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Jaarplan 2019 

 

 

1 Inleiding 

 

In het meerjarenbeleidsplan 2017-2019 zijn de visie en missie van KBO-PCOB als volgt 

verwoord: 

KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid 

dragen voor elkaar, norm en uitgangspunt zijn. In zo’n samenleving is het vanzelfsprekend, 

dat ouderen volwaardig participeren en dat de samenleving en de politiek daarvoor mede de 

voorwaarden creëren. KBO-PCOB wil vanuit deze visie met een krachtige (landelijke en lokale) 

belangenbehartiging en met een sterke lokale verankering in de afdelingen ouderen 

toerusten, zodat zij zelf in staat zijn om die participatie vorm en inhoud te geven op de wijze 

zoals zij dat zelf willen. Een vereniging van, voor en door leden!  

 

In 2017/2018 heeft in het kader van het traject KBO-PCOB Vernieuwt! een hernieuwde 

bezinning op de identiteit, visie, missie en strategie van KBO-PCOB plaatsgevonden. Daarbij 

gaat het erom de vereniging toekomstbestendig te maken en samen een beeld te 

ontwikkelen van de seniorenorganisatie van de toekomst. Het traject KBO-PCOB Vernieuwt! is 

nog niet afgerond. Daarom zal 2019 een overgangsjaar worden. 

 

Dit jaarplan concentreert zich op de activiteiten die in de taakverdeling tussen de 

verschillende verenigingsorganen zijn toegewezen aan het verenigingsbureau en die we dus 

gezamenlijk doen, in het besef dat deze activiteiten niet los te zien zijn van wat er op lokaal, 

regionaal en provinciaal niveau binnen de vereniging gebeurt.  

 

De samenhang tussen de werkterreinen dienstverlening, belangenbehartiging en 

communicatie & marketing krijgt gestalte via de vijf speerpunten. Deze speerpunten zijn 

breed in de vereniging geland en geven zowel op lokaal/regionaal niveau als op landelijk 

niveau richting aan de activiteiten. Via de speerpunten wordt de samenhang tussen de 

werkterreinen versterkt.  

 

In hoofdstuk 2 wordt per speerpunt beschreven wat de te behalen resultaten zijn vanuit de 

verschillende werkterreinen. Daarna wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe vanuit de drie 

werkterreinen wordt bijgedragen aan de strategie. In hoofdstuk 4 wordt beschreven wat voor 

het verenigingsbureau zelf in 2019 centrale aandachtspunten zijn. 

 

 

2. Speerpunten 

 

 

Wonen, Welzijn en Zorg 

 

Het is de wens van senioren om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen 

blijven wonen. Dit vereist (zo nodig) ondersteuning, persoonsgerichte zorg en een 

aangepaste woning die aansluit bij de persoonlijke behoeften. Daarbij groeit de behoefte aan 

woonvariatie. KBO-PCOB wil het vermogen van mensen versterken om met de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan én zoveel mogelijk eigen regie te 

voeren.  
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Hoofdissues voor 2019 zijn: 

 Langer thuis 

 Passende medische ouderenzorg 

 Vroegsignalering en preventie problematisch alcoholgebruik, roken en bewegen 

 

Dienstverlening 

Langer Thuis 

 Ouderenadvisering blijft een kerntaak binnen de dienstverlening KBO-PCOB. In 2019 is 

onderzocht of naast de generalistische blik van ouderenadviseurs ook specialismen 

wenselijk zijn. Ook zijn in 2019 ten minste één opleiding voor tien nieuwe docenten 

ouderenadvisering georganiseerd en twee terugkomdagen voor docenten, met aandacht 

voor het onderwerp positieve gezondheid. Met steun van het ministerie van VWS (via de 

projectaanvraag van de NOV in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg) investeert 

KBO-PCOB daarnaast in het positioneren van ouderenadvisering en lokale belangen-

behartiging.  

 Met een train-de-trainer aanpak en facilitering van afdelingen en trainers vinden 

afgeronde projecten zoals ‘Oefen je Vitaal’ en ‘Zicht op verminderd zicht’ doorgang met 

behulp van de academie.  

 De methodiek van dialooggesprekken Mij & Zorg is gecontinueerd ten behoeve van 

bijeenkomsten rond zorg en wonen.  

 Projectontwikkeling richt zich op wonen (wooncoaches) en mobiliteit.  

 

Passende medische ouderenzorg 

 Passende medische ouderenzorg begint met een goed gesprek. Daarom is een project 

‘Samen Beslissen’ gestart.  

 Themabijeenkomsten ‘Wijs met medicijnen’ zijn gecontinueerd.  

 

Vroegsignalering en preventie 

 Projectactiviteiten in het kader van het ‘Netwerk Vitaler Oud’ zijn uitgevoerd. Het netwerk 

richt zich op preventie, met als doel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, 

onafhankelijk en gezond blijven. 

 De campagne #40dagengeendruppel is in samenwerking met Stichting Positieve Leefstijl 

uitgevoerd en vertaald naar activiteiten op lokaal niveau. 

 

Belangenbehartiging 

Langer thuis 

Ouderen wonen langer thuis waarbij de aandacht uitgaat naar:  

 Goede zorg en ondersteuning thuis 

 Goede aansluiting tussen formele en informele zorg 

 Wonen 

Bijdragen aan de invulling en uitvoering van het Pact voor de Ouderenzorg is voor KBO-PCOB 

een middel om doelstellingen op het gebied van langer thuis wonen te realiseren.  

