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Werkplan 2017-2018

bijlagen

Voorwoord
Zoals bekend heeft de Unie KBO in het jaar 2016 nadere aanzetten gegeven tot het verder vormgeven van
het beleidsmatig samengaan met de PCOB. Op 11 november 2016 is een belangrijke mijlpaal bereikt in het
proces door het passeren van de oprichtingsakte van de vereniging KBO-PCOB bij de notaris. Daarmee is de
oprichting van de nieuwe vereniging een feit. Aan het eind van het jaar zijn de nodige stappen gezet om te
komen tot de samenvoeging van de beide bureaus van Unie KBO en PCOB en tot het opstellen van een
gezamenlijke begroting en meerjarenbeleidsplan.
Formeel heeft dit alles nu zijn beslag gekregen tijdens de eerste gezamenlijke ledenraadsvergadering van de
vereniging KBO-PCOB op 21 december 2016 j.l. De Unie KBO heeft in dit kader nadrukkelijk in haar
strategische beleidsplan voor de komende jaren bedongen, dat niet alleen het beleid tussen de provinciale
verbanden en de Unie meer op elkaar afgestemd moet worden, waardoor meer uniformiteit wordt bereikt,
maar dat ook de gezamenlijke belangenbehartiging van ouderen in samenwerking met de PCOB
gestroomlijnd moet worden.
Deze uitgangspunten vergen een andere opzet van ons interne beleidsplan/-werkplan. Met het oog daarop
heeft ons bestuur een aanzet gegeven voor een raamwerk, dat als basis voor het voorliggende werkplan
nieuwe stijl heeft gediend. Dit raamwerk is opgebouwd rondom de 5 speerpunten van beleid (KBO
Thuis/KBO Geld/KBO Veilig/KBO Digitaal en KBO Levensvragen) zoals de Unie KBO deze heeft
geformuleerd. Het voorliggende provinciaal werkplan heeft het karakter van een groeimodel en formuleert
het gewenste beleid rondom de eerdergenoemde 5 speerpunten van beleid meer concreet naar de Zeeuwse
situatie toe.
Met de voorliggende bouwstenen moet het mogelijk zijn ook in ons provinciaal verband tot een krachtige
ouderenorganisatie in samenwerking met de PCOB te komen en in de toekomst wellicht ook met andere
ouderenorganisaties.

Wim Jansen,
Voorzitter KBO-Zeeland
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Hoofdstuk 1:

