zelfstandig thuis wonen
‘Fijn dat u er bent!’ Zo opende bondsvoorzitter Ton Thuis
de viering van 35 Jaar KBO Zuid-Holland op 28 oktober
2019 in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. En
doelend op twee sprekers die hun licht zouden laten
schijnen over Langer zelfstandig thuis wonen: ‘We
moeten met elkaar in gesprek zijn en blijven want we
hebben elkaar hard nodig.’

Reinier Koppelaar, programmamanager
Langer Thuis Ministerie VWS

Reinier Koppelaar over VWS programma “Langer
Thuis”
Toen het manifest “Scherp op ouderenzorg” van Hugo
Borst (en Carin Gaemers) het regeerakkoord had
gehaald, stelde minister Hugo de Jonge van het
ministerie van VWS*) een budget van 340 miljoen
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beschikbaar voor het programma “Langer Thuis”, met
drie zogenoemde actielijnen, waar Reinier Koppelaar als
programmamanager sturing aan geeft. Hij lichtte aan de
hand van een presentatie het programma toe en meldde
resultaten van het eerste jaar. ‘De urgentie werd direct
breed gevoeld, dus was er geen tijd te verliezen. Met een
actiegerichte aanpak konden de minister al na een jaar,
in juli 2019, diverse succesvolle voorbeeldprojecten en
pilots worden gemeld. Een voorbeeld is ‘Logeerzorg’ in
een tiental steden, waaronder Capelle aan den IJssel. Dit
initiatief ontlast mantelzorgers, een pilot waarvoor het
ministerie geld beschikbaar stelt aan gemeenten.’ De 10
pilots lopen tot en met april 2020 en worden uitgevoerd
en begeleid door VWS en kennisinstelling Movisie. Het
doel is om te komen tot een stappenplan hoe
gemeenten logeerzorg lokaal kunnen toepassen.
Het programma Langer Thuis initieert en versnelt lokale,
regionale en landelijke initiatieven op het gebied van
ondersteuning en zorg thuis, met aandacht voor
mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn. Ouderen
moeten in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig
oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.
De uitdaging is om antwoorden te vinden op de vraag
Hoe organiseer je rondom ouderen dat zorgverleners en
professionals als team functioneren?
‘Tot en met 2020 is 340 miljoen euro beschikbaar voor
initiatieven, maar de rijksoverheid kan het niet alleen.
Partijen in het land zijn onmisbaar en daarom ben ik blij
dat ook Manon Vanderkaa mee wil praten.
Het gaat om een grote groep ouderen, want slechts 7 à 8
procent woont in een instelling. De woonsituatie is de
basis, maar woonbeleid valt onder een ander ministerie.
Er is natuurlijk wel informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld met
Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie gericht op
actuele vraagstukken rondom stad en regio. Wonen in
een sociaal geschikte buurt is voor ouderen van groot
belang, daarnaast spelen fysieke belemmeringen een rol
van betekenis. Voor ondersteuning wordt aansluiting
gezocht bij bestaande initiatieven van gemeenten,
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Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport*) werkt in het programma, gelanceerd op 18
juni 2018, samen met alle betrokken partijen,
waaronder KBO-PCOB.

overheid is echter geen oplossingsmachine, we moeten
het samen doen. Dat wil zeggen: gebruik maken van
bestaande voorzieningen, mensen betrekken bij de stad,
hen activeren. Alleen al de beweegnorm is een enorme
uitdaging, niemand mag op z’n reet blijven zitten! Het is in
Rotterdam gelukt met activiteiten zoals bezoeken vanuit
de gemeente de groeiende eenzaamheid te stoppen. Wij
benoemen het overigens positiever: “er toe doen”. Ons
ouderenbeleid kent vier speerpunten, 1) vitaliteit, 2) er toe
doen, 3) geschikt wonen en 4) zorg en ondersteuning.
Voor “Wonen en toekomst” bouwen we als eerste
gemeente zes pilots uit via WVS, samen met KBO
Rotterdam. Diverse leeftijden en informatieve functies
clusteren in één gebouw is een leuke optie.’ Sven de
Langen hield een enthousiast en praktisch betoog. Vanuit
KBO Rotterdam is Sonja Krijgsman-Nijdam een belangrijke
gesprekspartner.
In de paneldiscussie werd met beide sprekers, Manon
Vanderkaa, Hans Roskam (directeur-bestuurder Welzijn
Capelle) en Jan Meerpoel nog een aantal puntjes op de
i gezet.
Na een heerlijke lunch zorgde Shantykoor “De
IJsselmannen” voor vele vrolijke noten.

