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plaatsbepaling
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secretaris Brabants Kenniscentrum

Ouderen (KBO)

Ouderen werden lange tijd beschouwd als een categorie mensen die het ver-

dienden om te genieten van een welverdiende rust na een leven van hard wer-

ken. Die visie is inmiddels drastisch gewijzigd. De kentering kwam aan het

eind van de vorige eeuw. De ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant

zijn illustratief voor het hierna volgende proces. Nadat de Commissie-Van

Veldhoven concludeerde dat ouderen nog veel te bieden hadden, werd in de

jaren negentig het programma Vitaal Grijs gestart met diverse projecten om

de vitaliteit van ouderen te promoten en hun actieve betrokkenheid bij de

samenleving te stimuleren. Een van de uitvloeisels van Vitaal Grijs is het con-

cept Is uw gemeente Ouderenproof?, waarin ouderen worden uitgenodigd hun

eigen leefomgeving te beoordelen en voorstellen voor verbeteringen te for-

muleren. 

Inmiddels is iedereen ervan doordrongen dat vergrijzing een enorme impact

zal hebben op alle terreinen van de samenleving. In de nabije toekomst zijn

ouderen keihard nodig ‘om de boel draaiende te houden’. Er dreigen tekorten

op de arbeidsmarkt en in het vrijwilligerswerk. Er wordt steeds meer ver-

wacht van mantelzorg, die voor een groot gedeelte door de oudere generatie

wordt geleverd. Als gevolg daarvan verschuift het kader waarbinnen ouderen-

beleid wordt geformuleerd. Nog steeds heeft maatschappelijke participatie

van ouderen intrinsieke waarde, maar ze wordt nu steeds meer gezien in ter-

men van maatschappelijk nut. Om het potentieel van ouderen zo volledig

mogelijk te benutten gaan concepten als De Zilveren Kracht nog een stap ver-

der. Daarin wordt gezocht naar mogelijkheden om de energie, kennis en kun-

digheid van ouderen letterlijk en figuurlijk ‘te gelde’ te maken. 

Op dit moment is de zoektocht naar aansprekende voorbeelden van maat-

schappelijke inzet van ouderen in volle gang. Essentieel is het vinden van een

evenwicht tussen de wensen en behoeften van ouderen enerzijds en hun

maatschappelijke bijdragen anderzijds. 

Bijgaand artikel levert een waardevolle bijdrage aan die zoektocht. Op comp-

acte wijze belichten de auteurs de verschillende dimensies van wat zij het ver-

grijzingdiscours noemen. Feiten, beleid en opinies zijn overzichtelijk op een

rijtje gezet. De schrijvers concluderen terecht dat vergrijzing kansen biedt,

maar voor een optimale benutting van die kansen moeten nog veel vragen

beantwoord worden.  

4 Senioren uit de luwte
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Inleiding

Drie levensfasen telt een mensenleven van oudsher:

jeugd, volwassenheid en ouderdom. In de loop van de

vorige eeuw is er, althans in de welvarende delen van

de wereld, een levensfase bij gekomen. Een nieuwe

fase van actieve ouderdom, tussen het einde van de

arbeidsloopbaan en het begin van de echte ouderdom.

Maatschappelijk gezien verkeren ouderen in deze fase

min of meer in de luwte. Immers, ze zijn vrijgesteld

van de noodzaak om te werken, zonder dat die ruimte

is ingevuld met nieuwe maatschappelijke plichten. Op

individueel niveau bracht deze luwte senioren de vrij-

heid om de nieuwe levensfase naar eigen inzicht in te

vullen met ‘golfclinics’, kleinkinderen of met vrijwilli-

gerswerk. Met het spitsuur van het leven net achter de

rug voor velen een ongekende luxe, in de praktijk

soms ook een ongekend gevoel van leegte. 

Inmiddels zijn ouderen zelf niet meer de enigen die

zich met de invulling ervan bezighouden. Nu de eerste

jaargangen van de omvangrijke babyboomgeneratie

de actieve ouderdom bereiken, lijkt de maatschappe-

lijke impact van de demografische vergrijzing pas

goed door te dringen. De maatschappelijke luwte

wordt in hoog tempo  ingevuld met nieuwe verwach-

tingen. Door de overheid, de arbeidsmarkt, de organi-

saties die draaien op vrijwillige inzet, maar ook door

het eigen primaire netwerk. De neerslag is te vinden

in een hoog oplaaiend vergrijzingsdiscours, waarin bij-

dragen vanuit uiteenlopend perspectief over elkaar

heen buitelen. De toonzetting varieert van doemden-

ken over oplopende ‘grijze druk’ tot optimisme over

de zilveren kracht van een vitale, goed opgeleide en

welvarende generatie senioren.  

In dit artikel doen we een poging om, toegespitst op de

invalshoek van de vrijwillige inzet1, de recente ont-

wikkelingen in het vergrijzingsdiscours in kaart te

brengen. Hoofdbestanddeel bestaat uit het verzame-

len van de feiten. Deze worden geconfronteerd met

beleidsvoornemens en opinies. De feiten baseren we

op landelijke onderzoeken, uitgekomen vanaf 2004,

geïllustreerd met enkele lokale en provinciale studies.

Het beleid bestuderen we vanuit teksten van de lande-

lijke overheid en adviesorganen. De opiniërende tek-

sten zijn afkomstig uit een veelheid van bronnen en

zijn vaak een reactie op voorgenomen overheidsbe-

leid. 

