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Betreft: Ledenraad PCOB besluit: Aan de slag met KBO-PCOB Vernieuwt
Aan de leden van de PCOB
In april van dit jaar ontving u het laatste bericht vanuit de ledenraad KBO-PCOB. Met dit
bulletin informeren we u over de ontwikkelingen sindsdien en over de besluiten die de
ledenraad van de PCOB op 27 november 2019 heeft genomen. En we vertellen hoe we samen
aan de slag gaan met de toekomst van onze vereniging.
Verkorte weergave
In zijn vergadering van 27 november 2019 heeft de ledenraad van de PCOB het besluit
genomen te starten met de implementatie van de inhoudelijke koers zoals de
stuurgroep KBO-PCOB Vernieuwt die in 2018 heeft voorgesteld. Deze koers is gericht
op vernieuwing van de vereniging. De ledenraad vindt vernieuwing urgent en
noodzakelijk, want het ledenaantal loopt terug, afdelingen besluiten om zich op te
heffen en we slagen er over het algemeen onvoldoende in om de brug te slaan naar
jongere senioren. Tegen die achtergrond heeft de PCOB de koers van KBO-PCOB
Vernieuwt vanaf het begin omarmd. De ledenraad van de Unie KBO heeft na een traject
van intern beraad niet gekozen voor KBO-PCOB Vernieuwt.
De PCOB en de Unie KBO hechten beiden veel belang aan de samenwerking in het
verband van KBO-PCOB. De gezamenlijke landelijke belangenbehartiging wordt
voortgezet. Tegelijkertijd zullen de PCOB en de Unie KBO overleggen op welke wijze zij
in de toekomst gezamenlijk invulling kunnen geven aan vernieuwing. De Unie KBO
heeft aangegeven dat dit overleg naar verwachting zeker een jaar zal duren.
De PCOB kiest hiermee voor een tweesporenbeleid. Het ene spoor richt zich onder de
vlag van KBO-PCOB op landelijke belangenbehartiging. In het tweede spoor gaat het om
ondersteuning van afdelingen en vrijwilligers en om de vernieuwing van de vereniging.
De PCOB neemt het initiatief hiertoe, maar ook anderen kunnen zich hierbij aansluiten.
De vernieuwing zal stapsgewijs worden ontwikkeld en uitgevoerd. De eerste concrete
ideeën en activiteiten zijn in voorbereiding, zoals de Academie 2.0 en een vervoers- en
klussendienst. In aansluiting bij het advies van KBO-PCOB Vernieuwt zullen nieuwe
activiteiten binnen het tweede spoor herkenbaar zijn onder een nieuwe merknaam:
Majeur.

Wat vooraf ging aan de Ledenraad PCOB van 27 november jl.
Sinds eind 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van de toekomstige koers van KBO-PCOB,
onder het motto KBO-PCOB vernieuwt. Eind 2018 gaf de ledenraad KBO-PCOB aan het
bestuur opdracht op basis van dit traject en de richting die de ledenraad heeft aangegeven
een ‘koersplan’ voor de komende jaren op te stellen. Over dat koersplan zou in maart 2019
besluitvorming moeten plaatsvinden.
Begin dit jaar lieten vier provinciale KBO-bonden (KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO NoordHolland en KBO Overijssel) weten dat het traject naar hun overtuiging moest worden
stilgelegd. In een werkconferentie eind januari sprak de ledenraad van KBO-PCOB af dat de
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provinciale KBO-bonden eerst onderling zouden overleggen om te onderzoeken of ze als
Unie KBO tot een gezamenlijke koers konden komen voor het vernieuwingsproces.
Dat overleg is in de zomer afgerond en in september nam de ledenraad van de Unie KBO op
grond daarvan enkele besluiten. Een meerderheid van de Unie KBO besloot de inhoudelijke
koers van KBO-PCOB Vernieuwt niet te aanvaarden. Eerst wil men de structuur van de Unie
KBO vaststellen.
Een belangrijke vraag daarbij is wat de positie van de afdelingen is, omdat er KBO-afdelingen
zijn die zich rechtstreeks willen aansluiten bij KBO-PCOB en niet meer onder een provinciale
KBO-bond willen vallen. Ook zijn er KBO- en PCOB-afdelingen die willen fuseren en zich dan
als KBO-PCOB-afdeling willen aansluiten bij KBO-PCOB. In een extra ledenraad half november
bood de ledenraad van de Unie KBO hier geen ruimte voor. Afdelingen mogen zich wel bij de
Unie KBO aansluiten maar op voorwaarde dat zij dan samen een bond vormen.
