Aan de secretarissen van de Kringen en Afdelingen van KBO-Brabant
Vanaf vandaag kunnen de ruim 130.000 leden van KBO-Brabant gebruik maken van Ons
Platform, een online platform ontwikkeld door Cubigo. KBO-Brabant lanceert hiermee een
uniek platform voor senioren in Brabant, waarbij gebruiksgemak op internet voor
iedereen voorop staat. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de
behoeften van senioren. KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld om het gebruik van
internet op zowel een computer als een tablet te vergemakkelijken. Daarbij is het een
nieuw communicatiemiddel waarmee de Afdeling op een snelle manier leden kan
bereiken en informeren.
Iedereen die dit wil kan Ons Platform gebruiken. Om alle functionaliteiten te kunnen
gebruiken, moet men echter lid zijn van KBO-Brabant.
KBO-Brabant wil het platform de komende periode samen met u vorm geven en streeft
ernaar zoveel mogelijk senioren gebruik te laten maken van de mogelijkheden binnen
Ons Platform. In deze brief wordt u geïnformeerd over het aanbod van KBO-Brabant.
Ons Platform biedt de volgende voordelen:
Voor leden
 Door de intuïtieve opzet en eenvoudig gebruiksgemak door iedereen te gebruiken.
Zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving.
 Altijd in contact met vrienden, (klein)kinderen en mantelzorger door middel van
berichten of videobellen.
 Toegang tot de digitale Ons, contactsite Groet & Ontmoet, nieuws en de
activiteitenkalender van de lokale KBO-Afdeling en KBO-Brabant.
 Middel dat langer zelfstandig thuis wonen ondersteunt. Toepassingen hiervoor zijn
reeds aanwezig op het platform. Uitbreiding volgt in overleg met de Kringen en
Afdelingen.
 Het platform is gratis en kan op elk computersysteem gebruikt worden.
Voor Afdelingen
 Een korte lijn in de communicatie met de leden, waardoor u hen direct kan
informeren over activiteiten of belangrijke ontwikkelingen. Kortom, een extra
communicatiemiddel.
 Vanwege deze korte lijn uitstekend in te zetten als informatiemiddel bij de
belangenbehartiging in uw gemeente.
 Vanwege de digitale mogelijkheden, eenvoudig in te zetten in de samenwerking
met gemeente, welzijnsdiensten of zorgaanbieders.
Introductie en ingebruikname Ons Platform





Ons Platform wordt Brabantbreed geïntroduceerd door middel van persberichten
voor de Brabantse media zoals dagbladen, Omroep Brabant, de lokale omroepen
en de lokale nieuwsbladen.
Ten behoeve van de Afdelingsbladen wordt een beknopt artikel aan de redacties
aangeboden.
In juni wordt in Ons een bericht aan de introductie van Ons Platform gewijd.
Op www.kbo-brabant.nl is een pagina ingericht met meer informatie over Ons
Platform en doorverwijzingen naar online registratie en de app. Op deze manier
maken wij het inloggen en registreren zo gemakkelijk mogelijk.

Ondersteuningsmogelijkheden
Ten behoeve van de leden komen (digitale) handleidingen ter beschikking. Deze
handleidingen worden samengesteld voor zowel iOS (iPad) als Android (o.a. Samsung)
systemen. De handleidingen kunnen gebruikt worden voor zowel introductiecursussen
voor de tablet als voor instructies hoe Ons Platform gebruikt kan worden. De
handleidingen zijn begin juni gereed en komen digitaal beschikbaar voor alle Afdelingen.
Er volgen train de trainerprogramma's in de regio. In juni wordt gestart met de eerste
trainingen, deze trainingen zijn bedoeld voor de Afdelingen en Kringen die op korte
termijn actief aan de slag willen met Ons Platform. In de tweede helft van augustus
wordt de training herhaald.
Informatie aan Kring- en Afdelingsbesturen
Er wordt ingespeeld op de behoefte van Kring- en Afdelingsbesturen aan informatie over
de mogelijkheden van Ons Platform. Op verzoek kan reeds op korte termijn op
Kringniveau een informatiebijeenkomst voor bestuurders worden georganiseerd. Deze
bijeenkomsten zijn interactief. Samen met de bestuurders wordt nagegaan hoe het beste
op vragen kan worden ingespeeld.
Helpdesk
Voor alle technische vragen met betrekking tot Ons platform wordt een helpdesk
ingericht. Alle Afdelingen kunnen hiervan gebruik maken. De helpdesk is te bereiken via
073-644 40 66 of kroelofs@kbo-brabant.nl.
Overige informatie
Wij houden u voortdurend op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Wilt u zich
aanmelden voor de eerste trainingen in juni, reageert u dan op dit bericht. Wilt u direct
aan de slag, dan regelen wij dat er voor uw Kring of Afdeling een plaats komt op Ons
Platform. Om in de toekomst een cursus vanuit uw Afdeling te ondersteunen zijn er
desgewenst leen tablets beschikbaar.
Heeft u een vraag of wilt u een reactie geven, neem dan contact op met Wim Kop via
wkop@kbo-brabant.nl of Natalie van Grinsven nvangrinsven@kbo-brabant.nl, u kunt ook
bellen naar 073-644 40 66.

