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Concept Beleidsplan KBO-Brabant 2021-2024 
 

 

Voorwoord 
 

KBO-Brabant (284 Afdelingen en 55 gemeentelijke Kringen) wordt zowel door leden als 

bestuurders gezien als een waardengemeenschap. Een waardengemeenschap is een 

groep mensen die met elkaar ervaringen delen over wat ze belangrijk vinden in het 

leven en die zich verbonden weten met elkaar. KBO-Brabant behartigt de belangen van 

125.000 senioren, maar kijkt ook naar de belangen van toekomstige generaties.  

 

In dit beleidsplan wordt beschreven wat de organisatie voor de periode tot 2024 ziet 

als de belangrijke kernthema’s en welke concrete acties worden ondernomen om de 

genoemde doelen te realiseren. Het plan sluit qua opzet aan bij het beleidsplan uit de 

vorige periode, zodat gemakkelijk parallellen kunnen worden getrokken en de lezer 

zich een beeld kan vormen over de vorderingen op de verschillende beleidsterreinen. 

 

 

Omgevingsverkenning 
 

Meer dan de helft van de volwassen Brabanders is boven de 50. Het aantal 75-

plussers neemt fors toe, daarmee ook de behoefte aan aangepaste zorg. 

De behoefte aan intensieve zorg stijgt vooral boven de 85. 

In het regeringsbeleid ligt de nadruk op mantelzorg, maar die zal in de toekomst 

minder beschikbaar zijn. Doordat het aantal kinderen en kleinkinderen afneemt, zijn 

er ook minder naasten die hulp en ondersteuning kunnen bieden, waardoor de 

behoefte aan beroepsmatige zorg toeneemt. 92 Procent van de 75-plussers woont nu 

nog zelfstandig, vaak in een woning of een woonomgeving die niet (meer) geschikt 

zijn. Deze ontwikkelingen vragen om concrete actie. 

 

Neemt de behoefte aan zorg op latere leeftijd toe, in de periode daarvóór vervullen 

senioren als vrijwilliger een grote rol in de samenleving, ook in Brabant. Uit onderzoek 

blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in de vrijwillige inzet vanuit Brabantse 

lokale seniorenverenigingen, een rendement oplevert van 17 euro, waarvan 12 euro 

Wmo-gerelateerd (bron: Stichting Oikos, 2012). 

 

De culturele en levensbeschouwelijke omgeving waarin KBO-Brabant is ontstaan is 

radicaal veranderd. Deze verandering heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven en 

het ervaren van de zin van het leven, in het bijzonder in de derde levensfase. 

 

 

Organisatie 
 

KBO-Brabant kent 284 Afdelingen die lokaal in dorpen en wijken actief zijn. De 

Afdelingen zijn autonoom en worden geleid door een Afdelingsbestuur. Ze vormen 

binnen de eigen gemeente een Kring. De Kring ondersteunt de Afdelingen, 

stimuleert de lokale samenwerking en is gericht op gemeentelijke 

belangenbehartiging. De Kringen nemen via hun vertegenwoordigers deel aan de 

Algemene Vergadering, het hoogste besluitvormend orgaan van KBO-Brabant. De 

vereniging wordt ondersteund door het bureau KBO-Brabant met aan het hoofd een 

directeur. 

 

De KBO-verenigingsstructuur is uniek en sterk, omdat de kern en het zwaarte- 

punt van de vereniging aan de basis ligt, in de lokale Afdelingen. Hier ligt echter 
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ook de kwetsbaarheid van de vereniging: de Afdelingen hebben een toenemend 

gebrek aan vrijwilligers die gemotiveerd en in staat zijn om bestuurlijke taken op 

zich te nemen.  

 

 

Missie 
 

KBO-Brabant ziet zelfbeschikking als belangrijk uitgangspunt voor de kwaliteit van 

leven van senioren. Alle activiteiten van de organisatie zijn gericht op het realiseren 

van dat doel. Onder zelfbeschikking wordt verstaan: het recht om tot aan het eind, en 

zoveel mogelijk, in de eigen vertrouwde omgeving, zelf te kunnen beslissen over hoe 

het leven wordt geleefd, daarbij geholpen door de sociale omgeving, professionals en 

de overheid. 

