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Jaarplan 2021  
 

1. Inleiding 
 
Sinds eind 2017 is binnen de ledenraden van de Unie KBO en van de PCOB en daarmee breed 
in de vereniging discussie gevoerd over de toekomst van KBO-PCOB. Op 11 december 2020 
ronden de drie ledenraden de discussies af met besluitvorming over het perspectief van KBO-
PCOB voor de komende jaren. De vereniging KBO-PCOB wordt omgevormd tot een federatief 
samenwerkingsverband. Daarvoor is een Bouwstenen Federatie KBO-PCOB Nieuwe stijl 
opgesteld waarover in beide ledenraden wordt besloten.  
 
In het perspectief wordt samenwerking voor de komende 4 jaar beoogd met het komend 
jaar. Het komend jaar 2021 wordt als een transitiejaar gezien, waarbij met een 
werkbegroting en werkplan wordt gestart dat grotendeels in het verlengde ligt van het 
jaarplan en begroting 2020. Het aangepaste jaarplan en begroting wordt in het voorjaar 
2021 aan beide ledenraden voorgelegd.  
 
Tevens wordt gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan een programma dat vorm en 
inhoud geeft aan ledenbehoud en ledenwerving. Het verenigingsbureau wordt op basis van 
het nieuwe perspectief als KBO-PCOB uitvoeringsorganisatie aangepast.  
 
Het voorliggende jaarplan beschrijft de activiteiten vanuit dit perspectief. Strategisch blijven 
de vijf inhoudelijke speerpunten de rode draad vormen van de dienstverlening, de 
belangenbehartiging en de communicatie. Deze speerpunten geven zowel op 
lokaal/regionaal (provinciaal) niveau als op landelijk niveau richting aan de activiteiten.  
 
Een belangrijk aandachtspunt voor onze leden, afdelingen, KBO-bonden en regionale 
consulenten en de uitvoeringsorganisatie is de gevolgen van corona op het leven van 
mensen en organisaties te begrijpen en met elkaar door te maken. Bovendien worden er in 
2021 landelijke verkiezingen gehouden.  

 
In de eerste paragraaf worden per speerpunt de te behalen resultaten vanuit de verschillende 
werkterreinen beschreven. Daarna wordt beschreven hoe vanuit de drie werkterreinen wordt 
bijgedragen aan de ondersteuning van de afdelingen en de vernieuwing van afdelingen, 
samenwerking en de vereniging(en).  
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2. Basisactiviteiten KBO-PCOB. 
De basisactiviteiten die KBO-PCOB zal uitvoeren bestaan uit de volgende onderdelen: 
o Landelijke belangenbehartiging rond de vijf speerpunten 
o Magazine, inclusief verspreiding tot aan de vrijwilligers van de lokale afdelingen 
o Website KBO-PCOB 
o Bestaand ledenvoordeel, m.n. Zilveren Kruis en Energiecollectief.  
o Ledenadministratie en verstrekken ledenpassen 
o Externe communicatie/persvoorlichting over landelijke belangenbehartiging  
o Interne communicatie over landelijke belangenbehartiging (m.n. via tweewekelijkse 

digitale nieuwsbrief “.nu”) 
o Verzekeringsaanbod voor afdelingen en provinciale KBO-bonden 
o Service-, juristen- en pensioentelefoon 
o Centraal telefoonnummer en mailbox als eerste opvang (en in geval van KBO-leden/-

afdelingen doorverwijzing naar provinciale KBO-bonden) 
o Training docenten ouderenadvisering 
o Training docenten belastingservice 
o Uitvoering projecten die geen betrekking hebben op ondersteuning 

afdelingen/deskundigheidsbevordering vrijwilligers en niet zijn gericht op de 
vernieuwing van de vereniging, maar op landelijk niveau worden uitgevoerd, zoals de 
Raad van Ouderen en de zgn. AAL-projecten (met Europese subsidie) 

o Ondersteuning ledenraad en bestuur KBO-PCOB, inclusief actueel houden AVG-beleid 
 

2.1 Speerpunten 
 
Wonen, Welzijn en Zorg  

 
Dienstverlening - beoogde resultaten 2021 
• In 2021 vindt de docentenopleiding voor nieuwe docenten ouderenadvisering plaats en 

zijn er weer terugkomdagen voor docenten georganiseerd, en 
uitwisselingsbijeenkomsten voor coördinatoren ouderenadvisering. Hierbij is rekening 
gehouden met corona-maatregelen (zoals bijv. meerdere kleine groepen, hybride 
bijeenkomsten, instructiefilms).  

• Project Raad van Ouderen 
De coördinatie van de Raad van Ouderen (initiatief van het ministerie van VWS) loopt ook 
in 2021 door. Met de Raad van Ouderen zijn ouderen op het hoogste niveau betrokken 
bij de invulling en richting van het Pact voor de Ouderenzorg. 

• Project Vrijwilligers en vroeg-signalering alcohol 
Het door VWS gefinancierde project Vrijwilligers en vroeg-signalering alcohol is in 
uitvoering. Dit project beoogt vrijwilligers toe te rusten voor vroeg-signalering van 
problematisch alcoholgebruik. In 2021 is onder meer een e-module gerealiseerd om 
vrijwilligers kennis, vaardigheden en handvatten te bieden om problematisch 
alcoholgebruik te signaleren, het gesprek hierover aan te gaan en door te verwijzen.  

• De servicetelefoon van KBO-PCOB, bemenst door vrijwilligers, is gecontinueerd en is 
tevens eerste opvang van achterliggende bellijnen (denk aan bijvoorbeeld de digi-bel-lijn, 
zomer-eenzaamheidslijn, babbeltiplijn, zien-lijn en de woonlijn). Op bepaalde thema’s 
krijgen de vrijwilligers scholing. Als experts nodig zijn, worden leden gekoppeld aan 
bijvoorbeeld tabletcoaches, veiligheidsadviseurs, wooncoaches etc. 
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Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
 
Langer Thuis 
Komend jaar loopt het Pact Ouderenzorg af. We hebben echter onze positie behouden om 
actief te blijven meedenken hoe we senioren veilig en met goede ondersteuning thuis te 
kunnen blijven wonen. We blijven partner van het ministerie van VWS, denken mee met het 
vormgeven van nieuw beleid op dit terrein maar hebben ook oog voor het veranderend 
politiek landschap na de verkiezingen. We zullen actief de vorming van het regeerakkoord 
proberen te beïnvloeden en de winst van het Pact weten te verzilveren. Maar ook hebben we 
de geleerde lessen geleerd tijdens de corona-crisis geagendeerd en zien toe op de 
uitwerking van verbeterplannen.  
De thema’s die we actief hebben gevolgd en waar we waar nodig aanpassingen en/of 
aanscherpingen willen realiseren zijn: 
 Goede zorg en ondersteuning thuis voor alle senioren  
 Goede aansluiting tussen formele en informele zorg 
 Goede ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers 
 Goede regionale zorgnetwerken die kunnen inspelen op goede zorg 
 Het borgen van goede cliëntondersteuning 
 Het borgen van goede informatie aan alle senioren  
 Het wegnemen van systeemfouten die goede zorg in de weg staan (denk aan de 

schotten tussen zorg) 
 De beschikbaarheid van voldoende woningen, tussenvormen rond wonen en zorg en 

beschikbaarheid wooncoaches 
 Goed functionerende Wmo waarbij de wensen van senioren centraal staan 
 Beschikbaarheid van toegankelijke en laagdrempelige e-health toepassingen 
 Bij een toekomstige crisis is er voldoende maatwerk mogelijk voor senioren  
We gaan inzetten op slimme coalities om netwerken en kennis te delen maar ook met elkaar 
meer invloed te kunnen hebben. Dat geldt ook voor de actieve betrokkenheid van senioren 
zelf bij het beleid. Zo hebben we de adviezen van de Raad van Ouderen concreet 
meegenomen in onze belangenbehartiging. We zullen de signalen van onze leden monitoren 
en deze als praktijkvoorbeelden in beleidsoverleggen inbrengen. 
 