 

Passende medische ouderenzorg 

De zorg is afgestemd op wensen en behoeften van senioren, ook in het ziekenhuis. Onze 

inzet: 

 De kwaliteitscriteria voor seniorvriendelijke ziekenhuizen – opgesteld met senioren – zijn 

ons uitgangspunt voor de lobby. 

 We monitoren en betrekken de ervaringen van senioren met zorg als uitgangspunt voor 

de belangenbehartiging. 

 We zijn betrokken bij de taskforce verbetering patiëntveiligheid in ziekenhuizen. 

 We agenderen verbetermogelijkheden en overstijgende onderwerpen zoals 

ondervoeding. 
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Vroegsignalering en preventie  

 We zijn penvoerder in het project ‘Netwerk Vitaler oud’ met als inzet meer 

bewustwording rond preventie en eigen regie. 

 KBO-PCOB draagt bij aan de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, m.n. op het 

terrein van problematisch alcoholgebruik. 

 We zetten in op het verhogen van de griepvaccinatiegraad (ook onder zorgverleners) en 

de invoering van pneumokokkenvaccinatie. 

 

Communicatie 

 Online panelonderzoek uitvoeren en resultaten naar buiten brengen 

 Inrichten van minstens één meldpunt rondom een specifiek item binnen wonen, welzijn 

& zorg 

 Communicatie verzorgen rondom campagnes, zoals #40dagengeendruppel  

 Informatie aanbieden over ‘langer thuis’ 

 Communicatie verzorgen rondom de bijeenkomsten, zoals ‘Wijs met medicijnen’ 

 Communicatiemiddelen ontwikkelen voor activiteiten zoals ‘Fit het ziekenhuis in, fit het 

ziekenhuis uit’ 

 Profiel aanscherpen van de KBO-PCOB ouderenadviseurs met als resultaat een betere 

profilering van deze vorm van vrijwilligerswerk  

 

 

Veiligheid 

 

Veiligheid is voor iedereen belangrijk, maar senioren vinden het in het algemeen niet prettig 

als de focus op veiligheid ten koste gaat van hun vrijheid. Wij streven er daarom naar reële 

risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten. We kiezen in 2019 voor de ondersteuning 

van de beheersing van risico’s voor ouderen op het gebied van: 

 Verkeer 

 Criminaliteit 

 Vallen 

 Brand  

 

Dienstverlening 

 Veiligheidsvoorlichting betreft momenteel diverse thema’s die voor het ‘veilig thuis 

wonen’ van belang zijn (vallen, inbraak, babbeltruc, brand, woningoverval). In 2019 is 

voorlichting over cybercriminaliteit ontwikkeld op basis van een speerpuntonderzoek 

over veiligheid. 

 De veiligheidsadviseurs zijn in 2019 drie keer getraind op de nieuwste ontwikkelingen en 

risico’s rondom veiligheid. 

 De app ‘Trucs tegen babbeltrucs’ is via de voorlichting aan groepen senioren gepromoot. 

Ontwikkeld materiaal is toegankelijk via de vrijwilligersacademie. 

 Aanvullende thema’s en signalen uit de vereniging, zoals verkeersveiligheid zijn onder 

de aandacht en vormen mogelijk basis voor projectontwikkeling.  

 

Belangenbehartiging 

 Er komt een aanpak ‘Senioren Fietsen Veilig’. Om dit te bereiken bouwen we aan sterke 

coalities. 

 We zetten in op het voorkomen en verminderen van babbeltrucs en cybercriminaliteit. 

Senioren zijn zich bewust van de gevaren hiervan en het aantal slachtoffers neemt af. 

 KBO-PCOB geeft gevraagd en ongevraagd advies om de veiligheidsdoelstellingen in het 

betalingsverkeer te bereiken. 
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 De aanwezigheid van technische preventieve veiligheidsvoorzieningen in/rond de woning 

wordt vergroot. We realiseren samen met VeiligheidNL een aanpak rond valpreventie en 

we agenderen dit breed. We zetten ons in voor het verkleinen van de kans dat senioren 

slachtoffer worden van brand, door middel van preventie, bestrijden en ontvluchten (o.a. 

via seniorvriendelijke vluchtroutes).  

 

Communicatie 

 Online Panelonderzoek uitvoeren en resultaten naar buiten brengen 

 Permanent aandacht vragen voor preventie babbeltruc, waaronder de app ‘Trucs tegen 

babbeltrucs’  

 Ontwikkeling voorlichtingsmaterialen ten behoeve van thema’s als verkeersveiligheid, 

valpreventie en cybercriminaliteit 

 

 

Koopkracht 

 

Ons streven is dat zorg- en woonkosten en dagelijkse boodschappen voor iedereen te 

dragen zijn; dat armoede onder senioren wordt voorkomen en dat 50-plussers een stevige 

positie op de arbeidsmarkt krijgen: voldoende werk, scholing en inkomen.  

