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&
in Overijssel

op weg naar……………..

Voorwoord
Voor u ligt het werkplan 2019. U leest dat we de verregaande
samenwerking die we als KBO Overijssel en PCOB Overijssel in 2018
hebben ingezet in 2019 verder willen uitbouwen. Onze contacten zijn
prettig en stevig. We hebben er het volste vertrouwen in dat we
gezamenlijk kunnen werken aan een sterke ouderenbond in Overijssel,
een ouderenbond die er toe doet. Hoewel we in Overijssel wat voor de
troepen uitlopen op de landelijke ontwikkelingen als het gaat om
samenwerking op provinciaal niveau gaan we enthousiast verder op de
ingeslagen weg.
In Overijssel hebben we als motto: we gaan gewoon samen aan de slag,
waar het kan. We hebben ontdekt dat we, wat betreft
belangenbehartiging, digitalisering, kaderbeleid, maar ook op het gebied
van zingeving, dezelfde uitgangspunten hebben.
We zijn er trots op dat veel afdelingen al nauw samenwerken en willen dat
graag verder ondersteunen. Naar buiten toe treden we ook op provinciaal
niveau gezamenlijk naar buiten. Dat zult u ook terug vinden in onze PR
activiteiten en communicatie. Helaas zijn we voor een gezamenlijke
provinciale website nog afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en
kunnen we nog niet toezeggen dat er in 2019 een nieuwe provinciale
website is, waar ook een plaatselijke afdeling gebruik van kan maken.
Samen met alle vrijwilligers zetten we er weer onze schouders onder.
Herman Pieper
Voorzitter KBO Overijssel
Egbert Knoeff
Provinciaal coördinator PCOB
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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. We zetten ons in voor een samenleving waarin senioren
volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB
draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk
voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. In
Overijssel is dit een gezamenlijk project.
KBO Overijssel telt 40 afdelingen en voert een 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 kwetsbare, is van daaruit een
vanzelfsprekendheid.
PCOB Overijssel is onderdeel van de landelijke PCOB vereniging. Zij telt in
Overijssel 27 afdelingen verdeeld over vijf regio’s. Elke regio bestaat uit 4
tot 6 afdelingen en heeft een eigen regio- coördinator. De regiocoördinatoren werken nauw samen met het provinciale KBO bestuur.
Het bestuur van KBO Overijssel en de PCOB ledenraadsleden denken in de
landelijke ledenraad KBO-PCOB actief mee in het nieuwe beleid van KBOPCOB, stemmen tevoren met elkaar af en brengen een gezamenlijk
Overijssels standpunt in. Samen willen we ons 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 elkaars (districts)
vergaderingen en bijeenkomsten bezocht.
In 2018 heeft het provinciaal KBO bestuur met de PCOB regiocoördinatoren een werkconferentie georganiseerd, waarin gesproken is
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over de invulling van verdere samenwerking als gezamenlijke
ouderenbond KBO-PCOB in Overijssel. Om een nieuwe krachtige
provinciale organisatie voor ouderen in Overijssel te vormen gaan we in
2019 werken aan:
•
•
•
•
•

Een werkgroep die een stappenplan maakt om per 1 augustus 2020
een nieuwe provinciale organisatie te hebben
Een werkgroep formeren die een nieuw organisatiemodel uitwerkt en
een voorstel maakt hoe dit met alle afdelingen te bespreken
(rayon/districts indeling).
Een werkgroep die een nieuw vergader model uitwerkt
Het uitgeven van een gezamenlijke nieuwsbrief.
Een werkgroep die de aansluiting met jongere senioren bevordert.

Vanaf 2018 worden de provinciale commissies en werkgroepen bemenst
door KBO en PCOB leden. Dat gaan we verder uitbouwen. Alle activiteiten
en bijeenkomsten die georganiseerd worden zijn voor alle afdelingen van
beide verenigingen. Ook de thema’s die op de KBO districtsvergaderingen
en de PCOB regio-bijeenkomsten aan de orde komen zijn dezelfde en
worden gezamenlijk voorbereid.
Onze gezamenlijke doelstellingen zijn:
•
•
•

Vergroten van de participatie van senioren in de Overijsselse
samenleving.
Bevorderen van het welzijn/welbevinden van senioren.
Vormgeven aan identiteit gebonden onderwerpen.
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De vijf landelijke speerpunten van KBO-PCOB zijn uitgangspunt van ons
provinciaal beleid en activiteiten.
Voldoende inkomen voor ouderen

Integrale aandacht voor wonen en zorg

Een veilige gemeente
Digitalisering zonder uitsluiting

Aandacht voor zingeving
Belangenbehartiging zal ook in 2019 een zwaar accent krijgen.
De speerpunten voor 2019 van de KBO en PCOB Overijssel zijn:
•