Op 21 november jl. heeft een delegatie van de Unie KBO in een gesprek het bestuur en de
voorzitter van de ledenraad PCOB geïnformeerd over de huidige stand van zaken bij de Unie
KBO. De Unie KBO wil de samenwerking met de PCOB voortzetten en met de PCOB in overleg
treden over vernieuwing van de vereniging, maar niet op basis van KBO-PCOB Vernieuwt
want dit is door de ledenraad van de Unie KBO verworpen. Daarbij geeft de Unie KBO aan dat
het wel zeker een jaar zal duren voordat er besluiten kunnen worden genomen. Hierbij
speelt mee dat de Unie KBO op dit moment nog maar één bestuurslid heeft. Eerst moet er
dus een nieuw bestuur gevormd worden, zodat het PCOB-bestuur weer een gesprekspartner
heeft.
Ledenraad PCOB 27 november 2019
De ledenraad van de PCOB heeft zich op 27 november jl. over de ontstane situatie gebogen,
aan de hand van een notitie van het bestuur van de PCOB. In mei en in oktober hadden het
bestuur en de ledenraad van de PCOB al een brief aan de Unie KBO gestuurd met het verzoek
het overleg over de toekomst van KBO-PCOB weer gezamenlijk te hernemen. Ook had de
PCOB daarbij aangegeven welke uitgangspunten – in lijn met KBO-PCOB Vernieuwt – volgens
de PCOB van belang zijn.
Voor de PCOB is vernieuwing van de vereniging urgent en noodzakelijk. Het ledenaantal
loopt terug, afdelingen besluiten om zich op te heffen en we slagen er over het algemeen
onvoldoende in om de brug te slaan naar jongere senioren. Tegen die achtergrond heeft de
PCOB het traject KBO-PCOB Vernieuwt vanaf het begin omarmd. Dankzij de input van veel
leden – via dialoogbijeenkomsten, themasessies, e-mails, brieven enz. – is er een
toekomstgerichte koers ontwikkeld en die wil de PCOB nu gaan uitvoeren. De PCOB kan zich
niet veroorloven nog weer een jaar te overleggen over vernieuwing, terwijl er al een goed
plan ligt.
Tegelijkertijd hecht de PCOB veel belang aan de samenwerking met de Unie KBO. Samen
hebben we de afgelopen jaren veel tot stand gebracht. Onze landelijke belangenbehartiging
staat stevig op de kaart, we zijn goed zichtbaar in de media en lokale afdelingen weten
elkaar steeds vaker en beter te vinden. Daarop moeten we voortbouwen.
Tegen deze achtergrond kiest de ledenraad van de PCOB voor een tweesporenbeleid. In het
verband van KBO-PCOB zetten we de landelijke belangenbehartiging voort en laten we de
stem van senioren klinken bij het kabinet, bij de Tweede Kamer en vele andere
beleidsmakers. Dat is het eerste spoor. In het tweede spoor blijft de PCOB inzetten op
ondersteuning van afdelingen, scholing van vrijwilligers en we gaan aan de slag met de
vernieuwing van de vereniging zoals in KBO-PCOB Vernieuwt verwoord. We gaan ons richten
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op nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden voor (ook jonge) senioren om elkaar te
ontmoeten, zich te ontwikkelen, iets te ondernemen en iets te betekenen voor anderen in de
maatschappij. En op het slim aangaan van samenwerkingsverbanden met partijen die lokaal,
provinciaal of landelijk hierbij een meerwaarde opleveren.
Om het mogelijk te maken dat ook anderen zich bij deze beweging aansluiten, richt de PCOB
een nieuw verband op gericht op uitvoering van KBO-PCOB Vernieuwt. Wie mee wil doen, is
van harte welkom. Enkele KBO-afdelingen hebben al laten weten zich te willen aansluiten bij
het nieuwe verband.