Afstemming met meerjarenbeleidsplan Unie KBO-PCOB

Het kaderbeleid, de belangenbehartiging en de ledenservice zoals dat door KBO-Zeeland momenteel wordt
gevoerd c.q. verricht sluit nauw aan bij de door Unie KBO-PCOB geformuleerde speerpunten van beleid,
met name de speerpunten : thuiswonen, inkomen (koopkracht/pensioen), digitalisering en veiligheid. Het
gaat erom in provinciaal verband en op lokaal niveau in lijn met dit centrale beleid te opereren. In
hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de instrumenten (werkgroepen, commissies etc) die daarvoor ter
beschikking staan van het bestuur van KBO-Zeeland en de KBO-afdelingen.
Kaderbeleid :
Omdat een goede organisatie steunt op de inbreng van goed opgeleide leden, moet KBO-Zeeland
voortdurend op zoek naar nieuwe (kader)leden. Scholing is hiervoor een zeer belangrijke factor. Binnen
onze organisatie hebben we op allerlei niveaus goed opgeleide en gekwalificeerde deskundigen. Het is zaak
continu te investeren in deskundigheidsbevordering van de leden. Het gaat dan niet alleen om bestuurders
maar vooral ook om leden van de KBO-afdelingen. Een beproefd middel, dat KBO Zeeland bij deze
deskundigheidsbevordering hanteert is het jaarlijks verzorgen van een aantal workshops. Een punt van
aandacht is vooral het besef bij de afdelingen dat het van cruciaal belang is dat de afdelingen hun leden
betrekken bij de inhoud van de workshops o.a. door voorlichtingsmateriaal te promoten etc. De inhoud van
de workshops bevat actuele onderwerpen als : WMO en de lokale belangenbehartiging, gelet op het gegeven
dat steeds meer ouderen langer thuis (moeten) blijven wonen en het betrekken van jonge senioren bij KBOZeeland. Het is vaste gewoonte om de Unie KBO te raadplegen bij het ontwikkelen van kaderbeleid.
Belangenbehartiging :
Met 200.000 leden is de KBO de grootste ouderenbond in Nederland. KBO Zeeland telt ongeveer 7000 leden.
De KBO praat op alle politieke niveaus mee over beleid opdat senioren volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving. Belangrijke thema’s zijn: zorg, wonen, welzijn, vervoer en inkomen qua inhoud overeenkomend
met de 5 speerpunten van beleid van Unie KBO-PCOB. Op provinciaal niveau is KBO-Zeeland aangesloten
bij het POSO (=Provinciaal Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties). Destijds heeft KBOZeeland ter uitvoering van de door Unie KBO gegeven aanbevelingen voor lokale belangenbehartiging
gereedschap ontwikkeld ten behoeve van de Zeeuwse KBO-afdelingen waardoor deze in staat zijn de belangen
van hun leden te behartigen.
Het probleem is dus niet zozeer het ontbreken van informatie c.q. inhoudelijke documenten ten behoeve van
de lokale belangenbehartiging. Wel is -zo is inmiddels gebleken uit een advies over lokale en regionale
belangenbehartiging, mede in relatie tot landelijke belangenbehartiging, dat is vastgesteld door de ledenraad
Unie KBO- dat het bij alle provinciale verbanden een groot probleem is om de lokale belangenbehartiging
te koppelen aan de juiste geografische indeling (grote gemeente of regio bijvoorbeeld). Daarnaast en
daarmee samenhangend is er aan de aanbodzijde geen of onvoldoende spreiding over de provincies van een
dekkend netwerk van vrijwilligers voor de lokale belangenbehartiging. Zoals bekend is dit ook een probleem
in ons provinciaal verband. Om die reden gaat de Unie KBO in nauwe samenwerking met de provinciale
verbanden op basis van de uitkomsten van de ledenraad Unie KBO (december 2016) aan de slag met het
vormen van efficiënte regio’s voor lokale belangenbehartiging (wellicht bieden hier onze 4 Kringen qua
gebiedsindeling een oplossing) en een daarbij behorend dekkend netwerk van vrijwilligers. De Unie KBO
gaat na of de provinciale verbanden daartoe voldoende zijn toegerust. In ieder geval zal de Unie KBO zelf
een wezenlijke rol in het geheel gaan spelen door de vrijwilligers op lokaal en provinciaal niveau inhoudelijk
te gaan voeden vanuit de landelijke belangenbehartiging en via een digitaal kenniscentrum dat
instrumenten ter beschikking stelt. Terugkoppeling van informatie door de vrijwilligers naar de Unie
voedt het kenniscentrum in omgekeerde richting. KBO-Zeeland is voornemens met inachtneming van de
uitgangspunten van Unie KBO vorm te geven aan een eigen invulling van lokale belangenbehartiging.
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Ledenservice :
-Ouderenadvisering :
Op provinciaal niveau bestaat- in lijn met de samenwerking Unie KBO en PCOB op landelijk niveauinmiddels een gezamenlijk opleidingsplan tussen KBO-Zeeland en PCOB-Zeeland. Dit opleidingsplan ziet
er als volgt uit :
-KBO-Zeeland en de PCOB leveren zo mogelijk per organisatie 2 portefeuillehouders. Op deze wijze zijn er
op dit terrein 4 maar in ieder geval 2 personen beschikbaar en actief, die als aanspreekpunt kunnen fungeren.
Hun taak zal zijn om in hun netwerk de organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijke
clientenondersteuning, te overtuigen van het nut en de noodzaak van de opleiding;
-indien een organisatie (bijv gemeente of welzijnsstichting) voor haar vrijwilligers een cursus wenst te geven,
dan moet deze organisatie de daarmee gepaard gaande operationele werkzaamheden zelf ter hand nemen ;
-indien er een cursus gegeven moet worden, waarbij geen organisatie is betrokken (bijvoorbeeld in het geval
dat enkele KBO en/of PCOB-afdelingen samen een cursus willen organiseren) dan zal per geval bezien moeten
worden, hoe en door wie het operationele werk gedaan moet worden. De docenten zijn in een dergelijk geval
bereid om daar hun steentje aan bij te dragen ;
-de docenten zijn in dit beoogde organisatiemodel in staat en bereid om de cursussen te geven op een wijze,
zoals zij dat tot nu toe gewend zijn ;
-uiteraard blijft de financiering, waarbij de opdrachtgevers de kosten van de opleiding voor hun rekening
nemen onveranderd van kracht.
-Belastingservice :
KBO-Zeeland volgt met een kritisch oog de ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke belastingservice
(hanteren uitvoeringsprogramma’s en betaling door leden-senioren).
Momenteel beschikt KBO-Zeeland over 3 docenten VOA en zijn er 2 Tabletcoaches beschikbaar voor het
geven van instructies voor de I-pad. Met het inzetten van laatstbedoelde coaches volgt KBO-Zeeland het
speerpunt van beleid KBO-Digitaal zoals de Unie KBO dat heeft geformuleerd . Hiermee worden senioren
gestimuleerd zich op het digitale pad te begeven, waardoor er geen sprake meer is van bedreiging maar juist
van het benutten van kansen. Dit neemt niet weg, dat het 2-sporenbeleid van de KBO actueel blijft in die zin,
dat op het totale terrein van belangenbehartiging (dus niet alleen op belastinggebied) het papiereninformatiespoor intact blijft voor die senioren, die al of niet als gevolg van een functiebeperking het digitale
spoor niet kunnen gebruiken.