Dezelfde driedeling in feiten, beleid en opinie is terug

te vinden in de opbouw van dit artikel. In het eerste

deel schetsen we een beeld van de huidige participatie

van senioren, zowel in algemene zin als toegespitst op

vrijwillige inzet. In het tweede deel kijken we naar het

overheidsbeleid, uitgewerkt in beleid op lange en kor-

tere termijn. De opiniërende teksten worden in het

derde deel samengevat vanuit drie invalshoeken, van-

uit het perspectief van ouderdom als levensfase, van-

uit de optiek van het vrijwilligerswerk en van de

gehanteerde marketingstrategie. 

Huidige participatie

Het algemene beeld

Een brede schets van de activiteiten waarmee senio-

ren zich bezighouden, ontlenen we aan de Rapportage

ouderen 2006 van het SCP (de Boer red., 2006). De

geciteerde cijfers zijn - tenzij anders aangegeven -

gebaseerd op het Tijdsbestedingonderzoek (SCP/TBO)

2000. 

Ina Wilbrink
Jel Engelen

Vrijwillige inzet in het licht van de vergrijzing

Senioren uit de luwte

4

1 We hanteren een brede definitie van vrijwillige inzet, namelijk alles wat senioren in georganiseerd en ongeorganiseerd verband (met en zonder
vergoeding) verrichten aan vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven. Mantelzorg rekenen we hier niét bij.
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Betaalde arbeid

In de Rapportage ouderen 2006 zijn de eerste effecten

zichtbaar van het minder toegankelijk worden van

verschillende exitroutes uit de betaalde arbeid (VUT,

WW en WAO): het aandeel werkende mannen onder

de 55 tot 64-jarigen steeg van 40 procent in 1992 naar

52 procent in 2005, het aandeel betaald werkende

vrouwen van 11 naar 27 procent. De leeftijd waarop

de gemiddelde mannelijke werknemer het arbeidspro-

ces verlaat, steeg daardoor in tien jaar van 60 naar 61 à

62 jaar (2004). Een langere betrokkenheid bij het

betaalde arbeidsproces spreekt ook uit de groei van

het ‘grijs ondernemerschap’. Volgens cijfers van de

Kamer van Koophandel steeg het aandeel van de seni-

orstarters (50+) onder de ondernemers van 9,9 pro-

cent in 2002 naar 13 procent in 2004. Overigens wordt

daarbij aangetekend dat het ondernemerschap voor

een deel van de senioren geen vrije keuze is, maar

wordt ingegeven door de leeftijdsdiscriminatie op de

arbeidsmarkt (Huijsmans, 2006).

Meer vrije uren

Met het aanbreken van het 65ste levensjaar is de

betaalde arbeidsloopbaan voor nagenoeg alle ouderen

ten einde. Met als resultaat een forse stijging van het

gemiddeld aantal ‘vrij besteedbare uren’; 65-plussers

beschikten in 2000 over 58,7 vrije uren per week, 16

uur meer dan de nog volop werkzame leeftijdsgroep

van 35-54 jaar en nog altijd 8 uur meer dan de groep

van 55 tot 64 jaar. Opmerkelijk is dat mannen weke-

lijks gemiddeld bijna 10 uur méér vrije tijd hebben

dan vrouwen. Mannen nemen na hun pensionering

weliswaar meer huishoudelijke taken op zich, maar

blijven daarin toch ver achter bij vrouwen. Beide sek-

sen besteden de toegenomen vrije tijd vooral aan

mediagebruik, sociale contacten en hobby’s. Toch her-

kennen de meeste ouderen zich niet in het stereotype

beeld van het ‘Zwitserlevengevoel’. Ze zien zichzelf

eerder als autonome, ondernemende burgers die

bewust een eigen invulling geven aan een nieuwe

levensfase (Penninx, 2005). 

Informele zorg

Tot die eigen invulling hoort voor velen ook het bie-

den van informele zorg en het passen op de kleinkin-

deren. Bijna 50 procent van de kinderen krijgt oppas-

hulp van de (schoon)ouders bij de opvang van klein-

kinderen; in 12 procent van die gezinnen is de opvang

dagelijks, bij 61 procent minstens wekelijks. In 2000

besteedden de betreffende grootouders hieraan

gemiddeld 5,6 uur per week, twee keer zoveel als in

1980. Nog intensiever is de grootouderinzet als beide

partners substantieel werken. In 70 procent van deze

gezinnen passen grootouders op, een op de vier groot-

ouders vervult er ook huishoudelijke taken. Groot-

ouders zijn daarmee niet alleen in omvang de belang-

rijkste leveranciers van kinderopvang, voor veel

ouderparen is het inschakelen van de eigen ouders

bovendien een bewuste keuze. 

Ouderen zijn daarnaast actieve mantelzorgers. Op

jaarbasis biedt zo’n 40 procent van de vijftigplussers

zorg aan iemand binnen het eigen netwerk. Dit cijfer

komt zowel uit landelijk onderzoek (Breedveld, 2004),

als uit een onderzoek onder Brabantse ouderen (Bosch

en Smets, 2005). Van ‘zware’ mantelzorg is sprake als

de zorg langer dan 3 maanden meer dan 8 uur per

week vergt. In 2004 verleende 10 procent van de

Brabantse ouderen - vaker vrouwen - dergelijke zorg. 