•
•
•

Invloed uitoefenen op de provinciale politiek, door in gesprek te gaan
met de politieke partijen over hun partijprogramma’s, de stem van de
KBO-PCOB laten horen in politieke debatten organiseren en
seniorenbeleid op de agenda krijgen bij de coalitieonderhandelingen.
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 verstevigen van het kader van de KBO en PCOB
Het stimuleren van digitale zelfstandigheid van leden vanuit het
project digitale zelfstandigheid door o.a. tablet cursussen te
stimuleren
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•
•

Het bespreekbaar maken van onderwerpen die te maken hebben met
zingeving, levensvragen en sociaal isolement
Het versterken van de relatie met de afdelingen, districten/regio’s en
de landelijke organisatie

Districten/Regio’s
KBO Overijssel kent twee districten, Salland en Twente. In beide districten
wordt twee keer per jaar een districtsvergadering georganiseerd, waarin
steeds actuele thema’s gericht op lokale belangenbehartiging op de
agenda staan.
Het districtsbestuur van Twente is ernstig onderbezet. In 2019 zal in
overleg met de afdelings voorzitters nagedacht worden over een nieuwe
vorm van samenwerking/afstemming. Hierbij wordt de PCOB direct in het
gesprek betrokken en we hopen dat we kunnen werken aan een
gezamenlijke nieuwe overlegstructuur.
De PCOB in Overijssel is verdeeld in 5 regio’s, met elk een eigen regio
coördinator. De regio’s komen nu nog twee keer per jaar bijeen voor
afstemming en het bespreken van actuele thema’s.
De districtsbesturen en de regio-coördinatoren brengen
afdelingsbezoeken en zijn aanwezig bij jubilea. Afdelingen kunnen ook zelf
een beroep doen op het districtsbestuur of regio-coördinator als ze
vragen, of ondersteuning nodig hebben bij afdelingsproblemen.

Commissie Scholing & Vorming
Omdat in 2018 de werkgroep digitalisering verschillende activiteiten en
scholing voor afdelingsbesturen heeft georganiseerd is er weinig ruimte
geweest om de commissie scholing en vorming opnieuw op te richten.
Kaderbeleid is een aandachtpunt voor het bestuur en de regiocoördinatoren. Vanuit kantoor worden in elk geval de volgende
activiteiten ondersteund:
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•
•
•

Afdelingen van elkaars activiteiten op de hoogte houden door
jaarprogramma’s en werkplannen digitaal te delen
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’.
• Workshops geven over het opzetten van een inspiratie wandeling en
andere zingevingsonderwerpen
• De vier bestaande 4 wandelingen van de Kuierdagen Good Goan’
toegankelijk maken voor afdelingen
• Tips geven om in eigen omgeving een inspiratiewandeling te houden
• Vanuit zingeving een bijdrage leveren aan de 55+beurs in Zwolle
• Voorbereiden van de viering, voorafgaande aan de Algemene
Ledenvergadering
• Themadag organiseren in het najaar
• Het thema zingeving bespreken met de VOA’s (provinciale werkgroep
VOA).
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’, ‘Voltooid Leven’.