Hoofdstuk 2 :Uitvoering beleid op afdelingsniveau en provinciaal niveau.

Kaderbeleid :
KBO-Zeeland beschikt over een commissie Kaderbeleid die het bestuur ondersteunt door het continu
monitoren van ontwikkelingen met betrekking tot het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers. Een
belangrijk instrument daarbij is het geven van workshops. In 2017 vinden die plaats op dinsdag 7 maart en
donderdag 9 november. De commissie heeft dringend behoefte aan versterking. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij de voorzitter, de heer G.Janssen (tel 0114-720350/e-mail : janssen.kooning@zeelandnet.nl.)
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Ledenwerving :
Binnen KBO-Zeeland bestaat tevens een werkgroep Ledenwerving die zeker bij de huidige ontwikkelingen
van gericht werven van met name jongere senioren van cruciaal belang is. Deze werkgroep lijdt aan een notoire
onderbezetting en heeft dringend behoefte aan versterking. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de
voorzitter van de werkgroep Ledenwerving de heer J. Jansen (tel 06-27510120/ jcjansen@zeelandnet.nl).
In de praktijk werkt de werkgroep in steeds grotere mate nauw samen met de werkgroep PR &Communicatie
+ Nieuwsbrief. Een belangrijke ontwikkeling op dit moment zijn de initiatieven die de KBO-afdelingen
kunnen ontwikkelen om nieuwe met name jongere leden te werven. Indien aan de geschetste doelstelling van
KBO-Zeeland wordt voldaan kan de sinds 1 jaar bestaande commissie Henriette Remijn Fonds het bestuur
adviseren het voorstel van een afdeling financieel te ondersteunen, waardoor er een meetbaar effect ontstaat
en de KBO-Zeeland organisatie kan groeien. Bezien wordt, of er in 2017 een ledenwerfkrant kan worden
uitgegeven, die gericht selectief huis aan huis wordt bezorgd.
Uitvoering belastingservice :
Binnen KBO Zeeland zijn een aantal belastinginvulhulpen opgeleid, die de leden desgevraagd helpen bij het
invullen van belastingformulieren. De namen van de belastinginvullers zijn vermeld in het jaarverslag en
kunnen via de website opgevraagd worden. De belastingservice is bestemd voor eenvoudige
belastingaangiften. Meestal komt de invuller aan huis tegen een geringe vergoeding voor onkosten zoals
reiskosten en kopieerkosten. De hulp richt zich vooral op de leden met een AOW-uitkering eventueel
aangevuld met een klein pensioen. Het “Projectteam Belastingservice Ouderenbonden Zeeland” coördineert
deze belastingservice.
Dit team bestaat uit de navolgende personen met de volgende taakverdeling :
 De heer W. van Acker : KBO Hulst belast met de fiscalistentaak en de e-mailadministratie naar de
Huba’s :
wacker@zeelandnet.nl
 De heer G. Arens : KBO Terhole belast met de coördinatie Procob als gezamenlijke taak
garens@zeelandnet.nl
 De heer L. van Zon : KBO Goes belast met de coördinatie Procob als gezamenlijke taak
Leen.zon@planet.nl
 De heer H. van der Hoeven : belast met het beheer van de financiën.
Verder zijn de volgende afspraken gemaakt :
-de studiebegeleiding tijdens cursusdagen zal gezamenlijk en in overleg plaatsvinden door een (of meer) van
de bovengenoemden ;
-in deze opzet zijn genoemde personen verantwoordelijk voor de Zeeuwse Huba’s en alle werkzaamheden,
die hiervoor nodig zijn ;
-het projectteam treedt zelfstandig op en de leden van het team zijn aanspreekpunten voor de leider van het
Landelijk Projectteam.

