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Introductie
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Achtergrond
Context
In het kader van het project Aanpak Levensgebeurtenissen wenst Mens Centraal 
de levensgebeurtenis ‘Ik bereid me voor op ouder worden’ nader te verkennen. 
Meer specifiek wenst Mens Centraal inzicht te krijgen in hoe ouderen die aan de 
vooravond staan van de AOW-gerechtigde leeftijd zich voorbereiden op de periode 
vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd en hoe zij het proces van voorbereiden ervaren.
MARE heeft hiertoe in opdracht van Mens Centraal kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is er op verzoek van Mens Centraal gesproken 
met ouderen uit de de door Nivel gedefinieerde subgroepen (Nivel 2014, 
Overzichtsstudies, Ouderen van de toekomst, Doekhie e.a.):

• Pro-actieve ouderen: vinden het belangrijk om over hun eigen leven te 
beslissen en zelf te bepalen wanneer ze zorg/ ondersteuning nodig hebben.

• Zorgwensende ouderen: hebben het gevoel dat zij zelf over hun leven kunnen 
beslissen, maar vinden zelfredzaamheid niet erg belangrijk.

• Afwachtende ouderen: hebben het gevoel niet zelf te kunnen bepalen hoe het 
leven eruit ziet (het ‘overkomt’ hen) en stellen zich afhankelijk van anderen op.

• Machteloze ouderen: voelen zich, hoewel ze dit wel zouden willen, niet in staat 
om zelf invulling te geven aan het eigen leven.

Binnen het onderzoek zijn onder de genoemde subgroepen de thema’s zorg, 
financiën, wonen, dagelijkse bezigheden en sociaal leven geëxploreerd. Binnen 
deze thema’s is er gekeken naar relevante zorgen en behoeften alsmede 
knelpunten in de informatievoorziening en dienstverlening.
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Leeswijzer
Leeswijzer
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen ter optimalisatie van de informatievoorziening en dienstverlening 
vanuit de overheid in relatie tot de levensgebeurtenis ‘Ik bereid me voor op ouder 
worden’. Het document is als volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende slides de onderzoeksdoelstellingen en de 
onderzoeksverantwoording/ -opzet uiteengezet.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten. 

• De resultatensectie vangt aan met een verkenning/ contextschets van de 
respondenten in relatie tot - het voorbereiden op - ouder worden (algehele 
beleving alsmede de manier waarop men zich voorbereidt).

• De resultatensectie gaat vervolgens de diepte in middels een behandeling van 
de vijf thema’s: zorg, financiën, wonen, dagelijkse bezigheden en sociaal leven.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het aanhouden van een harde 
onderverdeling alsmede het duiden van zorgen/ behoeften per Nivel-subgroep 
binnen de kaders van dit traject lastig is. Enerzijds vanwege de brede insteek en 
exploratieve aard van het onderzoek, anderzijds vanwege de onderverdeling zelf 
(de classificatie is niet per se bepalend/ doorslaggevend in houding en gedrag). 
Tenzij anders aangegeven, zijn de bevindingen in de rapportage zodoende van 
toepassing op de gehele ‘doelgroep’.

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als 
indicatief en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille 
van de leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt. 

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben. Tenzij expliciet anders 
aangegeven, worden er in deze sectie geen conclusies getrokken of aanbevelingen 
gedaan.
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Onderzoeksdoelstellingen
Doel
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in hoe ouderen die aan de vooravond staan van de AOW-gerechtigde leeftijd zich voorbereiden op de periode vanaf de AOW-
gerechtigde leeftijd en hoe zij het proces van voorbereiden ervaren.

Specifieke doelstellingen:
• Inzicht krijgen in wanneer en hoe mensen vooruit kijken naar later en hoe dit 

wordt ervaren.
• Achterhalen welke behoefte er is onder ouderen om vooruit te kijken, hoe ze 

dit doen en op welke manier in deze behoefte kan worden voorzien.
• Inzicht krijgen in de knelpunten die mensen ervaren in de 

informatievoorziening en dienstverlening van de overheid als het gaat om de 
voorbereiding op de volgende fase van hun leven.

Meer specifiek inzicht in:
• Emotionele en praktische beleving;
• Behoeften;
• Wensen en verwachtingen;
• Handelingen (voorbereiden, informeren en regelen);
• Informatiebronnen en toegevoegde waarde;
• Rol van (overheids)organisaties;
• Relevante triggers, momenten en gebeurtenissen;
• Mogelijke verschillen tussen doelgroepen;
• De rol van informatievoorziening en dienstverlening.

Output
Het onderzoek dient Mens Centraal inzicht te geven in de beleving van ouderen ten aanzien van zorg, financiën, wonen, sociaal leven en dagelijkse bezigheden. Tevens dient 
het handvatten te bieden ter optimalisatie van de informatievoorziening en dienstverlening omtrent het voorbereiden op ouder worden.
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Onderzoeksverantwoording
Veldwerk
Het onderzoek is op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli 2020 uitgevoerd bij MARE 
in Amsterdam en middels videobellen via Microsoft Teams.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van tien single interviews van 45 minuten 
en zes duo-interviews van 60 minuten.

Voor alle respondenten geldt:

• Zijn in de leeftijd tot 67 jaar en staan aan de vooravond van de AOW-gerechtigde leeftijd (let op: 
zijn nog niet met pensioen).
• Noot: n=2 ‘retrospect ouderen’ zijn in de leeftijd tot 70 jaar en zijn de AOW-gerechtigde leeftijd 

net gepasseerd.
• Bereiden zich in meer of mindere mate voor op ouder worden.

Single interviews:
• Zijn binnen het huishouden verantwoordelijk voor de administratie/ de voorbereiding op de periode 

vanaf de AOW-leeftijd.

Duo-interviews:
• Zijn partners.
• Bereiden zich samen voor op ouder worden.

Verder geldt voor de volledige selectie een spreiding op: 

Primair een verdeling over de vier door Nivel gedefinieerde groepen. Uiteindelijk hebben we tijdens 
het onderzoek maar een beperkt aantal machteloze en afwachtende ouderen gesproken, deze 
groepen zijn minder vertegenwoordigd in de samenleving / in panels wat de selectie bemoeilijkt. 

Secundair een spreiding/ verdeling op onderstaande punten.

• Geslacht
• Leeftijd/ periode tot AOW
• Beroep
• Opleidingsniveau
• Woonplaats (Randstad vs. rest van Nederland)
• In navolging van bovenstaande ook aandacht voor ouderen met bijvoorbeeld taalproblemen, 

fysieke problemen, migratie-achtergrond vs. ouderen die hier niet mee te maken hebben.

Stimulusmateriaal 
Er is geen gebruik gemaakt van stimulusmateriaal.

Projectteam
Het onderzoek is uitgevoerd door Ilse Schoenmaker (Insight & Strategy) en 
Benjamin van Rooij (Insight & Concepting).
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Conclusies & 
Aanbevelingen
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Conclusies - 1 -
Houding en gedrag:
• Men voelt zich niet oud, staat gevoelsmatig nog midden in het leven en is als zodanig 

slechts beperkt bezig met het proces van/ voorbereiden op ouder worden. Als alles reilt 
en zeilt is de noodzaak tot nadenken/ handelen in perceptie gering.