In 2019 zet KBO-PCOB op basis van signalen, onderzoek onder leden en de actualiteit in op 

drie thema’s:  

 Koopkrachtverbetering: AOW, toeslagen, inkomensondersteuning en regie op financiën  

 Een pensioenstelsel dat duurzaam, eerlijk, solidair en betaalbaar is voor jong en oud 

 Een inclusieve arbeidsmarkt 

 

Dienstverlening 

 Belastingservice: net als in 2018 is een docentenopleiding (train-de-trainer) over de 

wijzigingen in de inkomstenbelasting en toeslagen georganiseerd voor docenten.  

 Pensioentelefoon: is in 2019 gecontinueerd. Relevante signalen van leden zijn 

doorgegeven ten behoeve van belangenbehartiging. 

 Project- en productontwikkeling richt zich op ‘regie op je financiën’. De pilot in Overijssel 

(kennis en vaardigheden rond internetbankieren) is bij succes verder uitgerold. 

Onderzocht is daarnaast of er vraag is naar dienstverlening met als doel ‘regie op je 

huishoudboekje’. Aanname is dat hier behoefte is na life events zoals overlijden partner, 

maar ook vanwege complexe regelgeving en technologische ontwikkelingen. 

 

Belangenbehartiging 

KBO-PCOB maakt zich – in Den Haag en daarbuiten - sterk voor betaalbaarheid van zorg en 

wonen en een eerlijke koopkrachtverdeling: 

 KBO-PCOB monitort, onderzoekt en agendeert de impact van kabinetsplannen op de 

koopkrachtontwikkeling van senioren. We voeren een jaarlijks Prinsjesdagonderzoek uit 

naar de koopkracht van senioren. 

 KBO-PCOB monitort en agendeert de ontwikkelingen rondom een nieuw pensioenstelsel 

en in het bijzonder de gevolgen daarvan voor 50-plussers, werkend of gepensioneerd.  

 KBO-PCOB monitort en agendeert de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarktpositie van 

senioren, specifiek de groep 50-66 jaar.  

 

Communicatie 

 Het uitvoeren van het jaarlijkse koopkrachtbelevingsonderzoek en de media hiervoor 

interesseren. 

 Leden en andere geïnteresseerden informeren over belangrijke, nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van koopkracht, sociale zekerheid en pensioen. 
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 Zorgen voor de bekendmaking van dienstverleningsactiviteiten, zoals de 

pensioentelefoon. 

 

 

Digitalisering 

 

Mobiel/internetbankieren, eHealth en domotica zijn in opmars. Veel senioren ervaren dat 

digitalisering een positieve invloed kan hebben op hun kwaliteit van leven. Aan de andere 

kant bezitten veel ouderen nog onvoldoende digitale vaardigheden, waardoor ze niet kunnen 

meedoen en afhankelijk worden van anderen. Internet moet gebruiksvriendelijk, 

toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Voor wie desondanks niet digitaal 

vaardig (genoeg) is, pleiten we voor een vangnet via post, telefoon of 1-op-1 hulp. We kiezen 

in 2019 voor inzet op drie thema’s:  

 Versterken basisvaardigheden (digitale overheid, digitaal betalingsverkeer, digitalisering 

zorg(dossier), digitalisering openbaar vervoer, digitalisering wonen) 

 Behoud vangnet (postdiensten, telefonie, persoonlijk contact, cash geld, blauwe 

enveloppe, reisinformatie)  

 Innovatie (domotica en eHealth) 

 

Dienstverlening 

 Tabletcoaching (basisvaardigheden): er is minimaal eén uitwisselings/inspiratie-

bijeenkomst georganiseerd voor tabletcoaches. De docententraining is uitgebreid en 

vernieuwd. In de academie is bruikbaar materiaal beschikbaar, zowel voor afdelingen als 

voor tabletcoaches. Nieuwe tabletcoaches kunnen worden geschoold.  

 Service- en juristentelefoon (vangnet): is in 2019 gecontinueerd.  

 Europese projecten (innovatie): KBO-PCOB vertegenwoordigt het seniorenperspectief in 

een aantal grote Europese projecten (AAL) die ouderen met innovatieve toepassingen 

stimuleren om actief en gezond oud te worden. In 2019 is Active@Home (een 

interactieve bewegingsgame om thuis te spelen) succesvol afgerond. In 2019 start een 

grote “fieldtrial” voor Lifana (een voedingsapp met extra services ter voorkoming van 

ouderdomsziektes). 

 Projectontwikkeling richt zich op verbreding, zowel rond devices (zoals smartphone) als 

de onderwerpen (zoals mobiel bankieren, alarmering, eHealth). 

 

Belangenbehartiging 

Basisvaardigheden (Digiaardig versus digiVaardig) 

Naarmate de complexiteit van de digitale wereld stijgt, vraagt dit ook een andere (digitale) 

vaardigheid van senioren. Hoe minder complex (‘digi-aardig’) bijvoorbeeld een dienst is, hoe 

minder digivaardig senioren hoeven te zijn om die dienst te gebruiken. Onze doelstelling 

voor 2019: 

 KBO-PCOB zoekt aansluiting bij de inzet op een digitaal inclusieve samenleving. Hierbij 

vragen we aandacht voor senioren en versterking van hun vaardigheden. KBO-PCOB richt 

zich in het bijzonder op de terreinen: betalingsverkeer, zorg, openbaar vervoer en 

wonen. 

