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1 Deel I: Instructie Train de trainer Grip op vergrijzing  

Dit is de instructie voor adviseurs en trainers van steunpunten vrijwilligerswerk die willen 

werken met Grip op vergrijzing. Met deze instructie zijn zij in staat om een dag of een workshop 

te organiseren voor vrijwilligersorganisaties die hun vrijwilligersbestand willen verjongen. Deze 

training is gebaseerd op de brochure Grip op vergrijzing. Deze gebruikt de generatietheorie van 

H.A. Becker en het marketingmodel van Motivaction. Zij sluiten aan bij de leefwereld van 

verschillende generaties. Als een organisatie vrijwilligers wil werven uit andere 

generatiegroepen, is het voor ‘zittende’ vrijwilligers van belang een inschatting te maken van de 

leefwereld en de motieven van die generaties.  

 

Trainers 

Trainers kunnen deze instructie aanpassen aan hun situatie onder vermelding van MOVISIE, als 

producent van Grip op vergrijzing.  

 

Als trainer heb je de volgende vaardigheden en kennis nodig: 

• Basiskennis senioren  

• Basiskennis vrijwilligersorganisaties 

• Basiskennis trainersvaardigheden 

 

Samen met een co-trainer 

Het kan handig zijn om de dag of workshop samen met een co-trainer te geven, zeker als er meer dan 

12 deelnemers zijn.  

 

Duur en locatie 

De dag bestaat uit 2 dagdelen, deze kunnen op één dag of in 2 losse dagdelen gegeven worden. De 

workshop kan variëren tussen 1,5 en 2,5 uur. In de draaiboeken (zie bijlagen) staan tijdsindicaties.  

 

Gebruik een ruimte waar een plenaire presentatie gegeven kan worden. Afhankelijk van de 

werkvormen, is een extra ruimte om in kleine groepen uiteen te gaan wenselijk. 

 

Materialen 

Voor deze module hebben zowel de trainer als de cursist materialen nodig. De trainer verzorgt alle 

materialen. Deze instructie bevat bijlagen waarin alle oefeningen zijn opgenomen. 

 

Wat heeft de trainer nodig? 

• Powerpointpresentatie 

• Eventueel powerpointpresentatie met notitiepagina’s 

• Laptop & beamer 

• Scherm 

• Naambordjes/badges/stickers 

• Overzicht met deelnemers 

• Evaluatieformulier (van eigen organisatie) 

 

Wat heeft de cursist nodig?  

• Hand-outs, eventueel ingebonden  

• Schrijfmateriaal 
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Uitvoering 

Een paar handige tips voor een geslaagde dag of workshop: 

• Als het om een lange bijeenkomst is, is een ontvangst met lunch uitnodigend. 

• Kleed de locatie aan, het werkt stimulerend als een ruimte er fris en ‘anders’ uitziet.  

• Zorg voor een interactief karakter van de presentatie. Powerpoint heeft het gevaar in zich dat 

het eenrichtingsverkeer wordt. Pas hiervoor op en ga ook vooral uit van de kennis die de groep 

heeft, vraag hiernaar. 

• Mocht je niet 2,5 tot 3 uur tot je beschikking hebben, dan kun je een deel van de presentatie 

weglaten. 

• Het belangrijkste deel is het oefengedeelte. Idealiter vertrekken de deelnemers met nieuwe 

inzichten door het werken met de instrumenten. Zorg dat je het ‘doorvragen’ goed onder de 

knie hebt. 

• Het invullen van het actieplan kun je uitgebreid doen, maar ook plenair met het invullen van 

één verbeterpunt voordat je afsluit. Zorg er in elk geval voor dat de deelnemers hun nieuwe 

inzichten met elkaar delen.  

• Zorg dat je de tijd neemt voor de afsluiting en met elkaar afspreekt hoe de deelnemers het 

geleerde (en wat ze ervaren hebben) daadwerkelijk gaan gebruiken. 

 

 
 

Na afloop: evaluatie en nazorg 

Wij raden je aan het evaluatie- en nazorgtraject goed op te zetten. Het is de bedoeling dat de dag niet 

een eenmalige actie is, maar dat deelnemers met het geleerde aan de slag gaan. Intervisie met andere 

deelnemers en een stimulerende organisator, zullen hier zeker aan bijdragen. Een aantal tips: 

• Laat na afloop het evaluatieformulier invullen, zo krijg je zelf zicht op succesfactoren en 

mogelijke verbeterpunten. Je kunt het evaluatieformulier ook digitaal toesturen, maar gedaan is 

gedaan. 

• Geef een lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van de deelnemers mee. 

• Plan eventueel een follow-up meeting voor de deelnemers. 

 

Vragen of contact? 

Grip op vergrijzing is ontwikkeld door MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Deze 

instructie mag naar eigen inzicht worden ingezet, in z’n geheel of in delen mits MOVISIE wordt vermeld 

als bron. 

 

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met Jel Engelen, senior projectleider bij MOVISIE, 

j.engelen@movisie.nl of 030- 789 2200. 

 

Succes en veel plezier! 
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2 De generatietheorie  

In dit hoofdstuk verbinden we twee theorieën met elkaar: de theorie over generaties en de theorie over 

leefstijlmilieus. 

