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Ledenbijeenkomst op 10 september a.s.  
(weet u het nog??) 
Nog even ter herinnering attenderen wij u op onze 
ledenbijeenkomst op dinsdag 10 september a.s.

U bent weer van harte welkom in de tuinzaal van 
de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, tussen de 
Nieuwe Spiegelstraat en Leidsestraat.

Omstreeks 11.45 uur bent u welkom voor de koffie 
of thee, om ongeveer 12.00 uur gaan wij met elkaar 
de lunch gebruiken, die u door het bestuur wordt 
aangeboden.

Om 14.00 uur zal voor ons spreken de heer Paul 
Kleppe, voorlichter van de NS. Hij zal ons uitleggen 
hoe wij gebruik kunnen maken van de OV-chip-
kaart en alles wat daarbij komt kijken. Daarna is er 
tijd voor u om vragen te stellen.

Circa 15.30 uur willen wij de bijeenkomst beeindi-
gen. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte wel-
kom en neem eens een gast mee. Wij zien u graag op 
dinsdag 10 september.

Het bestuur 

Amsterdamse ouderenorganisaties boeken resul-
taten op het vlak van de belangenbehartiging
Door druk vanuit de Amsterdamse ouderenorgani-
saties zijn er in de zomermaanden op twee fronten 
successen geboekt.

Het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam, een 
verbond van ouderenorganisaties waarin ook de 
PCOB actief is, heeft bij de gemeenteraad met succes 
gevraagd om een proef met gratis openbaar vervoer 
voor oudere minima. Een hiertoe strekkende motie 
van de PvdA is door een meerderheid van de ge-
meenteraad ondersteund. Vanaf 1 september kun-
nen ouderen met een minimuminkomen in de dal-
uren gratis reizen met tram, bus en metro. De proef 
geldt voor anderhalf jaar.

Verder is er met gunstig gevolg voor gepleit om de 
de aanvraagprocedure van een zogenaamde kras-
kaart niet geheel te digitaliseren. De kraskaart is 
een voorziening voor ouderen en mindervaliden 
die het parkeren van mantelzorgers of andere be-
zoekers goedkoper maakt. Voor Amsterdammers 
zonder computer, internet en DigiD-code is nu de 
mogelijkheid geschapen om deze voorziening tele-
fonisch en via een bezoek aan het stadsdeelkantoor 
te regelen.

Spreuk van de maand
Je moet af en toe bukken  

om het geluk te kunnen plukken…



Ook op landelijk niveau gaat de  
belangenbehartiging door 
Vlak voor de zomer nodigde het Ministerie van VWS 
de ouderenorganisaties, verenigd in de CSO, uit voor 
een reactie op de nieuwe Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo). Deze wet wordt veranderd omdat 
het Kabinet de hele organisatie van zorg en welzijn 
op de schop neemt. Veel onderdelen van de langdu-
rige zorg worden in 2015 een taak van gemeenten. Zij 
zijn nu al verantwoordelijk voor de ondersteuning van 
hun burgers en krijgen er nog meer taken bij. Maar 
burgers krijgen ook meer eigen verantwoordelijkheid 
om eerst zelf in hun eigen omgeving hulp te vragen. 
De PCOB is het eens met deze visie, maar maakt zich 
wel zorgen over de manier waarop gemeenten straks 
de vrijheid krijgen om met ouderen aan de keuken-
tafel tot maatwerkoplossingen te komen. Zolang de 
noodzakelijke hulp geboden wordt, is er niks aan de 
hand. Maar wat als straks de gemeente geen geld meer 
heeft om aan alle vragen te voldoen? Wie bepaalt dan 
of de burger voldoende hulp krijgt als het eigen net-
werk het niet kan of wil leveren. Dan toch noodge-
dwongen de buurman vragen om je uit bed te helpen? 
Onze aandachtspunten op een rijtje:

 -  Pas het compensatiebeginsel toe. Dat wil zeggen: 
wie hulp nodig heeft, heeft nu nog recht op een 
passend aanbod van de gemeente. Straks is de 
verplichting geschrapt en biedt de conceptwet 
gemeenten de mogelijkheid maatwerk te bieden, 
maar daarbij ook een beroep op het eigen net-
werk te doen.

