Werkplan 2018

Voldoende inkomen voor ouderen

Integrale aandacht voor wonen en zorg

Een veilige gemeente
Digitalisering zonder uitsluiting

Aandacht voor zingeving
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Voorwoord
Voor u ligt het werkplan 2018. We hebben dit in nauwe afstemming
met de regiocoördinatoren van de PCOB in Overijssel ontwikkeld.
Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van onze activiteiten,
waarbij we voortdurend rekening willen houden met zowel
landelijke als lokale ontwikkelingen. Het jaar 2017 heeft gestaan in
het teken van het landelijke samengaan met de PCOB. Als voorzitter
van KBO Overijssel juich ik deze fusie van harte toe, zeker omdat wij
in Overijssel al eerder gestart zijn om samen te werken rondom
digitalisering, belangenbehartiging en zingeving. In 2018 willen we
dit verder uitbouwen en stimuleren, zodat de KBO-PCOB ook lokaal
steeds meer gezien en gehoord wordt.
Hoewel het nog net te vroeg is voor één gezamenlijk werkplan
(richtlijnen statuten) presenteren we u hierbij al wel de plannen van
de KBO en van de PCOB (bijlage).
Ook in 2018 komen we op voor de belangen van de Overijsselse
leden in de KBO ledenraad en in de gezamenlijke ledenraad KBOPCOB. Daarbij staat voor ons eenheid en duidelijkheid naar buiten
voorop. We zijn blij dat de landelijke belangenbehartiging vanuit het
landelijk bureau zo goed en effectief opgepakt wordt. Gelukkig blijft
er ruimte voor de diversiteit van de verschillende lokale afdelingen.
U zet zich lokaal in voor uw leden door lokale belangenbehartiging,
ontmoeting en ontspanning. Het provinciale bestuur heeft de
afdelingen in 2017 bezocht en is erg onder de indruk van uw inzet.
Wij willen nogmaals onze grote waardering daarvoor uitspreken.
Samen met alle afdelingen van zowel KBO als PCOB geven we in
Overijssel ouderen een sterke en duidelijke stem.
Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel
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Algemeen
Samen met tien andere provinciale KBO bonden en de PCOB regio’s
vormt KBO Overijssel de landelijke koepel KBO-PCOB, met ruim een
kwart miljoen leden. KBO Overijssel telt 40 afdelingen en voert
zelfstandig beleid en vindt haar oorsprong in het katholieke
gedachtengoed. Vanuit dat gedachtengoed informeert en
ondersteunt zij afdelingsbesturen en leden. Belangenbehartiging en
het streven naar volwaardig kunnen participeren van ouderen en
leden, met name de kwetsbaren, is van daaruit een
vanzelfsprekendheid.
Doelstellingen:
•
•
•

Vergroten van de participatie van senioren in de
Overijsselse samenleving.
Bevorderen van het welzijn/welbevinden van senioren.
Vormgeven aan identiteit gebonden onderwerpen.

KBO Overijssel denkt actief mee in het nieuwe beleid van KBOPCOB. Daarnaast zal ze zich samen met de PCOB in 2018 blijven
inzetten voor een krachtige ouderenbond in Overijssel. De
samenwerking met de PCOB krijgt steeds meer gestalte en wordt
ook naar buiten toe steeds meer zichtbaar. Vier keer per jaar is er
overleg met de regio coördinatoren (RC’s) van de PCOB en worden
gezamenlijke plannen gemaakt. Ook worden elkaar
(districts)vergaderingen en bijeenkomsten bezocht.
Belangenbehartiging zal ook in 2018 een zwaar accent krijgen.
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Organisatieschema KBO Overijssel

Thema’s
KBO Overijssel sluit samen met de PCOB aan bij de vijf thema’s van
KBO-PCOB: Zorg en wonen, Veiligheid, Koopkracht, Digitalisering,
Zingeving. Deze thema’s zijn ook uitgangspunt voor het beleid van
KBO en PCOB in Overijssel, en worden uitgevoerd door de diverse
commissies en werkgroepen. Ondersteuning van leden door
vrijwillig ouderenadviseurs en belastinginvullers blijft een
aandachtsgebied.
Daarnaast blijft het provinciale bestuur zich inzetten voor sterke
afdelingsbesturen in Overijssel door aandacht te besteden aan
kaderbeleid.
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De speerpunten voor 2018 van de KBO Overijssel zijn:
•