• De trigger voor het nadenken over/ bezig zijn met het voorbereiden op ouder worden is in 
essentie tweeledig. In beide gevallen geldt dat de trigger geleidelijk sterker wordt en men 
vanaf ca. 60 jaar naar de trigger begint te handelen.

• De veranderende financiële situatie. De nieuwe bron van inkomsten die met pensioen/ 
AOW gepaard gaat, maakt het noodzakelijk na te denken over hoe het leven straks 
vorm te geven.

• Problemen/ tegenslagen. De confrontatie met tegenslag (veelal met betrekking tot de 
gezondheid) zorgt als het ware voor een pas op de plaats en een moment van 
reflectie.

• Het voorbereiden op ouder worden wordt primair zelf (of met partner) gedaan of 
besproken met ‘gelijken’ (familie/ vrienden).

• Men wendt zich bij vragen in eerste instantie veelal tot Google, alvorens er met 
naasten over te praten.

• Vanuit gesprekken met naasten vindt men waar nodig via via zijn/ haar weg naar 
mensen / instanties met meer specialistische kennis.

• Bovenstaande wordt mede beïnvloedt door de omgeving. Er is een zichtbaar verschil 
tussen mensen met partner, kinderen en/ of een rijke sociale kring enerzijds en 
mensen die alleen zijn anderzijds. Als je niemand hebt, is de drempel om hulp aan 
derden te vragen behoorlijk groot.

Algemene behoeften:
• Men wenst na de AOW-gerechtigde leeftijd een kwalitatief hoogwaardig leven te (blijven) 

leiden en - voor zover mogelijk - zorgeloos oud te worden. Concreet betekent dit 
voornamelijk het behouden van onafhankelijkheid/ zelfstandigheid.

• In perceptie zijn een goede financiële basis en een goede gezondheid fundamenteel voor 
zorgeloos ouder worden. De gezondheid is in perceptie minder voorspelbaar dan wel 
beïnvloedbaar, men wenst zodoende primair grip te krijgen op de nieuwe financiële 
situatie.

• Naast de financiën denkt men in brede zin voornamelijk na over hoe het wonen straks 
vorm te geven/ hoe zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Eventueel handelen is 
echter vaak gedreven vanuit de verandering in de financiële situatie en de wens een 
solide basis te creëren. 

• Men wenst - indien mogelijk - een basis basis te creëren waar men zo lang mogelijk mee 
vooruit kan:

• Het aanpassen van het huis of het uitkijken naar - het kopen van - een ander huis.
• Het duurzaam investeren/ beleggen van beschikbaar geld.
• Het regelen van testament en nalatenschap mocht men komen te overlijden.

• Ondanks dat men in het algemeen gewend én in staat is om zelf dingen uit te zoeken/ te 
regelen, is - de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op - hulp gewenst. 
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Conclusies - 2 -
Zorgen en informatiebehoeften:
• Waarover men concreet zorgen heeft, wordt met name bepaald door de gezondheid en 

hoe goed men er financieel gezien voorstaat. Zorgen zijn zodoende sterk afhankelijk van 
de persoonlijke situatie.

Financiën:
• Wat voor impact heeft eerder stoppen op mijn pensioen?
• Hoe ziet mijn inkomen er straks uit? 
• Hoe moet ik rondkomen van mijn pensioen en AOW?
• Hoe zorg ik ervoor dat alles goed geregeld is voor mijn nabestaanden?

Wonen:
• Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?
• Hoe kan ik een andere woning regelen (wanneer dat nodig is)?

Zorg:
• Hoe word ik zo goed/ gezond mogelijk oud(er)?
• Hoe kan ik zorg blijven dragen voor mijn naasten?

Sociaal leven:
• In mindere mate: Hoe voorkom ik vereenzaming/ bouw ik een nieuw sociaal leven op?

• Men is slechts beperkt bezig met toekomstige zorgvragen (de gezondheid is minder 
voorspelbaar dan wel beïnvloedbaar) en maakt zich slechts beperkt zorgen over de 
dagelijkse bezigheden en het sociaal leven. Deze onderwerpen zijn gepercipieerd minder 
goed te overzien of bij ‘problemen’ eenvoudig op te lossen.

Knelpunten in informatievoorziening/ dienstverlening:
• Het ontbreekt aan één centrale informatiebron voor inzicht in het toekomstige inkomen. 

Het is nu vaak niet inzichtelijk wat iemand straks aan inkomen krijgt. 
• Men wordt in perceptie beperkt/ niet in veranderingen (wet- en regelgeving, 

dekkingsgraden pensioen en AOW) meegenomen. Gegeven de (continue) wijzigingen, is 
het onzeker waar men straks nog recht op heeft.

• Het is onduidelijk waar men op terug kan vallen/ terecht kan voor advies of hulp wanneer 
pensioen en AOW tegenvallen/ men niet genoeg geld heeft.

• Het is onduidelijk waar men terecht kan voor advies of hulp omtrent een andere woning 
wanneer men financieel in de knel zit.

• Het ontbreekt aan een centrale plek om zaken omtrent het ‘nalatenschap’ te regelen (het 
machtigen van anderen/ uit handen geven van de beslissingsbevoegdheid).

• Het ontbreekt bij de betrokken instanties in perceptie vaak aan de mogelijkheid tot 
persoonlijk contact. Bij specifieke vraagstukken is het fijn om een persoon te kunnen 
spreken die gedegen kennis en begrip voor de situatie heeft.

Rol overheid:
• De overheid is op spontaan niveau niet de eerste partij waar men aan denkt en heeft in de 

huidige situatie/ levensfase als zodanig geen primaire informatierol. 
• De overheid heeft in perceptie voornamelijk een verantwoordelijkheid voor goede 

(stabiele) voorzieningen waar men te allen tijde op terug kan vallen. 
• Informatie waar men vanuit de overheid in het proces van voorbereiden mee te maken 

krijgt, kent in perceptie doorgaans veel ambtelijke taal/ niet het juiste taalniveau, is weinig 
gericht en veronderstelt een zekere basiskennis.

• In navolging van bovenstaande zou de overheid meer kunnen betekenen en wordt een 
proactieve(re) rol in de informatievoorziening niet op voorhand afgewezen. 
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Aanbevelingen
Vereenvoudigen/ centraliseren:
Enerzijds zien we een rol voor de overheid weggelegd in het stimuleren van een eenduidige 
aanpak van instanties en het vereenvoudigen van het eigen informatieaanbod:

• Creëer - voor zover mogelijk - eenvormigheid in de manier waarop individuele instanties 
(partijen waar men mogelijk mee te maken krijgt) werken en/ of maak het mogelijk zaken 
centraal te regelen, teneinde het voor de burger makkelijker te maken tot de benodigde 
informatie te komen en de noodzakelijke zaken te regelen.

• Bied één centrale plek waar het toekomstige inkomen in kan worden gezien/ waar 
men advies in kan winnen/ hulp kan krijgen met betrekking tot dit inkomen.

• Faciliteer het centraal regelen van het machtigen van anderen/ uit handen geven van 
de beslissingsbevoegdheid (bijvoorbeeld via MijnOverheid/ DigiD).