Veranderingen in levensloop

Hoe vitaal deze levensfase vaak ook inzet, langzamer-

hand nemen de chronische aandoeningen toe. Van de

55 tot 64-jarigen heeft ruim een derde langdurig licha-

melijke beperkingen, bij de 75 tot 84-jarigen ruim drie

kwart, boven de 85 jaar heeft nagenoeg iedereen

ermee te maken (Struijs, 2006). Doorgaans zorgt dat

voor een vermindering in de deelname aan het maat-

schappelijke leven, vooral als het aandoeningen zijn

die de mobiliteit beperken (Hoeymans e.a., 2005). 

Meer inzicht in de samenhang tussen lichamelijke

beperkingen en andere veranderingen in de levens-

loop geven de uitkomsten van het LASA-onderzoek

naar longitudinale veranderingen onder 58-88-jarige

Amsterdammers (Broese van Groenou e.a., 2006). De

onderzoeksgroep kreeg in zes jaar tijd te maken met

gemiddeld 1,15 belangrijke veranderingen. Een kwart

beleefde twee ‘transities’, vaak een combinatie van

gezondheidsklachten en verhuizing, 8 procent maakte

drie transities mee, vaak gezondheidsproblemen plus

partnerverlies plus verhuizing. 

Vanaf het 75ste levensjaar zien we dan ook bij vele oude-

ren een beperktere actieradius. Niet alleen in fysieke,

maar ook in sociale zin. De omvang van het sociale net-

werk wordt kleiner, men geeft minder emotionele en

praktische steun aan anderen en ook de deelname aan

vrijwilligerswerk en recreatieve activiteiten nemen af. 

Senioren uit de luwte
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Deelname aan vrijwillige inzet 

Dat senioren bovenproportioneel participeren in vrij-

willigerswerk werd al in 2002 aangetoond door Knulst

en Van Eijck. Uit hun secundaire analyse van gege-

vens uit het Tijdsbestedingsonderzoek 2000, bleek dat

55-plussers ongeveer 47 procent van de vrijwilligers-

uren voor hun rekening namen, terwijl zij op dat

moment 23 procent van de bevolking uitmaakten. Het

beeld van de steeds actievere seniorvrijwilliger is

sindsdien herbevestigd door het CBS (Otten, 2005) dat

het percentage vrijwilligers onder de 65-plussers in de

periode van 1997 tot 2004 zag stijgen van 27 naar 35

procent. Een opmerkelijke stijging in het licht van de

dalende deelname van personen tussen de 25 en 64

jaar in dezelfde periode. 

Inmiddels zijn ook de eerste cijfers van het TBO 2005

beschikbaar. De tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk

van de 65-plussers, sinds 1975 gestegen van 1,1 naar

2,0 uur per week in 2000, daalde in 2005 naar 1,8 uur

per week. Daartegenover staat een groei van het vrij-

willigersbestand in deze leeftijdsgroep van 27 naar 32

procent. Ook onder de ouderen wordt de komst merk-

baar van ‘de nieuwe vrijwilliger’, die vaak minder

intensief participeert. Het door Knulst en Van Eijck al

gesignaleerde uitblijven van een ‘aflossing van de

wacht’, zou door deze trend verder versterkt kunnen

worden.  

De deelname aan vrijwilligerswerk wordt vooral beïn-

vloed door de factoren kerkelijke binding en oplei-

dingsniveau. Van de hoger opgeleide ouderen met een

kerkelijke binding is 60 procent actief, tegenover 34

procent van de totale vijftigplusgroep (Breedveld e.a.,

2004). 

Setting en duur

Oudere vrijwilligers zijn vooral sterk vertegenwoor-

digd in kerkelijke en levensbeschouwelijke organisa-

ties, in sportverenigingen en in de zorgsector. Vaak als

voorzetting van een al eerder ingezette vrijwilligers-

loopbaan. In het LASA-onderzoek was in 1995 44 pro-

cent van de onderzoeksgroep actief in een vrijwilli-

gersorganisatie, het merendeel (58 procent) was dat na

zes jaar nog. Van stoppen is vooral sprake bij de oude-

re ouderen. Hetzelfde beeld tonen de Brabantse seni-

orvrijwilligers, driekwart deed het vrijwilligerswerk al

langer dan vijf jaar, de meesten meerdere keren per

week (Bosch en Smets, 2005). 

Naast de ‘levenslange vrijwilligers’, is er een groeien-

de groep ‘uitstelvrijwilligers’. Tijdens hun werkzame

leven kwamen ze aan vrijwilligerswerk niet toe, maar

bij het afscheid van de betaalde arbeid worden ze als-

nog actief. In het LASA-onderzoek betrof dit ongeveer

20 procent van de niet-actieven. Ook hier speelt oplei-

dingsniveau een belangrijke rol; van de hoger opgelei-

den werd 29 procent actief tegenover 14 procent van

de lager opgeleiden. De meeste nieuwkomers begon-

nen met vrijwilligerswerk in het eerste jaar na het

afscheid van de arbeidsmarkt. 

Niet-deelnemers

Enkele onderzoeken geven ook zicht op de groep die

niet deelneemt aan vrijwillige inzet en het potentieel

dat hieronder schuilt. Van de Rotterdamse ouderen is

dat ongeveer een kwart van de niet-actieven; 14 pro-

cent wil wel (vooral jongere ouderen), 10 procent is

eventueel bereid. Voor driekwart van de niet-actieven

is het niet deelnemen een bewuste keuze; tijdgebrek

en een slechte gezondheid zijn hun belangrijkste

belemmeringen (Matthijsen, 2005). 