2.1 De generaties 

Wie het over 55-plussers, ouderen of senioren heeft, heeft het in feite over een groep die verschillende 

generaties beslaat. Grondleggers van de generatiesociologie hadden al vroeg in de negentiende eeuw 

aandacht voor de invloeden die leeftijdgenoten door historische omstandigheden gemeenschappelijk 

ondergaan. Vooral de sleutelervaringen, opgedaan in de eerste 15 tot 25 levensjaren, de zogenaamde 

‘formatieve’ periode, hebben een blijvende invloed op onze levenshouding. In Nederland is het 

generatieverschijnsel vooral bestudeerd door Becker (1992, 1997). In de twintigste eeuw onderscheidt 

hij vijf generaties: de vooroorlogse-, de stille,- de protest- of babyboomgeneratie, de verloren- en de 

pragmatische generatie. Inmiddels is hier door andere onderzoekers de internetgeneratie aan 

toegevoegd (Penninx 2004). De huidige vijftigplussers bestrijken in deze indeling gezamenlijk drie 

generaties, de vooroorlogse-, de stille- en de babyboom- of protestgeneratie.  

 

Generatie Geboren Sleutelervaringen Kenmerken 

 

Vooroorlogse 1910 – 1929 Economische crisis,  

tweede wereldoorlog,  

wederopbouw 

Soberheid,  

verzuiling, 

trouw aan orde en gezag 

Stille 1930 – 1945 Tweede wereldoorlog, 

wederopbouw,  

economische boom jaren 

zestig 

Harde werkers; nuchter, 

hekel voor ‘grote woorden’ 

Babyboom- of 

protestgeneratie 

1946 – 1954 Economische voorspoed, 

protestgolf 

(‘Maagdenhuis’), 

ontnuchtering 

Verzet tegen heersende 

orde; vrijheid, zelfontplooiing 

‘Verloren’ 

generatie 

 

1955 – 1970 Opgegroeid in 

welvaartstaat,  

slechte start op 

arbeidsmarkt, 

vertraagd succesvol 

Zelfontplooiing, maar zonder 

overtrokken verwachtingen; 

‘no-nonsense’  

Pragmatische 

generatie 

1970 – 1980 Kinderen van de 

babyboomers, 

ICT, migratie en 

globalisering 

Zakelijk, hard werkend, 

zapgedrag: ‘stijlsurfers’ 

Internetgeneratie 1980 - Economisch optimisme, 

nieuwe technologieën 

Optimistisch, autonoom, 

individualistisch 

 

Het generatieperspectief toont het gemeenschappelijke levensgevoel van tijdgenoten en de rol die dit 

later in hun leven speelt. Dat komt tot uiting in het volgende kader, waarin de werkbeleving van de 

babyboomers vergeleken wordt met die van hun voorgangers. 
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Vooroorlogse en stille generatie Babyboom generatie 

Zekerheid, orde en regelmaat Afwisseling, uitdaging 

Intrinsieke motivatie: zinvol werk, goed 

product 

Meer carrière- en ‘ik’-gericht; deels: zinvol 

werk 

Hoog plichtsbesef en arbeidsethos; ‘doen 

wat de baas zegt’  

Assertief, eigen inbreng in het resultaat; 

‘eigen baas zijn 

Hard werken Hard werken en veel vrije tijd 

Werken bij een bedrijf met ‘reputatie’ Werk dat uitdagingen biedt  

Vroeg met pensioen Doorwerken; ‘tweede carrière’ 

Werk = inkomen + status Werk = inkomen + zelfontplooiing 

 Bron: bureau Motivaction  

 

Vanuit dit voorbeeld wordt duidelijk waarom aansluiting bij de volgende generatie belangrijk is voor het 

voorbestaan van een organisatie. Elke generatie is niet alleen een groep op zich, maar vormt ook een 

brug tussen de vorige en de volgende generatie. Als binnen een organisatie een hele leeftijdsgroep 

uitvalt, wordt het moeilijk alsnog aansluiting te vinden bij de daaropvolgende leeftijdsgroep. 

 

2.2 De generaties nader bekeken 

We concentreren ons op drie generaties van de twintigste eeuw. De volgende paragrafen behandelen 

elk van deze generaties afzonderlijk, hun belangrijkste sleutelervaringen, kenmerken en de betekenis 

die dat kan hebben voor vrijwilligerswerk. De sleutelervaringen en kenmerken zijn gebaseerd op het 

werk van Becker, de implicaties voor het vrijwilligerswerk op basis van gegevens van bureau 

Motivaction en op eigen materiaal van MOVISIE.  

2.2.1 De stille generatie: ‘Nuchtere doeners’ 

Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk 

1930 – 1945 Tweede wereldoorlog, 

wederopbouw, 

welvaart jaren 60/70 

Harde werkers;  

nuchter en 

spaarzaam, angst 

voor ‘grote woorden’ 

Motief: nuttig maar met mate 

Type: uitvoerend en 

coördinerend 

Sector: vakbonden, sport, 

religie 

 

De stille generatie is voor het grootste deel uitgetreden uit het arbeidsproces. Ze zijn door cursussen 

en bijscholing vaak op middenniveau geëindigd. Een deel van de vrouwen is als herintreedster vaak 

actief geweest op de arbeidsmarkt, meestal parttime.  

Het is een groep van nuchtere doeners. Maar het is ook een groep die in vergelijking met hun 

voorgangers meer ontwikkeld is, over meer middelen beschikt, mobieler is en meer gewend is om 

eigen keuzen te maken. Hun jeugd speelde zich af in de tijd van verzuiling. Ondanks de secularisatie 

die daarop volgde, speelt binding aan de ‘nestgeur’ van eigen partij, omroep of vakbond voor de stille 

generatie nog een rol.  