Passende medische ouderenzorg 
Goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Bij ouderen zien we 
heel vitale mensen, maar er kan ook sprake zijn van toegenomen kwetsbaarheid. Een 
passende behandeling moet zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden 
en voorkeuren van een patiënt. In 2021 gaan we ons verder inzetten voor: 
 Een netwerk van ROAZ-en in heel Nederland 
 Het ontwikkelen van (meer kennis over) seniorvriendelijke zorg  
 Het samen beslissen in de zorg 
 Het beperken van stapeling van zorgkosten voor senioren in de verschillende 

zorglijnen  
 Goede aansluiting tussen eerste en tweedelijns zorg  
 Beschikbaarheid van passende en betrouwbare hulpmiddelen en medicijnen  
 Optimale veiligheid in de zorg 
 Het monitoren en stimuleren van de inzet van e-health voor senioren  
 Het behoud van collectiviteiten in de zorg 
 De verpleeghuizen zijn veilig en een fijne plek om te wonen. Wachtlijsten worden 

minder lang 
 Goede beschikbaarheid van een mogelijk corona-vaccin voor senioren  
 Beschikbaarheid van extra zorg voor ex- coronapatiënten. 
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Vitale leefstijl  
Leefstijl is van groot belang, dat bleek wel tijdens de corona-crisis. Daarom gaan we ons in 
2021 als volgt actief inzetten waarbij we rekening hebben moeten houden de politieke kleur 
van het nieuwe kabinet.  
 Als ondertekenaar van het preventieakkoord pakken we het voorkómen van 

problematisch alcoholgebruik onder senioren actief op door deel te nemen aan 
verschillende overleggen en binnen het Samenwerkingsverband Vroegsignalering 
Alcoholgebruik. We hebben de Werkgroep ouderen binnen dit Samenwerkingsverband 
verder verstevigd. En ons projectvoorstel rond vrijwilligers en vroegsignalering wordt 
uitgevoerd.  

 We gaan meedenken hoe senioren kunnen bijdragen aan een rookvrije generatie 
binnen de nieuwe organisatievorm van de alliantie. 

 Als lid van de Vaccinatiealliantie gaan we inzetten op het verhogen van de 
griepvaccinatiegraad (ook onder zorgverleners) en de goede invoering van 
pneumokokkenvaccinatie en de gordelroos-vaccinatie.  

 Ondervoeding heeft onze aandacht behouden en we denken actief mee waar nodig  
 We gaan ons wederom inzetten om het sport- en beweegbeleid beter aan te laten 

sluiten op senioren.  
 We participeren in initiatieven waar in wordt gezet op een gezonde leefstijl.  
Wonen  
In de afgelopen jaren is veel gesproken over het wonen. Het ontbreken van voldoende 
seniorenvriendelijke woningen en maatwerk als het gaat om wonen, zijn onder meer door de 
Commissie Bos hoog op de agenda gezet. Daarom gaan we in 2021: 
 De beschikbaarheid van het aantal seniorvriendelijke woningen en de inzet maatwerk 

op de agenda zetten van het nieuwe kabinet; 
 Het belang van voldoende tussenvormen tussen eigen huis en verpleeghuis 

geagendeerd;  
 De betrokken ministeries adviseren en wordt waar mogelijk aan tafel meegedacht; 
 Senioren een plek geven aan gesprektafels waar wordt gesproken over de toekomst 

van de woningmarkt.  
 De Taskforce Wonen en Zorg wordt kritisch gevolgd en voorzien van informatie.  
 
Communicatie en marketing – beoogde resultaten 2021 
• Elk van de vier hoofdissues komt aan de orde in het Magazine.  

• In de juni-editie van het Magazine verschijnt een artikel n.a.v. één groot onderzoek, dat 
ook wordt door vertaald naar online media. 

• In 2021 worden online panelonderzoeken uitgevoerd t.b.v. dit speerpunt, waarvan de 
resultaten zijn gepubliceerd zowel via de eigen (online) communicatiemiddelen alsook 
via externe media. 

• Het online dossier over dit speerpunt wordt actueel gehouden. 
• In elke periodieke digitale nieuwsbrief wordt minstens één van de hoofdissues aan de 

orde gekomen. 
• Minstens één webdivisie of online thema-actie wordt rondom een van de hoofdissues 

ingericht. 
 
Veiligheid 
 
Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
 
Langer veilig thuis 
Langer thuis betekent ook langer veilig thuis. Daarom hebben we ons ingezet op de 
volgende thema’s: 
 KBO-PCOB maakt zich samen met betrokken ministeries en andere stakeholders hard 

voor het voorkomen van babbeltrucs 
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 KBO-PCOB geeft gevraagd en ongevraagd advies om de veiligheidsdoelstellingen in het 
betalingsverkeer te bereiken. We participeren o.a. in het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer (MOB) en volgen de agenda van de Tweede Kamer en de relevante 
ministeries.  

 Financieel misbruik bij senioren krijgt wederom aandacht vanuit het ministerie VWS. 
Als lid van de Brede Alliantie Veilig ouder worden zullen we een betere toerusting van 
vrijwilligers opnieuw bepleiten.  

 KBO-PCOB zal samen met VeiligheidNL het voorkomen van vallen bij senioren 
agenderen. KBO-PCOB geeft gevraagd en ongevraagd advies om valongevallen hoog op 
de beleidsagenda te behouden. 

 Brand heeft enorme impact voor kwetsbare personen en met name senioren. KBO-PCOB 
is gesprekspartner en geeft over brandpreventie en ongevraagd advies aan Brandweer 
Nederland en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 Veiligheid in de wijk is een belangrijk thema. De komst van de Omgevingswet geeft de 
mogelijkheid om gericht veiligheid in het ruimtelijk ordeningsbeleid te agenderen. We 
gaan deze route vorm geven. 

Veilig onderweg 
In 2021 richten we ons gericht op de volgende punten: 
 We willen de voortgang van het oplossen van de achterstanden bij het CBR monitoren 

en waar nodig bij problemen voor onze leden bemiddelen. We voeren hebben 
gesprekken met het CBR, de politiek en het ministerie. 

 We denken mee over verkeersveiligheid en senioren. Hierbij hebben we aandacht voor 
alle nieuwe voertuigen die op de weg komen, de verkeersongevallen bij (elektrisch) 
fietsen en de introductie van de driewieler. KBO-PCOB agendeert heeft de 
verkeersveiligheid van senioren met o.a. de VVN, ANWB en de Fietsersbond bij het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

 We monitoren de beschikbaarheid van mobiliteit voor senioren die mogelijk door 
Corona onder druk is komen te staan. Met name in de krimpgebieden is dit een 
mogelijk probleem. 

 
Veilig online 
Ook in 2021 moeten senioren veilig online kunnen zijn. Daarom zetten we in op:  
 Meer budget voor digitale vaardigheden van senioren.  
 Meer aandacht voor cybersecurty en senioren; met aandacht voor onder andere online 

chantage en phishing. 
 Het voortbestaan van niet-digitale mogelijkheden als het gaat om betalingen etc. 
 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Elk van de drie hoofdissues komt aan de orde in het Magazine.  

• In de april-editie van het Magazine verschijnt een artikel n.a.v. één groot onderzoek, dat 
ook wordt doorvertaald naar online media. 

• In 2021 worden online panelonderzoeken uitgevoerd t.b.v. dit speerpunt, waarvan de 
resultaten worden gepubliceerd zowel via de eigen (online) communicatiemiddelen 
alsook via externe media. 

