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Voorwoord

In dit rapport ziet u de verslaglegging van het onderzoek over de gemeentelijke rol in de voorbereiding op de
derde levensfase.
Dit adviesrapport is geschreven als afstudeeropdracht in het kader van de opleiding Toegepaste Gerontologie
aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Dit rapport is geschreven in opdracht van adviesbureau SDO -
Support.

Het doel van de opdrachtgever is om voor gemeenten als kennispartner te dienen en hen zo te kunnen
adviseren over verbeteringen rondom beleid. Gedurende september 2021 tot en met januari 2022 is dit
rapport door middel van een onderzoeksstage tot stand gekomen. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag
beantwoord:
Welke handvatten kan Sdo-Support gemeenten bieden om hen te helpen ouderen voor te bereiden op de
derde levensfase?

De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een focusgroep, interviews, enquêtes en
literatuuronderzoek. Er is in co-creatie samengewerkt met de doelgroep om zo tot een advies te komen wat
zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Ondanks de steeds veranderende
Corona-maatregelen is het gelukt om via online tools in contact te komen met alle mensen die deel hebben
genomen aan het onderzoek.

Via deze weg wil ik graag mijn critical friends Herma Scholten en Jacques Becht bedanken voor alle hulp die
zij mij hebben geboden gedurende het onderzoek.. Ook wil ik graag mijn stagebegeleider Lissa Assink vanuit
SDO - Support en mijn stagebegeleider vanuit Windesheim, Carina Peek, bedanken voor de ondersteuning
die zij mij hebben geboden en voor het meedenken in verschillende situaties. Tot slot wil ik ook graag Carlijn
Metternich vanuit SDO - Support bedanken voor het meedenken gedurende het onderzoek.

Ik wens u veel leesplezier!

Jeske Roerink

Enschede, 17 januari 2022
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Samenvatting NL

Het aantal mensen die aan de derde levensfase gaat beginnen neemt steeds meer toe. In 2018 waren er 2,4
miljoen mensen in de derde levensfase en dit zal oplopen tot 3,2 miljoen in 2040. De derde levensfase is de
fase vanaf het moment van pensionering tot het moment van een toenemende kwetsbaarheid en behoefte
aan zorg. In het huidige beleid wordt er veel gefocust op dat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.
Er wordt minder aandacht besteed aan het hebben van een zinvol leven en de voorbereiding hierop. Ouderen
geven aan dat zij hier wel behoefte aan hebben.  Daarom is in opdracht van SDO - Support onderzoek gedaan
om antwoord te krijgen op de de volgende adviesvraag: Welke handvatten kan SDO - Support gemeenten
bieden om hen te helpen ouderen voor te bereiden op de derde levensfase?

Om antwoord te krijgen op de adviesvraag is er een focusgroep gehouden met zes ouderen uit de doelgroep.
Door middel van co-creatie is er samen gekeken naar welke rol de gemeente op zich zou kunnen nemen. Om
nog wat meer kennis te krijgen van de doelgroep is er een enquête afgenomen waarin werd gevraagd hoe
mensen zich hebben voorbereid op deze fase.  Om kennis te verwerven over het huidige beleid van
gemeenten zijn er interviews gehouden met beleidsmedewerkers. Daarnaast is er ook literatuuronderzoek
gedaan om het advies literair te onderbouwen.

De manier waarop mensen hun derde levensfase inrichten en zich hierop voorbereiding heeft effect op hun
persoonlijke welzijn. Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat de fase langer duurt en dat er in de
vierde levensfase minder beperkingen voorkomen.
Jonge ouderen in de derde levensfase kunnen een bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke
problemen. Zij kunnen zorgen voor een doorstroom op de woningmarkt, het doen van vrijwilligerswerk of het
leveren van mantelzorg. Als ouderen zich goed voorbereiden is de kans groter dat zij deze bijdrage kunnen
leveren. Uiteindelijk heeft het effect op alle burgers van de samenleving. Hierom is het voor gemeenten ook
van belang dat ouderen zich goed voorbereiden op de derde levensfase.
In het huidige beleid van de geïnterviewde gemeenten wordt er veel gefocust op het ontwikkelen van nieuwe
woonvormen en de preventie van eenzaamheid. Het onderwerp ‘de derde levensfase’ is bij hen bekend maar
er is nog niet bij elke gemeente beleid op geschreven. Zij zien hier voor zichzelf wel een faciliterende rol maar
niet uitvoerend.
Zowel uit de focusgroep als de enquête en het literatuuronderzoek is gebleken dat ouderen een zinvolle
daginvulling een van de belangrijkste aspecten vinden van het voorbereiden van hun leven na pensionering.
Ook de doelgroep ziet een rol voor gemeenten in samenwerking met andere organisaties. De ouderen zijn
zelf ook verantwoordelijk voor hun eigen toekomst.