De doelen waar ze zich voor inzetten mogen wel wat verder van huis liggen (nationaal en 

internationaal), maar ‘aaibaarheid’ is een belangrijke factor. Leden van de stille generatie maken 

rationele afwegingen: ze stellen tijd beschikbaar, maar hun ‘commitment’ is niet onbeperkt.  
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2.2.2 De babyboom- of protestgeneratie: ‘de verbeelding aan de macht’ 

Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk 

1946 – 1954 Economische voorspoed, 

protestgolf 

(‘Maagdenhuis’), 

ontnuchtering  

Verzet tegen 

heersende orde, 

vrijheid, 

zelfontplooiing 

Motief: zelfontplooiing, 

nieuwe netwerken 

Type: pionier, coach, 

liefst projectmatig 

Sector: veelzijdig, maar 

bewust gekozen  

 

De babyboomers vormen een grote en eigenzinnige groep. Hedonistischer, sterk gericht op 

zelfontplooiing en het maken van eigen keuzes. Babyboomers gaan nieuwe uitdagingen aan, in hun 

werk, vrije tijd, maar ook in nieuwe relaties. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt hebben mannen en 

vrouwen meer kansen gehad dan voorafgaande generaties. Veel babyboomers zijn nog actief op de 

arbeidsmarkt en zullen daar, gezien de druk op het pre-pensioen, waarschijnlijk langer mee doorgaan 

dan hun voorgangers. De gecombineerde druk van werk- en zorgtaken: zorg voor bejaarde ouders 

en/of oppastaken voor kleinkinderen, kan voor ‘spagaatopa’s’ of ‘sandwichdochters’ soms behoorlijk 

oplopen.  

 

Intussen hebben velen ook de plannen voor een ‘tweede carrière’. Een eigen bedrijfje starten? Een 

huis in Frankrijk (of nog verder weg)? Is er plaats is voor vrijwilligerswerk? Velen lijken zich voorlopig 

vooral niet te willen binden. Toch heeft vrijwilligerswerk deze generatie veel te bieden. Interessante 

ontplooiingsmogelijkheden, en de kans om nieuwe netwerken op te bouwen na een van hun vele 

switches. Wel botst hun voorkeur voor zelfontplooiing, afwisseling en afgeronde projecten makkelijk 

met het hiërarchisch denken en het arbeidsethos van de beide voorafgaande generaties. 

2.2.3 De ‘Verloren’ generatie: ‘individueel, maar no-nonsense’ 

Geboren Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk 

1955-1970 Welvaartstaat, 

slechte start op 

arbeidsmarkt, 

economische ‘boom’ 

jaren 90 

Zelfontplooiing, maar 

zonder overtrokken 

verwachtingen: ‘no-

nonsense’, delen 

werk- en zorgtaken 

  

Motief: primair vanuit het 

doel, ontspanning, 

alternatief voor werk, 

zingeving  

Type: gemakkelijk 

inpasbaar, projectmatig  

Sector: sport en school 

(‘kind gerelateerd’), 

levensbeschouwing 

 

Wie na 1955 werd geboren, groeide op in een periode van toenemende welvaart. Een groot deel van 

deze generatie bereikte een hoger niveau van scholing dan hun ouders. Met de langdurige recessie die 

medio jaren zeventig inzette, stond hun entree op de arbeidsmarkt onder een minder gelukkig 

gesternte. Velen waren langdurig werkloos, anderen zochten hun heil in verlengde opleidingstrajecten, 

switchten naar een meer kansrijke sector of zetten een eigen bedrijf op. Wie uiteindelijk wel betaald 

werk vond, moest zich vaak eindeloos tevreden stellen met werk op projectbasis. Leden van deze 

‘verloren generatie’ kwamen daardoor relatief laat toe aan gezinsvorming en de aankoop van de eerste 

eigen woning. Vanzelfsprekend liet de recessie ook in hun kijk op het leven zijn sporen na. Net als hun 
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voorgangers, de babyboomers, hechten ze grote waarde aan zelfontplooiing en het maken van 

individuele keuzes. Maar ze doen dat meer op een ‘no-nonsense’ manier, zonder overtrokken 

verwachtingen. 

 

In zowel de stille als de babyboom- en de ‘verloren’ generatie zijn ook mensen te vinden van allochtone 

afkomst. De eerste generatie, die in de jaren zestig naar Nederland kwam, is inmiddels 70+ geworden 

en vormt een klein aandeel in de stille generatie. In de babyboom- en de ‘verloren’ generatie gaat het 

om tweede- en derde generatie migranten en om vluchtelingen en asielzoekers. Zij verdienen extra 

aandacht in het vrijwilligerswerk. De eerste generatie migranten zijn naast hun zware arbeidstaak actief 

geweest in eigen organisaties zoals ontmoetingsruimtes, belangenorganisaties en eigen kerkelijke 

verbanden. Vluchtelingen en tweede generatie migranten zijn vaak actief in eigen jeugdorganisaties, in 

ondersteuningsactiviteiten in eigen kring (tolken, huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij studie, 

studentenorganisaties). Migranten herkennen zich niet in de Nederlandse generatietheorie. Voor hen is 

de eigen migratiegeschiedenis veel belangrijker. Wel zijn aanknopingspunten te vinden in de 

combinatie met leefstijl.  