 

Vangnet 

Digitale toegankelijkheid is nooit voor iedereen mogelijk. Het is daarom noodzakelijk dat er 

alternatieven bestaan voor degenen die niet digitaal vaardig zijn of dat worden. 

 Wanneer de basisvaardigheden van senioren ontoereikend zijn of het digitale systeem 

(te) complex, zijn niet-digitale alternatieven (papier) beschikbaar of is er een vangnet 

(bijv. hulp door middel van een loket). 
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Innovatie 

Innovatie in bijvoorbeeld de gezondheidszorg en op het terrein van cybersecurity kan de 

kwaliteit van leven voor senioren aanzienlijk verbeteren. Toch worden senioren maar weinig 

betrokken bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën in producten, 

diensten en processen. 

In de belangenbehartiging zetten wij daarom op het volgende in: 

 Senioren zijn in een vroegtijdig stadium betrokken bij een aantal innovaties. 

 

Communicatie  

 De resultaten van het grote KBO-PCOB onderzoek naar digitalisering onder senioren mét 

en zónder internet zijn bekendgemaakt. 

 Parallel aan het onderzoek verschijnt er een opinieartikel van KBO-PCOB in één van de 

media over digitalisering en senioren. 

 Er is gerapporteerd over de voortgang en resultaten van Europese projecten en andere 

dienstverleningsactiviteiten. 

 

 

Zingeving 

 

Zingeving speelt een grote rol in het ervaren van levensgeluk en gezondheid. Zeker als 

mensen ouder worden of ingrijpende dingen meemaken, hechten zij dikwijls waarde aan 

expliciete aandacht voor zingevingsvraagstukken. Zoals vragen die te maken hebben met 

betekenisgeving (zin in het leven), maar ook vragen rond sterven of ziekte. In het manifest 

Waardig Ouder Worden heeft zingeving een duidelijke plek gekregen. Binnen het Pact 

Ouderenzorg benadrukken wij de waarde van zingeving. Voor het speerpunt zingeving 

zetten wij in 2019 in op drie thema’s:  

 Positief en zinvol ouder worden 

 Eenzaamheid  

 Levenseinde 

 

Dienstverlening 

Positief en zinvol ouder worden 

 De pilot ‘Gezond Actief Ouder Worden’ is – naar verwachting met budget uit het project 

NOV – verder uitgerold naar andere gemeenten waar interesse is. In de aanpak ligt de 

focus op positief en zinvol ouder worden.  

 In 2019 is onderzocht of KBO-PCOB met beperkte middelen een vervolg kan geven aan 

de methodiek van Mij & Zorg, waarmee een pool van vrijwilligers is opgeleid om de 

gespreksleiding te kunnen verzorgen voor dialoogbijeenkomsten op het gebied van 

zingeving en andere onderwerpen. 

 

Eenzaamheid: 

 Het huidige actiepakket Verbinding & Eenzaamheid is uitgebreid met nieuwe 

voorbeelden, maar ook door vrijwilligers meer handvatten te geven om met eenzaamheid 

om te gaan. Mede afhankelijk van financiering vanuit het ministerie van VWS zijn lokale 

afdelingen ondersteund in hun lokale aanpak van eenzaamheid, in relatie tot de te 

vormen lokale coalities uit het plan ‘Een tegen Eenzaamheid’ van VWS. 

 

Levenseinde 

 Het project ‘Van Betekenis tot het einde’ is gecontinueerd.  
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Belangenbehartiging 

Positief en zinvol ouder worden 

 We agenderen opnieuw de positieve beeldvorming van senioren en denken mee over 

campagnes. 

 We gaan in gesprek met VWS over een programma waarbij ouderen zelf een rol spelen. 

 

Eenzaamheid 

 KBO-PCOB neemt zitting in de brede klankbordgroep van VWS in het kader van ‘Een 

tegen eenzaamheid’. We agenderen de rol van de wijkverpleging bij signalering en 

mogelijke ondersteuning rond eenzaamheid.  

 De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in de eerste lijn is goed geregeld en is 

verbonden met de aanpak van eenzaamheid. De rol van vrijwilligers is goed geborgd. 

 Bij de achterban van KBO-PCOB wordt in 2019 verkend op welke wijze en in welke mate 

eenzaamheid speelt.  

 

Levenseinde 

 Er komt een goed onderzoek vanuit VWS naar voltooid leven. We worden hierin actief 

betrokken 

 We lobbyen voor goede voorlichting over levenseindebeslissingen en betere bekendheid 

van palliatieve zorg. Daarnaast pleiten we voor goede palliatieve zorg thuis, met oog 

voor spirituele zorg. 

 

Communicatie 

 Aan de hand van een flitsonderzoek is het gevoel over positief en zinvol ouder worden in 

de achterban gepeild. Op basis van de uitkomsten publiciteit zoeken en communiceren 

over onze dienstverlening.  

 Goede initiatieven om eenzaamheid te helpen verminderen zijn opgehaald en gedeeld 

binnen de vereniging en daarbuiten.  

 Actiepakketten, zoals het pakket Verbinding & Ontmoeting, zijn uitgebreid. 

 In het Magazine van KBO-PCOB van maart 2019 staat het thema ‘sterven’ centraal. 

Hiervoor is in de pers aandacht gevraagd. 

