Wat geeft ‘s-Hertogenbosch e.o. mee aan KBO-PCOB vernieuwt?
Dialoog #10| 20 december 2017 | 27 deelnemers | 16 KBO | 6 PCOB | 5 niet-leden
Terugblik op een wervelende avond met veel adviezen voor de toekomst van KBO-PCOB
Wel vóór senioren, maar niet alleen dóór senioren: een seniorvriendelijke samenleving
Het gaat om de positie van senioren (ook bijv. zij die al jong uit het arbeidsproces raken), maar we
hebben daar de samenleving voor nodig. Een ‘omni-vereniging’, seniorenvereniging die
overkoepelend is en jong en oud verbindt. Ontmoetingscentrum voor jongeren en senioren. Als we
anderen erbij betrekken, moeten we nadenken over andere vormen dan alleen het lidmaatschap.
Zelf een actieve rol!
Daarbij is een belangrijke, actieve rol voor de senioren zelf: “zorgen dat we onmisbaar zijn voor
elkaar en in de samenleving.” Prettig oud worden is meedoen; de KBO-PCOB geeft kennis om de
samenleving bij te kunnen benen…“Actief blijven in de samenleving!”, volwaardig meedoen, niet zelf
aan de zijlijn gaan staan. We moeten ook een appèl doen op senioren, prikkelen van bewustzijn over
de eigen rol om actief een sociaal netwerk op te bouwen, zich lokaal in te zetten. We moeten een
plek zijn waar het gesprek gevoerd wordt over ouder worden; wat betekent het om ouder te
worden? En niet alleen buiten je club kijken en nieuwe mensen betrekken, maar ook kijken: wat
willen bestaande inactieve leden? Kunnen we hén bereiken en activeren?
“Wat straal je uit? Laten we niet te lang praten, maar gewoon laten zien wat we doen!
We moeten wat doen aan het imago van ouderen! Laten we ook onder ogen zien dat het beeld van
lastig/rijk/zeurpieten/kosten geld deels door onszelf is ontstaan. Als we alleen in de media komen
rond dingen die niet goed geregeld zijn voor senioren. We moeten ons laten zien als waardevol, een
steunpilaar. Landelijk én lokaal werken aan zichtbaarheid: landelijk voor scherpere positionering /
verbetering imago en lokaal laten zien wat we doen, ‘people’s business’ en de lokale pers betrekken.
‘Garen op de klos’: samen sta je sterk voor een seniorvriendelijke samenleving
Belangenbehartiging is belangrijk, landelijk én richting de gemeente. Het gaat over de hele keten:
met individuele hulp én sociale activiteiten vang je ook signalen op die je kunt bundelen richting de
gemeente. Individuele hulp (ook belangenbehartiging) zoals belastinginvullers, ouderenadviseurs,
cliëntondersteuners, juridische hulp wordt benadrukt. “We willen meerdere diensten gaan
organiseren.” Veel senioren kunnen en willen op hun terrein iets betekenen voor een ander. Zo
draag je ook bij aan een seniorvriendelijke gemeente. Belang van opereren op het niveau van de
gemeente en samen te werken met andere instellingen, “dan neemt de gemeente je echt serieus en
kun je voor bepaalde dingen ook wel financiële steun krijgen.”
In beginsel open; het gaat om wat we dóen, de invulling van omzien naar elkaar
Diverse voorbeelden van (recente) naamswijzigingen naar namen zonder K / PC, B en O zijn
genoemd, zoals ‘Seniorenbelang Uden’ of ‘Seniorenvereniging Wijchen’. De meerderheid is hier voor,
want: “Door deze naamsverandering worden we aantrekkelijker voor een grotere groep senioren”.
De afdelingen houden de vrijheid natuurlijk om zelf invulling te geven aan hun aanbod: “In Tilburg
mogen ze lid worden van de afdeling die ze willen, iedere afdelingen heeft toch een eigen profiel…”
Organisatie: lokaal versterken
Het kost veel energie, maar het is belangrijk: afdelingen versterken, de basis versterken. In kringen
zoals in Tilburg versterken de afdelingen elkaar, 20 afdelingen in 1 kring, met 6500 leden: “Dan
neemt de gemeente je wel serieus!” Belang van een goed bestuur wordt benadrukt. Daar moet
lokaal veel tijd aan worden besteed. Een goede voorzitter brengt vaak ook weer een paar andere
goede mensen mee en dan opeens is er energie en gaat de boel weer draaien. Diverse afdelingen
geven aan zich te weinig gesteund te voelen door ‘professionals’. Landelijke organisatie:
instrumentarium aanreiken om netwerk te versterken, ontwikkeling van diensten bijv. op gebied van
digitalisering, best practices delen, bestuurlijke samenwerking stimuleren zoals in de kringen,
ondersteuning van lokale niveau, landelijke belangenbehartiging en werken aan imago.
Nog andere tips? Ga samen met KBO Brabant ajb!!
www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt

