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Zorgbehoevenden komen in
geldnood
Het gaat mis met rekeningen die ouderen momenteel krijgen
voor verpleeghuiszorg thuis. En dan met name bij ouderen die
op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis. De Unie KBO
kreeg een melding waarbij € 586,88 in rekening wordt
gebracht voor één uur ondersteuning per week tijdens het
douchen. Absurd!

Lees verder

Huurtoeslag of zorgtoeslag gestopt?
Let op!
De Belastingdienst stuurde eind maart brieven over het
stopzetten van huur- en zorgtoeslag. Dit is in sommige
gevallen onterecht, weten wij via onze Belastinghulpen.
Controleer altijd of de beschikking van de Belastingdienst
klopt. Zo niet, onderneem dan actie.

Lees verder

Digi-dwang door de overheid?
De blauwe envelop verdwijnt. De Nationale Ombudsman deed
er onderzoek naar. Hij onderstreept de conclusie die de KBO

vorig jaar al trok: de overheid verliest de belangen van
mensen die moeite hebben met digitalisering uit het oog.

Lees verder

Cybercriminaliteit: neem uw
maatregelen
Nederlandse bedrijven lopen 10 miljard euro mis door
cybercriminaliteit. Ook u als consument loopt risico op diefstal
of bedrog. Wij willen u niet bang maken, maar wel attenderen
hoe u zorgvuldig manoeuvreert op de digitale snelweg.
Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Lees verder

Strijd ouderenwerkloosheid heeft
meer nodig dan ambassadeur
John de Wolf is de kersverse ambassadeur
ouderenwerkloosheid. In opdracht van minister Asscher gaat
hij vooroordelen ontkrachten tegen het in dienst nemen van
50-plussers. De KBO vindt het tegengaan van foutieve
beeldvorming één ding. Maar er is meer nodig om de
werkloosheid onder senioren te verkleinen.

Lees verder

Meer geld naar preventie =
gezondheidswinst ouderen
De minister luistert naar de KBO als het om preventie gaat.
Het gaat ons alleen nog niet ver genoeg. Wij willen snel
duidelijkheid over vaccinatiebeleid voor ouderen. En pleiten
voor extra investeren in gezondheidsbevordering.

Lees verder
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