 

 

Visie 
 

KBO-Brabant is niet louter een service-instituut, een belangenbehartiger. De 

vereniging opereert vanuit een visie op de samenleving, voortkomend uit de 

katholiek-christelijke traditie met solidariteit als centraal begrip.   

KBO-Brabant behartigt niet alleen materiële maar ook immateriële belangen van 

senioren. Door leden, vrijwilligers en bestuurders wordt sterke waarde gehecht aan 

het feit dat het een vereniging is met Brabantse roots. Daarvan bestaat de 

meerwaarde uit het feit dat er korte lijnen zijn tussen de leden, lokale en regionale 

bestuurders. Die fijnmazige organisatiestructuur maakt het voorts mogelijk om de 

belangen van senioren ook op landelijk niveau gedegen te behartigen.  

 

 

 Prioriteiten 
 

Wonen, zorg, bestrijding van eenzaamheid worden voor de komende beleidsperiode 

gezien als de hoofdprioriteiten. Het ideaal van zelfstandigheid van senioren kan 

alleen worden gerealiseerd als de persoonlijke (materiële) omstandigheden daartoe 

de mogelijkheden bieden. Het streven naar een toereikend inkomen (AOW, 

aanvullend pensioen, toeslagen) is geen doel op zich, maar wordt gezien als een 

middel om het doel - een menswaardig leven - te realiseren. Bij zelfstandigheid 

hoort ook het stimuleren van zelfredzaamheid, al dan niet met steun van 

vrijwilligers. KBO-Brabant wil zijn leden helpen zoveel mogelijk zelf de voorwaarden 

te scheppen waarbinnen dat recht op zelfbeschikking gestalte krijgt. 

De in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen geven aan waarop activiteiten 

van KBO-Brabant de komende vier jaar in het bijzonder gericht zullen worden. 

 

 

Kernactiviteiten 
 

Samengevat zijn in de periode 2021-2024 de kernactiviteiten: 

1. mogelijk maken dat senioren elkaar ontmoeten 

2. adequate belangenbehartiging 

3. behoud/verbeteren van de inkomenspositie van senioren 

4. tegengaan van leeftijdsdiscriminatie 

5. Inzet senioren op de arbeidsmarkt 

6. beschikbaarheid aangepaste woningen en een veilige woonomgeving 

7. beschikbaarheid van vervoer 

8. beschikbaarheid van zorg en ondersteuning als belangrijke bijdrage aan welzijn 

9. Marketing 

10. Communicatie 

11. Evaluatie 
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Uitwerking van de kernactiviteiten 
 

 

Ad 1. Ontmoeting 
 

De Raad voor de Gezondheid en Samenleving heeft in een advies aan de regering 

(titel: ‘De derde levensfase, geschenk van de eeuw’) vastgesteld dat er onvoldoende 

beleid is, gericht op de invulling van het leven tussen 65 en 80. Het gaat dan om het 

kiezen van een maatschappelijke rol of functie. Er is behoefte aan het ontwikkelen 

van ideeën op dit gebied. Wensen zijn er zowel bij de betreffende leeftijdsgroep 

(zinvolle invulling van de derde fase) als bij de samenleving als geheel, die behoefte 

heeft aan een productieve inzet van ouderen, zo die daarvoor kiezen. KBO-Brabant 

zal hierin het voortouw nemen. 

 

Doelstelling: het stimuleren van een zinvolle invulling van het leven na 65+ 

 

1. In de communicatie wordt dit thema nadrukkelijk benoemd en wordt aandacht 

besteed aan het feit dat er professionele vrijwilligers beschikbaar zijn om een-op-

een-gesprekken aan te gaan. 

 

 

Ad 2. Belangenbehartiging 
 

Belangenbehartiging is de overkoepelende opdracht van KBO-Brabant en vindt plaats op 

verschillende niveaus.  

 

Lokaal: het organiseren van ontmoeting en ontspanning en het vormen van lokale 

netwerken wordt gezien als een van de belangrijke taken van de plaatselijke 

Afdelingen.  

De belangenbehartiging begint bij de Afdelingen. Daar komen de signalen vandaan op 

basis waarvan tot actie of beleidsondersteuning wordt besloten. 

 

Gemeentelijk: de belangenbehartiging naar de gemeentelijke overheid is een taak 

van de Kringen, die hiervoor nauw samenwerken met de Afdelingen. De Kringen 

kunnen hierbij een beroep doen op ondersteuning door het bureau van KBO-Brabant. 

 

Provinciaal en landelijk: KBO-Brabant behartigt de belangen van senioren op 

provinciaal en op landelijk niveau, zoveel mogelijk in samenwerking met andere 

organisaties. 

 

Werving van middelen voor projecten: de inkomsten van KBO-Brabant, de 

Afdelingen en Kringen bestaan voornamelijk uit lidmaatschapsgelden. Daarnaast zijn er 

subsidieregelingen van overheidswege voor breed gedragen projecten. Voor het 

realiseren van sommige ambities is KBO-Brabant afhankelijk van sponsoring. Het traject 

daar naartoe is vaak ingewikkeld. 

 

Doelstelling: centralisatie van de kennis met betrekking tot het werven van financiële 

middelen voor projecten. 

 

2. Het is niet praktisch om elke Afdeling of Kring te belasten met het uitzoekwerk. 

Daarom wordt voorgesteld een team van specialisten te formeren dat zich met 

deze taak gaat belasten, zodat kennis op dit gebied centraal wordt verzameld en 

van hieruit beschikbaar komt voor alle Afdelingen en Kringen. 

3. Er komt een inventarisatie waarin wordt aangegeven wie op lokaal, 

regionaal, provinciaal en landelijk niveau de partners zijn van KBO-Brabant. 

Er worden concrete stappen gezet om aan dat partnerschap invulling te 

geven. 
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Ondersteuning door adviseurs: binnen de Afdelingen en soms ook vanuit de Kring 

staan leden elkaar met raad en daad bij, spontaan en zo nodig geregeld via een 

ouderenadviseur, vrijwilliger Ons Gesprek, belasting-hulp, Wlz-specialist, 

thuisadministrateur of onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuner. De prioriteiten worden 

vastgesteld in nauw overleg met de Afdelingen en de Kringen. Dit beleidsplan geeft in 

de hieronder nader genoemde punten aan welke prioriteiten gesteld worden. 

 

 

Ad 3. Inkomen 
 

Armoede: uit de publicatie ‘Armoede in kaart’ (2018) van het Sociaal Cultureel 

Planbureau blijkt dat vooral senioren met een AOW-gat of louter een AOW-uitkering een 

ontoereikend inkomen hebben. Ook senioren boven de 90 leven relatief in armoede, 

omdat ze onvoldoende pensioen hebben ingebouwd. Doordat aanvullende pensioenen 

de afgelopen twaalf jaar niet zijn aangepast aan de prijsstijging (indexering) hebben 

veel gepensioneerden moeten inboeten op hun koopkracht. De koopkrachtachterstand 

van een aanvullend pensioen kan wel tot twintig procent oplopen. 

Naast ontoereikend inkomen kunnen senioren nog andere problemen van financiële aard 

hebben, zoals hoge eigen bijdragen voor zorg en daarmee samenhangende 

voorzieningen, onbekendheid met of het niet gebruiken van ouderdomsvoorzieningen. 

Voor senioren die de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen is er een veelheid aan 

gemeentelijke regelingen, waarvan het bestaan bij de beoogde gebruikers niet bekend 

is. Via de adviseurs van KBO-Brabant (belastinginvullers, onafhankelijke Wmo-

cliëntondersteuners, thuisadministrateurs en ouderenadviseurs) komt veel informatie 

binnen die kan helpen een goed inzicht te krijgen in de omvang van armoede onder 

ouderen 

 

Doelstelling: er komt een database met informatie over de inkomenspositie van 

ouderen. Deze doelstelling wordt als volgt gerealiseerd: 

 

4. De informatie die bij ondersteuners bekend is ten aanzien van de inkomenspositie 

van ouderen wordt verzameld. De resultaten worden gerapporteerd en – waar 

nodig – leidt dit tot concrete, aanvullende initiatieven van de werkgroep 

‘Bestaanszekerheid’. 