• Zorg in de huidige informatievoorziening voor aansluiting bij het kennis- en taalniveau 
alsmede de behoeften van de burger.

• Voorkom ambtelijke taal of maak ambtelijke taal begrijpelijker.
• Zorg voor eenduidigheid en gelaagdheid in het informatieaanbod.
• Bied de mogelijkheid tot persoonlijk (telefonisch) contact.

Proactief benaderen:
Anderzijds zien we een rol weggelegd in het proactief voorbereiden van de doelgroep op 
toekomstige (zorg)vragen en meenemen in veranderende wet- en regelgeving.

• Neem de burger mee in het proces van ouder worden en laat met name zien voor welke 
zorgvragen/ vraagstukken men in de toekomst kan komen te staan (zaadje planten, 
bewustwording). Koppel aan iedere vraag een duidelijk handelingsperspectief en/ of wijs 
de burger op verschillende mogelijke informatiebronnen, zodat het voor de burger 
duidelijk is wat hij/ zij kan of moet doen of waar hij/ zij terecht kan, mocht de vraag zich in 
de toekomst voordoen.

• Informeer de burger proactief over relevante veranderingen (wet- en regelgeving, 
dekkingsgraden) en de impact van deze veranderingen op het persoonlijke inkomen 
(hoogte, duur), teneinde meer zekerheid te bieden en het vertrouwen in de overheid te 
bevorderen.

• Verdergaand dan informatievoorziening: stimuleer sociale initiatieven (onder andere op 
het gebied van wonen) om een eventuele toekomstige zorgvraag op te vangen 
(participatiesamenleving) en een extra vangnet te creëren.

Mogelijk vervolgonderzoek:
Het is op basis van dit onderzoek aan te bevelen per thema te communiceren, het is echter moeilijk te zeggen op welk moment en op welke manier er het beste gecommuniceerd kan worden. Met 
betrekking tot financiën, wonen en zorg lijkt het raadzaam om op tenminste twee momenten te communiceren, te weten vanaf ca. 60 jaar (wanneer men nog relatief zelfstandig/ onafhankelijk is, 
maar wel richting het pensioen gaat) en vanaf ca. 70 tot 75 jaar (wanneer in het algemeen de afhankelijkheid toeneemt/ de zorgvraag groter wordt). Gegeven de verkennende aard en de beperkte 
omvang van dit onderzoek, adviseren we echter vervolgonderzoek om met meer zekerheid uitspraken te kunnen doen. We adviseren hierbij in gesprek te gaan met mensen met meer uitgesproken 
problematiek (gezondheid, financiën), machteloze en afwachtende ouderen alsmede ouderen die al met pensioen zijn, teneinde gerichter te leren waar de specifieke behoeftes liggen.
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Resultaten
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Beleving rondom ouder worden - 1 -

“Met mijn 64 jaar ben ik natuurlijk 
al ruim over de helft en liggen er 
meer jaren achter me dan voor 
me. Ik voel me desalniettemin 
helemaal niet oud. Mijn ouders 
waren op deze leeftijd oud, maar 
tegenwoordig is 64 het nieuwe 44 
en ben je pas oud als je in de 80 
bent.”

Niet oud, maar wel als zodanig bestempeld
Respondenten zien zichzelf ondanks het besef een ‘dagje ouder’ te worden niet als 
oud. Men is zich er terdege van bewust door de samenleving wel als oud te worden 
bestempeld.

• Oud staat in perceptie gelijk aan een verminderd lichamelijk en/ of geestelijk 
functioneren en dientengevolge een toenemende afhankelijkheid, iets waar in het 
leven van de respondenten nog maar beperkt sprake van is. Men merkt dat het 
lichaam minder wordt, maar is over het algemeen naar eigen zeggen nog 
behoorlijk vitaal en kent doorgaans nog een hoge kwaliteit van leven. Ook indien 
men ernstigere gezondheidsproblemen heeft, wilt dat nog niet zeggen dat men 
zich per definitie oud voelt.

• De doelgroep ervaart echter wel als oud te worden bestempeld. De samenleving 
geeft het signaal af dat men in aanloop naar/ vanaf het pensioen minder 
meedoet. Met pensioen gaan wordt veelal gezien als ‘een stap terugdoen’/ ‘van 
je oude dag genieten’, terwijl men in de praktijk vaak drukker is dan ooit.

• Ondanks dat de doelgroep zich niet oud voelt, wordt men wel steeds vaker 
geconfronteerd met het proces van ouder worden en is er het besef dat dit de 
komende jaren een gegeven zal zijn. Naast het pensioen dat voor de deur staat, 
heeft men in toenemende mate te maken met lichamelijke klachten en 
bijvoorbeeld vrienden of familieleden die wegvallen. Met betrekking tot het 
‘voorbereiden op’ zet dit aan het denken (hoe heeft men het zelf eigenlijk -
financieel - geregeld mocht er iets misgaan/ een partner komen te overlijden).
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Beleving rondom ouder worden - 2 -
Ouder worden is een geleidelijk proces
Met pensioen gaan/ de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, luidt voor de 
respondenten logischerwijs een nieuwe periode of fase in. Buiten het besef dat 
deze fase onlosmakelijk verbonden is met ouderdom, staat de overgang an sich los 
van ouder worden. ‘Ouder worden’ wordt niet gepercipieerd als iets dat van 
vandaag op morgen plaatsvindt, maar meer als een proces dat zich geleidelijk 
voltrekt. 

• Het pensioen/ de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken gaat gepaard met een 
nieuwe financiële situatie (andere bron van inkomsten) en een andere 
tijdsbesteding (werk valt weg). Het is echter niet zo dat het lichamelijk en/ of 
geestelijk functioneren plots minder wordt en men zich ineens ouder voelt. 

• Wat betreft het - anticiperen op - ouder worden, is men bij een goede 
gezondheid en gezonde financiële situatie veelal geneigd het ouder worden van 
dag tot dag te bekijken. ‘Nadenken over’ en - met name - ‘handelen naar’ 
worden eenvoudig vooruitgeschoven.

• Bij een mindere gezondheid wordt men iets meer met het proces van ouder 
worden geconfronteerd, wat resulteert in het iets bewuster bezig zijn met het 
‘voorbereiden op’ (zie volgende slides).

“Het is niet zo dat ons leven nu 
totaal op zijn kop staat. We 
denken natuurlijk wel na en 
hebben de nodige aanpassingen 
aan ons huis laten doen, zodat we 
hier de komende jaren vooruit 
kunnen. Het is echter vooral een 
investering voor later, mocht er 
ineens geld nodig zijn.”
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Beleving rondom ouder worden - 3 -

“Ik weet mezelf prima te redden en 
ben eigenlijk ook niets anders 
gewend, ik heb van huis uit altijd 
meegekregen dat het belangrijk is 
op eigen benen te kunnen staan 
en niet afhankelijk te hoeven zijn. 
Als ik iets niet kan of weet, dan 
gebruik ik gewoon Google en dan 
kom ik er vanzelf wel.”