Vanuit deze resultaten zijn er drie adviezen opgesteld voor SDO - Support. Het eerste advies richt zich op
meer aandacht voor zingeving in het gemeentelijk beleid. Het tweede advies gaat over een faciliterende rol
voor gemeenten in de bewustwording van de steeds ouder wordende samenleving.  Bij meer bewustwording
kan de samenleving worden ingericht op deze toename. Omdat gemeenten niet de enige zijn die een rol
kunnen spelen in de voorbereiding op de derde levensfase gaat het derde advies over het multidisciplinair
samenwerken met verschillende organisaties om zo tot het gezamenlijke doel te komen. Dit zijn handvatten
die SDO - Support gemeenten kan bieden om hen te helpen ouderen voor te bereiden op de derde
levensfase.
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Samenvatting EN

The number of people entering the third stage of life is increasing. In 2018 there were 2.4 million people in the
third stage of life and this will increase to 3.2 million by 2040. The third stage of life is the stage from the
moment of retirement until the moment of increasing frailty and the need for care. Current policy focuses a
lot on enabling older people to remain independent for a longer time. Less attention is paid to having a
meaningful life and preparing for it. That is why research has been carried out on behalf of SDO - Support to
answer the following question: What handles can SDO - Support offer municipalities to help them prepare
the eldery for the third stage of life?

To answer the question, a focus group was held with six elderly people from the target group. By means of
co-creation, we looked together at what role the municipality could take on. In order to gain even more
knowledge of the target group, a survey was conducted in which people were asked how they prepared
themselves for this phase. In order to gain knowledge about the current policy of municipalities, interviews
were held with policy officers. In addition, a literature study was also carried out to reason the advice on a
literary basis.

The way in which people organize and prepare for their third stage of life has an effect on their personal
well-being. Good preparation can ensure that the stage lasts longer and that fewer limitations occur in the
fourth stage of life. Young elderly people in the third stage of life can contribute to various social problems.
They can ensure a transition on the housing market, do voluntary work or provide informal care. If eldery are
well prepared, there is a greater change that they will be able to make this contribution. Ultimately, it affects
all citizens of society. For this reason, it is also important for municipalities that elderly people prepare well for
the third stage of life.
The current policy of the interviewed municipalities focuses a lot on the development of new forms of
housing and the prevention of loneliness. They are familiar with the subject of ‘the third stage of life’ but nog
every municipality has written a policy on it. They do see a role for themselves here, but not an executive one.
The focus group, survey and literature review have shown that older people consider a meaningful
day-to-day routine to be one of the most important aspects of preparing for their life after retirement. The
target group also sees a role for municipalities in collaboration with other organizations. Elderly people are
also responsible for their own future.

Based on these results, three recommendations have been drawn up for SDO - Support. The first
recommendation focuses on more attention for meaning of life in municipal policy. The second
recommendation concerns a facilitating role for municipalities in raising awareness of the increasingly aging
society. With greater awareness, society can be adapted to this increase. Because municipalities are not the
only ones that can play a role in preparing for the third stage of life, the third recommendation concerns
multidisciplinary collaboration with different organizations in order to achieve the common goal. These are
handles that SDO - Support can offer municipalities to help then prepare elderly people for the third stage of
life
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1.   Aanleiding

1.1 Introductie SDO- support
SDO-support is een adviesbureau dat gemeenten ondersteuning biedt in het sociaal domein. Het sociaal
domein is een verzamelnaam voor alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en
zelfredzaamheid, zorg en jeugd, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. SDO - support levert verschillende diensten. Zo geven zij
opleidingen, voeren ze backoffice werkzaamheden uit voor verschillende gemeenten en adviseren zij
verschillende gemeenten over verberingen in processen, het beleid of verbindingen tussen verschillende
afdelingen.

1.2  Achtergrond
Wie tegenwoordig de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, gaat de derde levensfase tegemoet. Waar we 70
jaar geleden na onze pensionering nog gemiddeld 14 jaar voor ons hadden, is dit tegenwoordig gemiddeld 20
jaar waarvan een groot deel in relatief goede gezondheid. De toename van het aantal gezonde jaren heeft
een levensfase opgeleverd waarin veel mensen actief en vitaal zijn en niet meer deelnemen aan de
werkende samenleving. De derde levensfase begint bij de pensionering en eindigt geleidelijk wanneer de
kwetsbaarheid en de behoefte aan zorg toenemen. (RVS, 2020) Het aantal mensen die aan deze fase gaat
beginnen neemt steeds meer toe. In 2018 zaten er 2,4 miljoen in de derde levensfase en in 2040 zullen dit 3,2
miljoen mensen zijn. (RVS, 2020) Een goede voorbereiding op de derde levensfase kan ervoor zorgen dat
deze langer duurt en dat de vierde levensfase wordt gekenmerkt door minder beperkingen.
Op dit moment is er in beleid en regels, bij maatschappelijke organisaties en in de publieke opinie meer
aandacht voor wat ouderen nodig hebben dan voor wat ouderen kunnen en willen bijdragen.

In 2019, 2020 en 2021 zijn er stukken geschreven door de Raad van Ouderen, het ministerie van RVS en het
ministerie van VWS waarin naar voren komt hoe belangrijk de voorbereiding op de derde levensfase is en dat
hier in de gehele maatschappij meer aandacht voor moet komen. (RVO, 2019., RVS, 2021., VWS, 2021)  SDO -
Support ziet de relevantie van dit onderwerp en wil graag hun rol als kennispartner voor gemeenten weer
oppakken. Veel gemeenten hebben tijdens de Corona periode enkel en alleen tijd gehad om de hoognodige
zaken te regelen. Nu alles beetje bij beetje weer normaler wordt ziet SDO - Support dat gemeenten tijd
hebben om hun aandacht weer te richten op meer dan alleen het noodzakelijke. SDO - Support wil graag
gemeenten kunnen adviseren over hun beleid met betrekking tot relevante huidige uitdagingen waar
gemeenten voor komen te staan de komende jaren. SDO - Support wil graag weten hoe zij gemeenten
kunnen helpen ouderen beter voor te bereiden op de derde levensfase.
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1.3  Adviesvraag
De centrale adviesvraag van dit adviesrapport is: Welke handvatten kan Sdo Support  gemeenten bieden om
hen te helpen ouderen voor te bereiden op de derde levensfase?