5. In de communicatie wordt aan dit onderwerp extra aandacht besteed. 

6. KBO-Brabant profileert zich in zijn voorlichting in de komende beleidsperiode in het 

bijzonder op de thema’s die te maken hebben met besparingsmogelijkheden, 

kortingsregelingen en technische ontwikkelingen die voor senioren van belang zijn. 

  

Pensioenen: de aanvullende pensioenen staan onder druk door de aankomende 

hervorming van het pensioenstelsel. Wat daarvan de gevolgen zijn voor huidige en 

toekomstige gepensioneerden is op dit moment nog onbekend. Het moet duidelijk zijn 

hoe KBO-Brabant de landelijke belangenbehartiging rond de pensioenen ziet en welke 

plek de Koepel Gepensioneerden daarin inneemt. Prioriteit voor KBO-Brabant is herstel 

van de indexering die al sinds twaalf jaar niet is toegepast en het feit dat huidige en 

toekomstige gepensioneerden geen nadeel mogen ondervinden van de 

pensioenhervorming. Het gesprek over de stelselherziening moet niet over de hoofden 

van de gepensioneerden gevoerd worden maar in overleg met de gepensioneerden. Het 

gaat hier om landelijke belangenbehartiging. KBO-Brabant ontwikkelt zelf of in 

samenwerking met gelijkgestemde organisaties initiatieven die kunnen leiden tot het 

realiseren van de doelen. Een van die middelen bestaat uit het voeren van juridische 

procedures tegen de Staat. 

 

Doelstelling: ten aanzien van aanvullende pensioenen is de inzet van KBO-Brabant dat 

gepensioneerden geen financieel nadeel mogen ondervinden van de toekomstige 

stelselwijziging en dat de achterstand die is ontstaan door het achterblijven van 

indexering zal worden ingehaald. Deze doelstellig wordt als volgt gerealiseerd: 

 

 



5 

 
 

 

7. De vorderingen in de landelijke belangenbehartiging krijgen extra aandacht in 

het communicatiebeleid. 

8. Juridische procedures tegen de Staat met betrekking tot een (in de ogen 

van KBO-Brabant) verkeerde toepassing van de pensioenregels worden 

voortgezet. 

9. In het communicatiebeleid krijgen deze thema’s prioriteit. 

   

 

Ad 4. Tegengaan van leeftijdsdiscriminatie 

 

Leeftijdsdiscriminatie komt voor op de arbeidsmarkt, in het dagelijks leven, in de media 

en in reclame. 

 

Doelstelling: er wordt een actieplan ontwikkeld om leeftijdsdiscriminatie onder de 

aandacht te brengen en aan te pakken. 

 

 

 Ad 5. Inzet senioren op de arbeidsmarkt 
 

Enerzijds worden ouderen op de arbeidsmarkt gediscrimineerd, anderzijds is er een 

toenemende behoefte aan arbeidskrachten. Steeds meer werknemers lijken in te zien 

dat senioren in de oplossing van dit probleem een rol kunnen spelen, mits zaken als 

bijscholing goed geregeld worden. 

 

 

Doelstelling: er wordt een actieplan ontwikkeld om leeftijdsdiscriminatie op de 

arbeidsmarkt te signaleren en aan de kaak te stellen en de vakbekwaamheid van 

ouderen op peil te houden. 

 

 

  Ad 6. Wonen en leefomgeving 
 

Wonen: te veel senioren wonen op een manier die niet geschikt is. Ze zouden wel 

willen verhuizen maar geschikt en betaalbaar aanbod ontbreekt. Ook prettig wonen in 

eigen buurt en omgeving is van groot belang. Er is een grote achterstand in te halen. 