Op eigen benen willen en kunnen staan
Respondenten die we gesproken hebben, zijn het gewend op eigen benen te staan. 
Men heeft vaak hard gewerkt, grotere veranderingen meegemaakt, is veerkrachtig 
en behoudt graag zelf de controle.

• Men is volhardend en weet als zodanig van aan- / doorpakken. Enerzijds 
betekent dit zelf dingen willen/ kunnen uitzoeken en regelen. Anderzijds betekent 
dit door blijven gaan, ook na tegenslagen (bijvoorbeeld met betrekking tot de 
gezondheid).

• In navolging van bovenstaande is men redelijk digitaal vaardig. Enerzijds is men 
zelf jong genoeg om in het werkzame leven de ‘digitale revolutie’ te hebben 
meegemaakt. Anderzijds wordt men jong en up-to-date gehouden door de 
omgeving/ kinderen.

De wens ergens op terug te kunnen vallen
Ondanks dat men in het algemeen gewend én in staat is om zelf dingen uit te 
zoeken en regelen, is - de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op - hulp 
gewenst. In relatie tot het voorbereiden op ouder worden zijn er - met name voor 
machteloze en afwachtende ouderen - logischerwijs punten waar men zelf maar 
moeilijk uit kan komen (bijv. inzicht in het pensioen, zie volgende slides). Het is op 
zo’n moment in perceptie fijn wanneer er bijvoorbeeld telefonisch contact met een 
deskundig iemand kan plaatsvinden (zie volgende slides).
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Beleving rondom ouder worden - 4 -
Nuchtere kijk op het proces van ouder worden
In navolging van het voorgaande staat men doorgaans nuchter en/ of berustend 
tegenover - het voorbereiden op - de komende periode/ het proces van ouder 
worden. Het leven is zogezegd onvoorspelbaar, je leeft nu en weet niet hoe morgen 
er uit zal zien.

• Men realiseert zich dat er vanwege het ouder worden - op termijn - dingen zullen 
veranderen. Men realiseert zich echter ook dat het leven loopt zoals het loopt en 
dat de impact van veranderingen niet volledig te overzien zal zijn.

• De manier waarop oudedagsvoorzieningen (pensioen, AOW) zijn vormgegeven 
en wet- en regelgeving bepaald is, zijn in perceptie geen constante. Men is zich 
ervan bewust dat de oudedagsvoorzieningen aan verandering onderhevig zijn 
en de middelen om op terug te kunnen vallen steeds minder zullen/ kunnen 
worden. Dit leidt enerzijds tot onvrede (immers, men heeft er altijd hard voor 
gewerkt), maar motiveert de respondenten (met name pro-actieve ouderen) 
anderzijds ook tot het zelf creëren van zekerheid/ financiële onafhankelijkheid.

• Bovenstaande nuchtere houding geldt met name wanneer men er financieel 
gezien goed voorstaat. Een financiële basis/ buffer schept zowel 
bewegingsvrijheid als rust en maakt dat eventuele problemen die zich zullen 
voordoen bijvoorbeeld makkelijker kunnen worden ondervangen.

“Kijk naar de huidige situatie in de 
wereld. Ik weet niet hoe mijn 
gezondheid er straks voorstaat en 
moet maar afwachten of ik over 
tien jaar mijn pensioen nog krijg. 
Het heeft echter niet zo veel zin 
om daar nu over in te zitten, ik heb 
er toch geen invloed op.”
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Beleving rondom ouder worden - 5 -

17

“Ik kijk nu al uit naar straks, eindelijk 
tijd om me volledig te richten op de 
dingen die ik leuk vind. Ik verwacht in 
die zin niet dat ik het er minder druk 
op ga krijgen!”

“Ik weet dat het lichamelijk 
langzaamaan slechter zal gaan, maar 
dat kan ik wel accepteren. Ik hoop 
vooral dat ik geestelijk zo lang 
mogelijk goed blijf en dat ik op een 
gegeven moment niet langzaam 
wegkwijn.”



Voorbereiding op ouder worden - 1 -
Triggers om na te denken zijn in essentie tweeledig
Nadenken over/ bezig zijn met het voorbereiden op ouder worden wordt primair 
getriggerd door de nieuwe financiële situatie. De nieuwe bron van inkomsten die 
met pensioen/ AOW gepaard gaat, maakt het noodzakelijk na te denken over hoe 
het leven straks vorm te geven. Men wordt tevens getriggerd door ‘problemen’ (bij 
de onderzoeksdoelgroep zelf of in de directe omgeving). De confrontatie met 
tegenslag (bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid) zorgt als het ware voor 
een pas op de plaats en een moment van reflectie.

• Als alles reilt en zeilt is de noodzaak tot nadenken/ handelen in perceptie gering. 
Het meemaken van problemen of tegenslagen brengt hier verandering in.

• Het is, zeker wanneer men nog vitaal is, lastig te bedenken hoe ouder worden er 
concreet uit zal zien. Problemen of tegenslagen bieden als het ware een spiegel 
en laten zien waar het mis kan gaan.

• Gegeven de fase waar men zich in bevindt, komt confrontatie met tegenslagen 
steeds vaker voor (arbeidsongeschiktheid, overlijdens, etc.), waardoor er vanaf 
ca. 60 jaar steeds vaker over ‘later’ wordt nagedacht.

• Het ‘nadenken over’ is in een stroomversnelling gekomen door de huidige 
situatie rondom COVID-19. Voor zover nog niet aan de orde, confronteert de 
coronasituatie de respondenten met een leven zonder werken, verminderd 
sociaal contact, gezondheidsproblemen en in het ergste geval het wegvallen van 
naasten. Dit wordt versterkt doordat men in de risicogroep valt. De situatie leidt 
met name tot bewustwording, maar vooralsnog niet direct tot actie.

“Je staat er eigenlijk zelden bij stil 
dat je al een dagje ouder wordt. 
Laatst kreeg een vriend waarmee 
ik altijd squashte plots een 
hartstilstand. Dood. Dan word je 
wel even met je neus op de feiten 
gedrukt.”
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Voorbereiding op ouder worden - 2 -

“Ik hou altijd vast aan de 3 G’s, te 
weten geld, gezondheid en geluk. 
Omdat de werkdruk wegvalt, is je 
pensioen in theorie de fase van 
vrijheid, maar zonder geld en een 
goede gezondheid ben je in de 
praktijk nergens.”

Nadenken/ onzekerheid over de basis
In de huidige levensfase ervaart men met name onzekerheid over grote/ basale 
onderwerpen als financiën en wonen. Gegeven dat het pensioen/ de AOW-
gerechtigde leeftijd bereiken gepaard gaat met een nieuwe financiële situatie 
(andere bron van inkomsten), denkt men met name na over hoe men financieel 
gezien vorm kan blijven geven aan het gewenste leven.

• Het goed regelen van een financiële basis vormt in perceptie het fundament voor 
zorgeloos ouder worden, alles valt of staat zogezegd met de beschikbaarheid 
van geld. Respondenten (zowel met als zonder goede financiële basis) geven 
aan dat de beschikbaarheid van geld zekerheid creëert en bepalend is voor 
verdere keuzes ten aanzien van wonen, zorg en het dagelijks leven.

