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KBO TEYLINGEN 

een goede plaats 

voor senioren 

in de komende jaren 

 

 

Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen 

aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst) Deze bevoegdheden 

betreffen Belangenbehartiging (BB) en bepaalde gezamenlijke Activiteiten.  

Elke afdeling geeft richting en invulling aan haar eigen programma Activiteiten. 

Betreffende  afdelingen zouden hun eigen jaarplan Activiteiten aan dit document 

kunnen toevoegen. 

 

In dit Beleidsplan geven we onze doelen BB aan voor de komende jaren en hoe we 

die willen gaan bereiken. 
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BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN 2017-2019 

1.Inleiding 
 
Voor u ligt het eerste Beleidsplan van KBO Teylingen. Met ongeveer 2200 leden is de KBO 
een grote vereniging? in de gemeente Teylingen van en voor ouderen. Dit vraagt om een 
goede organisatie en een goed beleid richting de toekomst. Dit Beleidsplan moet een 
leidraad zijn voor het streven naar bevordering van het welzijn van de senioren in de 
gemeente Teylingen en in het bijzonder de leden van KBO Teylingen. Het Beleidsplan richt 
zich op de jaren 2017-2019 en zal leidraad zijn bij het vaststellen van de jaarplannen voor 
deze periode. 
 
De start van dit Beleidsplan ligt in de oprichting op 1 september 2015 van KBO Teylingen 
middels een besturenfusie van drie seniorenbonden KBO Sassenheim, KBO Voorhout en KBO 
Warmond, allen in de gemeente Teylingen. KBO Teylingen bezit géén eigen rechtspersoon-
lijkheid. Aan het bestuur van KBO Teylingen zijn door de drie afdelingen bevoegdheden 
overgedragen door middel van een samenwerkingsovereenkomst. Deze bevoegdheden 
betreffen belangenbehartiging (BB) en bepaalde gezamenlijke activiteiten.  
Het streven is om binnen vijf jaar tot een volledige fusie van de drie KBO-afdelingen te 
komen.  
 
Onderdelen van dit beleidsplan komen voort uit de deelname van KBO Teylingen aan het 
pilotproject “Samen voor lokale Belangenbehartiging”. Dit project is in 2015 van start gegaan 
binnen de regio Duin- en Bollenstreek in opdracht van de Unie KBO, met als doelstelling te 
onderzoeken of en waar er meerwaarde ligt in het samenwerken. Elke KBO-afdeling heeft 
toen een interne en externe analyse (SWOT analyse) gemaakt. Hierbij is gekeken naar de 
sterke en zwakke punten van KBO Teylingen, de bedreigingen en kansen. 
De resultaten hiervan (bijlage 2) worden verwerkt in dit Beleidsplan.  
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2.  Missie en doelstellingen van KBO Teylingen  (zie ook Bijlage 1) 

 
 “De KBO staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers, dat wil zeggen: 
meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zingeving. In de afgelopen jaren was het grootste deel van het 
beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. Overheveling van overheidstaken naar 
Gemeenten en Regio maakt de noodzaak van het oppakken van lokale belangenbehartiging 
echter urgent. Hiertoe voert de KBO een actief beleid.” Het aanbieden van Activiteiten blijft 
onverminderd belangrijk voor onze leden. 
KBO Teylingen is aangesloten bij de Unie KBO, respectievelijk KBO Zuid-Holland. Bij het 
opstellen van dit beleidsplan is daarom ook mede uitgegaan van de missie en doelstellingen 
van KBO Zuid-Holland. (bijlage) 
De doelstellingen BB KBO Teylingen voor de komende jaren zijn mede bepaald door de 
uitkomsten van een SWOT analyse. (bijlage 2) 
 

2.1 Hoe geven we momenteel vorm aan onze missie (in het kort) 
 
 KBO-Teylingen heeft in totaal 5 opgeleide Ouderen Adviseurs (OA’s). Dat zijn getrainde 

vrijwilligers die mensen helpen om lokaal de weg te vinden bij hulpvragen.  
 Voor (hulp bij) het invullen van het belastingformulier kunnen leden terecht bij gecerti-

ficeerde belastinginvullers (huba’s)van de eigen KBO-organisatie. 
 KBO Teylingen is vertegenwoordigd in het WMO Adviesplatform van de gemeente 

Teylingen. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van 
burgemeester en wethouders over het Wmo-beleid en aanverwante beleidsterreinen. 
Het platform is voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner op het gebied van 
onder andere leefbaarheid, wonen, welzijn, zorg, opvoedingsondersteuning en mantel-
zorg. Bij de adviezen die het platform uitbrengt gaat het niet over individuele inwoners 
of situaties, maar steeds over het gemeentelijk WMO-beleid. Het platform denkt mee, 
geeft advies en geeft signalen door en onderhoudt contacten met de achterban. 