 

 

3. Werkterreinen 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de verschillende werkterreinen bijdragen aan de 

strategie en hoe zij zich in 2019 verder ontwikkelen.  

 

Dienstverlening 

KBO-PCOB Academie 

Met de Academie willen we bereiken dat:  

 actieve senioren in de vereniging beter toegerust worden doordat kennis, goede 

voorbeelden en materialen beter toegankelijk worden voor iedereen 

 actieve senioren een netwerk vormen en elkaar kunnen ondersteunen door uitwisseling 

van kennis en ervaring  

 iedere senior die dat wil zijn deskundigheid en interesses kan inzetten voor elkaar en 

voor de samenleving 

o wervend voor bestaande dienstverlening door senioren 

o faciliteren van nieuwe activiteiten van senioren; denk aan lezingencircuit, 

lesgeven op scholen etc.  
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 (ook jonge) senioren die nog niet actief zijn in de vereniging gestimuleerd en 

geënthousiasmeerd worden om actief te worden 

 actieve vrijwilligers zich eigenaar voelen van de Academie 

 de vereniging bekend staat als een beweging van actieve senioren die zich inzetten voor 

anderen (senioren en anderen) 

De KBO-PCOB Academie betreft zowel offline activiteiten (scholing, materialen, netwerken) 

als een online platform.  

In het online platform zijn bijvoorbeeld opgenomen: 

 een agendafunctie voor de offline trainingen en scholingsbijeenkomsten 

 toolkits voor afdelingen/vrijwilligersgroepen die helpen bij het opzetten van activiteiten 

 trainingsmateriaal (presentaties, filmpjes, sprekers voor lezingen etc.), van de eigen 

vereniging maar ook van andere organisaties 

 goede voorbeelden in de vereniging 

 achtergrondinformatie 

De online academie kent ook interactieve functionaliteiten zoals: 

 platforms waarop senioren met elkaar en met het verenigingsbureau online in contact 

kunnen zijn en elkaar kunnen adviseren, inspireren etc.  

 helpdesks waar senioren aanbieden om anderen te helpen 

 blogs (verhalen online) voor het delen van ervaringen 

De Academie is van iedereen; wordt gebouwd met input van senioren die willen meedenken 

en meewerken op bepaalde onderwerpen.  

 

In het eerste kwartaal van 2019 is voor alle speerpunten, voor de lokale belangenbehartiging 

en op het gebied van bestuur & organisatie materiaal online beschikbaar waarmee senioren 

in de vereniging in de uitvoering van hun activiteit of functie gefaciliteerd worden. Dit betreft 

toolkits, goede voorbeelden, achtergrondinformatie en een agenda voor (fysieke) 

scholingsbijeenkomsten. Binnen de Academie is de omslag gemaakt van ‘zenden’ naar ‘het 

genereren van betrokkenheid, inspiratie en activatie’.  

 

Eind 2019 is ook het interactieve platform opgeleverd. Vrijwilligers en beroepskrachten zijn 

betrokken bij de ontwikkeling hiervan en er is een start gemaakt met het werven, trainen en 

begeleiden van vrijwilligers die een actieve rol op het platform hebben.  

Daarnaast vindt (offline/fysiek) train-de-trainer scholing plaats waarmee senioren getraind 

worden om andere senioren te trainen in de uitvoering van hun activiteiten/functie. In 2019 

is deze train-de-trainer scholing tenminste gericht op bestuur & organisatie, lokale 

belangenbehartiging, ouderenadvisering, belastingservice. Door middel van 

projectfinanciering is ook bijscholing gerealiseerd op diverse speerpunten.  

 

Ondersteuningsplatforms 

De ondersteuningsplatforms zijn bedoeld om afdelingen in een gebied te ondersteunen op 

inhoudelijke thema’s door vraag (van afdelingen) en aanbod/expertise te verbinden. 

Aanbod/expertise die we in de Academie verzamelen. In een ondersteuningsplatform werken 

senioren van binnen en buiten de vereniging samen op inhoudelijke thema’s: inhoudelijke 

portefeuillehouders/experts/regiocoördinatoren. Zij zijn er om de afdelingen te 

ondersteunen. De inhoudelijke thema’s betreffen in principe de vijf speerpunten (wonen, 

welzijn & zorg; koopkracht; zingeving; digitalisering; veiligheid), bestuur & organisatie, en 

lokale en provinciale belangenbehartiging. In de ontwikkeling gaan we uit van maatwerk; 

aansluiten bij de situatie en de urgentie.  

 

In 2019 is (verder) meegebouwd aan de ondersteuningsplatforms. In 2018 zijn provinciale 

initiatieven gestart in Brabant (i.s.m. KBO-Brabant en PVGE) en Groningen. In andere 
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provincies worden eerste stappen gezet. Het verenigingsbureau is (ook) in 2019 

aangesloten, denkt en bouwt mee, en faciliteert waar gewenst. 

 

Ambulante ondersteuning 

(verenigingscoördinator PCOB, regionale consulent KBO-PCOB noordelijke provincies, 

consulent ouderenadvisering Zuid-Holland) 

De ambulante ondersteuning is in 2019 meer gericht op het verbinden van mensen en 

initiatieven. Zodat meer senioren hun competenties voor anderen inzetten en elkaar helpen, 

adviseren en inspireren en mooie initiatieven gedeeld worden.  