• In de huidige situatie weet men wat men aan inkomen krijgt, in de nieuwe 
situatie is dit in perceptie nog maar de vraag. Met name wanneer de huidige 
financiële situatie complex is (bijv. verschillende inkomstenbronnen, uitkeringen 
en toeslagen met een onderlinge afhankelijkheid), is het moeilijk om grip te 
krijgen op de inkomsten die men vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd zal hebben 
(zie volgende slides). 

• Naast de financiën denkt men in brede zin voornamelijk na over hoe het wonen 
straks vorm te geven dan wel hoe zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. In navolging van bovenstaande is eventueel handelen vervolgens echter 
vaak gedreven vanuit de verandering in de financiële situatie en de wens een 
solide basis te creëren (zie volgende slides).
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Voorbereiding op ouder worden - 3 -
Zelf uitzoeken en praten met gelijken
Het voorbereiden op ouder worden wordt primair zelf (of met partner) gedaan of 
besproken met ‘gelijken’ (familieleden of vrienden die in een vergelijkbare situatie 
zitten/ hebben gezeten). 

• Met betrekking tot het ‘voorbereiden op ouder worden’ vertaalt de hoge mate van 
zelfstandigheid zich in het zelf willen doen en anderen niet willen belasten. 
Gegeven de digitale vaardigheid en een redelijke basiskennis ten aanzien van 
de hier besproken onderwerpen, wendt men zich bij vragen in eerste instantie 
dus veelal tot Google.

• Het bespreken van het onderwerp met gelijken voelt veilig en vertrouwd alsmede 
effectief. Gezien men in een vergelijkbare situatie zit/ heeft gezeten, kunnen 
gelijken zich goed in de situatie verplaatsen. Vanuit deze gesprekken vindt men 
waar nodig via via zijn/ haar weg naar mensen/ instanties met meer 
specialistische kennis (bijvoorbeeld een financieel adviseur).

• In navolging van bovenstaande, spreekt men doorgaans pas in tweede instantie 
met de kinderen. De kinderen hebben voornamelijk een rol in het up-to-date 
houden van de ouders en zijn er eventueel om op terug te vallen wanneer praten 
met/ hulp van leeftijdsgenoten niet voldoende is. 

• Het willen vragen van hulp aan de kinderen loopt uiteen. Enerzijds zijn de 
kinderen er om op terug te vallen (wanneer er sprake is van een goede 
relatie). Anderzijds wil men de kinderen niet zonder meer belasten.

• In een enkel geval wordt er gesproken met een vertrouwenspersoon, 
bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijk werker.

De manier waarop men met de voorbereiding op ouder worden bezig is, wordt 
mede bepaald door de omgeving. Er is een zichtbaar verschil tussen mensen met 
partner, kinderen en/ of een rijke sociale kring enerzijds en mensen die alleen zijn 
en zodoende afhankelijk zijn van derden anderzijds. Als je niemand hebt, is de 
drempel om hulp te vragen behoorlijk groot.
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Voorbereiding op ouder worden - 4 -
Beperkte rol voor de overheid
De overheid is op spontaan niveau niet de eerste partij waar men binnen het kader 
van ouder worden aan denkt. Men denkt voor hulp niet aan specifieke instanties of 
loketten, hooguit aan de gemeente. Dit betekent echter niet dat er geen raakpunten 
zijn of dat er in optiek van de respondenten geen rol voor de overheid is weggelegd.

• De overheid heeft in de huidige situatie geen primaire informatierol. Wanneer men 
zoekt via Google (bijv. naar het in aanmerking komen voor bepaalde regelingen) 
komt men in tweede instantie wel vaak bij de overheid terecht (bijv. de website 
van de Rijksoverheid en Belastingdienst of verwante partijen als het Nibud).

• Ondanks de redelijke basiskennis, zelfredzaamheid en eventuele hulp van 
naasten, is de geboden informatie in de beleving van de respondent vaak niet 
zonneklaar. Respondenten geven aan dat de informatie op overheidswebsites 
doorgaans veel ambtelijke taal kent/ niet het juiste taalniveau heeft en een 
zeker kennisniveau veronderstelt.

• De informatie wordt gepercipieerd als weinig gericht en vrij algemeen en bij 
concretere vragen (gegeven de uiteenlopende persoonlijke situaties is dit al 
snel het geval) is het moeilijk om tot het juiste antwoord te komen. Men kan 
desgevraagd echter geen concrete voorbeelden geven, maar dit is wel het 
gevoel wat men ten aanzien van (online) overheidsinformatie heeft.

• In navolging van bovenstaande ontbreekt in perceptie veelal de mogelijkheid 
tot persoonlijk contact. Bij specifieke vraagstukken is het fijn om een persoon 
te kunnen spreken die gedegen kennis en begrip voor de situatie heeft.

• In navolging van bovenstaande zou de overheid wel meer kunnen betekenen en 
wordt een proactieve(re) rol niet op voorhand afgeslagen (zie volgende slides). 

“Ik zoek alles in eerste instantie op 
via Google. Vaak kom je vanuit de 
zoekresultaten dan al snel bij een 
website van de overheid terecht, 
bijvoorbeeld de site van de 
Belastingdienst.”
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Voorbereiding op ouder worden - 5 -

“We hebben recent aanpassingen 
aan ons huis laten doen. Op 
aanraden van vrienden zijn we met 
een financieel adviseur gaan praten 
over de mogelijkheden en er toen op 
uitgekomen dat dit voor nu gunstiger 
is dan direct een nieuw huis te 
kopen.”

“Als ik met een vraag zit, vind ik het 
fijn om met een deskundig iemand te 
kunnen spreken. Ik merk dat de 
deskundigheid en behulpzaamheid 
van mensen echter uiteenloopt, het 
lijkt er vaak op dat degene aan de lijn 
gewoon zijn targets wil halen.”
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Zorgen en behoeften

“Ik maak me zeker zorgen, vooral 
omdat het niet geregeld is zoals ik 
het het liefst zou hebben. Daar 
krijg je echter de kans niet toe, als 
burger ben je namelijk niet volledig 
bij machte. Ik heb het niet slecht, 
maar dat komt alleen doordat ik 
altijd keihard gewerkt heb.”

Algemeen
Waarover men concreet zorgen heeft, wordt met name bepaald door de 
gezondheid en hoe goed men er financieel gezien voorstaat. Zorgen zijn zodoende 
sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het valt op dat men de eigen ouders 
veelal als referentiekader gebruikt. In navolging van het getriggerd worden door 
problemen/ tegenslagen, is de manier waarop de eigen ouders voorbereid waren 
en/ of ouder werden vaak illustratief voor hoe men het niet wil (geen pensioen 
opgebouwd, na hard werken plots overlijden, etc.).