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport
gemeente Rotterdam

Sven de Langen over ouderenbeleid Rotterdam
Sinds 5 juli 2018 is Sven de Langen als CDA-wethouder in
Rotterdam verantwoordelijk voor de portefeuille
Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport. Met
bestuurskunde en fysiotherapie als achtergrond, had hij
toen al de nodige bestuurlijke ervaring. Een gedreven
man, die uitgaat van normen en waarden. “Samen” staat
hoog in zijn vaandel, ook ten aanzien van ouderenbeleid.
‘Het is mijn belangrijkste onderwerp, want in 2035 zal één
op de vijf Rotterdammers 65+ zijn. Wij noemen het liever
een kans dan een probleem, maar hoe dan ook, elke
gemeente móet aan de slag met ouderenbeleid. De
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Belastingservice een waardevolle
ondersteuning

Leden van KBO-PCOB die de
pensioengerechtigde leeftijd hebben
bereikt, kunnen tegen een kleine
kostenvergoeding hun aangifte laten
verzorgen door een belastinginvuller
van KBO-PCOB. Deze HUBA’s (Hulp bij
belastingaangifte) die binnen de
afdelingen actief zijn, kunnen ook
helpen bij het aanvragen of wijzigen
van zorg- en huurtoeslag.
Om de continuïteit van deze service
in Zuid-Holland zeker te stellen is in
2018 gestart met de Belastingservice
van KBO-PCOB in Zuid-Holland.
Coördinator van dit project is Guido
van Osselaer, KBO Zuid-Holland. Deze
service bestaat o.a. uit een jaarlijkse
opleiding voor de HUBA’s. Voor de
aangiftes wordt gebruik gemaakt van
het online aangifte programma van
de Belastingdienst.
Om de kwaliteit te waarborgen en
om mogelijke knelpunten en
verbeterpunten vast te stellen vindt er
jaarlijks een evaluatie plaats onder
de KBO en PCOB deelnemers van de
opleiding, zo ook in 2019.
De resultaten van de enquête over
de Belastingservice Inkomsten
Belasting 2018 zijn inmiddels bekend
en laten een positief beeld zien. Zo
voorziet de Belasting service
informatie op de website van KBOPCOB Zuid-Holland in een behoefte
en wordt het online
aangifteprogramma van de
Belastingdienst zowel in het gebruik
als op onderdelen overwegend hoog
gewaardeerd. Voor zover er
specifieke opmerkingen zijn gemaakt
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hebben deze veelal betrekking op
fiscale onderwerpen, die waar
mogelijk bij de IB 2019 campagne
aandacht zullen krijgen.
De Belastingservice van KBO en PCOB
wordt heel belangrijk gevonden en
vrijwel iedereen gaf aan dat deze
service in 2020 moet worden
voortgezet. De voorbereidingen voor
de IB campagne zijn inmiddels
gestart. Gepland is om in februari
2020 een aantal cursusdagen te
verzorgen, waarvoor de HUBA’s in
januari 2020 een uitnodiging zullen
ontvangen.
KBO Zuid-Holland heeft 11 nieuwe
ouderenadviseurs opgeleid

KBO Zuid-Holland heeft in de
maanden oktober en november weer
een cursus ouderenadviseur
georganiseerd. Alle 11 cursisten
hebben de opleiding met succes
afgerond. Hiermee komt het aantal
ouderenadviseurs in de provincie
Zuid-Holland op 73 (al 32 van de 54
KBO-afdelingen in Zuid-Holland
beschikken nu over 1 of meer
ouderenadviseurs). De cursus werd
gegeven door Dirk Iest en Bibi Lander,
twee deskundige en enthousiaste
docenten van KBO Zuid-Holland.
’s Middags ontvingen de deelnemers
uit handen van Guido van Osselaer,

coördinator van het project
ouderenadvisering, het bijbehorende
certificaat, het pasje en een leuke
attentie.
Na deze uitreiking kon er onder het
genot van een drankje nog gezellig
met elkaar worden nagepraat en
werd de ouderenadviseurs heel veel
succes gewenst met hun
werkzaamheden.
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Het is inmiddels een waardevolle
traditie. Ook in 2020 trapt de KBO
Zuid-Holland af met een
Nieuwjaarsbijeenkomst voor de
afdelingsbesturen, kaderleden en
andere genodigden. Een
persoonlijke uitnodiging werd in
november 2019 toegezonden.
Het is een uitgelezen moment om
aan het begin van het nieuwe jaar
elkaar in een prettige ambiance te
ontmoeten en alle goeds toe te
wensen en de onderlinge banden
nog eens stevig aan te halen.
De bijeenkomst zal worden
gehouden op dinsdag 7 januari 2020
van 14.00u-16.00u in Zalencentrum
Rehoboth in Berkel en Rodenrijs.
Namens KBO Zuid-Holland,
Guido van Osselaer, secretaris

Met ingang van 2020 krijgen
ook ouderenadviseurs en
belastinginvullers deze
nieuwsbrief toegezonden, op
papier en digitaal.
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