 

Projectontwikkeling en verankering projecten 

Projectontwikkeling richt zich in 2019 op het starten en verder ontwikkelen van pilots (zoals 

beschreven bij de speerpunten). Belangrijke samenwerkingspartner is het Rode Kruis met wie 

wij in 2019 een samenwerkingsproject, of –programma beogen te ontwikkelen. Maar ook 

met ABN AMRO, Langzultuwonen en andere partijen continueren en – waar mogelijk – 

verbreden we samenwerkingspilots.  

Na afronding van de projecten is in 2019 standaard nagedacht over de verankering van de 

scholing, werkwijze en kennis in de vereniging. In het algemeen kan dit worden verankerd in 

de KBO-PCOB Academie. Soms alleen door het beschikbaar maken van materiaal en aanpak 

online. Soms ook door met relatief weinig investeringen ook een train-de-trainer te 

ontwikkelen en/of ondersteuning te bieden bij het koppelen van vrager en aanbieder (denk 

aan Oefen je Vitaal, gespreksleiding dialoogbijeenkomsten).  

 

Belangenbehartiging 

 

De belangenbehartiging vanuit KBO-PCOB is flexibel, inspelend op veranderingen in de 

maatschappij en signalen vanuit de leden en anticiperend op mogelijke nieuwe doelgroepen 

die verbonden willen zijn met de vereniging. We laten onze maatschappelijke meerwaarde 

als organisatie zien en de wijze waarop de vereniging bijdraagt aan de samenleving.  

We slaan voortdurend een brug tussen de bekommernissen van de leden, maatschappelijke 

ontwikkelingen en de prioriteiten van beleidsmakers. Een eerste uitdaging hierbij is het 

behouden van een brede blik en een langetermijnperspectief. Tegelijkertijd opereren we 

adaptief op basis van signalen van leden en anderen die zich met ons verbonden voelen. Dit 

betekent een beperkt aantal strategische prioriteiten, die logisch volgen uit de missie van de 

organisatie en de wensen van de achterban. Vervolgens werken we rond deze kwesties 

waarbij we optimaal inspelen op politieke en maatschappelijke actuele ontwikkelingen. 

We gaan nog gerichter werken aan de verbinding met de lokale belangenbehartigers. Zij zijn 

de oren en ogen in de gemeenten. We zoeken elkaar op en proberen gezamenlijk op te 

trekken op issues. 

 

In 2018 hebben we de focusgroepen verder vorm gegeven en verkend wat mogelijkheden 

zijn om leden nog meer te betrekken. Deze koers zetten we voort in 2019. De signalen van 

leden worden in belangrijke mate ons kompas als het gaat belangenbehartiging. 

Vanzelfsprekend bepalen we op basis van de speerpunten en de aanwezige expertise de 

belangrijkste doelstellingen. Tegelijkertijd wordt de belangenbehartiging meer een co-creatie 

met de leden en senioren die zich door ons vertegenwoordigd voelen. Dit betekent: 

 Focusgroepen worden gehandhaafd en benut bij de koersbepaling. 

 Netwerken rond speerpunten en specifieke onderwerpen worden verder georganiseerd 

en geoptimaliseerd.  

 We vragen regelmatig leden aan tafel in Utrecht. Tijdens de zogenaamde Tafel van Tien 

praat de directeur op relevante thema’s een paar keer per jaar bij met tien leden die zich 

hiervoor aanmelden. Ook andere MT-leden en belangenbehartigers zijn hierbij aanwezig. 



 

 
 

2018 12 13 Jaarplan 2019 - goedgekeurd door ledenraad 10 

 Rond grote onderwerpen organiseren we een serie bijeenkomsten in het land om te 

vragen wat we mee moeten nemen naar beleidsmakers en politici.  

 Door middel van ledenraadplegingen en flitspeilingen halen we feiten en cijfers op.  

 We organiseren een telefonisch spreekuur: vrijwilligers kunnen bellen met vragen en 

zorgen op het gebied van belangenbehartiging. Maar ook wordt de link tussen de 

servicetelefoon/pensioentelefoon en de belangenbehartigers versterkt. Regelmatig vindt 

er een afstemmingsoverleg plaats. 

 Ook stemmen we minimaal twee keer per jaar af met vrijwilligers die achter de deur 

komen. 

 We brengen leden in contact met beleidsmakers en politici in Den Haag. Dit doen we 

vooral als het persoonlijke verhaal nog beter overtuigt.  

Vanzelfsprekend blijven we in 2019 ook inzetten op een goede ‘infrastructuur’ voor de 

belangenbehartiging: 

 We monitoren wat er gebeurt in Den Haag. We volgen de formele en informele agenda. 

Waar nodig reageren we. 

 We zetten in op het behoud en uitbouwen van een effectief netwerk rond KBO-PCOB. 

Hierbij kiezen we de rol van vertegenwoordiger van het geluid van senioren en laten we 

de inhoud bij de specialisten. We bouwen aan duurzame coalities met impact. 

 We zijn de partner van ministeries om te komen tot effectief beleid dat werkt voor 

senioren.  

 We signaleren nieuwe kansen voor projecten en zorgen dat we zichtbaar zijn als 

potentiële uitvoerder.  

