Beleids- / Werkplan 2014 van KBO Fryslân
VISIE
Dikwijls vinden discussies over beleid en werkzaamheden plaats zonder voorafgaand na te gaan of de
gesprekspartners wel dezelfde doelstellingen voor ogen hebben. Deze bekende valkuil bergt in zich
het risico dat ieder vanuit zijn eigen visie denkt en spreekt met als gevolg alle mogelijke
misverstanden en onduidelijkheden die daaruit kunnen voortvloeien.
Een visie moet kort worden geformuleerd en wij zijn op het volgende uitgekomen:
“De KBO Fryslân is een organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen en daarbij als richtlijn
de katholiek humanistische levensvisie gebruikt, hierbij inbegrepen het aanbieden van opleidings- en
ontspanningsactiviteiten, zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen
deelnemen.”
OPBOUW BELEIDS- / WERKPLAN
De KBO is als volgt opgebouwd (uit het jaarverslag van de Unie KBO 2012):
‘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.’
In de ledenraad van de Unie KBO is afgesproken de werkplannen van de Unie KBO en de provinciale
KBO’s op elkaar af te stemmen. (De term ‘beleidsplan’ wordt hier niet gebruikt). Omdat het werkplan
van de Unie uiteindelijk landelijk wordt vastgesteld en een provinciale KBO het vervolgens niet meer
naar eigen inzicht kan aanpassen, hebben wij ervoor gekozen om het werkplan van de Unie KBO als
vertrekpunt te gebruiken en daarop aansluitend (soms als uitwerking, op andere onderdelen
aanvullend) het beleids- / werkplan van de KBO Fryslân op te stellen.
De relatie tussen de KBO Fryslân en de KBO afdelingen in Friesland lijkt veel op die tussen de Unie
KBO en de aangesloten provinciale KBO’s. Dit pleit er voor om eerst een provinciaal beleids- /
werkplan op te stellen, waarna vervolgens de afzonderlijke afdelingen hun beleids- / werkplan
opstellen, waarbij een goede afstemming tussen beleids- / werkplannen van KBO Fryslân en de
afdelingen wordt nagestreefd.
Voortdurend is gesproken over beleids- / werkplan. In een beleidsplan worden de doelen, afgeleid uit
de visie, beschreven welke de organisatie, meestal over een periode van meerdere jaren, wil behalen.
In een werkplan wordt omschreven middels welke activiteiten die doelen gerealiseerd zullen worden.
Als daar behoefte aan is, zou er een opsplitsing gemaakt kunnen worden in een beleidsplan en een
werkplan voor de KBO Fryslân. Dat heeft voordelen (een beleidsplan kan een langere tijd meegaan
dan een werkplan), maar het kan voor een niet al te ingewikkelde organisatie zoals de KBO Fryslân,
ook snel gekunsteld overkomen. Het bestuur stelt daarom voor om tot een geïntegreerd plan te
komen.
OP TE NEMEN ITEMS
Uit het werkplan van de Unie KBO
hebben we de volgende onderdelen overgenomen:
• Ledenwerving
• WMO
• Zorg en Ethiek (o.a. levenseinde)
• Ouderenhuisvesting

