Rapportage landelijke belangenbehartiging
Vierde kwartaal 2017 (november- december)
Voor u ligt de rapportage landelijke belangenbehartiging van KBO-PCOB over het vierde
kwartaal van 2017. In de vorige rapportage is er bewust voor gekozen om de afronding van
het regeerakkoord mee te nemen en daarmee ook de maand oktober. In deze rapportage
worden alleen de zaken meegenomen die speelden richting het nieuwe kabinet.

Algemeen
Samen met ruim twintig organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders is
eerder geagendeerd dat er een coördinerend minister voor Ouderen en Maatschappij zou
moeten komen. Met de komst van VWS-minister Hugo de Jonge hebben deze organisaties
besloten het een en ander om te zetten. Minister De Jonge ontving op maandag
20 november uit handen van Manon Vanderkaa en de directeur van Patiëntenfederatie
Nederland het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving. Met dit pleidooi jagen
ruim twintig partijen samen de beweging aan naar een samenleving met meer samenhang en
oog voor het welbevinden, de zelfredzaamheid en de wensen van ouderen.

Koopkracht
Meldpunt Ouderenwerkloosheid
KBO-PCOB riep het meldpunt Ouderenwerkloosheid in het leven omdat KBO-PCOB zich
zorgen maakt over de hoge ouderenwerkloosheid en de financiële gevolgen daarvan voor
senioren. Begin december 2017 sloot het Meldpunt Ouderenwerkloosheid. De uitkomsten:
80% zoekt al meer dan een jaar naar een baan, 47% zelfs meer dan twee jaar. 422 senioren
namen de moeite om op www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl de uitgebreide vragenlijst in
te vullen. Ruim de helft (59%) is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is
25% laag opgeleid, 42% middelbaar opgeleid en 33% hoog opgeleid. 77% is actief werkzoekend, vanuit werkloosheid (68%) of vanuit een baan of zelfstandig ondernemerschap (9%).
De groep werkzoekende respondenten is gemiddeld lang aan het zoeken: 20% korter dan
een jaar, 33% tussen één en twee jaar en maar liefst 47% langer dan twee jaar. Het
gemiddelde aantal sollicitaties is 187, met uitschieters naar 5000 brieven en mails. De
respondenten zijn gemiddeld 4 keer op gesprek geweest. 32% van de ondervraagden is nooit
voor een gesprek uitgenodigd.
Op basis van deze resultaten zijn de volgende acties ondernomen:
 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Michael van Straalen, voorzitter van MKB
Nederland.
 De media zijn geïnformeerd, wat heeft geleid tot veel aandacht voor het onderwerp
en de positie van KBO-PCOB.
 De resultaten zijn verstuurd naar woordvoerders in Tweede Kamer om het mee te
nemen in het debat over de begroting van het ministerie van SZW.
 Op aandringen van KBO-PCOB is een motie ingediend om de sollicitatieplicht voor
werkloze ouderen af te schaffen, maar deze motie kon niet op een meerderheid van
de Tweede Kamer rekenen.
 Er is door D66, VVD, CDA en CU een amendement ingediend. In de WW wordt
voortaan de mogelijkheid voor scholingstrajecten richting ‘kansberoepen’ geboden,
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beroepen dus die goed in de markt liggen. Het voorstel voorziet in mogelijkheden om
werkloze ouderen een kortdurend scholingstraject richting een dergelijk kansberoep
te laten volgen met als doel een directe werkhervatting en/of scholing met
vooruitzicht op een volwaardige baan. De voorstellen voorzien in het begeleiden van
12.500 werkzoekenden. Volgens KBO-PCOB is dit een eerste stap, maar uitbreiding
naar andere maatregelen is zeker nodig.
SZW-minister Wouter Koolmees is benaderd met het verzoek een gesprek aan te gaan
met KBO-PCOB en enkele senioren die zich hebben gemeld bij het Meldpunt.

Wet Hillen
Met het afschaffen van de Wet-Hillen ervaren senioren dat zij worden gestraft voor het
jarenlang op orde hebben van hun huishoudboekje. Ruim 80% van de mensen die gebruik
maakt van de Hillen-aftrek is 55 jaar of ouder. Op 16 november bracht KBO-PCOB dit signaal
helder naar voren tijdens een hoorzitting rond de voorgenomen maatregel.