Onder de Brabantse ouderen is het potentieel veel gro-

ter. Bijna de helft van de niet-actieven is eventueel

bereid om vrijwilligerswerk te doen. Die bereidheid

leeft vooral in de leeftijdsgroep tussen de 50 en 64

jaar, het gaat vaker om mannen dan om vrouwen, ze

hebben een hoger opleidings- en inkomensniveau en

ondervinden geen beperkingen door handicap of chro-

nische ziekte (Bosch en Smets, 2005).

Achterliggende waarden 

Niet alleen in het LASA-onderzoek, maar ook in een

sociaal-geografische studie van Van der Meer (2006)

blijken veranderingen in de gezondheidstoestand

betrekkelijk weinig invloed te hebben op de deelname

aan vrijwilligerswerk. Deze vorm van sociale partici-

patie zou dan ook meer te maken hebben met achter-

liggende opvattingen en waarden die via de socialisa-

tie zijn overgedragen, zo concludeert de Rapportage

Ouderen 2006. 

Om zicht te krijgen op die achterliggende waarden,

worden in de literatuur verschillende typologieën

gebruikt. De indeling van ABF-Research (2005) is toe-

gespitst op maatschappelijke participatie. De leefstij-

len van ouderen worden bepaald op basis van twee

dimensies, enerzijds de oriëntatie op de maatschappij

of op het eigen leven en anderzijds het leven volgens

eigen regels of het zich conformeren aan maatschap-
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pelijke regels. Hieruit ontstaan de volgende vier stijlen

- tussen haakjes  het geschatte aandeel op de totale 65-

plus populatie: 

• Mentor (9%): zet zich in voor de maatschappij, voor-

al het culturele leven, maar doet dat wel op zijn

eigen manier.

• Recreant (24%): is gericht op een ontspannen oude

dag in een prettige omgeving. 

• Vrijwilliger (30%): is maatschappelijk georiënteerd

en doet binnen de eigen sociale omgeving veel aan

vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

• Verzorgde (37%): is afhankelijk van sociale voorzie-

ningen; de eigen omgeving en buurt zijn van groot

belang. 

Een verder gedifferentieerde benadering biedt de

typologie van Motivaction (Vergouw e.a., 2006). Op

basis van sociodemografische kenmerken en aange-

hangen waarden (gericht op behouden en bezitten ver-

sus genieten, ontplooien en beleven) worden acht leef-

stijlen of sociale milieus onderscheiden2. Leefstijlen

vormen zich in de ‘formatieve’ jeugdjaren en blijven

door de jaren heen opmerkelijk constant. Mensen die

in dezelfde periode zijn opgegroeid hebben dan ook

vaak een voorkeur voor dezelfde leefstijl(en). Onder

de huidige senioren zijn dat vooral de behoudende

leefstijlen van de traditionele en moderne burgerij. Bij

de babyboomgeneratie is vooral de op zelfontplooiing

en zingeving gerichte postmaterialistische leefstijl

goed vertegenwoordigd. Deze verschillen in waarde-

noriëntaties komen ook tot uiting in de deelname aan

vrijwillige inzet. Waar bijvoorbeeld de traditionele

burger graag dichtbij huis praktische hulp biedt, zoe-

ken postmaterialisten het liever in begeleiding en

coaching. Ook ligt hun belangstelling vaak verder van

huis, bijvoorbeeld bij milieu of mensenrechten.

Kenmerkend voor de babyboomgeneratie als geheel is

bovendien dat ze sterk hecht aan autonomie. 

Totaalbeeld

Het totaalbeeld is met recht dat van een ‘prettig gevul-

de oude dag’. Ouderen hebben weliswaar gemiddeld

meer vrije uren dan jongere leeftijdsgroepen, maar

maken zich op vele manieren nuttig. Juist doordat niet

elk uur is voorgeprogrammeerd vervullen ze daarmee

in de woorden van Schnabel  een ‘unieke stand-by

functie’ voor de leeftijdsgroepen die nog wel in het

spitsuur van het leven verkeren. 

Hoewel ook bij ouderen de rolverdeling tussen man-

nen en vrouwen verandert, blijven vrouwen actiever

in de eigen huishouding en in de informele zorg.

Mannen zijn beter vertegenwoordigd in de meer

geformaliseerde vormen van participatie. Hetzelfde

geldt voor het verschil in deelname tussen autochtone

en allochtone ouderen. Allochtone ouderen zijn vooral

actief in eigen familiekring en binnen informele net-

werken, en participeren minder in formele organisa-

ties.

Beleidsvoornemens van de overheid

De algemene kaders

De overheid streeft naar een herijking van de verzor-

gingsstaat met een andere verhouding tussen overheid

en burgers, de contouren van deze ‘andere overheid’

zijn bij het aantreden van het kabinet Balkenende II

geschetst in de kabinetsvisie (de Graaf, 2003). 

In de nota Ouderenbeleid wordt de relatie overheid en

oudere burger uitgewerkt in het perspectief van de

vergrijzing (VWS, 2005). Die vergrijzing hoeft geen

ramp te zijn, mits we tijdig zijn voorbereid, is de bood-

schap van de nota. Om de nadelige effecten in goede

banen te leiden en te profiteren van de ontwikkeling

dat mensen langer en gezonder leven en langer aan

het arbeidsproces deelnemen, is een beleidskader van

zeven speerpunten vastgesteld: 

• Gezond en fit blijven: activiteiten worden gestimu-

leerd om ouderen zo lang mogelijk vitaal te houden.