•
•
•
•
•
•

invloed uitoefenen op de lokale politiek, door afdelingen te
stimuleren in gesprek te gaan met politieke partijen over hun
partijprogramma’s, politieke debatten te organiseren en
adviseren bij de coalitievorming
samenwerking met de PCOB in Overijssel uitbreiden en
opzetten van gezamenlijk activiteiten
het ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het
behouden, versterken en zichtbaar maken van de KBO-PCOB,
vanuit de vijf thema’s
het vergroten en versterken van het kader van de KBO
het stimuleren van digitale zelfstandigheid van leden vanuit het
project digitale zelfstandigheid door o.a. tablet cursussen te
stimuleren
het bespreekbaar maken van onderwerpen die te maken
hebben met zingeving, levensvragen en sociaal isolement
het versterken van de relatie met de afdelingen, districten en de
landelijke organisatie
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District Twente en Salland
In beide districten wordt twee keer per jaar een districtsvergadering
georganiseerd, waarin steeds actuele thema’s gericht op lokale
belangenbehartiging op de agenda staan. Ook kan hier een KBOPCOB thema onder de aandacht gebracht worden en ervaringen
gedeeld.
Het district Twente zal in 2018 actief inzetten op versterking en
uitbreiding van het districtsbestuur en daarbij een dringend beroep
doen op de lokale afdelingen in Twente en gebruik maken van hun
expertise.
De districtsbesturen brengen afdelingsbezoeken en zijn aanwezig bij
jubilea. Afdelingen kunnen ook zelf een beroep doen op het
districtsbestuur als ze vragen, of ondersteuning nodig hebben bij
afdelingsproblemen.

Commissie Scholing & Vorming
Deze commissie moet opnieuw opgericht worden in 2018. Door
overlijden van enkele leden en door afscheid vanwege persoonlijke
omstandigheden bestaat de commissie nog maar uit één lid, die
daardoor niet in staat is alleen activiteiten te ontplooien. Het
bestuur van KBO Overijssel zal inzetten op versterking, zodat de
doelstellingen van deze commissie in 2018 weer gehaald kunnen
worden.
Met ondersteuning vanuit het provinciale kantoor wordt ingezet op
het versterken van kaderbeleid. Dat doet ze door:
•
•

afdelingen van elkaars activiteiten op de hoogte houden door
jaarprogramma’s en werkplannen digitaal te delen
aanzet om de inspiratiemap (ideeën, suggesties, mogelijkheden
voor afdelingen) up-to-date houden
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•
•

een kader/introductiedag voor (nieuwe) bestuursleden
organiseren
aansluiten bij projecten van de landelijke KBO-PCOB

Commissie Identiteit en Zingeving
Deze commissie is met name verantwoordelijk voor speerpunt vijf
van de KBO-PCOB ‘Zingeving’.
• voorbereiding voor een inspiratiedag op het gebied van
identiteit (in samenwerking met de PCOB); vervolg op de
(landelijke) inspiratie dag 2017 ‘Grenzeloos leven’
• één keer per jaar tezamen met KCWO (Katholieke Centrum
Welzijnsbevordering Overijssel) overleg met de vicaris van het
Vicariaat Deventer (Overijssel) betreffende onze activiteiten
• in samenwerking met KCWO organiseren van een Kuierdag
‘Good goan’, afwisselend in Salland en Twente, waarna het ter
plekke door een afdeling zelfstandig opgepakt kan worden. In
2018 wordt de Kuierdag ‘Good goan’ in Twente gehouden
• op aanvraag afdelingen ondersteunen bij identiteits- en
zingevingsvragen
• actieve deelname aan diverse landelijk KBO-PCOB projecten
rondom identiteit, o.a. 'Omgaan met verlies' en dit op
afdelingsniveau begeleiden
• voorbereiden van de viering, voorafgaande aan de Algemene
Ledenvergadering
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Deze commissie zorgt voor afstemming met de voorlichters en
gespreksleiders die door KBO-PCOB zijn/worden opgeleid voor
de volgende projecten: ‘Omgaan met verlies’, ‘Omgaan met het
levenseinde’, ‘Blijf in contact’, ‘Omgaan met levensvragen’.