In relatie tot de Nivel-subgroepen
De door Nivel bepaalde verdeling is in essentie gebaseerd op de assen ‘gewenste 
zelfredzaamheid’ (houding) en ‘ervaren mate van regie’ (context, omgeving). In 
navolging van bovenstaande en de eerder besproken houding, lijken in relatie tot 
de zorgen/ behoeften echter met name de omgevingsfactoren bepalend te zijn. De 
financiële situatie en de gezondheid komen tot op zekere hoogte terug in 
zelfredzaamheid en regie, het model neemt echter meerdere factoren mee bij het 
classificeren van ouderen. Dit maakt het lastig (zo niet onmogelijk) om specifieke 
zorgen/ behoeften te koppelen aan één van de subgroepen.
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Financiën - 1 -
Zorgen ten aanzien van ‘financiën’
Zoals benoemd, vormt het goed regelen van een financiële basis in perceptie het 
fundament voor zorgeloos ouder worden, waardoor de zorg met betrekking tot de 
financiën met stip op één staat. Zorgen met betrekking tot de financiën kennen op 
hoofdlijnen een driedeling, te weten ‘zorgen omtrent een eventueel prepensioen’, 
‘zorgen omtrent het pensioen’ en ‘zorgen met betrekking tot de achterblijvers/ 
nabestaanden’.

Prepensioen:
• Wat voor impact heeft eerder stoppen op mijn pensioen? Men werkt 

doorgaans al minder en/ of denkt er over na eerder te stoppen met werken en 
met prepensioen te gaan. Het blijkt echter lastig om te bepalen welke impact dit 
heeft en of het financieel gezien haalbaar is. Enerzijds heeft men beperkt inzicht 
in hoe pensioen en AOW zijn opgebouwd (met name bij een laag kennisniveau 
of een complexe financiële situatie) en wat de invloed van eerder stoppen met 
werken is. Anderzijds is het moeilijk in te schatten wat voor levensstandaard er 
de komende jaren gewenst is (en hoeveel inkomen er dus nodig is). Beide 
vragen werken onzekerheid in de hand.

Pensioen:
• Hoe ziet mijn inkomen er straks uit? In de huidige situatie weet men wat men 

aan inkomen krijgt, in de nieuwe situatie is dit nog maar de vraag. Enerzijds 
heeft men beperkt inzicht in hoe pensioen en AOW zijn opgebouwd (met name 

bij een laag kennisniveau of een complexe financiële situatie) en is het op basis 
van de huidige gegevens de vraag op hoeveel geld iemand straks recht heeft/ 
kan rekenen. Anderzijds is het de vraag of men dit geld überhaupt nog krijgt en 
hoe het pensioen van nu zich verhoudt tot het nieuwe pensioenstelsel dat in 
2026 moet ingaan. Vertrouwen op AOW/ pensioen is in perceptie niet meer 
voldoende. Beide vragen werken onzekerheid in de hand.

• Hoe moet ik rondkomen van mijn pensioen en AOW? Naast de onzekerheid 
omtrent de hoogte van het inkomen, maakt men zich in het algemeen zorgen of 
het geld überhaupt toereikend is. In een groot aantal gevallen is men pas vrij laat 
gaan nadenken over het pensioen, met als gevolg dat het pensioen tegenvalt en 
het nieuwe inkomen vaak lager is dan het huidige inkomen. Dit leidt tot zorgen 
over het kunnen rondkomen/ kunnen bekostigen van alle veranderingen en 
aanpassingen die met ouder worden gepaard gaan.

Nabestaanden:
• Hoe zorg ik ervoor dat alles goed geregeld is voor mijn nabestaanden?

Naast de zorgen omtrent een goede financiële basis bij leven, bestaat er 
eveneens een zorg met betrekking tot een goede basis bij een eventueel 
overlijden. Deze zorg geldt met name voor mensen die te maken hebben 
(gehad) met ziekte en voor wie de dood zo mogelijk dichterbij is. De primaire 
zorg is het goed achterlaten van de nog levende partner, de secundaire zorg de 
nalatenschap in bredere zin.
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Financiën - 2 -

“Ik heb samen met mijn bank 
gekeken hoe ik het beetje geld dat 
ik achter de hand had zo goed 
mogelijk kon investeren. 
Uiteindelijk bleken zonnepanelen 
de beste belegging, nu heb ik dus 
zonnepanelen op mijn dak liggen.”

Behoeften, concreet handelen en ervaren knelpunten
• Men wenst inzicht in/ grip op het toekomstige inkomen (hoogte, ingangsdatum, 

duur, veranderingen, etc.). Voor het gewenste inzicht in pensioen en AOW (en 
eventueel de impact van eerder stoppen) worden primair het pensioenfonds, het 
Uniform Pensioenoverzicht (mijnpensioenoverzicht.nl) en de Sociale 
Verzekeringsbank (svb.nl of via rijksoverheid.nl) geraadpleegd, al dan niet direct 
of vanuit Google.

• Indien men in de huidige situatie te maken heeft met een uitkering (werkloos, 
arbeidsongeschikt), wordt naast bovenstaande het UWV (uwv.nl) geraadpleegd.

• Extra informatie wordt eventueel ingewonnen op rijksoverheid.nl (veelal vanuit 
een concrete zoekopdracht in Google).

• In nagenoeg alle gevallen gaat men eerst zelf aan de slag met het uitzoeken van 
informatie op internet. Pas wanneer het te complex wordt/ meer zekerheid 
gewenst is, wordt er contact opgenomen met de desbetreffende instanties.

• Men wenst - onafhankelijk van sociale voorzieningen en veranderende 
regelgeving - zelf een extra basis te creëren. Wanneer men financieel 
daadkrachtig is, wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid geld te 
beleggen of in het huis te investeren of men bekijkt de mogelijkheid om kleiner te 
gaan wonen om op die manier geld over te houden.

• Bij het vormgeven van een prepensioen of het creëren van een eigen ‘vangnet’ 
(bijvoorbeeld door te investeren in een huis), wordt vaak met de bank gesproken 
of een financieel adviseur in de arm genomen.
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Financiën - 3 -
• Het is nu vaak niet inzichtelijk wat iemand straks aan inkomen krijgt, omdat het in 

perceptie ontbreekt aan één centrale informatiebron. AOW en pensioen (en de 
verschillende betrokken instanties) zijn in aanloop naar de AOW bijvoorbeeld 
gescheiden stromen, maar onderaan de streep één. Dat is onlogisch. 

• Men wordt in perceptie beperkt/ niet in veranderingen meegenomen, waardoor 
onduidelijkheid en onzekerheid blijven bestaan.

• Het is onduidelijk waar men op terug kan vallen/ terecht kan voor advies of hulp 
wanneer pensioen en AOW tegenvallen/ men niet genoeg geld heeft.

• Het ontbreekt bij de betrokken instanties in perceptie vaak aan de mogelijkheid 
tot persoonlijk contact en de juiste toonzetting. Bij specifieke vraagstukken is het 
fijn om een persoon te kunnen spreken die gedegen kennis en begrip voor de 
situatie heeft.

Rol overheid
• Ondanks dat men onder andere in de informatiebehoefte voorziet middels 

informatie van de (Rijks)overheid, heeft de overheid geen primaire informatierol.
• In navolging van de genoemde knelpunten, geeft een aantal respondenten aan 

dat het fijn zou zijn wanneer de overheid instanties ‘uitlijnt’ en zo goed mogelijk 
inzicht biedt in wat men heeft opgebouwd/ waar men recht op heeft. Het wordt zo 
makkelijker om tot de benodigde informatie te komen.

• Men verwacht daarnaast dat de overheid proactief informeert over de relevante 
veranderingen (regelgeving, dekkingsgraden) die impact hebben op het inkomen.