 

 

2.2.4 Uitstapje: Jonge generaties 

In het vrijwilligerswerk wordt vaak een kloof ervaren tussen oudere vrijwilligers en jongeren. Veel 

bestuurders en oudere vrijwilligers hebben het idee dat het moeilijk is om jongeren aan te spreken en 

te motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Jongeren daarentegen zijn wel op zoek naar manieren 

om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ze maken graag deel uit van een groep die interessante 

dingen doet. Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties beter gebruik kunnen maken van de specifieke kracht 
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van jongeren en beter kunnen aansluiten bij hun behoeften? En hoe kunnen ouderen en jongeren 

effectief samenwerken?  

 

Veel vrijwilligersorganisaties worden gedomineerd door ouderen. Vaak lukt het deze organisaties niet 

goed om ook jongeren bij het werk te betrekken. Deels komt dit door heersende vooroordelen over 

jongeren: die zouden moeilijk te motiveren zijn voor het doen van vrijwilligerswerk. En jongeren hebben 

ook vooroordelen over ‘grijze’, saaie vrijwilligersorganisaties. 

2.2.4.1 Verschillen productief inzetten 

Verder zijn er allerlei verschillen tussen jongeren en ouderen, op het gebied van werkstijl, normen & 

waarden en verwachtingen ten aanzien van vrijwilligerswerk. Deze zorgen voor een grote afstand 

tussen jonge en oude generaties vrijwilligers Verschillen hoeven echter niet tot afstand te leiden. Ze 

bieden ook interessante mogelijkheden voor samenwerking. De verschillende talenten en visies van 

jongeren en ouderen vullen elkaar aan. 

2.2.4.2 Kansen zien  

Uit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren toeneemt. Vanwege de 

individualisering en afbrokkelende familierelaties zijn jongeren op zoek naar betekenisvolle relaties, 

naar groepen waarin ze kunnen participeren en waaraan ze eigenwaarde kunnen ontlenen. En dat 

biedt kansen voor vrijwilligersorganisaties die meer jongeren bij hun werk willen betrekken. 

2.2.4.3 Afstand tussen jongeren en ouderen  

De afstand die jongeren en ouderen vaak voelen ten opzichte van elkaar, heeft sterk te maken met 

verschillen en hoe daar tegenaan gekeken wordt. Mensen uit verschillende generaties verschillen 

soms behoorlijk in hun manier van dingen aanpakken of bespreekbaar maken, of in hun visie op de 

organisatie. Dergelijke verschillen kunnen leiden tot terughoudendheid en spanningsvelden, omdat ze 

over en weer wantrouwen en onbegrip veroorzaken. Ook werken ze vaak onzekerheid over de eigen 

aanpak en visie in de hand. 

 

Jongeren willen graag een beetje experimenteren en hebben vaak onbegrip voor de 

beheerscultuur van ouderen: ‘Misschien is het jeugdige overmoed, maar waarom moet 

alles altijd precies duidelijk zijn?’ 

 

Afstand en onbegrip spelen het sterkst wanneer jongeren en ouderen zich niet bewust zijn van 

dergelijke verschillen. Beter gaat het wanneer die verschillen expliciet en productief gemaakt worden! 

Want de ‘oude’ en ‘jonge’ aanpak kunnen elkaar ook aanvullen. 

 

Ouderen hebben de neiging alles te willen controleren. Ze zeggen: ‘Je moet niet zomaar 

iemand voor de leeuwen gooien. Dan stoten jongeren hun neus en dat is niet fijn.’ Terwijl 

jongeren graag ruimte willen en het niet zo erg vinden het wiel zelf uit te vinden. 

 

Afstand wordt overbrugd wanneer jong en oud de verschillen tussen elkaar gaan waarderen. 

Wederzijdse vooroordelen moeten worden afgebroken, vooroordelen die vaak berusten op te veel 

vanuit de eigen belevingswereld naar de ander kijken. Pas door de eigen bril af te zetten en naar het 

verhaal van de ander te luisteren, is een prettige samenwerking mogelijk. 
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Vooroordelen van jongeren Vooroordelen van ouderen 

• Vrijwilligerswerk is saai  

• Ouderen willen niet veranderen 

• Van ouderen mag niets, ze kraken 

dingen af door te zeggen ‘dat 

hebben we al gedaan’ en ‘dat lukt 

toch niet’ 

• Jongeren zijn niet loyaal 

• Jongeren zijn individualistisch en dus 

egoïstisch 

• Jongeren willen alleen maar leuke taken 

en zijn niet in voor vervelende en 

routinematige taken 

• Jongeren zijn verwend ze doen alleen 

maar wat ze leuk vinden 

2.2.4.4 Generaties geen keurslijf 

Generaties zijn geen keurslijf. Alleen de middelste jaargangen - de ‘kerncohorten’ – zijn echte 

representanten van hun generatie. Wie daarvoor of daarna is geboren, is doorgaans meer een 

mengproduct. Bovendien doen zich binnen generaties, naast overeenkomsten ook grote onderlinge 

verschillen voor. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.  
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3 Grip op het sociale milieu (of leefstijl) 

Om de aansluiting tussen de generaties tot stand te brengen, biedt de generatiebril onvoldoende 

houvast. Want binnen de verschillende generaties doen zich naast overeenkomsten ook grote 

onderlinge verschillen voor. Die komen in dit hoofdstuk in beeld met hulp van een tweede bril, die van 

het ‘sociale milieu’.  