• Meedoen in rechten en plichten: ouderen moeten zo

lang mogelijk een actieve bijdrage aan de samenle-

ving kunnen leveren en daaraan volop kunnen deel-

nemen, in rechten maar ook in plichten.

• Voldoende inkomen: ouderen dienen financieel vol-

doende toegerust te zijn om een zelfstandig leven te

blijven leiden, ook als arbeid geen bron van inkom-

sten meer is.

• Geschikte woningen: ouderen moeten kunnen

beschikken over adequate woonvoorzieningen,

afgestemd op hun individuele behoeften en onder-

steund door zorgvoorzieningen op maat.

• Vrij bewegen: ouderen moeten zich vrijelijk en vei-

lig kunnen bewegen in de leefomgeving waarvan zij

deel uitmaken. De toegankelijkheid van vervoer

moet zoveel mogelijk worden verbeterd.

• Zorg verzekerd: ouderen die als gevolg van gezond-

heidsproblemen kwetsbaar worden, moeten verze-

kerd zijn van voldoende en kwalitatief goede zorg.

Senioren uit de luwte

2 Een mentality-test is te vinden op www.motivaction.nl
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• Waardig sterven: versterking van palliatieve zorg

moet ertoe leiden dat ouderen aan het eind van hun

leven waardig kunnen sterven.

Het beleid met betrekking tot vrijwillige inzet is voor-

al uitgewerkt in het tweede speerpunt: meedoen in

rechten en plichten. In de concretisering lijken vooral

de plichten voorop te staan. Gelet op de sterk verbe-

terde gezondheidstoestand van ouderen en hun lange-

re levensverwachting, wordt van ouderen een dien-

overeenkomstig langere productieve bijdrage aan de

samenleving gevraagd, in betaalde arbeid én in vrij-

willigerswerk en mantelzorg. 

Lange-termijnbeleid

Op de langere termijn schetst de nota een nieuwe

levensloop, waarin tot de AOW-leeftijd de nadruk ligt

op beroepsarbeid en zorgtaken. In de periode van vita-

le ouderdom gaat activiteit geleidelijk over in inactivi-

teit. Achterliggende gedachte is dat het recht op een

arbeidsloos AOW-inkomen weliswaar een vorm van

retributie is van de samenleving voor de contributie in

de actieve fase, maar dat dit een voortgaande contri-

butie tijdens de overgangsfase niet uitsluit. 

In de eerste jaren van de overgangsperiode ligt deze

contributie vaker in een combinatie van minder veel-

eisende (deeltijd)arbeid met een pensioen als basisin-

komen. De arbeidsrelatie zal daarom niet meer auto-

matisch eindigen op de pensioendatum. In de loop

van de overgangsfase verschuift het accent voor de bij-

drage aan de samenleving geleidelijk naar vrijwilli-

gerswerk en informele zorg. 

Korte termijn

In het licht van deze agenda voor de langere termijn is

het beleid op de kortere termijn gericht op verhogen

van de arbeidsparticipatie, ook na 65 jaar en het 

stimuleren van vrijwilligerswerk en mantelzorg. De

volgende middelen worden daarbij ingezet:

• Onderzoek naar de mogelijkheden om aan uitkerin-

gen de voorwaarde te verbinden van deelname aan

betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Eerste aanzetten zijn bijvoorbeeld de vrijstelling van

sollicitatieplicht voor oudere vrijwilligers en man-

telzorgers of een prepensioenregeling waarbij men-

sen zich verbinden tot hun pensioen voor 40 pro-

cent van de vroegere arbeidstijd vrijwilligerswerk te

doen (VNG, 2005).

• Een duidelijk appel om vrijwilligerswerk te gaan

doen aan iedereen die stopt met betaald werk. De

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft

gemeenten hierin een belangrijke rol. 

• Zorgen dat vrijwilligersorganisaties ouderen een

omgeving bieden die uitnodigt tot meedoen. Ook

hiervoor biedt de Wmo gemeenten een kader.

• Drempels wegnemen voor de maatschappelijke par-

ticipatie van laagopgeleide ouderen door het aanbie-

den van cursussen en trainingen. 

• Verbetering van de voorlichting over de mogelijkhe-

den van vrijwillige inzet, doorbreken van beeldvor-

ming over oudere vrijwilligers en ontwikkeling van

methodieken voor het vinden en vasthouden van

(oudere) vrijwilligers. 

• Ondersteunen en verspreiden van kansrijke lokale

initiatieven die een voorbeeldfunctie kunnen ver-

vullen.

Opinies

In de directe en indirecte reacties die het overheidsbe-

leid oproept, kunnen we drie invalshoeken onder-

scheiden: de ouderdom als levensfase, het vrijwilli-

gerswerk en ten slotte de ingezette marketingstrategie. 