De deelvragen zijn:
1. Waarom is het belangrijk dat mensen zich voorbereiden op de derde levensfase?
2. Waarom is het voor gemeenten van belang dat hun inwoners worden voorbereid op de derde

levensfase?
3. In hoeverre zijn de klant gemeenten van SDO- Support al bezig met het voorbereiden van oudere

inwoners op de derde  levensfase?
4. Waar liggen de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van toekomst voorbereiding?

De uitkomsten van de deelvragen zijn gebruikt als basis van het opgestelde advies en daarmee het antwoord
op de hoofdvraag.
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2.  Methoden
Om in beeld te krijgen welke handvatten SDO - support gemeenten kan bieden om ze te helpen ouderen
voor te bereiden op de derde levensfase zijn er verschillende stappen ondernomen. Deze worden
onderstaand toegelicht. Er is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan. Dit wordt een mixed
methods research genoemd. Een mixed methods research combineert de voordelen van beide methoden en
kan zo soms een beter en volledig beeld geven van het onderzoeksonderwerp. (Johnson, R. B., Onwuegbuzie,
A. J., & Turner, L. A. 2007)

2. 1 Literatuuronderzoek
Er is literatuuronderzoek gedaan naar het belang van het voorbereiden op de derde levensfase vanuit twee
perspectieven. Het perspectief van de doelgroep zelf en het perspectief van gemeenten. Met de kennis op
basis van relevante wetenschappelijke literatuur kunnen er twee deelvragen beantwoord worden. Daarnaast
is de literatuurstudie de basis en onderbouwing voor het advies.

2.2 Focusgroepen en interviews
Er is in beide gevallen gekozen voor een semi gestructureerde opzet. Dit omdat er van tevoren nog niet
precies duidelijk was wat relevant is en welke aspecten aan de orde gingen komen,  (Fischer, T., Julsing, M.
2019)  Er was wel duidelijk welke onderwerpen ik wilde gebruiken wat maakte dat ik geen gebruik hoefde te
maken van een ongestructureerde opzet.

2.2.1 Focusgroep
Een focusgroep is een onderzoeksinstrument dat inzicht geeft in meningen en denkwijzen van specifieke
doelgroepen. Het houden van een focusgroep met een specifieke doelgroep leidt, in een goed voorbereid
gesprek, tot informatie over hun behoeften en belangen met betrekking tot een bepaald onderwerp (Fischer,
T., Julsing, M. 2019). Dit is waarom er voor deze methode is gekozen. Om in co-creatie tot een passende
uitkomst te kunnen komen is het van belang dat je samen met de doelgroep praat over het onderwerp en
nadenkt over oplossingen. Dit is precies wat tijdens de focusgroep is gebeurd.
Als eerste stap in de voorbereiding van de focusgroep heb ik samen met mijn critical friend de doelgroep en
het onderwerp bepaald. Voor de doelgroep van de focusgroep is gekozen voor mensen die al een tijd in de
derde levensfase zitten. Dit wil zeggen meer dan drie jaar. Er is voor deze groep gekozen omdat deze mensen
op een langere tijd terug kunnen reflecteren over hun eventuele voorbereiding van de derde levensfase en
de beleving van de huidige fase op dit moment.

Het onderwerp van de focusgroep was de beleving van de fase, de voorbereiding en de eventuele rol die
gemeenten kunnen hebben in de voorbereiding op deze fase.
Via iemand uit mijn eigen netwerk heb ik via mail een oproep voor deelname aan mijn focusgroep laten doen
onder de leden van Denktank 50+. Hier hebben vier mensen op gereageerd en zich aangemeld. De mail is te
vinden in de bijlagen. Mijn critical friend heeft verschillende mailtjes verstuurd naar mensen uit zijn netwerk
die binnen de doelgroep vallen en zo hebben nog twee mensen zich aangemeld.
Tijdens de aanmeldingsperiode hebben mijn critical friend en ik gestructureerd de focusgroep voorbereid en
hoofdvragen opgesteld. In de bijlage is een overzicht van deze voorbereiding en hoofdvragen te vinden.
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De focusgroep is gehouden met zes mensen en duurde in totaal iets meer dan twee uur. Tijdens de
focusgroep heeft mijn critical friend genotuleerd en er is een geluidsopname gemaakt met iedereens
toestemming. De focusgroep heeft online via Microsoft Teams plaatsgevonden.
Hier is voor gekozen omdat dit de meest veilige en verantwoorde manier was om bij elkaar te komen in
verband met de Corona maatregelen. Dit gaf ook een deelneemster die zelf in quarantaine zat nog de
mogelijkheid om deel te kunnen nemen.