De echte eyeopeners ontstaan pas als we aan de generatiebril nog een tweede dimensie toevoegen, 

die van de leefstijl. Leeftijdgenoten vertonen ondanks hun overeenkomsten ook grote onderlinge 

verschillen. Die verschillen hebben in de eerste plaats te maken met verschil in sociale status 

(opleiding, inkomen en beroep), maar ook met verschillen in opvattingen normen en waarden. Is 

iemand vooral gericht op traditionele waarden van behouden en bezitten, of meer op genieten, 

ontplooien en beleven? De leefstijl zegt daarmee ook iets over de motieven om vrijwilligerswerk te 

doen en de voorkeur voor het soort vrijwilligerswerk en de cultuur waarin iemand graag werkt.  

 

Sleutelervaringen die een generatie meemaakt, hebben op verschillende groepen binnen die generatie 

verschillende effecten. Dat heeft in de eerste plaats te maken met verschillen in opleiding, inkomen en 

beroep; de zogenaamde socio-demografische variabelen. Het maakt bijvoorbeeld nog al wat uit of je 

de crisis van de dertiger jaren hebt meegemaakt als oudste dochter van een kinderrijk arbeidersgezin 

of als jongste studerende zoon van een arts. Minstens even belangrijk zijn de verschillen in 

opvattingen, in normen en waarden. Is iemand vooral gericht op de traditionele waarden van behouden 

en bezitten, of meer op genieten, ontplooien en beleven? Opvattingen daarover vormen zich in onze 

jonge jaren en blijven in de rest van het leven doorgaans opmerkelijk constant. Normen en waarden 

komen tot uiting in de doelen die mensen zich stellen in het leven, in hun ‘lifestyle’, de manier waarop 

ze tegen werken en presteren aankijken, maar ook in hun vrijetijdsbesteding en de manier waarop ze 

met familie en relaties omgaan.  

 

Het Mentality-model combineert de socio-demografische- en de waarden-dimensie, en onderscheidt op 

basis daarvan acht zogenaamde ‘sociale milieus’. Naar veranderingen in samenstelling en gedrag van 

deze milieus wordt jaarlijks in verschillende Europese landen onderzoek uitgevoerd, in Nederland door 

Motivaction1.  

 

   

                                                   
1 Een mentality-test is te vinden op www.motivaction.nl.  
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© Mentality

Sociale milieus in Nederland

Hoog

Midden

Laag

Behouden Bezitten Verwennen Ontplooien Beleven

Traditioneel Modern Postmodern

waarden

status

Nederlandse bevolking van 15-80 jaar

9%

22%

13%

10%
10%

18%

8%

10%

Traditionele

Burgerij

Nieuwe

Conservatieven

Moderne burgerij

Opwaarts

Mobielen

Kosmopolieten

Postmoderne

hedonisten

Post-

materialisten

Gemaksgeoriënteerden

 
Het schema hierboven geeft de verdeling van deze milieus over de hele Nederlandse bevolking weer. 

In het midden de ‘moderne burgerij’, gemiddeld wat betreft maatschappelijke positie en gemiddeld in 

opvattingen en leefstijl. Bezit is belangrijk, maar je mag er ook van genieten en het jezelf gemakkelijk 

maken. Linksonder de groep met een meer traditionele leefstijl en behoudende opvattingen. De groep 

daarboven heeft verwante opvattingen, maar een hogere opleiding en meer bestedingsmogelijkheden. 

Rechtsboven de sociale milieus met (post)modernere waardepatronen. Bezit is voor hen geen doel op 

zich, maar een middel voor zelfontplooiing en het opdoen van interessante ervaringen.  

 

Leefstijlen in Nederland 

 

Traditionele burgerij (18%) De moralistische, behoudende en plichtsgetrouwe 

burgerij; vooral te vinden in de vooroorlogse en de 

stille generatie  

Gemaksgeoriënteerden (9%) De impulsieve, passieve en op plezier gerichte 

consument; vooral in de jongere generaties  

Moderne burgerij (22%) 

 

De statusgevoelige burgerij die evenwicht zoekt tussen 

traditie en hedonisme; vanaf de babyboomers 

Nieuwe conservatieven (8%) De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag 

Kosmopolieten (10%) Open en kritische wereldburgers, gericht op 

zelfontplooiing en succes 

Opwaarts mobielen (13%) Gedreven individualisten met een focus op carrière en 

status  

Postmaterialisten (10%) Maatschappijkritische en betrokken; sterk in de 

vooroorlogse, babyboom en verloren generatie 

Postmoderne hedonisten 

(10%) 

Onafhankelijke pioniers van de beleveniscultuur; 

vooral in jongere generaties 

Bron: www.motivaction.nl 
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3.1 Generatie/leefstijlmix 

Verbinden we het generatiemodel aan het leefstijl, dan kunnen we zien welke talenten en tijd bij welk 

type vrijwilligers en welk type vrijwilligerswerk past.  