 

Tot slot willen we werken aan ons partnership met lokale belangenbehartigers. Dit doen we 

door: 

 Mee te werken aan de opzet van een train-de-trainer cursus voor lokale 

belangenbehartigers.  

 Het initiëren van actuele workshops. Denk bijv. aan het opzetten van een burgerinitiatief. 

 

Communicatie & Marketing 

 

De verschillende disciplines binnen Communicatie & Marketing dragen vanuit de specifieke 

expertises bij aan de ontwikkeling van de strategische koers. Belangrijk markeringspunt in 

2019 is de invoering van een nieuwe naam (in aansluiting bij het traject KBO-PCOB 

vernieuwt). Die nieuwe naam zal bijdragen aan de verdere profilering van de vereniging, 

zowel richting media en andere geïnteresseerden als potentiele (commerciële) partners.  

 

Op het terrein van Communicatie & Marketing zijn er voor 2019 vijf subdoelen: 

 introductie nieuwe naam 

 doorontwikkelen van de tone of voice (de stijl waarmee we de verschillende doelgroepen 

aanspreken) 

 effectief communiceren met gesegmenteerde doelgroepen 

 optimalisering middelenmix 

 zichtbaarheid 

Introductie nieuwe naam 

Binnen het traject KBO-PCOB Vernieuwt is breed de wens geuit te komen tot een nieuwe 

naam. Met de nieuwe naam zal een extra impuls worden gegeven aan de herkenbaarheid van 
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de vereniging. Afdelingen kiezen zelf welke naam zij voeren en hoe zij hun verbondenheid 

met de vereniging uitdrukken. 

 

Doorontwikkelen tone of voice 

We ontwikkelen de tone of voice van KBO-PCOB door. Deze draagt bij aan de positieve 

beeldvorming omtrent de organisatie in het bijzonder en van senioren in het algemeen. We 

veranderen de toon van zendend in verbindend, activerend en inspirerend. We analyseren en 

identificeren de communicatie-doelgroepen en bedienen deze steeds meer op maat. 

 

Effectief communiceren met verschillende doelgroepen 

We maken waar mogelijk en nodig o.m. onderscheid tussen verschillende doelgroepen, met 

ieder hun eigen drijfveren en passen de communicatie beter aan bij hun wensen en 

verwachtingen. In voorkomende gevallen wordt dezelfde informatie in ‘verschillende 

smaken’ uitgeserveerd. 

 

Optimaliseren middelenmix 

We maken gebruik van en optimaliseren de diverse communicatieve en technische 

mogelijkheden van de communicatiemiddelen. De corporate mediakanalen (o.a. het 

Magazine, de website, de social media) versterken elkaar door strategische koppelingen te 

maken. Communicatiedoelen en communicatiedoelgroepen bepalen we vooraf, zodat we de 

optimale middelenmix inzetten om effectiever te communiceren. Een Facebook-poll 

ondersteunt bijvoorbeeld een online gepubliceerd artikel uit het Magazine van KBO-PCOB. 

 

Zichtbaarheid  

We zetten zichtbaarheid (in externe media) in als krachtig middel ter ondersteuning van de 

bekendheid en wendbaarheid van de vereniging. De nadruk ligt daarbij op met elkaar dingen 

ondernemen, ontmoeting en ondersteuning. Ook belangenbehartiging is belangrijk. Dit alles 

gebeurt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Actief en proactief. We maken de 

inspanningen voor en door senioren zichtbaar. 

 

Digitale nieuwsbrieven 

Op basis van de analyse van bereik en effectiviteit van de in 2018 ingezette werkwijze voor 

KBO-PCOB.nu en KBO-PCOB Verenigingsnieuws en de daaruit voortgekomen aanbevelingen 

werven we actief en planmatig nieuwe ontvangers van de digitale nieuwsbrieven. 

Na afloop van iedere Ledenraad verschijnt digitaal een informatiecommuniqué.  

 

Corporate website 

In 2019 vernieuwen we de corporate website en passen deze aan in samenhang met de 

nieuwe naam en de KBO-PCOB Academie. 

 

Sociale media 

Twitter: we scherpen de primaire doelen van dit medium aan en nemen daarbij ook de 

deelaccounts in ogenschouw. 

Facebook: we benutten de mogelijkheden van dit medium nadrukkelijker om meer 

betrokkenheid bij de vereniging te creëren. We onderzoeken manieren om met Facebook 

onze andere media te versterken. 

LinkedIn: We gebruiken de professionele mogelijkheden van dit medium o.m. door eigen 

vacatures te verspreiden. 

 

Marketing en Ledenwerving 

Op basis van de in 2018 opgedane kennis en ervaring zijn we in 2019 beter in staat om – 

geholpen door de nieuwe naam en positionering – jonge senioren voor ons te interesseren 
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en aan ons te binden. We onderzoeken naast het lidmaatschap nieuwe manieren van 

verbinding en betrokkenheid (bijvoorbeeld ‘vriend van’….) 

We ontwikkelen meer mogelijkheden voor samenwerking met derden en het creëren van 

meerwaarde, waardoor we het lidmaatschap beter kunnen laden en niet-leden bereiken. We 

verbeteren de communicatie met bestaande leden zodat we onze partners daadwerkelijk een 

netwerk van een kwart miljoen senioren kunnen bieden. We ontwikkelen een 

ambassadeursstrategie, waarbij we nauw samenwerken met regiocoördinatoren en 

enthousiaste afdelingen op het gebied van verjonging en activatie, onder meer met behulp 

van best practices. 