• Het online dossier over dit speerpunt wordt actueel gehouden. 
• In elke periodieke digitale nieuwsbrief komt minstens één van de hoofdissues aan de 

orde. 
• Minstens één webdivisie of online thema-actie wordt rondom een van de hoofdissues 

ingericht. 
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Koopkracht 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• Begin 2021 wordt een scholingsdag gerealiseerd voor docenten belastingservice.  
• Daarnaast wordt de juristen- en pensioentelefoon, bemenst door vrijwillige experts, 

gecontinueerd.  
 
Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
 
KBO-PCOB onderzoekt, monitort en agendeert de impact van kabinetsplannen van het 
nieuwe kabinet op de koopkrachtontwikkeling van senioren.  
• Het jaarlijks Prinsjesdagonderzoek rondom de koopkracht van senioren wordt 

uitgevoerd.  
• KBO-PCOB agendeert de ontwikkelingen rondom zorg- en woonkosten gemonitord en. 

En zichtbaar wordt gemaakt dat landelijke koopkrachtcijfers slechts een beperkt beeld 
geven van de daadwerkelijke koopkracht. Dit wordt op lokaal en landelijk niveau 
geagendeerd. 

• KBO-PCOB zal de uitwerking van het pensioenakkoord en in het bijzonder de gevolgen 
daarvan voor 50-plussers, werkend of gepensioneerd, monitoren en agenderen, in 
samenwerking met de senioren- en jongerenorganisaties. 

• We zullen ook de uitblijvende indexatie en kortingen van aanvullende pensioenen 
monitoren, onderzoeken en agenderen. 

• We zijn betrokken bij de uitwerking van het pensioenakkoord en zullen ons inzetten 
voor keuzes die nadrukkelijk rekening houden met de opgebouwde rechten van 
gepensioneerden zonder de intergenerationele solidariteit teniet te doen. 

• KBO-PCOB geeft aandacht aan het nabestaandenpensioen en de mogelijke 
belemmeringen hierbij geagendeerd.  

 
KBO-PCOB zal de ontwikkelingen rondom de arbeidsmarktpositie van senioren, specifiek de 
groep 55-66 jaar, gaan monitoren en agenderen. We hebbe gaan: 
• Ons hard maken tegen elke vorm van arbeidsmarktdiscriminatie en een bijdrage 

geleverd aan de verbetering van de positie van (langdurig) werklozen en 
bijstandsgerechtigden. 

• Meedenken over een parallelle arbeidsmarkt waarin iedereen aan het werk kan komen 
en blijven. 

• Ervoor zorgen dat ook senioren op de arbeidsmarkt zich een leven lang kunnen 
ontwikkelen en dat scholing meer en beter beschikbaar komt voor 50-plussers, 
werkend en werkzoekend.  

• Ervoor zorgen dat senioren op de arbeidsmarkt voldoende kunnen meeprofiteren van 
de extra maatregelen die het kabinet treft in het kader van corona en een mogelijke 
economische crisis. 

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Dit hoofdissue komt aan de orde in het Magazine.  

• In de september-editie van het Magazine zal een artikel verschijnen n.a.v. één groot 
onderzoek, dat ook is doorvertaald naar online media. 

• In 2021 worden online panelonderzoeken uitgevoerd t.b.v. dit speerpunt, waarvan de 
resultaten zijn gepubliceerd zowel via de eigen (online) communicatiemiddelen alsook 
via externe media. 

• Het online dossier over dit speerpunt wordt actueel gehouden. 
• In elke periodieke digitale nieuwsbrief komt minstens één van de hoofdissues aan de 

orde. 
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• Minstens één webdivisie of online thema-actie wordt rondom een van de hoofdissues 
ingericht. 

 
Digitalisering 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• KBO-PCOB zal het seniorenperspectief vertegenwoordigen in een aantal grote Europese 

projecten (AAL) die zich richten op de ontwikkeling van innovatieve technologische 
toepassingen die het actief en gezond ouder worden ondersteunen. In 2021 is het in 
2020 toegekende en gestarte project CuARdianAngel II in uitvoering (ondersteuning 
rijvaardigheid).  

• Ieder jaar doen zich vanwege het netwerk dat is opgebouwd Europees kansen voor 
nieuwe projecten voor. In 2020 zal KBO-PCOB participeren in consortia voor de 
aanvraag van twee nieuwe AAL-projecten: CREATE en Anathema. Eind 2020 is naar 
verwachting duidelijk of deze gehonoreerd zijn en in uitvoering kunnen worden 
genomen in 2021. 

 
Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
Corona heeft ons laten zien dat digitale vaardigheden van groot belang zijn, maar ook dat 
digitale tools toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen en dus ook senioren. Maar ook 
is de blijvende aanwezigheid van een vangnet voor minder digi-vaardige senioren 
gegarandeerd zijn. Concreet willen we de volgende punten bereiken:  
• De overheid biedt een (digitale) dienstverlening die met basisvaardigheden te 

gebruiken is. Hierbij gaat het om het betalingsverkeer, de zorg, openbaar vervoer en 
het wonen. 

• De overheid biedt ook alternatieven voor (digitale) dienstverlening. Wanneer de 
basisvaardigheden van senioren, door wat voor oorzaak dan ook, 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). 

• Met extra budget van de overheid wordt ingezet op het versterken van de 
basisvaardigheden van senioren en beschikbaarheid van devices. 

• KBO-PCOB heeftzal gevraagd en ongevraagd advies geven en participeren o.a. in het 
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), overleg openbaar vervoer (LOCOV), 
Klankbordgroep eOverheid en volgt de agenda van de Tweede Kamer en de relevante 
ministeries. 

• Bij het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en processen, of 
het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en processen (innovatie) worden 
senioren in een vroegtijdig stadium betrokken. 

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Elk van de twee hoofdissues komt aan de orde in het Magazine.  
• In de februari-editie van het Magazine verschijnt een artikel n.a.v. één groot 

onderzoek, dat ook is doorvertaald naar online media. 
• In 2021 worden online panelonderzoeken uitgevoerd t.b.v. dit speerpunt, waarvan de 

resultaten worden gepubliceerd zowel via de eigen (online) communicatiemiddelen 
alsook via externe media. 

• Het online dossier over dit speerpunt wordt actueel gehouden. 
• In elke periodieke digitale nieuwsbrief komt minstens één van de hoofdissues aan de 

orde. 
• Minstens één webdivisie of online thema-actie wordt rondom een van de hoofdissues 

ingericht. 
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Zingeving  
 
Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
 
Met de komst van een nieuw kabinet in 2021 ligt er ook de opdracht voor KBO-PCOB om de 
elementen die we eerder omschreven in het Manifest ‘Waardig ouder worden’ overeind te 
houden. Binnen het thema zingeving gaan we de volgende resultaten boeken:  
• Zinvol ouder worden 
• Uitgangspunt blijft : over senioren betekent met senioren. We nemen dit in al ons 

belangenbehartigingswerk mee. 
• We agenderen het belang van vrijwilligerswerk in Den Haag (ook in 

samenwerkingsverbanden). Hierbij geven we aandacht voor de maatschappelijke 
impact die zij met hun vrijwilligerswerk hebben.  

• We voeden de Raad van Ouderen met concrete input en benutten de adviezen in onze 
belangenbehartiging. 

• We blijven de noodzaak van goede beeldvorming agenderen. Niet alle senioren zijn 
kwetsbaar.  

 
Eenzaamheid 
• Het programma Eén tegen Eenzaamheid loopt af. We borgen de resultaten in 

beleidsvorming en blijven in gesprek met het ministerie van VWS.  
• We bepleiten het behoud van een breed netwerk van ontmoetingsplekken voor 

senioren lokaal  
• De impact van Corona op eenzaamheid blijven we agenderen en vragen om gerichte 

maatregelen. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor mensen met een klein netwerk 
en mensen in de verpleeghuizen. Daarnaast zien we dat mantelzorgers door de zware 
belasting meer eenzaamheid ervaren; ook hier hebben we aandacht voor gevraagd.  