2.2.2 Interviews
Om een indicatie te krijgen over de bekendheid van de derde levensfase binnen gemeenten zijn er interviews
gehouden. De interviews zijn gehouden met beleidsmedewerkers van vier gemeenten. Ook in de interviews is
gebruik gemaakt van een semi gestructureerde opzet. Aan elke gemeente is gevraagd of dit onderwerp al
bekend is binnen de gemeente, wat belangrijke onderwerpen zijn rondom de doelgroep ouderen en hoe zij
zelf aankijken tegen hun rol. Daarnaast was er ook ruimte voor gesprek en verdieping. De gemeenten die zijn
geïnterviewd zijn klanten (geweest) van SDO - support. Mijn collega’s van SDO - support hebben de
gemeenten benaderd aan de hand van een introductiemail die door mij is opgesteld. De mail is toegevoegd in
de bijlagen.
Er is voor de interviews gekozen voor een online interview. Het voordeel hieraan was dat de interviews sneller
gepland konden worden en dit de meest veilige manier was in verband met de Corona maatregelen. Er is een
afweging gemaakt tussen face to face interviews of online, Het voordeel van een face to face interview is dat
je het non-verbale gedrag van de geïnterviewde zien en dit kan online niet. (Fischer, T., Julsing, M. 2019)
Omdat de vragen vooral kennisvragen waren is de afweging gemaakt dat het niet goed kunnen zien van het
non-verbale gedrag geen nadelig effect zou hebben op de resultaten van de interviews. Daarnaast gaf online
interviewen de mogelijkheid om uit veel meer gemeenten te benaderen aangezien er geen reistijd voor
gerekend hoefde te worden.

Zowel de focusgroep als de interviews zijn gehouden via Microsoft Teams. Hier is voor gekozen omdat dit de
meest veilige manier was om elkaar te spreken. Op voorhand van de focusgroep en de interviews is aan de
deelnemers gevraagd of zij in de gelegenheid waren om via Microsoft Teams af te spreken en dit was bij
iedereen het geval. Van de focusgroep en van de interviews zijn er met iedereens toestemming
geluidsopnames gemaakt.

2.3 Enquêtes
Er is een online enquête afgenomen onder een andere doelgroep dan die van de focusgroep. De doelgroep
voor de enquête was mensen die over +/- 3 jaar met pensioen gaan en mensen die +/- 3 jaar met pensioen
zijn. Er is gekozen voor deze doelgroep om  in kaart te brengen hoe mensen naar deze fase kijken als zij er
net inzitten of de fase tegemoet gaan. Er is gekozen voor een enquête omdat er zo in een korte tijd veel
mensen vragen konden beantwoorden. Bij mijn collega’s, familie en kennissen heb ik een oproep gedaan om
zo mensen te verzamelen die in deze doelgroep zitten. De enquête is 39 keer ingevuld.
Voor de enquête is een doelgroep gebruikt die moeilijk toegankelijk is omdat het lastig te herkennen is of
iemand binnen de steekproef valt. Het is vaak niet bekend in welk tijdsbestek mensen van plan zijn om met
pensioen te gaan. Hierdoor moet je via netwerken aan mensen uit de doelgroep komen. Er is aan een aantal
mensen waarvan ik wist dat zij binnen de doelgroep vielen,  gevraagd om de enquête in te vullen en aan hen
is gevraagd of zij nog meer mensen wisten die binnen de doelgroep vielen.
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Deelnemers van de enquête hebben een link ontvangen die automatisch naar de enquête leidde. Dit noem je
een sneeuwbalsteekproef. (Fischer, T., Julsing, M. 2019)
Normaliter begint een sneeuwbalsteekproef bij één persoon en vanuit deze persoon worden er meerdere
mensen gevraagd. Mijn enquête had meerdere start personen. Het gebruik van deze methode zorgt ervoor
dat het aantal deelnemers niet heel groot is. Samen met SDO - support is overlegd dat zij 20-30
respondenten genoeg zouden vinden voor de enquête. Zij gaven aan dat je met dit aantal goed genoeg kan
analyseren om de deelvraag te kunnen beantwoorden. Uiteindelijk is de enquête meer ingevuld.
Er is gekozen voor een online enquête omdat ook hierbij er snel veel informatie kon worden opgehaald in de
meest veilige omstandigheden rondom het corona virus. Het voordeel van online enquêtes, ook wel web
survey-onderzoek genoemd, is dat er bij de antwoorden minder kans is op sociale wenselijkheid omdat er
geen interviewer aanwezig is. (Fischer, T., Julsing, M. 2019)
De vragen zijn opgesteld door goed te kijken naar wat de hoofdvraag was, de hoofdvraag is wat de wensen en
behoeften van ouderen zijn op het gebied van de voorbereiding op de derde levensfase. Vanuit daar zijn er
deelvragen opgesteld die samen deze hoofdvraag beantwoorden. SDO-Support heeft veel ervaring met
enquêtes maken. Ik heb hun enquêtes als basis meegenomen in mijn eigen enquête. Vervolgens heb ik mijn
vragen laten beoordelen door mijn stagebegeleider en na goedkeuring zijn de vragen in de definitieve
enquête geplaatst. De resultaten van de enquête zijn te vinden in de bijlage.