Zodra het bestuur van de Unie KBO weer voldoende bezetting heeft, zal het PCOB-bestuur
het initiatief nemen voor overleg. Het komende jaar zal dan in het teken staan van de eerste
stappen in de ontwikkeling naar nieuwe activiteiten zoals verwoord in KBO-PCOB Vernieuwt
én het overleg met de Unie KBO. We beogen daarmee dat de twee sporen zich weer
samenvoegen tot één spoor en we onze gezamenlijke krachten nog sterker kunnen bundelen
in het belang van huidige en toekomstige leden.
Contributieafdracht 2020
Het verschil in contributieafdracht tussen de PCOB en de KBO aan het landelijk niveau wringt
steeds meer, zeker bij afdelingen die op plaatselijk niveau nauw samenwerken. In 2019 is
een eerste stap gezet om de contributieafdracht van de Unie KBO en de PCOB naar elkaar toe
te laten bewegen. De contributieafdracht voor PCOB-leden is met € 2,50 verlaagd en voor
KBO-leden met € 1,25 verhoogd. Door de voortdurende discussie over de toekomst van KBOPCOB kon er de afgelopen maanden nog geen jaarplan en bijbehorende begroting worden
opgesteld. Zo kon er ook geen overleg plaatsvinden met de Unie KBO over verdere
harmonisatie van de afdracht.
Omdat afdelingen wel moeten weten wat de contributieafdracht voor 2020 wordt, heeft de
ledenraad voor de PCOB vorige maand besloten dat de contributieafdracht volgend jaar gelijk
blijft. De keuze voor het tweesporenbeleid leidt dus niet tot een contributieverhoging.
Aan de slag met KBO-PCOB Vernieuwt
Als vereniging willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen
meedoen en mensen omzien naar elkaar, een samenleving waarin niemand buitengesloten
wordt en iedereen ertoe doet. Senior-zijn is een waardevolle, veelkleurige levensfase. Hierin
is er tijd voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Senioren hebben veel te delen vanuit hun
wijsheid en levenservaring. Dat is de missie en visie zoals verwoord in KBO-PCOB vernieuwt!
We staan open voor iedereen die de missie van een inclusieve samenleving en de waarde van
'omzien naar elkaar' deelt. We respecteren elkaars overtuiging en levensbeschouwelijke
achtergrond. Het koesteren van de verschillen zien we als een bron van rijkdom. Elke
afdeling geeft op haar eigen manier uitdrukking aan de identiteit.
KBO-PCOB Vernieuwt gaat uit van zes strategische ankers:
 We ontwikkelen ons van een klassiek gesloten ledenmodel naar een beweging van actieve
mensen, die ook openstaat voor niet-leden. Senioren kunnen op verschillende manieren
betrokken zijn: als lid, deelnemer, donateur enz.
 Ons aanpassingsvermogen als vereniging versterken we om aansluiting te houden met
de nieuwe senior en de samenleving.
 We ontwikkelen een opener houding richting andere maatschappelijke initiatieven en
bewegingen, waarbij samenwerken een sleutelwoord wordt.
 De behoefte van senioren (leden én niet-leden) wordt leidend boven de gewoonte van de
organisatie. We werken vraaggestuurd.
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We blijven focussen op zichtbaarheid, waarbij we het imago van de vereniging willen
vernieuwen en verjongen. In dat kader past dat we de activiteiten gericht op vernieuwing
onder een nieuwe naam presenteren.
 De kernfuncties (sociale activiteiten, dienstverlening en belangenbehartiging) blijven
bestaan, waarbij kennisdeling en -uitwisseling met hulp van nieuwe technologie
ondersteunend werkt.
Op basis hiervan gaan we in de komende periode bouwen aan een actieve beweging van
senioren midden in de samenleving.


We hebben nu al allerlei activiteiten die gericht zijn op het helpen van senioren die
ondersteuning kunnen gebruiken. Denk aan de ouderenadviseurs, tabletcoaches,
belastingvrijwilligers, veiligheidsvoorlichters enz. enz. Deze activiteiten zijn voor een grote
groep van onze leden heel waardevol. Daarnaast willen we meer focus leggen op activiteiten
en projecten rond zinvol en actief ouder worden, gericht op (nieuwe) senioren die van
waarde willen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Senioren die bijvoorbeeld elkaar
willen ontmoeten rond voor hen interessante thema’s, die zich willen ontwikkelen en/of die
iets willen ondernemen en hun expertise willen inzetten voor anderen in de lokale
samenleving, de wijk, de school etc. Voor elkaar en voor en met andere generaties.