Commissie PR
Deze commissie PR heeft regelmatig afstemming met het
landelijk kantoor over PR en de uitgave van een provinciaal
katern in het ledenblad KBO-PCOB. In verband met deze nieuwe
ontwikkelingen oriënteert het bestuur zich op de samenstelling
van deze commissie. Ze wil in samenwerking met kantoor de
volgende activiteiten te organiseren:
•
•

•
•
•
•

Verspreiden van handleiding ledenwerfacties en ondersteunen
van afdelingen bij ledenwerfacties
Wanneer een nieuwe KBO-PCOB website gereed is afdelingen
informeren over de mogelijkheden voor hen daarmee en
vervolgens webmasterbijeenkomsten voor plaatselijke
afdelingen organiseren
Materiaal ontwikkelen en aanleveren voor informatiestands
afdelingen
PR verzorgen rondom activiteiten van KBO en PCOB in
Overijssel
Website KBO-Overijssel bijhouden
Overijssels Katern in ledenblad KBO-PCOB verzorgen
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Werkgroep Belangenbehartiging
Deze werkgroep van KBO-PCOB Overijssel heeft tot taak de
ondersteuning van de lokale belangenbehartiging. De werkgroep
Belangenbehartiging heeft een duidelijk en herkenbaar gezicht
gekregen en de eerste resultaten die zichtbaar werden in 2017
worden verder uitgebouwd. Uitgangspunt zijn hierbij invloed
uitoefenen op het gemeentebeleid op gebied van zorg en welzijn,
voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en Blijverslening,
armoedebeleid en (openbaar) vervoer, veilige leefomgeving.
Daarnaast zal ze aansluiten bij initiatieven die er al zijn rondom
langer thuis blijven wonen, onder andere het project ‘Beter oud’,
waarin ook de landelijke KBO-PCOB participeert. Ze komt met
voorstellen hoe de ouderenbonden lokaal invloed uit kunnen
oefenen op de omgevingsvisie (omgevingswet), waarin veiligheid en
woonomgeving een belangrijke plaats krijgt.
De werkgroep zorgt voor afstemming met de voorlichters en
gespreksleiders die door de KBO-PCOB zijn/worden opgeleid voor
de volgende projecten: ‘Veiligheid’, ‘Veilig thuis’, ‘Ouderen in veilige
handen’, ‘Senior veilig ziekenhuis’, ‘Gezond ouder worden’.

Werkgroep Digitalisering
Deze werkgroep heeft als doel dat zoveel mogelijk leden digitaal
vaardig worden. Zij stimuleert en ondersteunt afdelingen om
digitale activiteiten op te zetten voor leden, en gaat daarbij de
uitdaging aan creatieve werkvormen (bijv. digi-bingo) daarvoor te
ontwikkelen. Ook stimuleert ze tabletcafés en het organiseren van
tabletcursussen voor leden. Leden kunnen ook voor individuele
ondersteuning via hun eigen afdeling een beroep doen op een
opgeleide tabletcoach. In de praktijk blijkt dat leden meer en meer
gebruik gaan maken van een smartphone. Daarom richten we in
2018 de ondersteuning dan ook op scholing en instructie van het
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gebruik van een smartphone.
Deze werkgroep zorgt voor afstemming met de voorlichters
‘Omgaan met de tablet’,’ DigiD voorlichters’ en ‘Tabletcoaches’, die
door de KBO-PCOB zijn/worden opgeleid en houdt contact hierover
met het landelijk kantoor.

Provinciale VOA projectgroep (PVP)
KBO Overijssel participeert in deze projectgroep, die autonoom
functioneert en bestaat uit vijf leden van de verschillende
ouderenbonden in Overijssel. De PVP stimuleert, samen met de
besturen van de lokale afdelingen van de ouderenbonden, het
oprichten van nieuwe lokale projecten om Vrijwillig Ouderen
Adviseurs (VOA’s) in te zetten. De PVP werft, selecteert en leidt
VOA’s op en zorgt voor de opstart van de lokale VOA-groep, die
verder begeleid wordt door een lokale coördinator. Daarnaast zorgt
de PVP ervoor dat er voldoende opgeleide docenten (via de
landelijke opleiding voor Docenten van KBO-PCOB) beschikbaar zijn
voor het geven van cursussen voor nieuwe ouderenadviseurs. Ook
heeft ze overleg met de plaatselijke coördinatoren en verzorgt
desgewenst bijscholing.
De signalen die VOA's in de praktijk opvangen kunnen ingezet
worden voor de lokale belangenbehartiging.
Landelijk denken de provinciale bonden na over verdere uitrol van
VOA projecten over alle gemeenten.