Ouderdom als levensfase

Ofschoon de overheid een breed ouderenbeleid enta-

meert, wordt dit in de concrete uitwerking in feite ver-

smald tot gezondheidsbeleid, zo luidt de kritiek van

hoogleraar Sociale gerontologie Ruud Kempen (2004);

de samenhang met terreinen  als mobiliteit, vrijetijds-

besteding en betaalde arbeid blijft ten onrechte buiten

beschouwing. Ook het autonomiebegrip wordt teveel

versmald; autonomie is niet alleen onafhankelijkheid

van voorzieningen, het is vooral de mogelijkheid zelf

het eigen leven in te richten. Zijn visie sluit aan bij de

opvattingen van de Nederlandse bevolking (Demos,

2005) en ook bij wat ouderen zelf als belangrijkste

wens aangeven (Penninx, 2004). Toegespitst op maat-

schappelijke participatie willen zij vooral zelf  bepalen

wanneer ze stoppen met betaald werken. Nu hebben

velen het gevoel dat ze speelbal van de economie zijn:

eerst vrijwillig/verplicht in de VUT vanwege de jeugd-

werkloosheid, straks verplicht doorwerken. 

Bij de vrijheid het eigen leven in te richten hoort uit-

eindelijk ook de vrijheid zich enigszins terug te trek-

ken uit de maatschappij, participatie mag geen opge-

legde plicht worden. Ouderen moeten zelf de keus
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hebben om volop mee te doen of geleidelijk afstand te

nemen (Bosch en Smets, 2005).

De Lange (2005) plaatst vanuit ethisch perspectief kri-

tische kanttekeningen bij de uitgangspunten van de

nota: rechtvaardigheid, individuele verantwoordelijk-

heid en solidariteit. Door het primaat te leggen bij de

individuele verantwoordelijkheid, wordt dit laatste

uitgangspunt ingeperkt tot een absoluut minimum.

Om sociale cohesie te scheppen zijn bredere vormen

van solidariteit noodzakelijk. Een verdere onderbou-

wing schetst De Lange in de ethiek van ‘het goede

ouder worden’ (2005). Tegenover “het activisme van

de moderne burger die als een manager zijn leven

runt” stelt hij vijf morele dimensies voor een goed

ouder wordend leven. Ook hier vormt het voldoen aan

natuurlijke behoeften de basis. Gezondheid is een

groot goed, maar het is slechts het vertrekpunt.

Andere dimensies zijn: een gewaardeerd lid zijn van

de gemeenschap, leven volgens morele overtuigingen

en het leven betekenis geven - de zingeving. De vijfde

dimensie is de uitdaging de vier voorafgaande te inte-

greren in een redelijk evenwicht.  

Ook Penninx (2006) signaleert dat de nadruk op de

eigen verantwoordelijkheid de solidariteit tussen de

generaties onder druk zet. In het maatschappelijke

debat ligt de nadruk teveel op Haagse macro-economi-

sche discussies, in het sociaal- wetenschappelijk

onderzoek teveel op de zorg. Een nieuwe kijk op

ouder worden moet de alledaagse solidariteit terug-

brengen op het microniveau van de primaire leefver-

banden en het mesoniveau van organisaties. De

moderne burger wil nog steeds ergens bij horen, het

zijn alleen niet meer de clubs van vroeger, maar nieu-

we, lichtere gemeenschappen.  

Een meer praktische overweging vanuit de invalshoek

ouderenbeleid is de twijfel over de haalbaarheid van

een opeenstapeling van ‘plichten’ voor de oudere bur-

ger. Naar het effect op vrijwilligerswerk liet het kabi-

net zelf al onderzoek doen door de RMO (Breedveld

e.a., 2004). Daarbij bleek dat vergroten van het per-

centage werkenden onder de 50 tot 69-jarigen tot 62

procent zou leiden tot een daling van hun vrijwillige

inzet van 3,2 naar 2,8 uur per week; een daling van 12

procent. Een verdere stijging tot 90 procent werken-

den in deze leeftijdscategorie zou leiden tot een daling

naar 2,3 uur per week (29 procent). Hierbij is dan nog

niet gekeken naar de effecten op de informele zorg. De

onderzoekers pleitten daarom voor de ontwikkeling

van een geïntegreerd meetinstrument dat de effecten

meet voor vrijwillige inzet én informele zorg. 

Vrijwilligerswerk

Een tweede optiek is die van het vrijwilligerswerk.

Een overheid die zo sterk de nadruk legt op de instru-

mentele kant van vrijwillige inzet en de burgers

indringend aanspreekt op hun prestaties, kan daarmee

in haar eigen zwaard vallen. Vrijwilligerswerk verliest

zo aan intrinsieke waarde en daarmee aan aantrekke-

lijkheid. Ook klinkt zorg over de eenzijdige fixatie op

vrijwilligerswerk in de sector zorg- en hulpverlening

(Vereniging NOV, 2006). De volle breedte van vrijwilli-

ge inzet moet in beeld blijven. Zowel in de zin van de

maatschappelijke bijdrage die seniorvrijwilligers ook

buiten de zorgsector leveren, als in de betekenis die

dit heeft voor ouderen zelf. 

Daarnaast wordt de onoverzichtelijkheid van het

brede terrein van de vrijwillige inzet gesignaleerd

(Penninx, 2004). Een samenhangende lokale onder-

steuningsstructuur kan de toegankelijkheid voor oude-

ren verbeteren. Goede voorbeelden zijn de seniorcon-

sulenten van de FNV en de Duitse Seniorenburos of

de Engelse RSVP’s die senioren ondersteunen bij het

realiseren van eigen sociale initiatieven. Ook het SER-

advies (2004) over ouderenbeleid pleit hiervoor.