Commissie PR
De samenstelling van de commissie PR moet in 2019 opnieuw vastgesteld
worden. We werken toe naar een provinciale PR commissie, die de
publiciteit en interne/externe communicatie gaat verzorgen naar alle KBO
en PCOB afdelingen.
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In 2019 verschijnt er vanuit KBO Overijssel geen provinciaal katern meer in
het ledenblad van KBO-PCOB. We overwegen om ook in 2019 een PR
uitgave te maken in samenwerking met Romeo Delta, als vervolg op de
uitgave van 2018.
Er worden provinciale nieuwsbrieven uitgebracht met informatie voor
bestuursleden en aparte informatie voor alle leden dat ook in een
plaatselijk blad overgenomen kan worden.
In maart 2019 organiseren we samen met KBO en PCOB Gelderland,
Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, samen met Expolaan BV een
55+Expo in de IJsselhallen te Zwolle. Op deze beurs hebben we
ruimschoots de gelegenheid om onze ouderenbond te promoten en te
laten zien hoe actief alle plaatselijke afdelingen zijn. We presenteren daar
activiteiten van afdelingen en besteden veel aandacht aan
belangenbehartiging.
Vanuit kantoor worden de volgende activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verspreiden van handleiding ledenwerfacties en ondersteunen van
afdelingen bij ledenwerfacties
Wanneer een nieuwe KBO-PCOB website gereed is afdelingen
informeren over hun mogelijkheden en vervolgens
webmasterbijeenkomsten voor plaatselijke afdelingen organiseren
Materiaal ontwikkelen en aanleveren voor informatiestands
afdelingen
PR verzorgen rondom activiteiten van KBO en PCOB in Overijssel
Verspreiden provinciale nieuwsbrief
Artikelen aanleveren voor Magazine Zilver (verspreiding in Twente) en
verkennen om opnieuw een PR bulletin KBO-PCOB Overijssel samen te
stellen en te verspreiden met medewerking van Romeo Delta
Website KBO Overijssel bijhouden
PR verzorgen op de 55Plusexpo (beurs) in Zwolle in maart 2019
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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 worden verder uitgebouwd. Uitgangspunt
is hierbij invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid op gebied van zorg
en welzijn, voldoende en betaalbare woningen voor ouderen en
Blijverslening, armoedebeleid en (openbaar) vervoer, veilige
leefomgeving. Daarnaast is ze vertegenwoordigd bij initiatieven die er al
zijn rondom langer thuis blijven wonen, zoals het project ‘Beter oud’,
waarin ook de landelijke KBO-PCOB participeert. Ook zijn ze
vertegenwoordigd in de regionale klankbordgroep van het Pact
Ouderenzorg.
De werkgroep komt met voorstellen hoe de ouderenbonden lokaal invloed
uit kunnen oefenen op de omgevingsvisie (omgevingswet), waarin
veiligheid en woonomgeving een belangrijke plaats krijgen.
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. Ze ontwikkelt creatieve werkvormen. In 2019
worden diverse cursussen voor afdelingsbesturen aangeboden.
We blijven stimuleren dat leden 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 2019 de ondersteuning dan ook op
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scholing en instructie van het 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.

Belastingservice Ouderenbonden Overijssel
In 2018 is de ondersteuning van de belastingservice vanuit het provinciale
kantoor verzorgd. In 2019 zetten we dat voort.
Er is een provinciale projectgroep belastingservice KBO-PCOB Overijssel,
waarin de twee docenten en de voorzitter van KBO Overijssel en
provinciaal coördinator PCOB zitting hebben met ondersteuning vanuit het
kantoor. Naar aanleiding van de evaluatie eind 2018 worden zonodig
punten bijgesteld. Begin 2019 worden er weer trainingen verzorgd voor
alle belastinginvullers. Ook wordt er weer een afstemmingsoverleg
gepland met de plaatselijke coördinatoren.
Eind 2018 neemt één van de docenten afscheid. Vervanging heeft
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inmiddels plaatsgevonden. De docenten verzorgen de trainingen en
beantwoorden (inhoudelijke) vragen of zetten vragen door naar de
belastingdienst.
Vanuit de bibliotheken is er de vraag om samenwerking. Zij bieden
plaatselijke afdelingen de mogelijkheid om ook in de bibliotheek
bekendheid te geven aan de belastingservice en gebruik te maken van hun
faciliteiten.
Verder hebben ze een aanbod voor bijscholing van de belastinginvullers
op het gebied van gebruik van digitale diensten, internet- en
betalingsverkeer en nalatenschap, waar we gebruik van willen maken.
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 en regio-coördinatoren, commissies en
werkgroepen.
Voor de KBO ondersteunt ze afdelingen bij de 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 en regio-coördinatoren, werkgroepen en commissies. Ze
onderhoudt o.a. beleidsmatige contacten met de landelijke KBO-PCOB 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, de
ledenadministratie, verzorgt de (elektronische) post, communicatie
richting afdelingen, contacten KBO-PCOB en is vraagbaak voor de
afdelingen.
De administratief medewerker verzorgt o.a. het versturen van
ledenpassen, de boekhouding, ondersteuning Belastingservice
Ouderenbonden Overijssel en verzorgt de betalingen.

Personele bezetting kantoor
Net als in 2018 wil het bestuur van KBO Overijssel, door de landelijke
ontwikkelingen en intensieve samenwerking met de PCOB, de uitbreiding
van het secretariaat in 2019 voortzetten.
Er zal meer van het provinciale kantoor gevraagd worden op het gebied
van meedenken en uitvoering van provinciale activiteiten. De bezetting zal
er dan in 2019 als volgt uitzien:
•
•
•

Beleidsmedewerker 8 uur per week
Secretariaat 22 uur per week
Financieel administratief medewerker 8 uur per week (tijdelijke
dienstverband)
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KBO en PCOB Overijssel
Passage 2
8102 EW Raalte
0572 – 361177
info@kbo-overijssel.nl
www.kbo-overijssel.nl
www.pcob.nl
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