Zowel in de steden als op het platteland zijn te weinig seniorenwoningen 

beschikbaar. Op het platteland is bovendien de bereikbaarheid van voorzieningen 

slecht geregeld, een probleem dat in de steden minder speelt. Tegemoet komen aan 

de woonwensen van senioren vraagt van gemeentes om souplesse in de toepassing 

van regels en om een toepasselijke woonzorgvisie. 

 

Dit probleem laat zich niet oplossen met gemakkelijke blauwdrukken. De situatie per 

stad, dorp, of wijk is zo verschillend dat maatwerk nodig is. Om deze processen te 

kunnen ondersteunen heeft KBO-Brabant de deskundigheid op het bureau versterkt. 

 

Doelstelling: KBO-Brabant bevordert dat in de komende beleidsperiode alle gemeentes 

in het werkgebied een woonvisie ontwikkelen. Senioren moeten structureel betrokken 

worden bij de ontwikkeling van een gemeentelijke woonzorgvisie en bij het vaststellen 

van gemeentelijke mobiliteits- en masterplannen. Deze doelstelling wordt als volgt 

gerealiseerd: 

 

10. Aan de Kring wordt gevraagd om te inventariseren welke gemeentes nog geen 

woonzorgvisie hebben ontwikkeld of op het punt staan zo’n visie te realiseren. In 

beide gevallen worden initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat 

vertegenwoordigers van KBO-Brabant bij de ontwikkelingen worden betrokken. 

Hetzelfde geldt voor de woningcorporaties die actief zijn in het werkgebied van 

KBO-Brabant.  
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Een plek verwerven in het overleg met gemeenten en woningcorporaties over de 

ontwikkeling van woonvisies wordt gezien als een lange-termijntraject. Op korte 

termijn is het noodzakelijk oplossingen aan te bieden voor senioren die hun vervoer 

niet zelf kunnen regelen.  

Er moet beter inzicht komen in de motieven van senioren om andere huisvestings-

mogelijkheden wel of niet te accepteren. 

 

Domotica: elders in dit plan is al vastgesteld dat het op korte termijn ontbreekt aan 

levensloopbestendige woningen en ook dat een structurele oplossing daarvoor nog 

enige tijd op zich laat wachten. Intussen kunnen traditionele woningen 

levensloopbestendig worden aangepast met technische middelen (domotica). 

 

Doelstelling: 

 

11. In de communicatie (Ons, Facebook, webinars, workshops) wordt aandacht 

besteed aan domotica-oplossingen, enerzijds om senioren te informeren over 

mogelijkheden die al bestaan en anderzijds om hierover een bestuurlijke discussie 

te stimuleren. 

 

 

Ad 7. Mobiliteit 
 

In ruim 20 Brabantse gemeenten is, vaak met steun van KBO-Brabant, ANWB 

AutoMaatje geïntroduceerd. Dat zijn vrijwilligers die tegen een vergoeding vervoer 

verzorgen.  Er zijn ook KBO-Afdelingen die met financiële steun van sponsors 

elektrische duofietsen hebben aangeschaft of andere oplossingen hebben bedacht. 

 

Doelstelling: in de komende beleidsperiode wordt geïnventariseerd in welke gemeentes 

zich problemen voordoen op het gebied van mobiliteit.  

 

12. Er wordt actie ondernomen om de mobiliteit te verbeteren. Daarbij wordt ingezet op 

kleinschalig vervoer, afgestemd op de lokale gemeenschap.  
 

 

Ad 8. Zorg en welzijn 
 

Zorg: ‘Zorg’ is een rekkelijk begrip. Het bestaat uit de inzet van naasten bij algemeen 

dagelijkse verrichtingen, mantelzorg genoemd. Zorg bestaat uit de inzet van 

beroepskrachten via een zorgaanbieder. Maar ook uit ondersteuning via vrijwilligers die 

kunnen helpen bij het verkrijgen van hulp via gemeente, zorgkantoor en 

zorgaanbieders. KBO-Brabant ziet een taak bij het realiseren van ondersteuning en doet 

dat via vrijwillige ouderenadviseurs die de weg kunnen wijzen in de sociale kaart van 

een gemeente. Sinds de invoering van de Wmo (2015) is er in elke gemeente minimaal 

één Wmo- cliëntondersteuner beschikbaar, een uiterst succesvolle voorziening. 