Om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe toetreders moe-

ten er bovendien meer ‘arrangementen op maat’

beschikbaar zijn. Flexibeler inpasbaar in praktische

zin, maar vooral ook beter aansluitend bij persoonlijke

motieven en vaardigheden. Om effectiever te inspelen

op individuele motieven, vooral op die van de onder-

nemende babyboomgeneratie, moeten organisaties

minder hiërarchisch werken en meer ruimte bieden

voor eigen initiatief en ondernemerschap. Voor orga-

nisaties kan dat wel een spanningsveld oproepen;

enerzijds met de druk om zich verder te professionali-

seren, anderzijds met de meer gezagsgetrouwe ‘zitten-

de’ vrijwilligers (Meijs, 2005). 

Marketingstrategie

Tot slot gaan verschillende bijdragen aan het vergrij-

zingsdiscours in op de door de overheid ingezette mar-

ketingstrategie. In de uitwerking van het speerpunt

‘meedoen in rechten en plichten’, wordt de seniorbur-

ger uiteindelijk vooral aangesproken op zijn plichten.

Hoe effectief is dat als het erom gaat het verborgen

potentieel onder ouderen te mobiliseren?

Senioren uit de luwte
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Verschillende auteurs signaleren dat de beleidsdoelen

van de overheid niet aansluiten bij persoonlijke motie-

ven van ouderen (Bosch en Smets, 2006) (Meijs, 2005)

(Knegtel e.a., 2004). Dat geldt zeker voor het groeien-

de segment van hoger opgeleide, zelfredzame burgers.

Wie hen wil bereiken moet het niet zoeken in onder-

steunen en bijscholen, maar in verleiden en uitdagen. 

Nieuwe aanknopingspunten daarvoor biedt de vijftig-

plusmarketing (Sikkel en Keehnen, 2006). Een zeer

krachtig motief waarop ouderen aanspreekbaar zijn, is

te vinden in wat de ontwikkelingspsycholoog Erikson

‘generativiteit’ noemde; Sikkel en Keehnen spreken

simpelweg van ‘grootouderinstinct’. De mens is de

enige diersoort waar grootouders, vooral grootmoe-

ders, een belangrijke functie vervullen voor de

instandhouding van de soort. In de universele behoef-

te van grootouders om hun nazaten goed achter te

laten, ligt voor veel hedendaagse ouderen nog steeds

de essentie van de ‘gouden jaren’. Intergenerationele

projecten spelen hier al succesvol op in (Penninx

2006), maar het motief kan volgens Sikkel en Keehnen

veel breder worden ingezet om het potentieel van

ouderen te mobiliseren. Generaties worden dan niet

tegen langer tegen elkaar uitgespeeld, maar nauwer

aan elkaar verbonden. Vanuit dit basismotief kan de

marketingstrategie verder worden gedifferentieerd

naar ouderen van verschillende generaties en uit ver-

schillende sociale milieus. Waardentypologieën zoals

die van bureau Motivaction bieden daarvoor veel aan-

knopingspunten (Vergouw, 2006). Elke generatie leef-

tijdsgroep en elk sociaal milieu is op een andere

manier aanspreekbaar voor maatschappelijke partici-

patie. 

Conclusies en aanbevelingen

Senioren zijn definitief uit de maatschappelijke luwte

gekomen, zo blijkt uit deze literatuurverkenning. Er is

een levendig discours gaande over hun maatschappe-

lijke participatie, waarin bijdragen vanuit vele per-

spectieven over elkaar heen buitelen. We schetsen in

vogelvlucht het totaalbeeld, focussen vervolgens op de

deelname aan vrijwillige inzet en eindigen met enkele

aanbevelingen voor nader onderzoek. 

Het totaalbeeld

Wanneer we alle vormen van maatschappelijke parti-

cipatie bij elkaar nemen - de deelname aan betaalde

arbeid, informele zorg, kinderopvang en vrijwillige

inzet -, leiden veel ouderen een ‘prettig gevulde oude

dag’. Als het aan de overheid ligt, raakt die dag in de

komende jaren gevuld met langer betaald doorwer-

ken, met intensievere informele zorg en met een groei-

end aandeel in het vrijwilligerswerk. In het discours

worden daarbij een aantal vraagtekens gezet. Ten eer-

ste  bij de praktische haalbaarheid van deze cumulatie

van verwachtingen en de voorwaarden die daarvoor

noodzakelijk zijn. Zeker als we kijken naar het beleid

op langere termijn, rijst de vraag of het spitsuur van

het leven zo niet erg ver wordt opgerekt. Een andere

vraag is of de samenleving wel klaar is voor de nieuwe

rollen van ouderen. Maatschappelijke participatie

hangt niet alleen af van de bereidheid van ouderen,

maar ook van voorwaarden zoals een veilige woonom-

geving, goede vervoersvoorzieningen en (arbeids)orga-

nisaties die rekening houden met medewerkers van

verschillende leeftijden. Al deze zaken worden in het

overheidsbeleid wel verwoord, maar nog lang niet in

concrete plannen van aanpak uitgewerkt. 

Daarnaast zijn er de meer principiële vragen. Is het

maatschappelijk gezien wel verstandig om de laatste

groep die nog enigszins in de luwte leefde nu ook hele-

maal in de planning op te nemen? Gaat daarmee niet

een unieke maatschappelijke stand-by functie verlo-

ren? Vraag is bovendien of ouderen hiermee nog wel

voldoende ruimte krijgen om toe te komen aan de

essentie van ‘het goede ouder worden’. 