• Binnen het speciale programma voor versterking van onafhankelijke 
cliëntondersteuning willen we (in samenwerking met NOOM en FASv) een impuls 
kunnen realiseren voor senioren met geen of klein netwerk. 

• De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in de eerste lijn wordt goed geregeld. 
De rol van vrijwilligers wordt goed geborgd. 
 

Levenseinde 
• We volgen het wetsvoorstel voltooid leven en geven daarvoor input 
• We agenderen het belang van advanced care planning waarbij het gesprek over het 

levenseinde een goede en gefundeerde plek krijgt. 
• We dragen bij aan de maatschappelijke discussie over Code Zwart als deze gaat spelen 
• We denken mee over goede palliatieve zorg.  
• We borgen de rol van vrijwilligers in de geestelijke zorg 
 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Elk van de drie hoofdissues komt aan de orde in het Magazine.  
• In de november-editie van het Magazine verschijnt een artikel n.a.v. één groot 

onderzoek, dat ook is doorvertaald naar online media. 
• In 2021 worden online panelonderzoeken uitgevoerd t.b.v. dit speerpunt, waarvan de 

resultaten worden gepubliceerd zowel via de eigen (online) communicatiemiddelen 
alsook via externe media. 

• Het online dossier over dit speerpunt wordt actueel gehouden. 
• In elke periodieke digitale nieuwsbrief komt minstens één van de hoofdissues aan de 

orde. 
• Minstens één webdivisie of online thema-actie wordt rondom een van de hoofdissues 

ingericht. 
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2.2. Werkterreinen 
 
Dienstverlening – boogde resultaten 2021 
 
Eerste opvang  
Met een centrale toegang (telefoonnummer en mailbox) is KBO-PCOB te benaderen als eerste 
opvang voor stakeholders, niet-leden, leden en afdelingen. Er komen allerhande vragen 
binnen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Magazine (puzzels, artikelen, prijs-win-acties 
e.d.), de belangenbehartiging, de landelijke ledenvoordelen, mutaties ledenadministratie, 
aanmeldingen als nieuw lid, en ook vragen waar mensen in hun persoonlijk leven mee zitten. 
Ledenservice handelt af en verwijst door naar de geëigende partijen. In het geval van 
afdelingen en afdelingsleden KBO wordt doorverwezen naar provinciale KBO-bonden. 
Omdat veel individuele leden en afdelingen tot nog toe weinig geïnformeerd zijn over de 
discussies die spelen over de toekomst van de Unie KBO en KBO-PCOB, zal er aandacht nodig 
zijn voor een zorgvuldige uitleg van de nieuwe taakverdeling binnen KBO-PCOB en de 
consequenties daarvan voor de dienstverlening vanuit het verenigingsbureau. 
 
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 is, met betrokkenheid van de 
beheergroep KBO-Leden, een onderzoek verricht naar de mogelijkheid van integratie van 
beide systemen tot één ledenadministratiesysteem waarin een combinatie van 
functionaliteiten mogelijk is. Daar wordt in 2021 een vervolg aan gegeven, waarbij gestreefd 
wordt naar meer uniformiteit en modernisering. 
 
Inmiddels is de ledenadministratie in Stb voor PCOB zodanig aangepast en uitgebreid, dat 
het goed bruikbaar is door KBO-afdelingen. Hierbij zijn aanpassingen doorgevoerd die ook 
voor PCOB-afdelingen een plus bieden. KBO-afdelingen die dit wensen kunnen gebruik 
maken van Stb. Hiermee is voldoende tegemoetgekomen aan lokale wensen.  
Mutaties die landelijk worden doorgegeven worden aan de hand van verschillende 
werkprocessen voor KBO en PCOB resp. doorgegeven aan provinciale KBO-bonden en PCOB-
afdelingen. Voor PCOB worden ook de afdelingsmutaties verwerkt. Beide systemen worden 
onderhouden en de benodigde updates en aanpassingen worden getest en uitgevoerd. Aan 
nieuwe leden wordt een ledenpas verstrekt. Aan het voorgaande wordt in 2021 een vervolg 
gegeven, waarbij gestreefd wordt naar meer uniformiteit en modernisering. 
 
Distributie Magazine  
Het magazine van KBO-PCOB wordt verspreid door middel van een wijdvertakt 
vrijwilligersnetwerk. Het verenigingsbureau is verantwoordelijk voor de verspreiding van het 
Magazine vanaf het verzendhuis naar de rayonbezorgers (tot aan de vrijwilligers van de 
lokale afdelingen).  
 
Belangenbehartiging – beoogde resultaten 2021 
 
De verkiezingen in 2021 zullen voor een groot deel het kompas vormen voor de 
belangenbehartiging. Hierbij is de inzet om de resultaten die we hebben behaald met het 
Manifest Waardig Ouder Worden te behouden, te bouwen aan nieuwe netwerken die 
voorkomen uit de verkiezingsuitslag en vooral het belang van senioren bij het nieuwe 
kabinet en de Tweede Kamer goed te agenderen. Vanzelfsprekend bouwen we voort op de 
huidige departementale netwerken en zetten we in op een blijvende sterke positie in het 
maatschappelijk middenveld. Dit betekent concreet dat we de volgende activiteiten hebben 
ondernomen: 
• We volgen de verkiezingen en de formatie van het volgend kabinet en geven gericht 

input.  
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• We verkennen met de ministeries hoe we kunnen meewerken aan de voorbereidingen 
van het nieuwe kabinet  

• We hebben een eigen introductiedossier opgesteld voor nieuwe Kamerleden en nieuwe 
woordvoerders op speerpuntniveau 

• We zullen sterke coalitiepartners zoeken en benaderen. 
• We maken voortdurend helder van de impact van (nieuw) beleid is op senioren. 
Bij belangenbehartiging blijven we inspelen 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. 

 
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 dat in 
2021 de volgende punten zijn gerealiseerd: 
• Focusgroepen worden gehandhaafd en benut bij de koersbepaling. 
• Netwerken rond speerpunten en specifieke onderwerpen worden verder 

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

praat de directeur op relevante thema’s bij met tien leden die zich hiervoor aanmelden. 
Ook andere MT-leden en belangenbehartigers zijn hierbij aanwezig. 

• Rond grote onderwerpen organiseren we een serie bijeenkomsten in het land om te 
vragen wat we mee moeten nemen naar beleidsmakers en politici.  

• Met ledenraadplegingen en flitspeilingen halen we feiten en cijfers op voor de 
belangenbehartiging.  

• We zetten webinars in om het gesprek met leden ook digitaal vorm te geven. 
• We brengen leden in contact met beleidsmakers en politici in Den Haag. Dit doen we 

vooral als het persoonlijke verhaal nog beter overtuigt.  
Uiteraard zetten we in 2021 ook in 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 de 
inhoud bij de specialisten. We bouwen 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.  

 
Communicatie & Marketing – beoogde resultaten 2021 
 
Passend bij een succesvolle communicatiestrategie wordt het beleid van de afgelopen jaren 
in 2021 gecontinueerd, waarbij de focus op online communicatie sterk wordt uitgebreid. De 
doelstellingen van de strategie zijn:  
 
Zichtbaarheid, herkenbaarheid en beeldvorming 
KBO-PCOB werkt aan een duidelijke en krachtige positie als belangenbehartiger van senioren 
in het complexe krachtenveld van stakeholders en het creëren en onderhouden van een 
reputatie die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen. Om de gewenste positie en 
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reputatie te realiseren zet KBO-PCOB maximaal in op optimalisering van zichtbaarheid, 
herkenbaarheid en beeldvorming. 
 
Effectief communiceren met verschillende doelgroepen 
Daar waar mogelijk en gewenst is wordt bij de communicatie in de benadering onderscheid 
gemaakt tussen verschillende doelgroepen, met ieder hun eigen drijfveren, interpretaties en 
beeld- en besluitvorming. De communicatie wordt aangepast aan de wensen en 
verwachtingen van de verschillende doelgroepen. Dit impliceert dat dezelfde informatie ‘in 
verschillende smaken’ geserveerd wordt. Als doelgroepen worden onderscheiden: leden, 
potentiële leden, stakeholders op de verschillende speerpunten en de pers. 
 
Optimalisering van middelen en middelenmix 
Gebruik maken van de diverse communicatieve en technische mogelijkheden van de 
communicatiemiddelen en optimaliseren van de inzet hiervan. De corporate 
communicatiemiddelen (o.a. magazine, website, social media, persbenadering en doelgroep 
communicatie) versterken elkaar door het maken van strategische en inhoudelijke 
koppelingen. Communicatiedoelen en -doelgroepen zijn vooraf bepaald, zodat de optimale 
media- en middelenmix kan worden ingezet om zo effectief mogelijk te communiceren. 
 
Behoud aanbod ledenvoordeel 
Het bestaande ledenvoordeel blijft gehandhaafd. Dit betreft met name de collectieve 
zorgverzekering van Zilveren Kruis en het energievoordeel. 
 
Hieronder volgt een toelichting op de inzet van communicatiedisciplines en -middelen in 
2021 om de hierboven genoemde subdoelstellingen te realiseren.  
 
Magazine  
Het Magazine verschijnt 10 keer per jaar en speelt een prominente rol in de communicatie 
en het creëren van verbinding met de leden en andere stakeholders. Door het delen van 
informatie maar vooral ook in het ophalen van signalen van leden ten behoeve van 
belangenbehartiging.  
Het lezersonderzoek, dat in 2021 is gehouden, wijst uit dat de waardering voor het blad 
groot is en dat de gekozen content-strategie aanspreekt: een evenwichtige mix van 
inhoudelijke informatie, verstrooiing, bezielende verhalen en herkenbare 
verenigingsinformatie. De rol van de leden is hierbij actief. Leden geven hun mening via 
(sociale) media en andere communicatiemiddelen, wat resulteert in doorvertaling naar het 
magazine. Bijvoorbeeld door plaatsing van 3 artikelen per editie naar de website, online 
doorvertaling van voordeelacties en thema’s, plaatsing (wekelijks) van berichten en artikelen 
op sociale media en website. 
 
Pers, radio, tv 
Een goede zichtbaarheid, herkenbaarheid en reputatie vormen een noodzakelijke basis voor 
het behartigen van belangen van leden. Om dit te realiseren is het ontwikkelen en uitvoeren 
van een actief persbeleid van groot belang: het opbouwen en onderhouden van een sterk 
netwerk van perscontacten, het uitdragen van een visie en meningen op speerpunten, het 
continu gespitst zijn en actief reageren op ontwikkelingen op de speerpunten en andere 
relevante onderwerpen, kortom het reageren en creëren van communicatiekansen in de 
media.  
Een deel van de activiteiten bestaat uit de agenda waarin de jaarkalender leidend is voor de 
proactieve persbenadering: het communiceren van de uitkomsten van vijf grote 
(panel)onderzoeken gerelateerd aan de speerpunten en zeven flitsonderzoeken over een 
actueel onderwerp vormen het geraamte van deze jaarkalender. Daarnaast omvat deze een 
aantal communicatiemomenten waarop sterk ingezet is in 2021, zoals (de aanloop naar) de 
Tweede Kamerverkiezingen en Prinsjesdag.  
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In 2021 zal KBO-PCOB 450 maal in de media zichtbaar zijn, waarvan gemiddeld 1 keer per 
week in een landelijk medium en 30 keer per jaar op een landelijke radio-/televisiezender. 
Daarnaast wordt in 3-5 opinieartikelen aandacht gevraagd voor onderwerpen gerelateerd aan 
de algemene beeldvorming over KBO-PCOB dan wel over onderwerpen gerelateerd aan de 
speerpunten.  
 
Digitale nieuwsbrief 
De digitale nieuwsbrief KBO-PCOB.nu, gericht op het informeren van de leden over de 
belangenbehartiging door KBO-PCOB wordt 2-wekelijks verspreid aan het bestand van 
hiervoor aangemelde leden KBO-PCOB. Het streven naar vergroting van het aantal ontvangers 
van deze nieuwsbrief met 5 procent (naar 22.500 ontvangers) is gerealiseerd.  
 
Websites 
De ingezette wijziging van de corporate website KBO-PCOB zal live gaan op basis van een 
geheel nieuwe structuur en inhoud, die gerelateerd is aan de focus van KBO-PCOB op 
landelijke belangenbehartiging. Naast corporate informatie, zoals ‘Wie is KBO-PCOB’, ‘Wat 
doet KBO-PCOB en voor wie?’, informatie over lidmaatschappen van KBO en PCOB, bestuur en 
organisatie, geeft de site actuele informatie over de activiteiten op het gebied van 
belangenbehartiging en nieuws. Via slimme links worden verbindingen mogelijk gemaakt 
met de websites PCOB.nl en UnieKBO.nl. Daarnaast bevat de website een afgescheiden 
gedeelte voor afdelingen (en hun leden) die het aanvullende pakket afnemen, de 
zogenaamde academie. Daar vinden afdelingen en leden informatie die hen helpt op lokaal 
niveau. Tevens zijn sociale platformen waarop KBO-PCOB actief is toegankelijk via de 
vernieuwde website, waardoor onze online activiteiten makkelijk vindbaar en herkenbaar 
zijn. Dit draagt bij aan het beeld van de vitale actieve organisatie die wij zijn. 
 
Sociale media  
Sociale media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van een organisatie. Het actuele 
karakter van de media biedt voordelen, zoals het snel kunnen reageren op ontwikkelingen, 
en grote(re) groepen mensen bereiken binnen korte tijd met een kernachtige boodschap. Het 
interactieve karakter bevordert het bouwen aan en onderhouden van een sociale relatie met 
ontvangers. De snelheid van deze media heeft echter ook een nadeel: de vluchtigheid van 
informatie. Daarnaast speelt ‘de omgeving’ binnen een medium een rol; niet altijd is de 
informatie van anderen even betrouwbaar.  
Een eigen, krachtig en helder social mediabeleid geeft richting aan de inzet van sociale 
media door KBO-PCOB in 2021. Geïnteresseerden (leden en niet-leden) worden continu op de 
hoogte gehouden van visies, meningen, activiteiten van KBO-PCOB gerelateerd aan de 
behartiging van de belangen van de leden. De berichtgeving wordt inhoudelijk gerelateerd 
aan de visie en meningen van KBO-PCOB en aan de speerpunten voor belangenbehartiging. 
Hierbij is ingezet op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube als social media. Minstens twee 
keer per week worden berichten geplaatst. Het aantal volgers wordt voor elk medium met 
10 procent toegenomen. 
 