Daarnaast beschikt KBO-Brabant over een door vrijwilligers bemande Juridische 

Helpdesk en is er een opleiding voor ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Sinds 

kort is er ook een Wlz-team van vrijwilligers die kunnen adviseren over de financiële 

gevolgen van Wlz-opname van een partner. De inzet van Wmo-cliëntondersteuners start 

in veel gevallen te laat, meestal pas na een melding van de gemeente. 

 

Doelstelling: extra aandacht voor voorlichting inzake beschikbare deskundigheid. 

 

13.  In het communicatiebeleid wordt extra aandacht besteed aan de beschikbaar-

heid van deze adviseurs en ook aan het feit dat hulp in een zo vroeg mogelijk 

stadium ingeroepen kan worden. 

 

Zelfredzaamheid: het bevorderen van zelfredzaamheid is een kernbegrip in de visie 

van KBO-Brabant. Om dat doel te kunnen realiseren, is het hebben van een goed 

netwerk van sociale contacten van groot belang. Bij de kwaliteit van leven gaat het niet 
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alleen om algemene dagelijkse verrichtingen, maar ook om samen dingen doen, 

activiteiten ondernemen, ontspannen of een goed gesprek. 

In het bevorderen van zelfredzaamheid vervullen de Wmo-cliëntondersteuners van KBO-

Brabant een belangrijke rol. Deze cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van gemeenten 

en (zorg)instellingen en dienen uitsluitend het belang van hun cliënt. KBO-Brabant blijft 

onverkort achter de eigen cliëntondersteuning staan. 

 

Eenzaamheid: bij een gemis aan welzijn gaat het soms om onuitgesproken behoeften. 

In dat verband duikt het woord eenzaamheid op, zonder dat meteen duidelijk is hoe die 

eenzaamheid bestreden kan worden. Deelnemen aan culturele activiteiten kan gezien 

worden als een van de oplossingen. 

 

Doelstelling: het bestrijden van eenzaamheid krijgt een extra impuls. 

 

14. Aan de Afdelingen en de Kring wordt gevraagd de komende vier jaar extra 

aandacht te besteden aan het bestrijden van gevoelens van eenzaamheid. 

15. In samenwerking met studenten van de Universiteit voor Humanistiek 

wordt een inventarisatie gemaakt van de omvang van dit probleem. 

16. Waar het gaat om existentiële gevoelens van eenzaamheid is een team van 

goed opgeleide vrijwillige professionals beschikbaar. Deze dienst wordt in deze 

beleidsperiode verder uitgebreid. 

17. Aan het belang van sociale netwerken en de manier waarop ze opgebouwd 

kunnen worden wordt in het communicatiebeleid van KBO-Brabant de 

komende vier jaar extra aandacht besteed. 

18. De Kringen worden gestimuleerd in hun gemeentes in overleg te gaan met 

musea, theaters, filmhuizen met het doel te komen tot arrangementen speciaal 

voor senioren. 

 

Corona: de coronacrisis heeft een behoorlijke impact op het leven, ook van senioren en 

op de organisatie als geheel. De gevolgen zullen zich mogelijk tonen in de vorm van 

toegenomen eenzaamheid en armoede. 

 

Doelstelling: er worden initiatieven genomen om het negatieve effect van de 

coronacrisis voor senioren in beeld te brengen en te beperken. 

 

19. Er wordt onderzoek gedaan naar de vraag wat het effect van de crisis is op de 

leefomstandigheden van senioren. Op basis van de uitslag worden nieuwe 

initiatieven genomen. 

 

 

Ad 9. Marketing 
 

Werving: KBO-Brabant ontleent zijn kracht aan de vele Afdelingen die lokaal actief zijn. 

KBO-Brabant ondersteunt de Afdelingen bij de werving van leden en kadervorming. Een 

op de zes senioren in Noord-Brabant is lid van KBO-Brabant, die daarmee een van de 

grootste seniorenorganisaties van Nederland is. Maar de groei van het ledenbestand 

blijft achter bij de groei van het aantal ouderen. Bovendien lijkt de behoefte van de 

nieuwe senioren te verschillen van die van de oudere senioren. 