 

Generatie Sleutelervaringen Kenmerken Vrijwilligerswerk 

Stille 

(1930 – 45) 

Tweede 

wereldoorlog, 

wederopbouw, 

welvaart jaren 60/70 

Harde werkers;  

nuchter en spaarzaam, 

angst voor ‘grote 

woorden’ 

Motief: nuttig maar met mate 

Type: uitvoerend en coördinerend 

Sector: vakbonden, sport, religie 

Babyboom 

(1946 – 54) 

Economische 

voorspoed, 

protestgolf 

(‘Maagdenhuis’), 

ontnuchtering  

Verzet tegen heersende 

orde, vrijheid, 

zelfontplooiing 

Motief: zelfontplooiing, nieuwe 

netwerken 

Type: pionier, coach, liefst 

projectmatig 

Sector: veelzijdig, maar bewust 

gekozen  

Verloren  

(1955-70) 

Welvaartstaat, 

slechte start op 

arbeidsmarkt, 

economische ‘boom’ 

jaren 90 

Zelfontplooiing, maar 

zonder overtrokken 

verwachtingen: ‘no-

nonsense’, delen werk- 

en zorgtaken 

  

Motief: primair vanuit het doel, 

ontspanning, alternatief voor werk, 

zingeving  

Type: gemakkelijk inpasbaar, 

projectmatig  

Sector: sport, school, 

levensbeschouwing 
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4 Deel II: Draaiboek werkdag 2 dagdelen 2 varianten  

Doel traject: informatie krijgen en nieuwe ideeën; een nieuwe inspirerende visie ontwikkelen op 

senioren; enthousiast raken; plan van aanpak in concept gemaakt. 

4.1 Dagdeel 1  

Doel: informatie, elementen voor visie, eigen situatie in beeld. 

 

9.30 uur Welkom en kennismaking (Naam, functie, verwachting in één zin) 

9.50 uur Aanleiding van de training 

Vrijwilligersorganisaties vergrijzen en hebben moeite jongere 

vrijwilligers te vinden te binden of een eigen plek te geven. Model 

brengt generaties met een eigen leefstijl in beeld, een 

aanknopingspunt om te ontdekken wat men precies wil en of en hoe 

men dat kan bereiken.  

10.00 uur  Keuze: in kleine groepen, individueel of plenair interactief. snelheid 

erin brengen.  

Vindt u het vrijwilligersbestand in uw organisatie of sector vergrijst? 

(denk aan bestuur, kader, uitvoerenden). Zo ja: 

• Welke positieve gevolgen heeft vergrijzing voor uw organisatie?  

• Welke negatieve gevolgen heeft de vergrijzing voor uw 

organisatie? 

• Heeft de samenstelling van het huidige vrijwilligersbestand op 

korte (1-5 jr.)/middenlange termijn (5-10 jr.) gevolgen voor: 

continuïteit en voortbestaan van de organisatie, uitvoering van 

de huidige taken, aansluiting bij de huidige 

doelgroep/klantgroep  

Gebruik werkblad: Quickscan diagnose, zie bijlage 1 

Schrijf de uitkomsten zichtbaar op (flap, placemat)    

10.15 uur Indien nodig: korte plenaire ronde 

10.30 uur  PowerPoint inleiding over generaties en leefstijlen 

materiaal: hand out 

11.00 uur Pauze 

11.15 uur 

 

Variant 

marketingmodel 5 

P’s 

Doel van deze variant is te begrijpen dat de werving van de nieuwe 

vrijwilligers een vorm van marketing is. Bekijk de eigen organisatie 

met een helikopterbril m.b.v. de 5 P’s. 

Men werkt in subgroepen met de eigen organisatie of in 2tallen.   

• Wat is je ‘product’ 

• Wat is je ‘prijs’ 

• Wat is je plaats 

• Wie zijn je ‘people’ 

• Hoe is je promotiebeleid 

Werkblad de 5 P’s: zie bijlage 4 

11.15 uur  

 

Variant motieven  

Doel is inzicht te krijgen in motieven, welke zich op meerdere 

terreinen bevinden.  

• Het doel van de organisatie 
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• Plek in organisatie, bevoegdheden 

• Type werkzaamheden 

• Communicatie en media 

• Cultuur 

 

Voor welke generatie/leefstijl is je organisatie aantrekkelijk?  

Welke doelgroep zou je willen bereiken? 

Wat moet er veranderen om aantrekkelijk te worden?  

 

Werkblad Motieven zie bijlage 2 

12.15 uur  Plenair oogsten: wat hebben we tot nu toe gevonden?  

12.30 uur Huiswerkopdracht variant 1: Unique selling point benoemen, 

Werkblad 7 

Huiswerkopdracht variant 2: verder gaan met werkblad bijlage 2 

 

4.2 Dagdeel 2 

Doel: naar een plan van aanpak 

 

9.30  uur Korte terugblik vorige keer 

Wat is er geleerd; wat viel op, wat heeft ieder bezig gehouden 

Huiswerkopdracht: uitwisseling, toelichting en feedback plenair 

10.00 uur Presentatie van enkele good practices (PP presentatie door trainer) 

10.30 uur Beslissing nemen: 

• Welke nieuwe doelgroepen vrijwilligers wil je werven? 

• Welke generatie-leefstijl-mix komt in aanmerking? 

10.45 uur Pauze 

11.00 uur Aan de gang met het actieplan. Gebruik daarvoor:  

Bijlage 5 (variant A) 

Bijlage 3 (Variant B) 

 

Werk in subgroepen van organisaties 

12.00 uur Plenaire presentatie van de top 5 acties 

12.30 uur Afsluiting en afspraken 
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5 Deel III: Draaiboek workshop Grip op vergrijzing: generaties en leefstijlen  

Doel: kennismaken met het concept Grip op Vergrijzing en het instrument van zelfdiagnose. 

 

Duur: 2 uur.  

 

 Programma 

20.00 – 20.15 Korte kennismakingsronde 

Afhankelijk van de groepsgrootte: naam, werk/beroep/vrijwilligerswerkfunctie 

20.00 - 20.15 Uitleg doel en opzet van de workshop 

Vrijwilligersorganisaties vergrijzen; velen hebben moeite jongere vrijwilligers te 

vinden te binden of een eigen plek te geven; MOVISIE-model brengt generaties 

met een eigen leefstijl in beeld; Dit vormt een aanknopingspunt voor 

vrijwilligersorganisaties om te ontdekken wat men precies wil en of en hoe men 

dat kan bereiken.  