Ledenpanel 
Via het ledenpanel worden in 2021 vijf grote onderzoeken (per thema elk een) gedaan naar 
de meest relevante onderwerpen. Deze onderzoeken vormen een belangrijke informatiebron 
voor belangenbehartiging en input voor het Magazine. Het ledenpanel kent een hoge 
responsgraad. 
Daarnaast vinden zeven flitsonderzoeken plaats, die gerelateerd worden aan actuele 
onderwerpen op het gebied van belangenbehartiging. De uitkomsten van deze 
flitsonderzoeken kunnen leiden tot initiatieven als het initiëren van petities, instellen van 
meldpunten of het ondernemen van directe acties op het gebied van belangenbehartiging. 
In 2021 wordt een groei gerealiseerd in de omvang van het ledenpanel van 2.700 naar 2.900 
panelleden.  
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Evenement 
We nemen deel aan een (groot) publieksevenement, waar we ons presenteren vanuit de 
positionering van KBO-PCOB aan publieksgroepen en ter onderbouwing c.q. versterking van 
de reputatie. Indien dit door het corona virus niet mogelijk bleek dan wordt verzwaard 
ingezet op online aanwezigheid en inrichten van online initiatieven, al dan niet met derden, 
om onze aanwezigheid te vergroten. 
 

3. Aanvullende activiteiten KBO-PCOB, 
 
De aanvullende activiteiten die KBO-PCOB wil uitvoeren bestaan uit de volgende onderdelen: 
o KBO-bonden en regionale consulenten, die afdelingen ondersteunen en nieuwe 

concepten ontwikkelen t.b.v. de (bestuurlijke) organisatie activering en vernieuwing 
van afdelingen 

o Academie, d.w.z. fysieke en digitale deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
o Activiteiten die gericht zijn op vernieuwing van de vereniging, zoals de ontwikkeling 

van nieuwe concepten (al dan niet in samenwerking met andere organisaties). 
o Werving en uitvoering van projecten die gericht zijn op ondersteuning van afdelingen 

en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
o Interne communicatie over verenigingsactiviteiten, o.a. via digitale 

verenigingsnieuwsbrief 
 
Aanvullend op dit pakket wordt de PCOB ondersteund op het terrein van: 
o Website, in samenhang met websites van de afdelingen 
o “Mijn PCOB”-omgeving op de website voor leden 
o Digitale menukaart voor afdelingen 
o Financiële administratie ter ondersteuning van afdelingen, inclusief afdelingsportaal 

voor financiële administratie op website 
o Regiocoördinatoren 
o Ledenwerving en ondersteuning daarvan door plaatselijke afdelingen 
o Ondersteuning bestuur en ledenraad PCOB, inclusief verkiezingen ledenraad 
 
De Unie KBO neemt daarnaast de volgende bijzondere diensten af: 
o Website Unie KBO (domein en hosting/SLA), inclusief ontwikkeling/vernieuwing 

hiervan. (Voor de vernieuwing van de website Unie KBO is al enkele jaren geleden een 
bestemmingsreserve gecreëerd.) 

o Ondersteuning bestuur en ledenraad Unie KBO 
 

3.1. Speerpunten 
 
Wonen Welzijn Zorg 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 
• Indien tav de aanvullende activiteiten behoefte is aan versterking ouderenadvisering 

lokaal/provinciaal, is ondersteuning hierbij aangeboden. 
• Project 

De in 2020 ontwikkelde projectaanvraag bij VWS voor drie pilots gespecialiseerde 
cliëntondersteuning aan kwetsbare ouderen is (vooralsnog mondeling) toegekend en zal 
in 2021 in uitvoering zijn. In dit project werkt KBO-PCOB samen met seniorenorganisaties 
NOOM en FasV.  

• Project 
We participeren in het 4-jarige project Samen Ouder Worden van het NOV (gefinancierd 
door VWS). Zo’n tien landelijke vrijwilligersorganisaties voeren in totaal een 40-tal lokale 
pilots uit. In deze lokale pilots staat vrijwillige inzet en zingeving centraal (nieuwe 
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vormen van vrijwilligerswerk, werving jongere generatie senioren, inbedding in de lokale 
infrastructuur, etc.) en wordt aangesloten bij de specifieke lokale behoeften van senioren 
om prettig oud te worden. KBO-PCOB voert 5 lokale pilots uit gedurende een periode van 
4 jaar. De eerste tranche is in 2019 gestart (i.c. Duin en Bollenstreek en Dronten). In 
2020 zijn drie andere pilots gestart die extra aandacht behoeven omdat de start 
bemoeilijkt is door corona (Waalwijk, Andijk/Medemblik en een pilot in Fryske Marren 
en/of Groningen). 
In het landelijke SOW-project is budget beschikbaar om verspreiding/verankering te 
realiseren door middel van separate projectaanvragen. Deelname aan dit project biedt 
hiermee mogelijkheden om lokaal vernieuwing aan te jagen en te ondersteunen. 

• Project 
Het door VWS gefinancierde project #40dagengeendruppel is (i.s.m. Stichting Positieve 
Leefstijl, KBO-Brabant en NOOM) in 2021 gecontinueerd en afgerond. De campagne rond 
alcoholgebruik is door het jaar heen ondersteund met lokale activiteiten Gezond 
Genieten. Jellinek en KNMP (brancheorganisatie apothekers) zijn betrokken bij de 
conceptontwikkeling en uitvoering. Uitvoering vindt plaats door lokale afdelingen en 
getrainde gespreksleiders. 

• Projectontwikkeling 
Het eind 2020 afgeronde project Samen Beslissen (aanvrager Vilans) krijgt mogelijk een 
vervolg in 2021. Doel: ouderen en hun naasten zijn zich bewust van de keuzes die ze 
hebben ten aanzien van hun (niet-)behandelopties en gezondheid. 

• Projectontwikkeling 
VWS is een belangrijke financier voor projecten binnen dit speerpunt. Een sterke positie 
van KBO-PCOB aan de tafels van VWS omtrent realisatie Pact Ouderenzorg is onontbeerlijk. 
Tegelijkertijd versterkt de bijdrage aan de realisatie van overheidsbeleid in de vorm van 
projecten de positie van KBO-PCOB in de belangenbehartiging.  

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Er wordt communicatie verzorgd rondom campagnes zoals #gezondgenieten, aan de 

hand van een gedetailleerd en cross-mediaal communicatieplan. 
• Projecten en activiteiten worden communicatief ondersteund conform het projectplan. 

Waar gewenst wordt materiaal verankerd in de Academie. Continu is aandacht besteed 
aan het ophalen en communiceren over initiatieven in het land. 

 

Veiligheid 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• Projectontwikkeling 

Al sinds jaren kan in het laatste kwartaal van het jaar een projectaanvraag 
criminaliteitspreventie worden ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Hierbij werken wij samen met het ministerie in campagnes om veiligheidsrisico’s (online, 
inbraak, vallen, etc.) voor senioren te verminderen. Naast veiligheidsonderzoek, brede 
communicatie en de ontwikkeling van ondersteunend materiaal, worden ook de 
veiligheidsvoorlichters van KBO-PCOB meestal bijgeschoold op nieuwe vormen van 
criminaliteit en kunnen zij zo senioren door het jaar heen blijven voorlichten en 
adviseren over het verminderen van (ook de nieuwste) veiligheidsrisico’s. In de projecten 
wordt samengewerkt met o.a. politie, Slachtofferhulp Nederland, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  
Een vervolgproject in 2021 ligt in de lijn der verwachtingen. Normaliter werden lokale 
afdelingsvoorlichtingen en huisbezoeken georganiseerd. Vanwege corona vinden ook 
alternatieve vormen van voorlichting plaats (denk aan de babbeltiplijn in 2020, of aan 
webinars etc.).  
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Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Er wordt communicatie verzorgd rondom campagnes zoals langer veilig thuis, aan de 

hand van een gedetailleerd en cross-mediaal communicatieplan. 
• Projecten en activiteiten worden communicatief ondersteund conform het projectplan. 

Waar gewenst wordt materiaal verankerd in de Academie. Continu wordt aandacht 
besteed aan het ophalen en communiceren over initiatieven in het land. 