2.4 Data - analyse
De kwalitatieve data van de focusgroepen en de interviews is geanalyseerd door middel van protocolanalyse.
In eerste instantie zijn de resultaten getranscribeerd. De hoofdzaak is eruit gehaald en dit is vervolgens
opgedeeld in fragmenten. Deze fragmenten zijn gelabeld en vervolgens zijn deze labels weer geordend. Tot
slot zijn de tekstfragmenten bij de juiste labels geplaatst. Dit schema is te vinden in de bijlage. Omdat er niet
heel veel interviews zijn gehouden is er gekozen voor deze manier van analyseren. (van der zee, F. 2016)
De antwoorden van de enquêtes zijn geanalyseerd vanuit excel en de grafieken en tabellen vanuit google
forms zijn gebruikt. Ook deze zijn te vinden in de bijlagen. De vragen van de focusgroepen, interviews en
enquête zijn tot stand gekomen in overleg met mijn begeleider vanuit SDO - Support en in overleg met mijn
critical friend.

2.5 Critical Friends
Een Critical Friend is op te vatten als een expert op het terrein van advisering en/of expert op het terrein van
het onderwerp wat centraal staat in jouw advies. (Peek, C. 2021) Gedurende het onderzoek heb ik
samengewerkt met mijn critical friends. Ik heb hun meegenomen in het proces en hen gevraagd om advies.
Met mijn oudere critical friend heb ik veel overlegd. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en
behoeften van de doelgroep heb ik veel in co-creatie gewerkt met mijn oudere critical friend. Zijn inzichten
kon ik gebruiken om het onderzoek te verbeteren. We hebben overleggen gehad over de doelgroep van
onderzoeksmethoden, de vragen en hij was betrokken bij de voorbereiding op de focusgroep waar hij ook
heeft gefungeerd als notulist.
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3.  Resultaten

3.1 Deelvraag 1
Waarom is het belangrijk dat mensen zich voorbereiden op de derde levensfase?

Veel ouderen die een stabiele huidige situatie hebben waar zij tevreden mee zijn, of soms misschien wat
minder, willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en willen niet nadenken over het ouder worden en de
eventuele beperkingen die hiermee gepaard gaan. (Volckaert, E. De Decker, P. Van de Kerckhove, B. Wellens,
C. & Schillebeeckx, E. 2018) Dit is ook gebleken uit de enquête. Hieruit bleek dat 52,% van de niet
gepensioneerde respondenten, niet nadenkt over zijn/haar toekomst. Het plannen van de toekomst is een
essentiële strategie in het ouder worden. Door verschillende demografische veranderingen en vooral het
veranderen van de verzorgingsstaat, wordt het toekomstgericht gedrag belangrijker voor ouderen. Zij moeten
uiteindelijk meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. (Ouwehand, C. de Ridder, D.T.D. Bensing, J.M.
2006) De manier waarop mensen hun derde levensfase inrichten en zich hierop voorbereiden, heeft effect
op hun persoonlijke welzijn en is van invloed op andere generaties. (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, 2020)

De overgang van het werkende leven naar het pensioen is een belangrijke fase voor veel mensen.
Onderzoekers stellen dat een groot deel van het leven van mensen wordt besteed aan het voorbereiden op
en het deelnemen aan een werkende beroepsbevolking. Werken voldoet aan verschillende menselijke
behoeften; vaardigheden en kennis gebruiken, tijd besteden, sociale relaties hebben, zelfbeeld en identiteit
erkennen en de status van jezelf in een gemeenschap vast te stellen. Het gevolg van met pensioen gaan is
dat het een grote invloed heeft op deze behoeften en sommige zelfs onderbreekt. Vooral de generatie die
over een aantal jaar met pensioen gaat identificeert zich met hun rol op het werk. (Hewitt, A. Howie, L.
Feldman, S.  2010)

De basis voor een actief en bevredigend leven na het pensioen wordt vaak voor de pensionering gelegd
(Dingemans & Van Solinge 2011). Mensen die zich voorbereiden op het ouder worden zijn over het algemeen
gelukkiger en meer tevreden dan leeftijdsgenoten die dit niet hebben gedaan (James, B.  & Wink 2006). Vaak
wordt er in de voorbereiding van het pensioen veel aandacht besteed aan financiën. Uit onderzoek van
Dingemans en Van Solinge (2011) blijkt dat juist het aandacht geven aan aan manieren om het dagelijks leven
in de nieuwe levensfase in te vullen van groot belang is. Uit hun onderzoek is gebleken dat de tevredenheid
van mensen groter is naarmate zij meer uren per week actief zijn in hun leven na pensioen. Figuur 1  laat zien
dat mensen in de meest actieve groep de eigen situatie gemiddeld bijna een punt hoger beoordelen dan
mensen in de minst actieve groep.
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Figuur 1
Tevredenheid met leven na pensionering naar mate van activiteit*

*Urenbesteding aan betaald werk, vrijwilligerswerk, zorgtaken en hobby’s.
Opmerking. Overgenomen uit Met pensioen: wat te doen? p.7 door Dingemans, E. van Sollinge, H. Demos, 2011, p7,  NIDI Werk en
Pensioen Panel 2007.