Leden en afdelingen hebben via de Academie toegang tot de diverse ledenwerf- en 

marketingmaterialen. We verzamelen en ontwikkelen een cursusaanbod voor de 

ondersteuning van vrijwilligers die zich willen inzetten voor ledenwerving en binding. 

Bovendien zetten we in op het breder inzetten en vermarkten van testpanels ten behoeve van 

innovatie op tal van terreinen en producten, bijvoorbeeld in samenwerking met Philips. 

 

Seniorenpanel 

Met de huidige omvang van bijna 2.000 deelnemers maakt het digitale seniorenpanel van 

KBO-PCOB het mogelijk om representatieve grote en kleine onderzoeken te doen rondom 

verschillende thema’s. In 2019 zetten we, naast de vijf grote ‘speerpuntonderzoeken’, vaker 

in op flitsonderzoeken. Dit zijn korte, concrete vragenlijsten over een actueel onderwerp. 

Door te kiezen voor een onderwerp dat in het nieuws is, of dat we vanuit de (aspirant)leden 

ophalen, zijn we snel en wendbaar in de belangenbehartiging en pakken we meer kansen in 

de media met een authentiek en eigen geluid. 

Dit geeft de vereniging ook een unieke propositie: dit is hoe senioren (echt) denken over 

thema X of Y. 

In 2019 werven we breder voor het panel, zodat het een nog betere afspiegeling is van de 

senioren en we nog meer (aspirant) leden/volgers kunnen betrekken bij de vereniging. Zo 

oefenen zij door deelname aan het panel ook invloed uit op de belangenbehartiging en 

berichtgeving. De panelonderzoeken zijn een goede thermometer van de mening, ervaringen 

en gevoelens van de achterban. 

 

Het Magazine van KBO-PCOB 

Het Magazine van KBO-PCOB speelt een prominente rol in het uitdragen van waar we voor 

staan. Het Magazine neemt de leden mee, door signalen en kennis uit het land op te halen 

en deze via het Magazine te delen. Dit gebeurt in nauwe samenhang en afstemming met de 

andere communicatiemiddelen. 

Het Magazine zet de gekozen, en volgens recent lezersonderzoek succesvolle 

contentstrategie voort: een evenwichtige mix van inhoudelijke informatie, verstrooiing, 

bezielende verhalen en herkenbare verenigingsinformatie. Het Magazine haakt daarbij nog 

meer aan bij thema’s die leven bij jonge senioren, zonder de bestaande leden uit het oog te 

verliezen.  

Het Magazine speelt een belangrijke, vooroplopende rol in het introduceren van de nieuwe 

naam van de vereniging.  

 

 

4 Verenigingsbureau 

 

De vereniging KBO-PCOB maakt sinds de oprichting ingrijpende ontwikkelingen door. Het 

traject KBO-PCOB Vernieuwt en een goede afronding daarvan zijn van cruciaal belang voor de 

toekomst. Het verenigingsbureau speelt daar adequaat en zo mogelijk pro-actief op in.  
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Meer samenhang tussen dienstverlening, belangenbehartiging en communicatie & marketing 

is gewenst. Dit jaarplan is daarom op een nieuwe manier tot stand gekomen: op alle 

speerpunten hebben afdelingsoverstijgende werkgroepjes gezamenlijk de invulling 

gerealiseerd. Die manier van samen ontwikkelen en werken wordt in 2019 verder doorgezet.  

 

We laten ons in speciale bijeenkomsten voor alle medewerkers inspireren door ervaringen 

van andere verenigingen in beweging en verbinding. Naast het gemeenschappelijk 

ontwikkelingsproces is er ook aandacht voor ontwikkeling van individuele medewerkers. 

Persoonlijk maatwerk is daarbij het leidende principe.  

 

We blijven de kwaliteit van de ondersteunende processen ten dienste van de vereniging 

bewaken en waar mogelijk verbeteren. Een van de aandachtspunten voor 2019 is de 

ledenadministratie. KBO en PCOB hebben ieder hun eigen ledenadministratie. Dit brengt 

extra kosten met zich mee en belemmert de samenwerking op lokaal niveau. In 2019 wordt 

een onderzoek verricht naar de mogelijkheid van integratie van beide systemen en vindt 

afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zo mogelijk implementatie plaats. 

Gebruikers, waaronder de Beheergroep KBOLeden, worden intensief bij de besluitvorming 

betrokken. 

 

In aansluiting op een van de punten van ons manifest ‘Waardig ouder worden’ is de 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis geworden voor vrijwilligers die werken met mensen 

in een afhankelijkheidsrelatie. Invoering hiervan voor vrijwilligers van KBO-PCOB wordt op 

haalbaarheid onderzocht en zo mogelijk geeffectueerd. 

 

Het verenigingsbureau is sinds begin 2017 gehuisvest in Utrecht aan de Europalaan 40. De 

huurovereenkomst eindigt medio 2019. Eind 2018/begin 2019 vindt besluitvorming plaats 

over voortzetting van de huurovereenkomst dan wel verhuizing.  

 