 -  Zorg voor goede ondersteuning voor mensen die 
niet in staat zijn hun hulpvraag te verwoorden of 
hun eigen situatie in te schatten.

 -  Geef de burger een goede positie in het gesprek 
met de gemeente en in de toegang tot voorzienin-
gen.

 -  Laat het persoonsgebonden budget een volwaar-
dig alternatief zijn voor zorg in natura binnen de 
verschillende stelsels, waaronder de Wmo.

 -  Maak geen strikte afbakening van de AWBZ en 
de Wmo, dit heeft negatieve effecten voor de keu-
zevrijheid en participatiemogelijkheden van bur-
gers.

 -  Zorg voor een eenvoudig systeem voor eigen bij-
dragen over de stelsels heen, en een gerichte in-
komensmaatwerkregeling.

 -  Verlies de samenhang met andere wetten niet uit 
het oog. Hiermee wordt onder andere gedoeld op 
de wet langdurige zorg en zorgverzekeringswet.

De PCOB volgt de ontwikkelingen op de voet en zit 
aan tafel bij alle verantwoordelijke organisaties.

Ledenwerving: het is en blijft nodig!
Vanaf 30 augustus start er een landelijke ledenwerfac-
tie. Een actie die letterlijk en figuurlijk bij u thuis 
begint! De Perspectief die thuis op de mat ploft, is 
namelijk het startsein voor de actie waarin de PCOB-
afdelingen, de PCOB-leden en het landelijk bureau 
samen optrekken om zoveel mogelijk nieuw le-
den te werven. Hierbij is het vizier vooral gericht op 
de jongere ouderen, de zogenaamde babyboomers. 
Juist deze generatie, geboren tussen 1946 en 1954, is 
de afgelopen jaren met pensioen gegaan of gaat de ko-
mende tijd met pensioen. Een kans voor de PCOB om 
ons juist hierop te richten! Speciaal in het kader van 
de ledenwerfactie worden 10.000 extra exemplaren van 
Perspectief gedrukt. 

De afdeling Amsterdam onderschrijft de strategie van 
het landelijk bestuur. In dat licht wordt er gewerkt aan 
de ontwikkeling van een website, een medium dat bij 
jongeren, en ook jongere ouderen, goed kan aanslaan.
En overigens is het afdelingsbestuur, dat voor 80% be-
staat uit actieve PCOB-ers die in of zelfs ver voor de 
tweede wereldoorlog zijn geboren, natuurlijk blij met 
elk nieuw lid, ongeacht zijn of haar leeftijd. Zeker ook 
met het nieuw lid van 82 jaar dat begin deze zomer kon 
worden verwelkomd.

Bijeenkomst PCOB/KBO Amsterdam Zuidoost
Het einde van onze zomerstop is alweer in zicht. Wij 
hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad of daarvan 
nog geniet en er net als wij naar uitziet om elkaar weer 
te ontmoeten. Onze eerste bijeenkomst in het seizoen 
2013/2014 zal worden gehouden op maandag 2 septem-
ber a.s. Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen, 
dat mevrouw Elsa Aarsen-Schiering zich bereid heeft 
verklaard voor ons een lezing te houden over Me-
lanchton. Mevrouw Aarsen schrijft hierover o.a.: “Me-
lanchton was een vriend en theoreticus naast en achter 
Maarrten Luther. Hij werd in 1497 als Philippus Schar-
zerdt in Bretten (bij Karlsruhe) geboren. Al heel jong 
ging hij naar de Latijse school in Pforzheim en al voor 
zijn dertiende verjaardag werd hij ingeschreven aan de 
universiteit van Heidelberg. Op zijn 16e promoveert hij 
in de wijsbegeerte aan deze universiteit....” Dit en nog 
veel meer zal mevrouw Aarsen ons op 2 september ver-
tellen. Plaats van samenkomst is Kerkcentrum De Drie 
Stromen, Renswoudestraat 75, metrohalte Reigersbos 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kerk is open om 13.30 uur. 
Alle leden en belangstellende worden weer van harte 
uitgenodigd. Tot ziens op 2 september!
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