20.15 - 20.20 Aan de slag: Interactieve plenaire invuloefening aan de hand van stellingen en 

vragen, o.a: 

• Hoe ziet de huidige generatie vrijwilligers eruit? 

• In welke generaties werft men doorgaans? 

• In hoeverre staat de organisatie open voor nieuwe vrijwilligers? 

Of: Quickscan Bijlage 1 

20.20 - 20-40 Uitleg generatiemodel “Generaties en leefstijl”  

Powerpointpresentatie (sheets) eindigend met de 5 aspecten van motieven 

Ruimte voor vragen 

20.40 - 20.55 Pauze 

20.55 - 21.30 maken van actiepunten 

• Wat is je thema/onderwerp? 

• Welke bevoegdheden hebben vrijwilligers? 

• Type werkzaamheden: soort werk 

• Communicatie en media: hoe communiceren jullie intern, extern 

• Cultuur: is je cultuur flexibel? 

• Voor welke generatie/leefstijl is je organisatie aantrekkelijk?  

• Wat moet er veranderen om aantrekkelijk te worden?  

Gebruik werkblad in bijlage 2 

21.30 – 22.00 Nabespreking, tips en tricks en korte evaluatie 

• Welke aanbevelingen?  

• Wat is wel goed en wat moet aangepast worden?  

• Waar gaat men concreet mee aan de slag?  
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Bijlage 1 Quickscan Diagnose 

Vragen  

Vindt u het vrijwilligersbestand in uw 

organisatie of sector vergrijst? Denk aan 

bestuur, kader, uitvoerenden. 

 

Licht toe. 

 

Bestuur 

 

Kader 

 

Uitvoerenden 

Heeft de vergrijzing positieve gevolgen? 

Welke? Of negatieve gevolgen en welke? 

 

Licht gevolgen toe. 

 

Positief 

 

Negatief 

 

Heeft de samenstelling van het huidige 

vrijwilligersbestand op korte of middellange 

termijn gevolgen voor: 

• Continuïteit en voortbestaan van de 

organisatie 

• Uitvoering van de huidige taken 

• Aansluiting bij de huidige doelgroep en 

cliënten 

 

Licht gevolgen toe. 

 

 

Voortbestaan 

 

Uitvoeren van taken 

Aansluiten bij doelgroep 



 

Utrecht, 9 oktober 2012 * Training Grip op vergrijzing 17 

Bijlage 2 Grip op Vergrijzing Motieven  

 

Aspect Mogelijk Hoe gebeurt dat nu 

in de organisatie  

Wat zou moeten 

veranderen? 

Thema’s en 

doelen van de 

organisatie 

 

Dichtbij huis of ver weg 

Aaibaar of niet aaibaar 

Concreet of abstract 

 

  

Plek in de 

organisatie 

 

Zichtbaar of niet zichtbaar 

Beslissingsbevoegd wel of niet 

Eindverantwoordelijk wel of niet 

Profilering naar buiten wel of niet 

 

  

Activiteiten of type 

taken 

 

 

Routine of innovatie 

Vrijheid en ontwikkeling of 

veiligheid 

Pieken en dalen of stabiel 

Flexibel en projectmatig of vast 

en langdurig 

 

  

Communicatie en 

media 

 

Kanalen traditioneel of modern  

Middelen traditioneel of modern  

  

Cultuur 

 

 

 

Intern of extern gericht 

Flexibel/vernieuwend of stabiel 
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Bijlage 3 Schema Plan van aanpak Grip op vergrijzing 

Aspect Wat Hoe Wie Wanneer 

 

1. Thema’s en doelen 

organisatie 

 

 

 

    

 

2. Plek in de 

organisatie 

 

 

 

    

 

3. Activiteiten of type 

taken 

 

 

 

    

 

4. Communicatie en 

media  

 

 

 

    

 

5. Cultuur  
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Bijlage 4 5 P’s voor de organisatie 

1. Wat is je product? 

• Wat heeft de organisatie vrijwilligers te bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen? 

• Thema’s, doelen en doelgroepen 

• Type organisatie 

• Functies/taken  

• Projecten/activiteiten  

• Mogelijkheden zijn is er voor flexibele en/of incidentele inzet 

• Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en inspraak 

• Opleiding/training(en) krijgt een vrijwilliger aangeboden?  

• Vergoedingen, waarderingen, kortingen e.d. 

 

2. Wat is je prijs? 

Wat moeten vrijwilligers ervoor over hebben om actief te worden in jouw organisatie?  

• Competenties (kennis, vaardigheden, houding) 

• Tijdsinspanning (hoe vaak, hoeveel uur, welke dagen/periode(s), welke tijden)  

• Opleiding/training nodig om het werk goed uit te voeren 

 

3. Wat is je plaats? 

Denk aan regionale afstand (hoeveel km moet je reizen), maar ook aan drempels in de beleving. 

Komen potentiële vrijwilligers naar jou toe of zoek je ze zelf actief op?  

• Vestigingsplaats  

• Waar zijn vrijwilligers actief (locatie, gebied, internet) 

• Waar maken potentiële vrijwilligers kennis met de organisatie 

 

4. Wie zijn je people? 

Op welke mensen draait je organisatie (medewerkers en andere vrijwilligers)?. Probeer eens met de 

blik van een buitenstaander te kijken. Wat valt je op?  