 

KBO-Brabant moet aantrekkelijker worden voor jongere senioren. Daarvoor is restyling 

– afstemming van activiteiten op de behoefte van een nieuwe doelgroep – noodzakelijk, 

zonder de huidige doelgroep van de vereniging te vervreemden.  

 

Het lidmaatschap is niet exclusief voor Brabanders. KBO-Brabant stelt zich open voor 

leden buiten Brabant in de vorm van een extern lidmaatschap. Daarmee kent KBO-

Brabant drie soorten lidmaatschap: het lidmaatschap van de eigen afdeling, een 

gastlidmaatschap van een andere afdeling binnen de eigen gemeente, of een extern 

lidmaatschap, voor individuele leden die niet woonachtig zijn in het werkgebied van 

KBO-Brabant. Bovendien zal de mogelijkheid worden onderzocht om een institutioneel 
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lidmaatschap te introduceren, opengesteld voor maatschappelijke organisaties die de 

doelen van KBO-Brabant willen ondersteunen. 

 

 Doelstelling: minstens behoud van het huidige ledenaantal en een groei van het aantal 

 jongere senioren. Deze doelstelling wordt als volgt gerealiseerd: 

 

20. Zonder de belangen van de huidige leden te verwaarlozen, wordt in de 

komende beleidsperiode in het bijzonder aandacht besteed aan de werving 

van leden onder nieuwe senioren in Brabant. Hiervoor wordt een actieplan 

ontwikkeld. 

21. Senioren van buiten de provincie die belangstelling tonen in een lidmaatschap 

van KBO-Brabant worden niet langer doorverwezen, maar als extern lid worden 

toegelaten. 

22. De introductie van externe lidmaatschappen wordt gezien als een goede 

vorm om de opgebouwde expertise breed te delen. 

23. De mogelijkheid wordt onderzocht om een institutioneel lidmaatschap te 

introduceren, opengesteld voor maatschappelijke organisaties die de 

doelen van KBO-Brabant ondersteunen. 

 

 

 Ad 10. Communicatie 
 

Zichtbaarheid: wil KBO-Brabant met gezag kunnen opereren, dan is zichtbaarheid in 

het publieke debat zowel provinciaal als landelijk van belang 

 

Doelstelling: KBO-Brabant wil zijn positie in het overleg met gemeentes in de komende 

beleidsperiode aantoonbaar versterken. 

 

24. Er komt een inventarisatie (dataverzameling, onderzoek) rond de vraag welke 

ontwikkelingen op gemeenteniveau plaatsvinden die de positie van senioren raken 

en er worden initiatieven genomen om ervoor zorgen dat KBO-Brabant daarbij 

aan tafel zit. 

 

Input uit de Afdelingen: bij het ontwikkelen van beleid is het belangrijk dat het 

bureau van KBO-Brabant een goed beeld heeft van wensen bij de Afdelingen. Daarnaast 

zal bijzondere aandacht worden gegeven aan een goede communicatie over 

ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau.  

 

 

Doelstelling: voor elk jaar wordt een specifiek op dat jaar afgestemd communicatie-

plan gemaakt dat aansluit bij de prioriteiten voor dat jaar. Belangrijk aandachtspunt: de 

transitie naar een organisatie die aantrekkelijk is voor jongere senioren met de daarbij 

behorende restyling van de organisatie en zijn uitingen.  

 

 

Ad 11. Evaluatie 
 

Doelstelling: de vorderingen die worden gemaakt bij het realiseren van de 

doelstellingen, worden periodiek geëvalueerd en gerapporteerd. 

 

25. Eens per jaar vindt via het jaarverslag een evaluatie plaats rond de vraag of de in 

het beleidsplan genoemde concrete doelstellingen zijn gerealiseerd. 

26. De doelen worden elk jaar geactualiseerd of aangevuld en worden samengevat in 

een operationeel werkplan waarin de prioriteiten en de ambities voor dat concrete 

jaar worden benoemd. 