Daarbij past de Academie 2.0 (Academie 1.0 is het onderdeel zoals dat is opgenomen op de
huidige website van KBO-PCOB) die we aan het ontwikkelen zijn. Met input van vrijwilligers
uit het hele land zijn we bezig om de bestaande academie om te bouwen naar een platform
waarop actieve senioren (afdelingen, vrijwilligers) informatie kunnen delen, waarop zij divers
materiaal en naslagwerk kunnen vinden en omgekeerd ook materiaal kunnen laten plaatsen,
waarop zij zelf hun lokale activiteiten op de agenda kunnen plaatsen, waarop suggesties
voor afdelingsactiviteiten, informatie en uitwisselingsbijeenkomsten, lezingen etc. te vinden
zijn. Ook kunnen vrijwilligers zichzelf bekend maken aan andere vrijwilligers/afdelingen
zodat zij te benaderen zijn.
Het platform is open en toegankelijk voor iedereen (leden en niet-leden) en is hiermee ook
een mooi visitekaartje voor senioren en samenwerkingspartners die zich nog niet aan de
vereniging hebben verbonden.
Een ander nieuw initiatief is een proef met een vervoers- en klussendienst, die afdelingen
kunnen aanbieden aan leden en niet-leden. Vrijwilligers worden onder jonge senioren
geworven. Dat zij (nog) geen lid zijn, is geen bezwaar. Centraal regelen we de benodigde
telefoonservice, waar mensen een vrijwilliger chauffeur of klusser kunnen aanvragen. In
Culemborg gaat deze proef binnenkort van start. Andere afdelingen die belangstelling
hebben kunnen zich melden bij het verenigingsbureau.
Dit zijn nog maar twee voorbeelden van nieuwe initiatieven die we nemen in het kader van
de vernieuwing van de vereniging. Stap voor stap gaan we nieuwe ideeën ontwikkelen, vooral
ook samen met vrijwilligers uit het land. Zodat alle talenten in onze vereniging optimaal
worden benut.
Merknaam voor vernieuwing
In het advies van de stuurgroep KBO-PCOB Vernieuwt was vorig jaar al aangegeven dat het
van belang is de vernieuwing uit te dragen onder een nieuwe naam. Uit de bijdragen van
leden die hebben meegedacht over de toekomst van de vereniging kwam naar voren dat
termen als ‘bond’ en ‘ouderen’ jonge senioren weinig zo aanspreken. Daarom heeft het
bestuur opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een merknaam waaronder de
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(ver)nieuw(d)e activiteiten kunnen worden gepresenteerd. De voorkeur gaat uit naar één
woord in plaats van een afkorting. De keuze is gevallen op de naam Majeur.
Communicatie en informatie
De afgelopen maanden was het niet mogelijk u tussentijds te informeren over het proces dat
gaande was. Zoals u in het eerste deel van dit informatiebulletin hebt kunnen lezen, was een
(her)oriëntatie volop gaande. De overleggen die de afgelopen weken tot en met de
Ledenraad van de PCOB op 27 november jl. hebben plaatsgevonden, bieden ons voor het
eerst de mogelijkheid u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Vanaf nu zal er na
elke ledenraadsvergadering van de PCOB een informatiebulletin worden verspreid. In de
maand oktober zijn er in veel provincies bijeenkomsten geweest waarop afdelingsbesturen
zijn bijgepraat over de recente ontwikkelingen en dat is erg gewaardeerd. Op die lijn gaan
we dus voort.
Half december is er een bijeenkomst met alle regiocoördinatoren over de koers die nu is
ingezet. Begin volgend jaar zullen er in alle provincies bijeenkomsten zijn waarop bestuursen ledenraadsleden in gesprek gaan met afdelingsbesturen en andere leden. Samen kunnen
we zo bouwen aan de toekomst van de vereniging.
Als u nu vragen of opmerkingen wilt delen, dan kunt u bellen met het verenigingsbureau (tel.
(030) 3400 600) of mailen naar info@kbo-pcob.nl.

Alle PCOB-leden van wie het e-mailadres bekend is in de ledenadministratie ontvangen dit
informatiebulletin. Aan afdelingsbesturen wordt gevraagd het bericht ook onder de leden
van hun afdeling te verspreiden.
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