Ouderen willen iets terug doen, iets betekenen, en vooral nuttig zijn. Een wederkerige relatie vergroot het
welbevinden van ouderen. Deze wederkerigheid hoeft niet praktisch te zijn, het kan bestaan uit een
luisterend oor bieden en iemand emotionele steun geven.  In een onderzoek onder ouderen in Ierland geeft
Gallagher ( 2012) aan dat ouderen die iets voor een ander doen zonder daar zelf iets voor terug te krijgen,
bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, zich het meest verbonden voelen. (ten Bruggencate, T. 2018)

Naast de mate van activiteit spelen andere factoren ook een rol. Factoren als voldoende beweging, sociale
interactie en cognitieve activiteit kunnen zelfs bijdragen aan het voorkomen van aandoeningen op latere
leeftijd. (Winkelhof et al. 2019) Deze factoren helpen ook mee aan het voorkomen van bijvoorbeeld
eenzaamheid (Van der Zwet & Van de Maat 2018). Een goede voorbereiding op de derde levensfase kan
ervoor zorgen dat deze langer duurt en dat er in de vierde levensfase minder beperkingen voorkomen.

Het vervullen van sociale behoeften is een zeer belangrijke factor voor het welbevinden van ouderen. Sociale
behoeften zijn behoeften als verbondenheid, affectie, status en onafhankelijkheid. Zodra deze behoefte niet
wordt vervuld wordt de kans op eenzaamheid en sociale isolatie groter met als negatief gevolg een kans op
afnemende fysieke en mentale gezondheid. (Cacioppo & Patrick, 2008 1 ; ten Bruggencate, Luijkx, & Sturm,
2017 3 ). Deze sociale behoeften kunnen worden vervuld door het aangaan van verschillende sociale relaties.
Een divers netwerk draagt bij aan een groter welbevinden en kwaliteit van leven. Het gewenste netwerk
bestaat uit intieme en perifere leden. Intieme relaties zijn hechte relaties met gezinsleden, vrienden of andere
leden waarmee een hechte vriendschap wordt onderhouden. Perifere relaties zijn kennissen, buurtgenoten
of mensen die je kent via een vereniging.
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Buren zijn vaak een belangrijk sociaal contact voor ouderen in intieme of perifere vorm. Een goede relatie
met de buurt geeft naast gezelschap ook een gevoel van veiligheid. Uit onderzoek van ten Bruggencate,
Luijkx, en Sturm (2018) blijkt dat de contactmomenten van beide soorten leden even waardevol kunnen zijn.

Dagelijks beginnen ouderen onbewust en onvoorbereid aan de derde levensfase. Dat houdt in dat er geen
gesprekken zijn gevoerd over ingrijpende thema’s die de komende jaren zullen veranderen. Het tijdig ouderen
positief bewust maken van de aankomende fase houdt onze samenleving voor iedereen toegankelijk en
dragelijk. (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2021)

Mensen die zich voorbereiden op het ouder worden zijn over het algemeen gelukkiger en tevredener dan
mensen die dit niet hebben gedaan (Boone James & Wink 2006). Het belang van de goede voorbereiding is
dus dat mensen een aanzienlijk betere derde fase hebben met een positieve invloed op hun welzijn, een
langere derde levensfase en een vierde levensfase die gepaard gaat met minder beperkingen.

3.2 Deelvraag 2

Waarom is het voor gemeenten van belang dat hun inwoners worden voorbereid op de derde
levensfase?

Veel mensen zijn in hun derde levensfase nog erg actief en leveren zo een grote bijdrage aan onze
samenleving. Voor een grote groep mensen in de derde levensfase is vrijwilligerswerk een belangrijk aspect
in hun leven. Hiermee leveren zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. In Nederland is 19,7% van de
mantelzorgers 65-plus, (CBS, 2019) en verminderen ze zo de zorgvraag van mensen die hulp nodig hebben
in hun omgeving. (Kooiker et al. 2019) Andere 65- plussers passen na hun pensioen op de kleinkinderen. Dit
doen ze vanuit hun eigen voldoening maar dit zorgt er ook voor dat hun kinderen minder beroep hoeven te
doen op de kinderopvang. (RVS, 2020) Op het gebied van zorg en wonen hebben de keuzes van mensen in de
derde levensfase ook invloed op andere groepen in de maatschappij. Steeds meer ouderen willen graag naar
gezamenlijke woonvormen (Rusinovic et al. 2019).  Gemeenschappelijke woonvormen voor jonge ouderen
verminderen de zorgvraag van bewoners. Ook zelfstandig wonende ouderen beïnvloeden de samenleving
met hun manier van leven. Door tijdig de woning aan te passen kunnen ouderen zelf bijdragen aan het
voorkomen van incidenten zoals een val (PBL 2019), Als zij hier tijdig op anticiperen hoeven zij minder beroep
te doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast kunnen gepensioneerden zorgen voor een doorstroom op de
woningmarkt. Als zij van een eengezinswoning naar een kleinere woonvorm verhuizen, komen er meer
woonplekken vrij voor starters. (RVS, 2020)

De grote groep mensen die nu in de derde levensfase zitten, vormt een potentieel dat nu onvoldoende wordt
benut. Jonge ouderen kunnen een bijdrage leveren aan de verschillende maatschappelijke problemen die
hierboven genoemd zijn. Deze bijdrage kan alleen geleverd worden als het beleid aansluiten bij hun wensen
en hun betrokkenheid daarmee mobiliseren. (Winsemius, A. Vissers, M. Hilhorst, P. Ouwehand, A. 2020) De
participatie van ouderen is essentieel om een goede toekomst te waarborgen voor alle burgers. (Schalk, R.
2013) Het belang van gemeenten ligt dus bij het feit dat niet alleen ouderen baat hebben bij een goede
voorbereiding maar alle generaties. Uiteindelijk is het doel van een gemeente om alles zo goed mogelijk te
regelen voor hun inwoners.
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3.3 Deelvraag 3
In hoeverre zijn de klant gemeenten van SDO- Support al bezig met het voorbereiden van oudere
inwoners op de derde  levensfase?