“Ik heb het niet in eigen hand, de 
overheid bepaalt in principe voor 
mij. Als ik denk dat ik het 
financieel goed geregeld heb, 
komt de overheid weer met een 
nieuwe regel en ben ik terug bij 
af.”

26



Wonen - 1 -

“Huren is geen optie, ik kom niet in 
aanmerking voor sociale huur en 
de vrije sector kan ik niet betalen. 
Ik zou dus bij voorkeur kopen, 
maar je krijgt geen hypotheek 
meer op deze leeftijd. Je wordt 
weggezet als oudere, alsof ik
afgeschreven ben.”

Zorgen ten aanzien van ‘wonen’
Met betrekking tot het voorbereiden op ouder worden heeft men vaak al over het 
(toekomstige) wonen nagedacht en hier eventueel zelfs al naar gehandeld. Zorgen 
zijn sterk afhankelijk van de financiële situatie en in essentie tweeledig, te weten 
‘zorgen omtrent de (veranderende) woonsituatie zelf’ en ‘zorgen met betrekking tot 
het überhaupt (financieel) voor elkaar krijgen’.

• Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen? Gegeven de 
gewenste zelfstandigheid/ onafhankelijkheid, wil men bij voorkeur zo lang 
mogelijk ‘thuis’ blijven wonen. In de praktijk betekent dit het moeten doen van 
aanpassingen aan de huidige woning of het uitkijken naar een nieuwe woning 
(appartement, gelijkvloers). Zorgen met betrekking tot het regelen hiervan zijn, 
zeker wanneer men financieel daadkrachtig en zelfredzaam is, beperkt.

• Hoe kan ik een andere woning regelen (wanneer dat nodig is)? Zorgen 
omtrent het wonen zijn groter wanneer men financieel gezien minder 
daadkrachtig is. Wanneer de behoefte naar een andere woning manifest is, 
maar men financieel in de knel zit (huur niet kunnen opbrengen door laag 
inkomen of wegvallen huurtoeslag, geen hypotheek meer kunnen krijgen) 
ontstaat de vraag hoe dit überhaupt voor elkaar te krijgen. In de hand gewerkt 
door de huidige huizenmarkt en het wegvallen van oudedagsvoorzieningen 
(bejaardentehuizen zijn geen garantie meer) vraagt men zich af waar men 
terecht kan wanneer de huidige woning niet meer toereikend is of te duur wordt.
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Wonen - 2 -
Behoeften, concreet handelen en ervaren knelpunten
• Met betrekking tot de eerste zorg wenst men inzicht in hoe dit zo goed mogelijk 

vorm te geven. Er wordt gesproken met vrienden/ familie, een financieel 
adviseur in de arm genomen, gesproken met banken/ hypotheekverstrekkers en 
(online) gezocht naar andere woningen en/ of voor aanpassingen aan de huidige 
woning. Men loopt hier doorgaans niet tegen problemen aan.

• Met betrekking tot de tweede zorg wenst men inzicht in de mogelijkheden. Vaak 
wordt er echter slechts eenzijdig gekeken/ geïnformeerd bij WoningNet of de 
huidige verhuurder. Met name afwachtende en machteloze ouderen lijken niet in 
staat zich breder te oriënteren en ervaren het probleem niet zelf op te kunnen 
lossen. Het is onduidelijk waar men terecht kan voor advies of hulp.

Rol overheid
• De voornaamste verwachting ten aanzien van de overheid heeft betrekking op 

het woningaanbod. Enerzijds verwacht men dat de overheid de markt reguleert 
en zorgt voor voldoende aanbod (m.n. sociale huurwoningen, woningen voor 
middeninkomens). Anderzijds is men van mening dat de overheid de plicht heeft 
te zorgen voor fatsoenlijke oudedagsvoorzieningen en uitzicht moet bieden op 
een plek waar er voor je gezorgd wordt wanneer je dat zelf niet meer kunt.

“Gezien mijn financiële situatie 
weet ik niet goed waar ik terecht 
kan. Ik sta ingeschreven en heb 
gekeken bij de woningcorporatie, 
maar die kunnen me op dit 
moment ook niet verder helpen… 
Ik hoop dat ik hier dus nog even 
vooruit kan.”
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Zorg - 1 -
Zorgen ten aanzien van ‘zorg’
Zorgen met betrekking tot de - benodigde - zorg (noot: respondenten spreken met 
name over ‘de gezondheid’) zijn met name afhankelijk van de huidige gezondheid 
en het medisch verleden. Men heeft vaak al het één en ander meegemaakt 
(variërend van een versleten heup tot een hersenbloeding) en is zich als zodanig 
bewust van de broosheid van het lichaam. Wanneer de huidige situatie stabiel is, 
zijn de zorgen echter beperkt. De zorgen/ behoeften omtrent de gezondheid zijn in 
essentie tweeledig, te weten ‘het zelf een kwalitatief hoogwaardig leven willen 
leiden’ en ‘het willen blijven zorgen voor anderen’.

• Hoe word ik zo goed/ gezond mogelijk oud(er)? Men wenst voornamelijk een 
kwalitatief hoogwaardig leven te blijven leiden. Wanneer men gezond is, gaan 
hier in het algemeen geen grote zorgen mee gepaard. Wanneer er sprake is van 
- ernstige - ziekte, is de vraag hoe lang men nog een kwalitatief hoogwaardig 
leven kan leiden, wanneer men het leven niet meer kwalitatief genoeg vindt en 
wat men in dat geval met het leven zou willen doen (bijvoorbeeld euthanasie). 

• Hoe kan ik zorg blijven dragen voor mijn naasten? Naast de eigen zorgvraag 
bestaat er in een aantal gevallen eveneens een zorgvraag ten aanzien van de 
naasten (partner, kinderen). Indien er sprake is van zorgbehoevende naasten, 
wil men zelf graag zo lang mogelijk de zorg over deze naasten kunnen blijven 
dragen. Anderzijds wenst men dat de zorgtaak op een goede manier wordt 
overgenomen wanneer men hier zelf niet meer toe in staat is of komt te 
overlijden. Het kunnen blijven dragen van de zorg voor naasten is afhankelijk 

van de eigen gezondheid. Gezien de eigen gezondheid ontegenzeggelijk 
achteruit zal gaan, leidt dit tot zorgen.

Behoeften, concreet handelen en ervaren knelpunten
• Met betrekking tot een kwalitatief hoogwaardig leven, is er de behoefte een 

gezond leven te leiden. Eventuele aanpassingen in levensstijl (gezonde voeding, 
beweging) zijn doorgaans gebaseerd op gezond verstand en lijken zelden een 
nieuwe informatiebehoefte te kennen.

• Indien er sprake is van ziekte/ gezondheidsklachten, is er de behoefte in directe 
verbinding te staan met de reguliere zorg en/ of specialisten. Wie of wat er 
geraadpleegd wordt en waar men terechtkomt, is logischerwijs afhankelijk van 
de zorgvraag. De genoemde directe verbinding is er doorgaans al.

• Gegeven dat het leven loopt zoals het loopt, is men beperkt bezig met 
toekomstige zorgvragen/ -behoeften en bereidt men zich - buiten het zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen - nagenoeg niet voor. 