In een lang debat sprak de Kamer daarna met de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel,
over het voornemen de Hillen-aftrek uit te faseren. Het debat spitste zich toe op de financiële
en maatschappelijke effecten van de maatregel, de compensaties voor mensen die buitenproportioneel worden getroffen en de zorgvuldigheid van het proces.
Op 23 november stemde de Tweede Kamer in met de ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld’. De partij 50Plus besloot daarop een referendumverzoek uit te zetten om het
onderwerp alsnog terug op de agenda te krijgen. Dit is inmiddels gelukt. KBO-PCOB blijft het
onderwerp volgen.
Kleine pensioenen
Op 7 november sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Waardeoverdracht kleine
pensioenen. De Kamer was in meerderheid blij met het wetsvoorstel van SZW-minister
Koolmees waarmee pensioenuitvoerders kleine pensioenen kunnen overdragen aan de
huidige pensioenuitvoerder van een deelnemer. Hierbij gaat het over een pensioenbedrag
van minder dan €467,89 per jaar. Het wetsvoorstel beperkt de nu bestaande versnippering
van deze kleine pensioenen en zal tot minder administratieve kosten leiden.
KBO-PCOB vroeg eerder aandacht voor goede en tijdige informatie. De minister bevestigde
dat de communicatie helder moet zijn. D66 diende een amendement in om de invoeringsdatum van 1 januari 2017 uit te stellen naar 1 januari 2018. De Tweede Kamer en de
minister ondersteunden dit voorstel. Hiermee ontstaat ook ruimte om helder en tijdig te
communiceren met de mensen met kleine pensioenen.

Zorg, wonen en welzijn
Ouderenwoonakkoord
De Tweede Kamer stemde in december in met de motie van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU)
om een zogenaamd ouderenwoonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen
die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig hebben. Een ouderenwoonakkoord moet
ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met anderen in de buurt en
zorg bij de hand. Het past in de lijn met langer tuis wonen. Op een kwalitatief goede manier
oud worden, daar hoort een veilige en passende woning bij. We blijven het dossier volgen en
sluiten regelmatig aan bij het overleg op het ministerie.
Seniorvriendelijke zorg in Tweede Kamer
Zo’n 65 procent van de ouderen boven 75 jaar kampt met drie of meer chronische
aandoeningen. Een ziekte komt zelden alleen en een optimale behandeling voor de ene
ziekte kan juist een negatief effect hebben op een andere ziekte. De kwaliteit van
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zorgverlening wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van de relatie tussen
zorgverlener en patiënt. De praktijk is dat ouderen te maken hebben met veel verschillende
zorgverleners en er niet altijd één hoofdbehandelaar is. Daarom pleitte KBO-PCOB in
december voor een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling bij de samenwerking in de
zorg, en ook voor een ouderenparagraaf bij de kwaliteitsinformatie. Ook agendeerden we
het belang van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.
Begrotingen VWS
In de eerste begrotingsbehandeling van de nieuwe ministers van VWS pleitte KBO-PCOB voor
een aantal punten richting de woordvoerders:
 Volledige ontschotting van de verpleeghuiszorg, zodat thuiswonende ouderen mee
kunnen profiteren van de miljardeninvestering in de verpleeghuiszorg.
 Persoonsgerichte medische ouderenzorg.
 Financiering van het keurmerk seniorvriendelijke zorg.
 De voordelen die e-health kan bieden voor de ouderenzorg moeten goed worden
benut. Een duidelijk implementatietraject is nodig.
 Meer aandacht voor gezond oud worden.
Het preventieakkoord
KBO-PCOB werd gevraagd om deel te nemen aan de voorbereidende rondetafelgesprekken
voor het preventieakkoord. In totaal werden er ongeveer 70 organisaties aangeschreven voor
deelname aan de gesprekken. Hieronder vallen bedrijvenkoepels, fondsen, bestaande
initiatieven, wetenschap, gemeenten en vertegenwoordigers uit de sport. Inzet van KBOPCOB was een breed preventiebeleid, ook gericht op ouderen en integraal vanuit verschillende domeinen met als doel meer weerbare ouderen en daarmee ook meer effectieve zorg.