 KBO Teylingen heeft jaarlijks een overleg met de wethouder sociale zaken van de 
gemeente Teylingen over de positie en de belangen van de senioren. 

 KBO Teylingen heeft vier maal per jaar overleg met Regiotaxi Holland Rijnland over het 
reilen en zeilen van het vervoer met de Regiotaxi. 

 KBO Teylingen heeft overleg met Welzijn Teylingen over de positie en de belangen van 
de senioren, het organiseren van themabijeenkomsten en de Dag van de Ouderen. 

 Om onze leden de mogelijkheid te geven actief te participeren in de maatschappij 
organiseert KBO Teylingen jaarlijks een drietal themabijeenkomsten, zoals DigiD, veilig 
bankieren, levenstestament, veiligheid in en om het huis etc. Deze bijeenkomsten 
worden afzonderlijk in de drie dorpen gehouden.  

 Om de eenzame zomerperiode voor de leden te overbruggen organiseert KBO Teylingen 
jaarlijks zomeractiviteiten. Verder wordt een gezamenlijke vakantieweek georganiseerd. 
Naast deze gezamenlijke activiteiten hebben de drie KBO-afdelingen afzonderlijk een 
eigen activiteitenprogramma. 
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3. de Doelgroep 
 
De doelgroep van KBO Teylingen is al een aantal jaren niet meer beperkt tot de 65-plussers. 
De doelgroep is veel breder geworden: iedereen vanaf 50 jaar behoort thans tot de 
doelgroep. De uitkomsten van de SWOT geven aan dat we onze aandacht de komende jaren 
zullen moeten richten op de groep jonge senioren.  
KBO Teylingen is toegankelijk voor alle inwoners ongeacht status, herkomst, cultuur, religie 
en seksuele voorkeur. 
 

4.Visie (hoe wil je bekend zijn) 
 
 KBO Teylingen wil herkenbaar zijn voor onze leden en de niet-leden door middel van een 

eigentijdse uitstraling, aansprekende communicatie en aanwezigheid bij belangrijke 
publieke gebeurtenissen. 

 KBO Teylingen als belangenbehartiging voor haar leden en senioren  
 KBO Teylingen als samenwerkingspartner van verenigingen en organisaties in de 

gemeente Teylingen en Regio Duin- en Bollenstreek, Welzijn Teylingen, zorgverleners, 
stichtingen en gemeentelijke instanties. Hiermee wil de KBO Teylingen de belangen van 
onze leden effectief behartigen. 

 KBO Teylingen die oog heeft voor de ontwikkelingen in de maatschappij en hierop 
anticipeert, in het bijzonder t.a.v. haar doelgroep.  

 KBO Teylingen als een uitnodigende en aantrekkelijke vereniging, speciaal ook voor jonge 
senioren.  

 

5. Strategie, (wat, wie, waar, hoe, periode) 
 
Op basis van de doelstellingen KBO en de uitkomsten van het pilot-project “samen voor 
lokale belangenbehartiging”, i.c. de SWOT analyse, worden in dit beleidsplan voor de 
periode 2016-2019 een tweetal kernpunten genoemd waar we de komende jaren extra op 
zullen gaan sturen en, indien mogelijk en/of noodzakelijk,  nieuwe activiteiten ontwikkelen. 
De lokale uitvoering ligt grotendeels in handen van de Werkgroep BB van KBO Teylingen. 
 
1. Het versterken van het netwerk en de ondersteuning van de OuderenAdviseur door: 

A. het initiëren van overleg met Welzijn Teylingen om samen de definitie van OA 
netwerk te optimaliseren. Via de werkgroep BB hopen we dit in 2017 op te pakken. 