• Welke leeftijdsgroepen (generaties) zijn er actief in de organisatie?  

• Verhouding oudere vrijwilligers zich ten opzichte van jongere vrijwilligers? 

• Organisatiecultuur (ondernemend/traditioneel/vernieuwend)? 

• Waarom zijn mensen actief in jullie organisatie? 

• We komen mensen tegen als ze voor het eerst komen? 

• Met wie werken de nieuwe vrijwilligers samen?  

 

5. Hoe is je promotiebeleid?  

Wat doet je organisatie zoal om zichzelf te promoten?  

• Hoe in aanraking, hoe te vinden (kanalen en promotiemiddelen: website, flyers, posters, 

evenementen, presentaties op scholen, promotieteams)?  

• Voor wie zichtbaar op basis van gebruikte promotiemiddelen en kanalen? (bijvoorbeeld 

bezoekers bibliotheek, lezers van wijkkrant, klanten spirituele boekhandel, bezoekers 

oranjemarkt)  

• Wat is imago? Hoe kom je over? 
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Bijlage 5 Actieplan vrijwilligerswerving 

Wat zijn de nieuwe P’s in je organisatie? Welke afspraken maken we? 

 

Product 

Wat heeft de organisatie vrijwilligers te 

bieden? Wat kunnen vrijwilligers bij ons doen? 

 

 

Prijs 

Wat moeten vrijwilligers ervoor over hebben 

om actief te worden in jouw organisatie? 

 

 

Plaats 

Waar is de organisatie zichtbaar en waar 

moeten vrijwilligers iets doen(locatie, gebied, 

internet)? 

 

 

People 

Wie komen vrijwilligers tegen in de organisatie 

(leeftijden, leefstijlen, type vrijwilligers)? 

 

 

Promotie 

Hoe proberen we op dit moment vrijwilligers te 

werven, te bereiken? 
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Bijlage 6 Opvallende verschillen tussen generaties 

 Aanpak vooroorlogse generatie Aanpak babyboomers 

Taakopvatting bestuur 

 

Bestuur doet alles, vervult alle 

taken 

Bestuur coördineert werkgroepen en 

vrijwilligers. Veel mensen doen 

beperkte taak 

 

Activiteiten 

 

Spel, recreatie, soosmiddagen Cultuur, beweging, ontmoeting 

Locaties voor 

bijeenkomsten 

 

Locaties van ouderen Neutrale locaties, restaurants. Veel 

activiteiten buiten vaste locaties  

(musea bijvoorbeeld) 

 

Gebruik van nieuwe 

media;  

Vormgeving van 

ledenbladen 

 

Grootste deel per post 

Geen of alleen passieve website 

Gesloten boekje 

Geen eyecatchers aan de 

buitenkant. Veel tekst, weinig foto 

 

Veel via mails en website. E-zines. 

Veel beeld, minder tekst.  

Belangenbehartiging  

 

Vooral vertegenwoordiging in 

overlegorganen 

 

Korte acties, veel mensen betrekken 

panel en klankbord 

Contacten met leden 

 

Uitsluitend via blad en telefonisch Meer gebruik van e-mail 

Aanspreekvormen De heer en mevrouw; geen 

voornamen 

 

Voornamen in publicaties  
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Bijlage 7 Opdracht ‘Unique selling point’ 

Een ‘unique selling point’ = ‘uniek verkooppunt’. 

 

Opdracht:  

Benoem de unieke eigenschappen van je organisatie in een paar woorden 

 

Denk aan de volgende zaken: 

• Waarin ben je aantrekkelijker dan anderen? Denk aan: mensen, activiteiten, betrokkenheid, 

sfeer, doelstelling, kosten e.d. 

• Wat heb je toekomstige vrijwilligers te bieden dat onderscheidend is t.a.v. andere organisaties? 
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Bijlage 8 Vragenlijst voor gebruik in een interactieve workshop of lezing 

Vindt u het vrijwilligersbestand in uw 

organisatie of sector vergrijst? Denk aan 

bestuur, kader, uitvoerenden 

 

Licht toe 

 

Bestuur 

 

Kader 

 

Uitvoerenden 

 

Heeft de vergrijzing positieve gevolgen? 

Welke? Of negatieve gevolgen en welke? 

 

Licht gevolgen toe: 

 

Positief 

 

Negatief 

 

Welke leeftijdsgroepen vrijwilligers heeft uw 

organisatie in huis? 

 

Maak een schatting in procenten: 

24-40-jarigen: 

40-60-jarigen: 

60-enz-jarigen: 

Op welke generatie achterban/cliënten richt 

uw organisatie zich (doelgroep) 

 

24-40-jarigen: ja of nee 

40-60-jarigen:ja of nee 

60-enz-jarigen: ja of nee 

Worden deze ook bereikt? 

 

Licht toe 

Vindt u uw manier van met elkaar omgaan 

open of gesloten? Bent u flexibel? Zijn er 

kliekjes? 

 

Licht toe 

Houdt uw organisatie van nieuwe 

ontwikkelingen en mensen of vindt u dat 

lastig? 

 

Licht toe.  

Is het gebruik van internet, e-mail en 

website normaal? 

 

Licht toe. 

We gebruiken: 

Post 

Mail 

Internet (website) 

Facebook, Twitter 

Welke vergadertijden heeft u en waarom? Ochtend 

Middag 

Avond 

Weekend 

 

Op welke leefstijl sluit u het beste aan? 

 

 

 