Deelname aan vrijwillige inzet

Op het terrein van de vrijwillige inzet is er de zorg

over de instrumentele benadering van vrijwillige

inzet, die afbreuk doet aan de intrinsieke waarde

ervan. In meer praktische zin is er de serieuze vraag of

de cumulatie van nieuwe taken niet ten koste gaat van

de vrijwillige inzet. Als ouderen op de arbeidsmarkt

langer door moeten werken en meer mantelzorg moe-

ten bieden, is vrijwillige inzet de post waarop het

makkelijkst kan worden bezuinigd. 

Deze zorgen staan haaks op het optimisme waarmee

wordt gekeken naar het verborgen vrijwilligerspoten-

tieel onder ouderen. De schattingen erover variëren

van de helft tot een kwart van de niet-actieven. Ook

als we kijken naar het tijdsbudget van de doelgroep

lijkt er nog best ruimte; vrijwillige inzet heeft daarin

immers een betrekkelijk bescheiden plaats. Hier lijkt

dus nog een wereld te winnen! Terreinwinst valt onge-

twijfeld te boeken door gerichter uitnodigen van oude-
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ren, meer ‘arrangementen op maat’ en een betere toe-

gankelijkheid door middel van een samenhangende

ondersteuningsstructuur. Zeker als die ondersteuning

meer wordt gedifferentieerd - naast bijscholing voor

ouderen uit achterstandsgroepen ook nieuwe uitda-

gingen voor welvarende hoger opgeleiden -  en gerich-

ter inspeelt op de belangrijke transities die ouderen

beleven. Vrijwillige inzet kán bij elke transitie nieuwe

uitdagingen en betekenisvolle rollen bieden. 

Om ouderen daarmee ook echt te bereiken, zal het

appél moeten aansluiten bij achterliggende waarden

en motieven. Dat is van extra belang met het oog op de

voortgaande ontkerkelijking, waardoor de rekrutering

van ouderen minder vaak via kerkelijke verbanden zal

lopen. Het universele ‘grootouderinstinct’ biedt hier-

voor een krachtige basis, aanknopingspunten voor

verdere ‘fine-tuning’ zijn onder meer te vinden in de

inzichten over generatie- en leefstijlverschillen. 

Het is overigens wel de vraag of het huidige vrijwilli-

gersbestand hierop zit te wachten. Hoe groter de gene-

ratie- en leefstijlverschillen, hoe hoger de interne

spanningen kunnen oplopen. Een deel van de nieuwe

ouderen zal het dan ook eerder zoeken in zelf opgezet-

te, lossere initiatieven dan binnen bestaande organisa-

tiekaders. Dit geldt zeker ook voor de in omvang toe-

nemende groep ouderen van allochtone herkomst. 

Onderzoeksvragen

Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn van krachten en

tegenkrachten is onzeker. Vast staat in elk geval dat er

een stevige inzet nodig zal zijn om terreinwinst te boe-

ken. Die inzet is zeker ook nodig op het gebied van

onderzoek naar de maatschappelijke participatie van

ouderen. In de beschikbare cijfers over deelname aan

vrijwilligerswerk wordt de 65-plusgroep vaak niet ver-

der uitgesplitst, over leeftijdsopbouw van sectoren of

organisaties zijn hoogstens globale gegevens beschik-

baar en naar motieven van oudere vrijwilligers is geen

systematisch onderzoek gedaan. Mogelijk wreekt zich

hier het feit dat de vrijwillige sector tot voor kort een-

zijdig op ‘verjonging’ was gericht en vergrijzing vooral

als een spookbeeld zag. 

Bezien vanuit het vergrijzingsdiscours is er vooral

meer zicht nodig op de onderlinge samenhang tussen

de verschillende soorten maatschappelijke participa-

tie. Het door de RMO bepleite integrale meetinstru-

ment voor sociale participatie kan daarbij goede dien-

sten bewijzen. Belangrijk is om hierin ook het ‘stand-

by’ aspect te betrekken. 

Toegespitst op de vrijwillige inzet ontbreekt het aan

deugdelijk cijfermateriaal, maar vooral aan inzicht in

de motieven van ouderen en in de dynamiek van hun

vrijwilligerscarrières. De in het ‘programma &JOY’

gehanteerde narratieve methode en het motivatiemo-

del (Bridges-Karr, 2005) lijken voor de seniordoelgroep

goed toepasbaar. Belangrijke vraag daarbij is hoe

ouderen zelf de transitie van derde naar vierde levens-

fase rond het 75ste levensjaar beleven. Waarom stop-

pen velen in deze periode? Is dat een eigen keuze, een

door de buitenwereld opgelegde norm of het ontbre-

ken van ‘passende arrangementen’ voor oudere senio-

ren? 

Tot slot

Het vergrijzingsdiscours is voorlopig nog niet ten

einde. Dit overzicht laat zien dat de aandacht daarbij

verschuift van vergrijzing als spookbeeld naar vergrij-

zing als kans voor de samenleving en voor de senior.

Een heel interessante invalshoek bieden ons inziens

de bijdragen die deze levensfase zien als een fase met

een eigenstandig karakter. De vijf dimensies van ‘het

goede ouder worden’ kunnen hierbij een belangrijk

ijkpunt vormen. Het vinden van een balans tussen

verschillende dimensies van een ouder wordend

leven, biedt alle kansen om hieraan verdieping te

geven. Zowel aan de participatie van ouderen als aan

de activiteiten en projecten waaraan zij een bijdrage

leveren. Senioren zelf, maar ook de verschillende par-

tijen in de samenleving, moeten nog leren hierop te

anticiperen. 

Senioren uit de luwte
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