B. het aanstellen van een plaatselijke KBO-OA in elk van de drie afdelingen. Aanpak; zie 
ad C.  

C. het benoemen van een, bij voorkeur regionale VOA-coördinator, die de VOA-
activiteiten coördineert, zorgt voor training en die de interne en externe communi-
catie met betrekking tot OA behartigt. Wij willen dit via het Regio-overleg Duin en 
Bollenstreek aankaarten. Dit na de uitkomsten van de bijeenkomst Ouderenadviseurs 
in januari 2017. 

D. de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van sociale media voor de 
contacten met de leden. Via het Regio-overleg D&B. De Werkgroep Communicatie 
start hopelijk in 2017 haar werkzaamheden. 

E.  bepalen welke expertise en back-up nodig zijn. Idem, via het Regio-overleg. 
 In 2019 hopen we dat Ouderenadvisering goed op de kaart staat in Teylingen, vindbaar 

en bereikbaar is. 
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2.  Aantrekken van jongere senioren 
 Voor de toekomst van de KBO is het om meerdere redenen van belang om jonge senioren 

te kunnen inspireren en hun daarmee meer te kunnen betrekken bij beleid en uitvoering 
van de KBO. De Regionale Werkgroep Jonge Senioren is in 2016 gestart en heeft een aantal 
speerpunten vastgesteld. In de loop van 2017 zullen deze in Regioverband verder worden 
uitgewerkt. 
Genoemd worden:  
- definieer een communicatiestructuur gericht op de jongere senior 
- creëer een “jonge senioren platform” (wat kunnen we bieden en wat willen jonge 

senioren) 
- benoem een, bij voorkeur regionaal, coördinator jonge senioren en zorg voor 

ondersteuning door de afdelingsbesturen. 
In 2019 hopen we ons actieve ledenbestand vergroot te hebben en jonge senioren 
hebben kunnen aantrekken voor beleid en activiteiten. 

 
Elke afdeling (Sassenheim, Warmond, Voorhout) handhaaft haar bestaande Activiteiten. Het 
streven hierbij is, op hetzelfde niveau en waar nodig verbeteren en uitbreiden op sociaal-
maatschappelijk, cultureel, educatief en recreatief gebied. 
Om onze leden te informeren en daarmee actief te blijven participeren in de maatschappij 
worden Themamiddagen georganiseerd. 
 
 

6.Tot slot, onze vrijwilligers, onze menskracht, onze toekomst 
Om genoemde kernpunten te realiseren is er vanuit de KBO Teylingen meer menskracht 
nodig. Die moet gevonden worden zowel binnen als buiten KBO Teylingen, dit laatste in 
samenwerkingsverbanden. Binnen de KBO willen we meer gebruik maken van de aanwezige 
kwaliteiten van huidige leden. We willen die kennis en kwaliteiten in kaart brengen. In 2017 
gaan we de leden daarom verzoeken om ons deze informatie aan te bieden.  
Dit stelt ons in staat directer met onze leden te communiceren. Wij hopen zo vrijwilligers te 
vinden voor de activiteiten van de KBO, van nu en van die in de toekomst. Tevens kunnen we 
de interesse van leden toetsen voor nieuwe wegen en activiteiten.  
 
. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

De KBO-organisatie        BIJLAGE 1 
 
KBO Teylingen, waaronder KBO Sassenheim, Voorhout en Warmond, maakt deel uit van de 
Katholieke Bond van Ouderen. Deze KBO is georganiseerd op landelijk, provinciaal, regionaal 
en plaatselijk niveau. Alle niveaus vormen samen een organisatie die enerzijds gericht is op 
belangenbehartiging. Anderzijds richt de organisatie zich op het scheppen van ruimte waarin 
mensen bij elkaar kunnen komen voor ontspanning, bezinning en sociaal-culturele activitei-
ten. De verschillende niveaus hebben daarin hun eigen doelstellingen. 
 

De Unie KBO 
De Unie KBO is het landelijk niveau. Het is een federatie van 11 leden, de provinciale KBO’s, 
die samen ongeveer 900 afdelingen hebben met in totaal zo’n 183.000 leden. De Unie heeft 
als kerntaken: 
1. Nationale en internationale belangenbehartiging. 
2. Dienstverlening aan de provinciale en plaatselijke KBO-afdelingen. 
3. Innovatie. 

De Unie KBO geeft 10 keer per jaar haar blad “Nestor” uit, dat aan alle leden van de 
plaatselijke afdeling wordt verstrekt. 