• Doelgroepenvervoer en Openbaar vervoer
De overige onderdelen (bijvoorbeeld AOW en pensioen) komen volgens ons niet in aanmerking voor
doorvertaling naar ons beleidsplan.
Items voor het beleids- / werkplan van de KBO Fryslân
1. Ledenwerving;
De werving sec zal vrijwel uitsluitend op plaatselijk niveau gebeuren; ligt dus bij de afdelingen.
De ondersteuning en eventuele coördinatie liggen zowel bij de Unie KBO als KBO Fryslân.
2. WMO;
Deze kan voor het grootste deel direct doorgezet worden naar de afdelingen, aangezien zich
dit op gemeentelijk niveau afspeelt. Op provinciaal niveau is het wellicht een aandachtspunt in
het SFO overleg.
3. Zorg en Ethiek;
Op provinciaal niveau kan sturing en activering bij deze verantwoordelijkheid en problematiek
plaatsvinden. Denk daarbij aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor
kaderleden van de afdelingen. Hierbij kan dan ook Zingeving als gespreksonderwerp worden
betrokken. De uitvoering vindt dan weer voornamelijk plaats in de afdelingen in de vorm van
bijvoorbeeld bijeenkomsten voor de leden. Zorg is naast een abstract gebeuren immers vooral
een activiteit die door mensen uitgevoerd en ondergaan wordt. De contacten met en
ondersteuning van zowel verzorgers als verzorgden vinden bij voorkeur in de eigen omgeving
plaats.
4. Ouderenhuisvesting;
Dit speelt zich voornamelijk af op gemeentelijk niveau en komt voor het grootste deel op het
bordje van de afdelingen. De provinciale KBO kan ook hierin hooguit ondersteunen en
coördineren.
5. Doelgroepenvervoer en Openbaar vervoer;
Voor een deel is hier sprake van een provinciale aanbesteding. Als er noodzaak is om op dit
punt met de provincie in discussie te gaan, zal dat de verantwoordelijkheid van KBO Fryslân
zijn. Signalering van knelpunten zullen echter vooral op plaatselijk niveau spelen. Dan zijn de
afdelingen dus aan zet. Deze kunnen op het moment dat het probleem gemeente overstijgend
wordt, de provinciale KBO inschakelen.
Aanvullende items:
6. Culturele educatie.
Denk hierbij aan de lezingen die georganiseerd worden door de educatiecie. Dit valt natuurlijk
verder uit te breiden en kan ook door afdelingen worden verzorgd.
7. ICT-educatie en –ondersteuning:
(denk bijv. aan het I-pad project)
8. Samenwerking met andere (ouderen)organisaties binnen en buiten de Unie KBO. Dit gebeurt
al volop op Unie en provinciaal niveau, maar afdelingen kunnen ook veel profijt hebben van de
samenwerking met andere (ouderen)organisaties. Soms is dit zelfs noodzakelijk om te
overleven.
Werkplan voor de afdelingen
In het bovenstaande is globaal aangegeven waar een uitwerking van items uit het beleids- / werkplan
KBO Fryslân naar de afdelingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt direct duidelijk, dat er bij ieder item
wel een rol is weggelegd voor de KBO Fryslân en voor de afdelingen, maar dat het accent per item
verschilt. Dat verschil kan ook optreden tussen de afzonderlijke afdelingen, dan wel veroorzaakt door
de omgeving waarin een afdeling opereert, dan wel door de situatie waarin de afdeling zelf verkeert.
De ene afdeling beschikt nu eenmaal over meer mogelijkheden dan de ander.

Bij de uitwerking van het KBO Fryslân beleids- / werkplan kan dit meer in detail per item beschreven
worden, maar dat zal vooral gebeuren in de plannen van de afdelingen, omdat pas daarmee recht kan
worden gedaan aan de eigenheid van de afdelingen.
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de afdelingen is het aanbieden van
ontmoetingsmogelijkheden voor de leden. Doelstelling hierbij is niet alleen gezelligheid, maar ook zorg
voor elkaar. Dit kan een belangrijke activiteit zijn in het kader van zingeving in een levensfase waarin
werk, opvoeding en directe maatschappelijke inzet wegvallen of moeilijker worden.
Een belangrijk onderscheid tussen de KBO en de andere ouderenorganisaties is vanzelfsprekend de
katholieke identiteit. Zowel op provinciaal als afdelingsniveau wordt op verschillende manieren vorm
en inhoud gegeven aan deze katholieke identiteit.
Sneek, augustus 2013

(Vastgesteld in Algemene Vergadering KBO Fryslân 25 november 2013.)