Bij drie van de vier gemeenten is het onderwerp toekomst voorbereiding bekend. De manier waarop zij er
mee bezig zijn verschilt. Bij alle gemeenten is de derde levensfase geen onderwerp op zich maar valt het
onder algemenere thema’s als eenzaamheid of gezond leven. De gemeenten zijn op verschillende vlakken
actief.

Buurtpunten
In alle gemeenten wordt er buurtgericht gewerkt. Er zijn buurtpunten waar mensen verschillende activiteiten
kunnen doen, mensen kunnen ontmoeten maar ook informatie en advies kunnen inwinnen. (bij 1 gemeente)
is daar een zorgcoördinator aanwezig. Daar kunnen mensen terecht als zij een vraag hebben en niet weten
hoe ze daarmee om moeten gaan. Dit kunnen vragen zijn op vlakken als financiën, zorg, wonen, gezondheid
etc.  Deze zorgcoördinatoren kunnen worden gezien als wegwijzers die ouderen kunnen adviseren als zij met
een probleem zitten.  In al deze buurtpunten worden activiteiten georganiseerd waar mensen zich zonder
indicatie kunnen aanmelden en hieraan deel kunnen nemen. Deze activiteiten hebben een breed scala van
bingo en koffiedrinken tot hersengymnastiek en juridische spreekuren. De meeste van deze activiteiten zijn
gratis en sommige vragen een kleine bijdrage.

Wonen
Wonen is een groot onderwerp voor gemeenten waar veel aandacht aan wordt besteed. In alle gemeenten
wordt er gekeken naar de mogelijkheid van andere woonvormen. Er wordt hier gekeken naar intramurale
plekken, tussenwoningen,  generatiewoningen  en ouderen hofjes .
In 2 gemeenten is er voor 55+ers de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen  over hoe zij hun woning
levensloopbestendig kunnen maken met kleine aanpassingen. Deze gesprekken worden gevoerd door
vrijwilligers die bij de mensen op bezoek gaan. Naast het stukje wonen kan er in dit gesprek ook gepraat
worden over veiligheid, financiën, gezondheid, mobiliteit en sociale contacten. Het initiatief voor dit gesprek
ligt bij de bewoner zelf.
Verschillende gemeenten zijn ook bezig met het opstellen van een Woon-zorg visie waarin wordt gekeken
naar hoe de gemeente meer geschikte woningen voor ouderen kan realiseren.

Eenzaamheid
De meerderheid van de gemeenten gaf aan dat eenzaamheid een groot aspect is rondom het ouderenbeleid.
Zij proberen de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Vaak is dit meegenomen in een
gezondheidsbeleid of preventienota. Er zijn afspraken gemaakt met organisaties waar de gemeenten mee
samen werken om dit ook als gezamenlijk doel op te stellen.

Informatieverstrekking
In alle gemeenten worden er cursussen, trainingen, voorlichtingen en informatiebijeenkomsten
georganiseerd die ouderen kunnen voorzien van informatie. Dit gaat (bijvoorbeeld)  over het aanpassen van
woningen, levensloopbestendigheid, valpreventie, gebruik van Openbaar Vervoer en inzicht in de toekomst.
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Organisaties
Veel van de bovenstaande voorzieningen worden door de gemeente in samenwerking gedaan met
welzijnsorganisaties en woningcorporaties. De welzijnsorganisaties zijn vaak het uitvoerende orgaan. Zij
organiseren activiteiten op basis van het beleid van de gemeenten.
Bij het kijken naar de nieuwe woonmogelijkheden zijn woningcorporaties nauw betrokken bij het proces wat
de gemeente via hun beleid doorloopt.

Doelgroep
Drie gemeenten bespreken hun beleidsvoorstellen met bewoners adviesraden, clientparticipatie raden,
ouderen raden en seniorenplatforms. Gemeente 4 stelt wel dat zij in het ontwerpen van de woon-zorg visie
de doelgroep pas in een latere fase betrekt omdat de discussie moeilijker zou zijn als er vanaf het begin af
aan al oudere vertegenwoordigers bij zouden zitten.

Kosten
Alle gemeenten geven aan dat zij nog niet zo actief bezig zijn met dit onderwerp omdat het effect niet gelijk
duidelijk is en het daardoor heel moeilijk is om er geld voor te krijgen vanuit de gemeenteraad. De activiteiten
of voorzieningen die al wel worden uitgevoerd worden deels gefinancierd door subsidies en deels door geld
wat de gemeente vrij moet stellen aan uitvoerende organisaties zoals welzijnsorganisaties.