 
Koopkracht 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• Indien tav de aanvullende activiteiten behoefte is aan meer ondersteuning van 

vrijwilligers belastingservice, wordt deze ontwikkeld en aangeboden.  
• Project 

Met financiering en inbreng van APG wordt een bijscholing voor actieve vrijwilligers rond 
het nieuwe pensioencontract georganiseerd.  

• Projectontwikkeling  
Nieuwe financiering wordt bij APG aangevraagd voor het voorlichten van senioren op het 
gebied van pensioen.  

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Projecten en activiteiten worden communicatief ondersteund conform het projectplan. 

Waar gewenst wordt materiaal verankerd in de Academie. Continu wordt aandacht 
besteed aan het ophalen en communiceren over initiatieven in het land. 

 
Digitalisering 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• Projectontwikkeling  

Kansen voor projectontwikkeling op het gebied van digitalisering die zich vaak via de 
belangenbehartiging indienen, worden opgepakt.  

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Er wordt communicatie verzorgd rondom campagnes zoals langer meedoen, aan de hand 

van een gedetailleerd en cross-mediaal communicatieplan. 
• Projecten en activiteiten worden communicatief ondersteund conform het projectplan. 

Waar gewenst wordt materiaal verankerd in de Academie. Continu is aandacht besteed 
aan het ophalen en communiceren over initiatieven in het land. 
 

Zingeving  
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
• Project 

KBO-PCOB neemt in 2021 met een aantal andere partijen deel aan het project 
Jongerenambassadeurs van de Public Affairs Academie in het kader van Maatschappelijke 
Diensttijd (middelen via ZonMW). KBO-PCOB draagt binnen het partnerschap bij aan de 
werving van droomplekken en matching van jongeren waardoor de verbinding gemaakt 
kan worden tussen jong en oud. 

• Projectontwikkeling 
In 2020 is tijdens een projectaanvraag ingediend bij ZonMW (uitvoerder regeling VWS) 
om de wekelijkse online bingo die snel na de corona-uitbraak is opgezet i.s.m. 
FocusCura verder te verankeren door lokale campagnes. In een online systeem kunnen 
mensen niet alleen meedoen met de bingo, maar ook aangeven of zij een praatje willen 
maken. Senioren van KBO-PCOB hebben zich in groten getale aangemeld om deze 
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ouderen na te bellen. Senioren vinden dit een waardevolle rol die hen zelf ook helpt bij 
het voorkomen van eenzaamheid. 

• Projectontwikkeling 
Het project ‘Van Betekenis tot het einde’, dat in september 2020 is afgerond, krijgt 
mogelijk een vervolg in 2021. De projectaanvraag is ontwikkeld in een 
samenwerkingsverband van Agora, Humanistisch Verbond, VPTZ, NPV, NOOM, Reliëf en 
Vilans. Dit project betreft gesprekken en bewustwording rond vraagstukken m.b.t. het 
levenseinde. Besluitvorming bij VWS is vertraagd.  

• Projectontwikkeling  
Er is in 2020 een aanvraag ingediend bij VWS door een samenwerkingsverband met o.a. 
Sociaal Werk Nederland en NOOM rond geestelijke verzorging. Het betreft een project 
waarbij vrijwilligers geschoold worden ten behoeve van geestelijke verzorging.  

• Projectontwikkeling 
In de eerste maanden na de corona-uitbraak is met financiering van RCOAK een aantal 
expert-video’s gemaakt met speciaal op hen gerichte en afgestemde informatie, 
gekoppeld aan handelingsperspectieven om met de huidige situatie om te gaan. Er is 
eind 2020 een nieuwe projectaanvraag in voorbereiding waarbij nieuwe expertfilms over 
‘levenskunst op leeftijd’ worden aangevraagd, gekoppeld aan een aansprekende 
werkvormen aan de hand waarvan leden en niet-leden bij afdelingen in kleine kring met 
elkaar over de filmpjes in gesprek kunnen gaan. 

• Projectontwikkeling  
Zingeving is zeker sinds corona een belangrijk beleidsthema geworden, met name in de 
aanpak (ter voorkoming) van eenzaamheid. Daarnaast leent dit speerpunt zich bij uitstek 
voor vernieuwingen, gericht op het bereiken van een jongere generatie senioren die 
zinvolle en/of aantrekkelijke recreatieve of vrijwilligersactiviteiten zoeken met een 
maatschappelijke relevantie. In 2021 wordt met projectontwikkeling getracht een impuls 
te geven aan innovaties op dit terrein. Door goede voorbeelden te belichten kunnen we 
tevens de waarde van senioren voor de samenleving laten zien en zo bijdragen aan 
positieve beeldvorming. Het netwerk van potentiële samenwerkingspartners moet actief 
opgebouwd en onderhouden worden t.b.v. gezamenlijke projectontwikkeling. 

 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
• Er wordt communicatie verzorgd rondom campagnes zoals de Coalitie Eén tegen 

Eenzaamheid, aan de hand van een gedetailleerd en cross-mediaal communicatieplan. 
• Projecten en activiteiten worden communicatief ondersteund conform het projectplan. 

Waar gewenst is materiaal verankerd in de Academie. Continu is aandacht besteed aan 
het ophalen en communiceren over initiatieven in het land.8 

 

3.2 Werkterreinen 
 
Dienstverlening – beoogde resultaten 2021 
 
Ondersteuning en vernieuwing lokaal/regionaal 
Veel lokale afdelingen zijn verouderd en zien geen mogelijkheid om te ‘verjongen’ of te 
vernieuwen. Sinds corona is deze tendens versterkt. Het risico bestaat dat zij zich in groten 
getale willen opheffen. Ondersteuning lokaal is urgent.  
Ondersteuning lokaal richt zich op PCOB-afdelingen in samenhang en samenwerking met de 
provinciale KBO-bonden ook op KBO-afdelingen. De ondersteuning vindt plaats door KBO-
bonden in samenwerking met de regionaal consulenten en richt zich deels op bestuurlijke en 
organisatorische vernieuwing, en deels op inhoudelijke vernieuwing van de afdelingen. De 
inzet richt zich zoveel mogelijk op het realiseren van een nieuwe start, in plaats van op 
opheffen.  
Er is een taskforce opgezet, bestaande uit vrijwillige experts uit de vereniging, om in 
samenwerking met de KBO-bonden en regionaal consulenten de afdelingen te ondersteunen. 
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Signalering van knelpunten bij lokale afdelingen wordt z.s.m. opgepakt in een samenspel 
tussen KBO-bonden en regionale consulenten (regiocoördinatoren, provinciaal 
coördinatoren). Deze samenwerking wordt in 2021 geïntensiveerd. Hierbij wordt ook ingezet 
op het vervullen van vacatures voor regiocoördinatoren.  In de begroting worden hier ook 
middelen voor vrijgemaakt. 
 
Ondersteuning bij vernieuwing van lokale afdelingen vindt (ook met het oog op reeds 
bestaande lokale samenwerking tussen KBO en PCOB) plaats binnen de bestuurlijke kaders 
voor lokale samenwerking.  

 
Regionaal/provinciaal vindt, afhankelijk van de keuze van provinciale KBO-bonden, op een 
aantal plekken steeds meer samenwerking plaats tussen KBO en PCOB in de vorm van 
provinciale platforms en werkgroepen. Deze samenwerking is ook gericht op vernieuwing 
van de vereniging.  
 
Inhoudelijke vernieuwing lokaal krijgt in 2021 een impuls door nieuwe initiatieven die 
worden ontwikkeld met lokale afdelingen/vrijwilligers en al dan niet met (nieuwe) 
samenwerkingspartners zoals CNV-Senioren, ACP, de Biljartbond, stichting Gezond 
Natuurwandelen, Vereniging Eigen Huis etc. We richten ons op initiatieven die relatief 
gemakkelijk kunnen worden opgepakt door lokale vrijwilligers.  
 