Projectgroep Belastingservice Ouderenbonden Overijssel
Deze provinciale projectgroep (HUBA’s) bestaat uit
vertegenwoordigers van KBO en PCOB. In 2017 heeft ze het nieuwe
landelijke programma Fiscaal Gemak geïntroduceerd en de
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belastinginvullers daarin geschoold. Na een grondige evaluatie is
besloten om ook in Overijssel, samen met de andere bonden, met
dit landelijke programma verder te gaan. Aan de volgende
geformuleerde verbeterpunten zal gewerkt worden:
•
•
•
•
•

Fiscaal Gemak aanpassen aan onze gebruikersgroep
Goede scholing van Fiscaal Gemak voor de HUBA’s van de
Belastingservice Ouderenbonden.
Een speciaal naslagwerk voor onze doelgroep ontwikkelen
Degene die Fiscaal Gemak gebruiken krijgen een
Belastingservicepas en zijn daarmee herkenbaar
Maak onderscheid in de bijdrage voor leden en niet-leden

Hiermee hoopt de projectgroep weer heel veel ouderen in
Overijssel te kunnen helpen met het invullen van de
belastingformulieren en aanvragen van zorg- en/of huurtoeslag.

Kantoor KBO Overijssel
Het provinciale kantoor biedt ondersteunende activiteiten ten
behoeve van bestuur, districtsbesturen, commissies en
werkgroepen. Ze ondersteunt afdelingen bij ledenadministratie
KBOleden, financiën en is vraagbaak voor afdelingen op vele
terreinen. Ze verzorgt ook de communicatie van zowel het
provinciale bestuur als van de KBO-PCOB naar de afdelingen.
De beleidsmedewerker ondersteunt inhoudelijk het algemeen
bestuur, districtsbesturen, werkgroepen en commissies. Ze
onderhoudt o.a. beleidsmatige contacten met de landelijke KBOPCOB en medewerkers van andere provinciale bonden en denkt
mee in de landelijke ontwikkelingen.
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Het secretariaat biedt o.a. ondersteuning bij vergaderingen,
ledenadministratie, verzorgt de (elektronische) post, communicatie
richting afdelingen, contacten KBO-PCOB, en is vraagbaak
afdelingen.
De administratief medewerker verzorgt o.a. het versturen
ledenpassen, de boekhouding, en verzorgt de betalingen.

Personele bezetting kantoor
Net als in 2017 wil het bestuur, door de landelijke ontwikkelingen,
de uitbreiding van het secretariaat in 2018 voortzetten. Door de
ontwikkelingen zal er meer van het provinciale kantoor gevraagd
worden op het gebied van meedenken en uitvoering van provinciale
samenwerking. De bezetting zal er dan in 2018 als volgt uitzien:
•
•
•

Beleidsmedewerker 8 uur per week
Secretariaat 22 uur per week
Financieel administratief medewerkster 8 uur per week
(tijdelijke dienstverband)
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BIJLAGE:

Werkplan PCOB 2018
Regiocoördinatoren Overijssel en Flevoland
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Inleiding
Dit concept werkplan is ontwikkeld om samen met het provinciale
bestuur van de KBO te komen tot een krachtige en op elkaar
afgestemde organisatie van de ouderenbonden in Overijssel.
Daartoe zullen de regiocoördinatoren van de PCOB gemiddeld vier
keer per jaar overleg hebben met de provinciale bestuurders van de
KBO Overijssel. Ook zullen de regiovergaderingen en de
districtsvergaderingen onderling worden bezocht.
In het gezamenlijke overleg zullen de maatschappelijke betekenis
en functies van de ouderenbonden worden vormgegeven tegen de
achtergrond van de ontwikkelingen in de samenleving. Afhankelijk
van deze ontwikkelingen worden de wensen van de uiteenlopende
organisatiestructuren van KBO en PCOB geformuleerd.

Taken van de regiocoördinatoren
De regiocoördinator (RC) is een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB.
De RC werkt samen met leden/vrijwilligers binnen de afdelingen en
provincies en collega-regiocoördinatoren. Binnen de organisatie
heeft de RC een vast aanspreekpunt op het verenigingsbureau: de
verenigingscoördinator (VC). In collegiaal overleg worden met de RC
afspraken gemaakt over de ondersteuning, uitvoering, voortgang en
resultaten van het werk. De functie maakt deel uit van het
uitvoerend traject binnen de PCOB organisatie. Als RC kan men niet
gelijktijdig ook actief zijn binnen het beleidsmatige
verenigingstraject: de PCOB ledenraad of het landelijk bestuur.
•

De RC is het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in de
regio. Een regio heeft gemiddeld zes afdelingen. De RC helpt
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afdelingen bij het opzetten van hun jaarplannen, bij het werven
van nieuwe (kader)leden en geeft ze gevraagd en ongevraagd
advies over hoe zij zich kunnen ontwikkelen als afdeling van de
PCOB.
•

Binnen de regio kunnen leden participeren in netwerkgroepen
van de PCOB. De RC is op de hoogte van het bestaan van deze
netwerkgroepen en weet in grote lijnen wat daar speelt.