Richt dus een preventiebeleid in dat faalkosten in de zorg voorkomt en grootouders
positioneert in een rolmodel naar een gezonde generatie en durf te investeren in weerbare
ouderen die maatschappelijk bijdragen aan informele zorg van naasten, in het buurthuis etc.
Voorkom ‘zorgval’
Begin december verschenen in diverse media berichten over de zgn. zorgval voor mensen
met dementie die op de wachtlijst staan voor het verpleeghuis. Ouderen die op een wachtlijst
staan voor een verpleeghuis krijgen minder zorg en betalen daarvoor nota bene een hogere
eigen bijdrage. Zolang mensen thuis wonen, worden hun huishoudelijk hulp, dagbesteding
en casemanager door gemeenten en zorgverzekeraars betaald. Deze hulp valt onder de Wmo
en Zvw. Wanneer er meer zorg nodig is en het thuis wonen niet meer gaat, verhuizen
mensen met dementie meestal naar een verpleeghuis met 24-uurszorg. Deze zorg valt onder
de Wlz. De Wlz gaat uit van een vast budget per persoon en niet vanuit de gewenste
behoefte aan zorg. Daardoor krijgen mensen die op de wachtlijst staan minder zorg dan ze
nodig hebben. Dat heet zorgval. In de media vroeg KBO-PCOB om actie van de betrokken
bewindspersonen. Dit werd breed ondersteund. Kamervragen volgden.
Personeelstekort in de zorg
Op 7 december vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg plaats over het personeelstekort in de zorg. KBO-PCOB riep Kamerleden op een breed pallet aan maatregelen voor de
arbeidsproblematiek in te zetten. Daarbij riep KBO-PCOB op om vooral ook een appèl te doen
op 50-plussers die nu thuis zitten en een baan zoeken. Een waardevolle stap naar het
benutten van de expertise en ervaring van senioren die momenteel moeilijk aan een baan
komen.
De oplossingen liggen echter ook in het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Niet
alleen door waardering uit te spreken voor de werkzaamheden, maar ook door het
wegnemen van onnodige administratie. Zo ondersteunde KBO-PCOB het initiatief van V&VN
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om de registratielast terug te dringen. Ten slotte pleitte KBO-PCOB ook voor investeringen in
het gebruik van e-health.
Aandacht voor toename ouderen op spoedeisende hulp
Op 29 november vond er een Kamerdebat plaats over ambulancezorg en acute zorg. De
acute zorgketen lijkt verstopt. Ouderen komen vooral met breuken, kneuzingen,
cardiologische en algemene klachten op de Spoed-Eisende Hulp (SEH) terecht. Er is een
sterke toename van 65-plussers die ter observatie worden opgenomen en met relatief lichte
klachten in het ziekenhuis liggen. Volgens KBO-PCOB ligt hier een taak voor de politiek om
dit probleem aan te pakken.
In de aanloop naar het Kamerdebat over de acute zorg vroeg KBO-PCOB om een stevige inzet
op een seniorvriendelijke eerstelijnszorg. Op dit moment is de eerstelijnszorg nog
onvoldoende ingericht op de wensen en behoeften van met name 75-plussers met
verschillende gezondheidsproblemen. Daarnaast gaven we mee dat de beschikbaarheid en
vindbaarheid van het eerstelijnsverblijf beter moet. In het debat over de acute zorg vroegen
veel Kamerleden aandacht voor de drukte in de eerstelijnszorg en voor de positie van
ouderen daarbinnen. Ook riepen Kamerleden op tot betere informatievoorziening; voor veel
patiënten is het namelijk niet duidelijk wanneer ze naar de SEH of naar de huisarts moeten.
Ook onderzoekt de minister of er voldoende geriatrische kennis aanwezig is op de SEH.
Senioren en alcohol
Op 29 november informeerde de VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer over
o.a. alcoholmarketing en verkoop op afstand. In deze brief werd benoemd dat senioren vaak
een probleem hebben met drank. Het was de aanleiding om direct een brief aan de
staatssecretaris te sturen en een gesprek aan te vragen. Ook betrokken ambtenaren hebben
we benaderd. Inzet: kennis delen en de handschoen oppakken. Inmiddels heeft de
staatssecretaris aangegeven het eerste 40-dagenspeldje te willen ontvangen.