• Bij ziekte en/ of een zorgvraag van naasten, is er de behoefte in een vroeg 
stadium te zorgen voor een goede ‘overdracht’. Dit betekent naast het opstellen 
van een testament bijvoorbeeld ook het uit handen geven van de 
beslissingsbevoegdheid (praktische zaken als abonnementen, maar bijvoorbeeld 
ook het donorcodicil). De wens is dit centraal te kunnen regelen. Gezien dit in 
perceptie niet kan, wendt men zich hiervoor tot de relevante individuele 
instanties/ partijen.
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Zorg - 2 -

“Je weet simpelweg niet met welke 
problemen of klachten je straks 
komt te zitten. Het kan zijn dat 
mijn knie slechter wordt, maar ook 
dat ik ineens dood neerval, daar 
kun je niet op voorbereid zijn.”

• In navolging van bovenstaande, is het voornaamste knelpunt dat tijdens het 
onderzoek naar voren is gekomen het ontbreken van een centrale plek om 
zaken omtrent het ‘nalatenschap’ te regelen (het machtigen van anderen/ uit 
handen geven van de beslissingsbevoegdheid). 

Rol overheid
• Naast het faciliteren van reguliere zorg zijn er geen directe verwachtingen ten 

aanzien van de (Rijks)overheid, eerder ten aanzien van specifieke 
zorgverleners. 

• Respondenten geven desgevraagd aan dat een proactieve rol vanuit de 
overheid in het kader van toekomstige zorgvragen mogelijk handig zou zijn. 
Ondanks dat men zich er nu beperkt/ niet mee bezig houdt, is het fijn om 
voorbereid/ reeds geïnformeerd te zijn en te weten waar je moet zijn bij bepaalde 
problemen of klachten.

• In navolging van het genoemde knelpunt, geeft een aantal respondenten aan dat 
het fijn zou zijn wanneer individuele zorgverleners/ instanties meer zouden 
samenwerken, protocollen meer uitgelijnd zouden zijn en zaken als het 
machtigen van anderen centraal geregeld kunnen worden (bijvoorbeeld via 
MijnOverheid/ DigiD) .
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Dagelijkse bezigheden
Zorgen ten aanzien van ‘dagelijkse bezigheden’
• Men maakt zich in het algemeen geen zorgen over dagelijkse bezigheden/ zaken 

als het doen van de boodschappen, het huishouden of mobiliteit. Het is evident 
dat de invulling van dergelijke zaken met de tijd steeds lastiger zal worden, 
oplossingen zijn in perceptie echter binnen handbereik (boodschappen laten 
bezorgen, hulp in huis, vervoer op maat). De voornaamste zorg die hiermee 
gepaard gaat, is het moeten accepteren van hulp.

• Bovenstaande houding wordt versterkt door een goede financiële situatie. Een 
financiële basis/ buffer maakt dat eventuele problemen die zich zullen voordoen 
makkelijker kunnen worden ondervangen.

• In een aantal gevallen geldt dat het stoppen met werken zal leiden tot meer tijd 
dan gewenst. Wanneer men geen rijk sociaal netwerk of palet aan hobby's/ 
bezigheden heeft, ontstaat mogelijk de zorg hoe de tijd (nuttig) te besteden.

Behoeften, concreet handelen en ervaren knelpunten
• Het thema dagelijkse bezigheden kent geen manifeste behoeften. In perceptie 

zijn oplossingen eenvoudig te vinden, er worden daarom nog geen stappen gezet. 

Rol overheid
• Er zijn geen directe verwachtingen ten aanzien van de (Rijks)overheid. Wanneer 

het moment daar is, dan weet men waar het te rade moet (uiteenlopend van de 
supermarkt voor boodschappen tot de gemeente voor vervoer).

“Tegenwoordig gaat dat allemaal 
zo makkelijk. Als ik niet meer in 
staat ben om zelf mijn 
boodschappen te halen, dan laat 
ik ze toch gewoon bezorgen door 
Albert Heijn of Picnic?”
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Sociaal leven
Zorgen ten aanzien van ‘sociaal leven’
• In het algemeen maakt men zich geen grote zorgen ten aanzien van het 

veranderende sociale leven (noot: respondenten spreken over ‘vrienden en 
familie’ of gerichter over bijvoorbeeld ‘werk’ of ‘de tennisvereniging’). Het 
langzaam kleiner worden van het sociale netwerk (onder andere door het 
wegvallen van naasten) hoort zogezegd bij ouder worden en wordt veelal 
geaccepteerd. Er dient te worden opgemerkt dat sociaal hier niet direct 
gekoppeld wordt aan een kring om op terug te vallen (zorg) en men de impact 
mogelijk niet kan overzien (je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt).

• In een aantal gevallen geldt dat het stoppen met werken en het wegvallen van 
met name de sociale component daarvan best lastig te accepteren is. Werk is 
een groot en belangrijk onderdeel van iemands bestaan en de ruimte die door 
het wegvallen ontstaat, is als zodanig niet zomaar opgevuld. Men verwacht dat 
er in de tijd steeds minder met ex-collega’s zal worden afgesproken. Wanneer er 
geen sprake is van een rijk sociaal leven, heeft dit een grote impact en werkt dit 
potentieel vereenzaming in de hand.

• In navolging van bovenstaande is er soms de zorg hoe een nieuwe sociale kring 
‘aan te boren’. Voorheen werd deze nieuwe kring bij ouder worden in perceptie 
geboden door het bejaardentehuis. Gezien men langer vitaal blijft én de 
oudedagsvoorzieningen aan verandering onderhevig zijn, biedt dit echter geen 
uitkomst meer. 

Behoeften, concreet handelen en ervaren knelpunten
• Men geeft aan bijvoorbeeld nieuw sociaal contact te zullen zoeken/ vinden in 

vrijwilligerswerk (tevens ‘nuttig blijven’ voor de maatschappij), verenigingen of 
eventueel woongroepen.

• Gezien er geen grote manifeste behoefte is, wordt er nog niet concreet naar 
bovenstaande gehandeld.

Rol overheid
• Er zijn met betrekking tot het sociaal leven geen directe verwachtingen ten 

aanzien van de (Rijks)overheid. 
• Een enkeling benoemt dat de overheid In het kader van nieuwe sociale 

contacten en het tegengaan van vereenzaming op lokaal niveau het 
samenkomen van mensen zou kunnen faciliteren. Men is zich er bewust van dat 
het scenario van contacten opdoen/ onderhouden in een bejaardentehuis over 
het algemeen niet meer realiseerbaar is, andere initiatieven kunnen dit zogezegd 
opvangen.
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Zorgen en behoeften

“Ik denk er ook wel eens over na om 
in een soort woongroep te gaan 
wonen, een beetje zoals je vroeger 
hofjes had. Dan kun je een beetje 
naar elkaar omkijken en elkaar 
helpen waar nodig.”

“Ik ben wel benieuwd hoe het er 
straks uitziet zonder werk, uiteindelijk 
is dat toch een groot deel van je 
leven. Ik verwacht niet in een zwart 
gat terecht te komen, maar denk wel 
dat ik het sociale contact ga missen.”
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