•

Indien gewenst maakt de RC samen met het landelijk bureau en
/of de lokale PCOB afdelingen plannen/projecten voor de regio.
Hierin zet de RC zich in voor de afdeling overstijgende
activiteiten, die voor de regio van belang zijn. Wensen en
knelpunten die de RC bij de afdelingen waarneemt kunnen met
het landelijk bureau besproken worden en gezamenlijk met de
afdelingen wordt gekeken welke acties nodig zijn.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren brengt de RC bezoeken
aan de afdelingen. Ook organiseert de RC , zo veel mogelijk samen
met de collega’s uit de provincie regiobijeenkomsten en provinciale
themabijeenkomsten. De provinciale samenwerking van de RC’s
maakt het noodzakelijk dat zij vier maal per jaar bijeenkomen. Twee
maal per kalenderjaar zijn bij die bijeenkomsten ook de leden van
de ledenraad in Overijssel en vertegenwoordigers vanuit PROO
aanwezig.

Afdelings bezoeken
De regiocoördinatoren in Overijssel brengen tenminste twee maal
per jaar een bezoek aan de afdelingen. Dit zijn voornamelijk
bezoeken aan de afdelingsbesturen. Ook kunnen
ledenbijeenkomsten worden bezocht.
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Bij deze bezoeken zal in 2018 aandacht worden besteed aan de
uitvoer van werkplannen die zijn ontwikkeld op basis van het
Dashboard Vitale Afdelingen. De thema’s daarvan zijn
•
•
•
•
•
•
•

Bestuur en organisatie
Activiteiten
Omzien naar elkaar
Zichtbaarheid
Ledenvoordeel
Belangenbehartiging
Samenwerking

Regiovergaderingen
Twee maal per jaar, in het voor- en in het najaar organiseren de
Regiocoördinatoren een bijeenkomst voor de afdelingsbesturen.
Ook de leden van de ledenraad wonen deze bijeenkomsten bij. Ook
is een districtsbestuurder van de Overijsselse KBO aanwezig. Deze
regiobijeenkomsten hebben als doel
•
•

Verstrekken en uitwisselen van informatie
Onderling uitwisselen van ervaringen

In Overijssel worden de regio’s gecombineerd en op elkaar
afgestemd door de regiocoördinatoren.
De Twentse regio’s vergaderen in Wierden, de regio’s in het midden
van de provincie komen bijeen in Lemelerveld en de regio
Noordwest vergadert in Zwartsluis.
Het verslag van de bijeenkomst wordt bij toerbeurt gemaakt door
één van de afdelingen.
Op de agenda staan vaste punten als rondje langs de afdelingen,
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informatie over komende activiteiten en nieuws uit de ledenraad
naast de door de actualiteit bepaalde onderwerpen.

Themabijeenkomsten
Twee maal per jaar organiseren de regiocoördinatoren een
themabijeenkomst. Aan de orde komen actuele onderwerpen voor
senioren. Ook kan het gaan over beleidsmatige thema’s,
organisatorische zaken en inhoudelijke thema’s op het gebied van
identiteit en zingeving. Bij de vormgeving wordt samengewerkt met
de Overijsselse KBO. Voor het voorjaar van 2018 wordt een
bijeenkomst voorbereid over het thema “ Voltooid Leven”. Het
manifest “waardig ouder worden “ wordt dan eveneens besproken.

Speerpunten in 2018
De regiocoördinatoren zullen in hun ondersteuning van de
afdelingen en bij het organiseren van bijeenkomsten aansluiten bij
de landelijk geformuleerde speerpunten
Koopkracht
Zorg, wonen en welzijn
Zingeving
Veiligheid
Digitalisering
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KBO Overijssel
Passage 2
8102 EW Raalte
Tel:
0572 – 361177
E-mail : info@kbo-overijssel.nl
Website: www.kbo-overijssel.nl
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