.
Griepprik voor alle zorgverleners
Samen met vaccinatiedeskundige Ted van Essen, beter bekend als de TV-dokter van Tijd voor
MAX, riep KBO-PCOB begin november zorgverleners op om zich te laten vaccineren tegen de
griep. Dit ter bescherming van oudere patiënten. Het leidde tot veel aandacht in de media en
is meegenomen in de diverse inbrengen.
Afscheid Guus van Montfort
Manon Vanderkaa was één van de sprekers op het afscheid van Guus van Montfort als
voorzitter van ActiZ, de koepel van zorgondernemers. Een erkenning voor de goede relatie
tussen ActiZ en KBO-PCOB. Kern van de speech was om het zorgbeleid uitlegbaar te houden
voor de mensen in het land.
Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw
Op verzoek van het ministerie van BZK hebben we meegelezen op het Actieplan
Toegankelijkheid voor de bouw. Dit actieplan is opgesteld naar aanleiding van het VNVerdrag Gelijke rechten voor mensen met een handicap en het naar aanleiding daarvan dit
jaar gestarte implementatietraject. De Tweede Kamer heeft aanvullend hierop met de motie
van PvdA-Kamerlid Marith Volp gevraagd met voorrang een actieplan voor de bouw op te
stellen (actieplan Toegankelijkheid voor de bouw).
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Zingeving
Oproep aan radio 5
Veel Nederlanders, jong én oud, genieten van mooie en bijzondere programma’s op de
radio. Maar steeds minder is de programmering afgestemd op ouderen. Zo ook bij radio 5.
Senioren missen de herkenbare en dierbare muziek waar zij met veel plezier naar luisteren
en de presentatoren die verdieping brengen en niet té veel en té snel presenteren. Met de
verandering van programmering kwamen er veel klachten binnen. KBO-PCOB richtte een brief
aan het bestuur van NPO met een verzoek tot een gesprek. Het bleef echter oorverdovend
stil.
Coalitie Erbij
In december vond een afstemmingsoverleg plaats met Coalitie Erbij. Inzet was na te gaan of
we sterker met elkaar kunnen inzetten op het thema Eenzaamheid bij het ministerie van
VWS. Tevens is het lidmaatschap van KBO-PCOB besproken van de Coalitie. Uitkomsten
waren:
 We proberen samen op te trekken op het thema eenzaamheid.
 In 2018 wordt de huidige structuur van kernleden en leden geëvalueerd. Op basis
hiervan besluit KBO-PCOB of we ons lidmaatschap continueren.

Veiligheid
Financieel misbruik van ouderen
KBO-PCOB organiseerde in samenwerking met het ministerie van VWS en haar provinciale
verbanden bijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers. Daar werd de deelnemers
geleerd welke signalen duiden op financieel misbruik, waar risico’s zitten en hoe te handelen
bij een ‘niet pluis’-gevoel.
Geen bezuinigingen
KBO-PCOB ondertekende de petitie om de korting van ruim 900.000 euro op het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) tegen te gaan. Ook de subsidies voor het
Keurmerk Veilig Ondernemen en Veiligheid Kleine Bedrijven zouden volgens de plannen
helemaal stopgezet worden. Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de fysieke en
sociale veiligheid in Nederland en zullen leiden tot extra druk op de strafrechtketen.

Digitalisering
e-Health week
Er werden voorbereidingen getroffen voor activiteiten tijdens de e-Healthweek in januari
2018. Inzet is om, nu in samenwerking met de Zorginnovatiewinkel, de TeaHealth Tour te
herhalen.
Input voor de Nationale Ombudsman
De Tweede Kamer sprak met de Nationale Ombudsman over de digitale Berichtenbox Mijn
Overheid. De gang naar de Berichtenbox is voor veel senioren (en andere burgers) geen
gewone gang van zaken, laat staan dat dit regelmatig gebeurt. KBO-PCOB stak enkele vragen
in bij Kamerleden om zorgen van senioren te agenderen. Deze werden overgenomen door
het CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot.
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