 
KBO Zuid Holland 
De provinciale KBO’s vormen samen de ledenraad (het hoogste orgaan) van de Unie KBO. 
KBO Zuid-Holland dient primair de belangen van de 54 plaatselijke afdelingen uit 8 regio’s in 
Zuid-Holland en zal in de komende jaren de aandacht besteden aan de volgende thema’s: 
1. wonen/zorg 
2. koopkracht 
3. digitalisering  
4. veiligheid en  
5. zingeving 
Gemeenten bepalen in toenemende mate het beleid dat van invloed is op de positie van 50-
plussers. Het is juist daarom zeer belangrijk dat de belangen van de senioren op lokaal 
niveau goed worden behartigd.  
Het kantoor is gevestigd in Berkel en Rodenrijs. 
 

KBO Teylingen 
De basis van de Katholieke Bond van Ouderen vormen de afdelingen. Zij trachten belangrijke 
belangenbehartigers van de senioren te zijn in hun woonplaats en in de voor senioren 
belangrijke instellingen. Zij zijn tevens gesprekpartners in het lokale seniorenbeleid.  
Binnen de gemeente Teylingen bestaan drie KBO afdelingen (Sassenheim, Warmond, 
Voorhout). Zij hebben een gezamenlijk bestuur, KBO-Teylingen. Elke afdeling heeft haar 
eigen Werkgroep Activiteiten en beheert haar eigen financiën. 
Binnen de gemeente Teylingen heeft elke afdeling een eigen ledenvergadering evenals er 
een ledenvergadering is van de KBO Teylingen.  
 
 
 



 
 

 

SWOT-analyse                       Bijlage 2 
  
 
Wat zijn onze sterke kanten?  
a)  Motivatie ten opzichte van belangenbehartiging.  
b)  Activiteiten: Pilot iPad Café en ontspanningsactiviteiten. 
c)  Promotiekwaliteiten bijvoorbeeld pers, nieuwsbrieven, brochures  
d)  Goede samenwerking binnen de regio. 
e)  Hulp en advies Huba’s. VOA’s en kaderleden.  
 
Wat zijn onze zwakke kanten?  
a)  Onvoldoende zicht op interesses jongere senioren en wat hen bezighoudt. 
b)  Onvoldoende zicht op expertise belangenbehartiging. 
c)  Weinig terugkoppeling op toegezonden informatie. 
d)  Weinig confrontatie met gemeente en Welzijn Teylingen 
e)   Weinig inzicht in leefsituatie leden (eenzaamheid) 
 
Wat zijn onze kansen?  
a)   Versterken netwerk sociale partners.  
b)  Organisatie welkomstbijeenkomsten nieuwe leden.  
c)   Samenwerking met Welzijn Teylingen en lokale verenigingen.  
d)   Intensivering samenwerking binnen de regio.  
e)  Participatie binnen de woonstichtingen betreffende de seniorwoningen. 
 
Wat zijn onze bedreigingen?  
a)  Imagoprobleem het woord “Ouderenbond”.  
b)  Onduidelijk zicht op burgerkracht.  
c)  Individualisering en het niet gebonden willen zijn. 
d)  Onvoldoende vernieuwing (het blijven hangen op dezelfde informatieonderwerpen). 
 
Uit bovenstaande analyse komt naar voren dat de sterke kanten van KBO Teylingen zijn dat 
men bewust is dat de belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van de KBO is waar de 
nodige aandacht aan besteed moet worden en de vele activiteiten die georganiseerd 
worden. In dit kader is er een goede samenwerking binnen de regio. Als er echter wordt 
gekeken naar de zwakke kanten valt op dat men onvoldoende op de hoogte is welke 
behoefte aan informatie en ontspanningsactiviteiten de jongere senioren zouden willen 
hebben.  
Daarnaast blijkt er onvoldoende zicht op expertise belangenbehartiging: 1. men heeft geen 
zicht op de leefsituatie van kwetsbare en/of eenzame senioren en 2. er zijn binnen de 
afdelingen opgeleide seniorenadviseurs met andere woorden kennis is aanwezig. Er vindt 
echter geen coördinatie plaats, mate van inzet, uitwisseling van ervaringen en/of vertaling 
naar beleid tussen de VOA’s onderling. Dit geldt ook voor de gemeente Teylingen die voor 
beleid en uitvoering van de Wmo verantwoordelijk is. Men weet onvoldoende van elkaar 
wat men doet op dit gebied.  