Hoofdstuk 3 : Lokaal en provinciaal activiteitenaanbod.
Identiteit en zingeving :
De “K” van KBO heeft van doen met zingeving en eigenheid van individu en groep. Unie KBO vraagt op dit
vlak van de afdelingen en de provinciale bonden voldoende aandacht en ruimte voor belangrijke levensvragen
zoals zingeving, levenseinde, omgaan met verlies en rouw en met afhankelijkheid en kwetsbaarheid en
spiritualiteitsvragen. Daarom heeft de Unie KBO dit ook tot een speerpunt van beleid ontwikkeld. Hieraan
wordt door de Commissie Identiteit en Pastoraat zo goed mogelijk vorm gegeven. De commissie is op
provinciaal niveau actief en adviseert het bestuur en de afdelingen over identiteitsgebonden vragen. De
pastoraal adviseur van de commissie is tevens toegevoegd aan het bestuur van KBO-Zeeland. Jaarlijks
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organiseert de commissie een activiteit beneden en boven de Schelde. Voor 2017 staan o.a. op de rol (onder
voorbehoud van de data) :
-op 27 oktober een ontmoetingsdag in Hulst ;
-op 24 maart een themadag te Ovezande (onderwerp nog nader te bepalen).
Meer concrete informatie volgt t.z.t. in de NieuwsFlitZ.
Activiteitenaanbod door en voor KBO-afdelingen :
De KBO-afdelingen organiseren ontspannende en educatieve activiteiten voor hun leden. Het is een uitdaging
voor afdelingen een gevarieerd aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij veranderende wensen van haar
(toekomstige) leden. Vraaggericht werken, het in kaart brengen van wensen en behoeften van leden en op
basis daarvan een aanbod ontwikkelen, is een belangrijk aandachtspunt. Diverse activiteiten worden in dat
kader ontwikkeld. Een onmisbare schakel in dit geheel van zowel ontspannende als educatieve activiteiten is
de commissie Ontwikkeling en Ontspanning bestaande uit 4 leden. De commissie Ontwikkeling en
Ontspanning organiseert jaarlijks in samenwerking met een reisorganisatie enkele reizen : dagreizen,
meerdaagse reizen en een eendaagse reis of een stedentrip.
De bestemming van en informatie over de reizen wordt tijdig bekend gemaakt in NieuwsFlitZ en via een
bijsluiter in de Nestor. Het reisprogramma 2017 ziet er in grote trekken als volgt uit :
-een reis naar de Harz in mei ;
-een cruise in september ;
-een 1-daagse reis naar Hasselt in juni ;
-een stadsreis (nog uit te werken).
De commissie zal zich gaan toeleggen op het ontwikkelen van een “centrale activiteitenkalender”.