Nieuwe initiatieven richten zich in 2021 op kleine groepen en niet op afdelings-brede 
activiteiten, o.a. in verband met corona. Denk hierbij aan wandelen, cultuur, zingeving etc., 
die aansluiten bij de behoeften en wensen van senioren. Indien mogelijk worden nieuwe 
initiatieven ontwikkeld in projecten, dus met externe financiering. Ook worden bestaande 
inspirerende activiteiten in het land opgehaald en verspreid. De initiatieven worden 
verankerd in de Academie. 
De focus ligt op activiteiten en projecten rond zinvol en actief ouder worden, gericht op 
senioren die van waarde willen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Senioren die 
bijvoorbeeld elkaar willen ontmoeten op voor hen interessante thema’s, die zich willen 
ontwikkelen en/of die iets willen ondernemen en hun expertise in willen zetten voor anderen 
in de lokale samenleving, de wijk, de school etc. Voor elkaar en voor andere generaties. De 
ontwikkeling van vernieuwende activiteiten en projecten gebeurt zoveel mogelijk in co-
creatie met afdelingen en vrijwilligers.   

 
Academie 
De Academie draagt bij aan vernieuwing. Met de Academie-website worden actieve senioren 
binnen en buiten de vereniging toegerust en met elkaar verbonden. De Academie richt zich 
op de vijf speerpunten van de vereniging, op lokale belangenbehartiging en op bestuur & 
organisatie. Senioren kunnen hun expertise die zij willen inzetten voor anderen, via de 
Academie kenbaar maken. De Academie biedt ook de mogelijkheid om lokale, regionale en 
landelijke lezingen, voorlichtings- en trainingsactiviteiten in de agenda te plaatsen.  

 
De Academie is een van de innovaties die bijdragen aan de wenselijke beeldvorming rond 
senioren en het senior-zijn als een levensfase waarin je maatschappelijk veel te bieden hebt, 
aan de samenleving en aan elkaar. Bovendien kan op dit platform samenwerking met 
maatschappelijke initiatieven vorm krijgen, via de agendafunctie, door de mogelijkheid om 
je aan te sluiten op het platform als vrijwilliger ‘van buiten’, maar mogelijk ook door het 
ruimte bieden aan sponsoren.  
 
Vanwege corona worden trainingen in 2021 corona-proofed aangeboden. Soms fysiek (in 
kleinere groepen), soms online, soms hybride (fysiek en online tegelijkertijd) en soms als 
e-learning. De Academie is een mooi vehikel om online trainingen, webinars, films en 
dergelijke op aan te bieden en structureel plek te geven.  
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In 2021 wordt de Academie gepositioneerd en in gebruik genomen door vrijwilligers/lokale 
afdelingen. Daarnaast wordt in de doorontwikkeling van de Academie het creëren van ruimte 
voor provinciale platforms om zich te presenteren meegenomen.  
 
Communicatie – beoogde resultaten 2021 
 
Ontwikkelen aanbod ledenvoordeel 
Uitbreiding van het aanbod aan ledenvoordelen heeft een tweeledig effect: leveren van een 
bijdrage aan het behoud van bestaande leden en een aantrekkelijke aanbod voor potentiële 
nieuwe leden, waarbij de lokale afdelingen kunnen profiteren van een mogelijke aanwas aan 
leden.  
 
Ondersteuning bij ledenwerving 
De ledenbestanden van de lokale afdeling staan onder druk door verloop vooral als gevolg 
van ouderdom c.q. overlijden, terwijl de aanwas van jonge(re) senioren niet vanzelfsprekend 
is. Er worden programma’s en ideeën voor (lokale) ledenwerving ontwikkeld en aangeboden 
voor toepassing op lokaal niveau. Tevens zijn activiteiten ontplooid om lokale afdelingen te 
ondersteunen bij belangrijke momenten in het jaar waarop bestaande leden in het zonnetje 
gezet worden, bijvoorbeeld rond de internationale dag van de ouderen op 1 oktober. In het 
kader van de transitie wordt extra geïnvesteerd op een fundamenteel marketingprogramma 
ledenbehoud en –werving. 
 
Ondersteuning bij werving nieuwe actieve vrijwilligers 
Er wordt inzet gepleegd ter ondersteuning van de werving van nieuwe actieve vrijwilligers 
door de lokale afdelingen met een programma dat vergelijkbaar is met het 
wervingsprogramma voor nieuwe leden. De Academie neemt, naast andere middelen en 
activiteiten, bij de benadering van de groep nieuwe vrijwilligers een belangrijke rol in. 
 
Persbeleid vernieuwing 
Het bouwen en onderhouden van een sterk persbeleid is ook van groot belang om de nieuwe 
activiteiten, waaronder de Academie, onder de aandacht te brengen van leden en 
geïnteresseerden en het gebruik van producten en diensten te activeren. Ditzelfde geldt voor 
de communicatie rondom projecten en andere activiteiten, die via de weg van de (pers)media 
onder de aandacht worden gebracht. Het persbeleid wordt ook gericht op provinciale en 
lokale media.  
 
Digitale nieuwsbrief 
De Verenigingsnieuwsbrief, met daarin de relevante onderwerpen voor de leden over zaken 
aangaande het aanvullende pakket, wordt met een maandelijkse frequentie verstuurd. 
Ontvangers worden geïnformeerd over het aanbod van producten en diensten en over 
initiatieven binnen de vereniging. De ambitie is het aantal ontvangers van deze nieuwsbrief 
toe te laten nemen met 2 procent tot 31.000. In (zelf) bepaalde periodes worden in de 
Nieuwsbrief thema’s centraal gesteld: bijvoorbeeld Week tegen Eenzaamheid, 
Zomereenzaamheid, Maand van de Veiligheid. 
 
Webinars 
Vanwege de voortdurende dreiging van corona en de beperkingen die dit met zich 
meebrengt in het ontmoeten van leden worden webinars georganiseerd rond aansprekende 
thema’s uit de speerpunten. Waar in 2020 de webinars nog ééndimensionaal waren, wordt in 
2021 een start gemaakt met het actief betrekken van de deelnemers door onder andere het 
toevoegen van een interactieve poll tijdens de uitzending  
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Vlogs en podcasts 
Onderzocht wordt of zowel vlogs als podcast een interessante optie zijn om thema’s die 
leven binnen onze leden uit te diepen en toegankelijk te maken voor de leden. Ook is 
onderzocht of deze kunnen bijdragen aan verdiepende activiteiten op afdelingsniveau. 
 
Nationaal Seniorenpanel 
Er wordt een Nationaal Seniorenpanel opgezet dat senioren nog nadrukkelijker in staat stelt 
‘hun stem te laten horen’ over onderwerpen die hen aangaan. Het Seniorenpanel heeft 
meerdere doelen: het verkrijgen van kwalitatieve informatie over bepaalde 
onderwerpen/producten voor senioren, het geven van invulling aan samenwerkingen met 
(nieuwe) partners, het ontwikkelen van een positie als kenniscentrum op het gebied van 
senioren. Het bestaande ledenpanel zal eraan gekoppeld worden. 
 
Websites 
De in 2020 vernieuwde website PCOB.nl wordt onderhouden. Afdelingen worden bij vragen 
ondersteund. De sterk verouderde website van de Unie KBO wordt na consultatie van de 
provinciale KBO-bonden opnieuw gebouwd, bekostigd uit de bestemmingsreserve van de 
Unie KBO. 
 
Academie 
In aanvulling op de activiteiten beschreven onder ‘Dienstverlening’ worden de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 
• Ontwikkelen, redigeren en plaatsen van content  
• Controle op consistentie van inhoud en toepassing gewenste tone of voice 
• Modereren van agenda 
• Introductie van Academie bij relevante doelgroepen door middel van marketing- en 

communicatiecampagne 