Hoofdstuk 4 : Organisatie
KBO-Zeeland is als organisatie als volgt gestructureerd :
Een Algemene Vergadering en een centraal bestuur (AB en DB) met daaronder een 4-tal Kringen : Kring
Noord-en Midden-Zeeland, Kring West Zeeuws Vlaanderen, Kring Groot Terneuzen en Kring Land van
Hulst. Onder deze Kringen vallen in totaal 32 KBO-afdelingen, die gebiedsgericht zijn ondergebracht bij 1
van genoemde Kringen. Een tweetal aspecten verdienen hier de aandacht :
-er zijn nog regio’s waar geen KBO-afdeling bestaat ; hier worden initiatieven door het bestuur ontwikkeld
waardoor bij voldoende draagvlak een nieuwe afdeling/-en kan/kunnen worden opgericht (gemeente
Reimerswaal is hiervan een voorbeeld) ;
-anderzijds komt het voor dat een bestaande afdeling onvoldoende bestuurskracht heeft of soms mist om de
belangen van ouderen te kunnen behartigen. Het bestuur probeert dan het initiatief te nemen om zo’n afdeling
te bewegen met een andere afdeling samen te werken of 1 afdeling te gaan vormen, dat alles met het oog op
het behoud van de mogelijkheid van belangenbehartiging. Deze situatie is aan de orde bij KBO-afdeling
Westdorpe.
KBO-Zeeland is voornemens verdere invulling te geven aan de samenwerking met de PCOB conform het
meerjarenbeleidsplan van de KBO-PCOB
Hoofdstuk 5: PR en Communicatie
Voor een organisatie als de KBO is een goede interne en externe communicatie van groot belang. Alle
geledingen binnen de KBO moeten weten wat er speelt bij de KBO Zeeland. De buitenwereld moet ook weten
wat de KBO doet en waar deze voor staat. Er is een werkgroep PR en Communicatie gevormd. Deze adviseert
het bestuur bij het vorm geven aan de interne en externe communicatie.

De KBO Zeeuwse NieuwsFlitz coördineert en kanaliseert de relevante informatie naar de (kader)leden. Dit
betreft bijvoorbeeld zowel informatie vanuit de Unie KBO als informatie van KBO-Zeeland en de KBO6

afdelingen in Zeeland. De NieuwsFlitZ verschijnt aansluitend op de Nieuwsbrief van de Unie KBO,
gemiddeld tweemaal per maand.
Daarnaast vindt er een rechtstreekse schriftelijke communicatie met de leden plaats door de Unie KBO via de
“Nestor” het maandblad van de Unie en via de nieuwsbrief of het infoblad van de betreffende KBO-afdeling
dat door veel afdelingen als inlegvel wordt toegevoegd aan de Nestor.
De werkgroep PR&Communicatie heeft met de NieuwsFlitZ een wezenlijke schakelfunctie tussen het centraal
bestuur en de overige ondersteunende werkgroepen en commissies. Naast het medium voor de interne
communicatie “NieuwsFlitZ verzorgt de werkgroep ook het uitbrengen van het KBO-jaarbericht waarbij
externe relaties op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen in een verstreken verslagjaar. Het
jaarbericht wordt na opstelling aangeboden aan de media (maand mei). Zodra nieuwe activiteiten of bijzondere
gebeurtenissen spelen worden de media eveneens geïnformeerd. Afhankelijk van het onderwerp wordt
Omroep Zeeland radio of tv en/of de pers geïnformeerd.
Gebleken is ook dat de inzet van de werkgroep bij beurzen ter vergroting van de naamsbekendheid van KBOZeeland van groot belang is.
KBO-Zeeland beschikt ook over een provinciale website ; de heer Arend de Haas is de webmaster.
De website wordt gebruikt conform de doelstelling van pr en communicatie van KBO Zeeland. Het
bezoekersdeel vertelt waar KBO Zeeland mee bezig is en er is een platform om actuele zaken naar voren te
brengen. De communicatie voor kaderleden is voor privacy gevoelige informatie te vinden op Extranet.
19 KBO-afdelingen hebben een min of meer actieve website; 5 afdelingen hebben een eigen website en
9 afdelingen maken nog geen gebruik van de website. De website van KBO-Zeeland vergt een doorlopende
actualisering. Tevens is KBO-Zeeland actief op het gebied van Twitter en Facebook. Nieuwe webmasters
worden opgeleid door KBO-Zeeland.

Vergaderschema 2017/begroting 2017
Het vergaderschema 2017 is als bijlage toegevoegd evenals de begroting voor 2017.
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