Rol gemeenten volgens gemeenten zelf
Aan de gemeenten is gevraagd hoe zij zelf hun rol voor zich zien. Alle gemeenten waren het erover eens dat
zij wel een rol moeten spelen in de voorbereiding op de derde levensfase. Zij gaven aan dat het als gemeente
meer een faciliterende rol zou moeten zijn. De uitvoering ligt niet bij hen. Het is belangrijk dat gemeenten het
effect kunnen aantonen van iets dat zij doen. Alleen als dit effect kan worden aangetoond wordt er geld voor
vrij gemaakt. Zij geven ook aan dat zij niet de enige zijn die hier iets mee moeten. Ook welzijnsorganisaties of
vrijwilligersorganisaties moeten hier een rol in spelen volgens hen.
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3.4 Deelvraag 4
Waar liggen de wensen en behoeften van ouderen op het gebied van toekomst voorbereiding?

Om een beeld te krijgen van wat de wensen en behoeften van de doelgroep zijn is er door middel van
enquêtes en een focusgroep informatie opgehaald. In de focusgroep is met zes mensen gesproken die al een
aantal jaren in de derde levensfase zitten. De enquête is 39 keer ingevuld door mensen die over +/- 3 jaar
met pensioen gaan en mensen die +/- 3 jaar met pensioen zijn. Door de doelgroep met twee verschillende
methoden te vragen is er meer kennis opgedaan over hun wensen en behoeften.

3.4.1 Enquête
In totaal hebben 39 mensen de enquête ingevuld. Hiervan was 42% gepensioneerd en 58% niet
gepensioneerd. Voor de enquête is er gevraagd of mensen die over drie jaar of minder met pensioen gaan
deel wilden nemen. Uit de antwoorden bleek dat er twee mensen de enquête hebben ingevuld die over meer
dan drie jaar met pensioen gaan.

Gepensioneerde respondenten
Van de gepensioneerde mensen heeft 56% zich voorbereid op de toekomst. Zij hebben zich voorbereid op de
volgende vlakken:

- Tijdsbesteding
- Afbouwen van werk

Tijdbesteding
Van de gepensioneerde mensen die zich hebben voorbereid gaf ⅓ aan na te denken over activiteiten die zij na
hun pensioen wilde doen. Om een beeld te schetsen over wat zij aangaven is hieronder een aantal
antwoorden geformuleerd. Alle gegeven antwoorden uit de enquête zijn te vinden in de bijlagen.

“Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen’’

“Door ervoor te zorgen voldoende activiteiten te hebben om niet in het bekende zwarte gat te vallen. Ik ben
voorzitter en zwemtrainer bij SVG De Tubanten. We hebben E-Bikes gekocht en fietsen/wandelen veel. Ook

gaan we wat vaker weekendjes weg.”

‘’Goed nagedacht over en actie genomen op nieuwe activiteiten’’

Afbouwen van werk
Naast tijdsbesteding gaven twee respondenten aan dat zij hun werkende leven langzaam aan het afbouwen
waren. De antwoorden zijn hieronder geformuleerd.

‘’Door gaandeweg minder uren te gaan werken’’

‘’Nagedacht of ik wilde doorwerken”
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Geen voorbereiding
De resterende 44% van de gepensioneerde mensen die zich niet heeft voorbereid op de derde levensfase,
heeft hier verschillende redenen voor. De redenen komen overeen met het literatuuronderzoek wat onder
deelvraag 1 is beschreven. Hier wordt aangegeven dat veel ouderen die een huidige stabiele situatie hebben in
veel gevallen niet willen nadenken over het ouder worden en de toekomst. (Volckaert, E. De Decker, P. Van de
Kerckhove, B. Wellens, C. & Schillebeeckx, E. 2018) Hieronder wordt een aantal gegeven antwoorden
geformuleerd op de vraag waarom mensen zich niet hebben voorbereid.

‘’ Denk dat niet nodig is’’

‘’Zolang het goed met me gaat wil ik mijn tijd positief besteden Bij mij regeert niet de angst voor wat komen
kan’’

‘’Omdat ik dat niet nodig vond. Ik heb mij altijd heel goed zelf kunnen vermaken’’

Niet gepensioneerde respondenten
Van de niet gepensioneerde mensen is 50% zich aan het voorbereiden op de toekomst. Zij zijn zich aan het
voorbereiden op de volgende vlakken:

- Tijdsbesteding
- Afbouwen werk
- Wonen

Tijdsbesteding
Van de niet gepensioneerde mensen geeft 46% aan na te denken over hun tijdsbesteding na hun
pensionering. Hieronder wordt een aantal gegeven antwoorden geformuleerd.

‘’Vrijwilligerswerk zoeken’’

‘’Heb plannen gemaakt om te klussen en hoop straks heerlijk te kunnen gaan vissen. We hopen straks wat
vaker naar de kleinkinderen te kunnen. Veel fietsen en wandelen. En denk eraan om misschien hier en daar

wat bij te klussen....bv..meer volleybal trainingen geven. ‘’

‘’ Me er vooral op verheugen maar ook bedenken hoe ik het in kan vullen’’

Afbouwen werk
Vier niet gepensioneerde respondenten gaven aan dat zij bezig waren met het afbouwen van hun carrière.
Hieronder worden twee van deze antwoorden geformuleerd.

‘’ Werk minder en minder intensief zodat de overgang niet te groot zal zijn’’

‘’Kijken of de financiële zaken die ik geregeld heb op welk moment het meest gunstig zijn om te stoppen met
werk. En plannen maken om af te bouwen.’’

18



Wonen
Van de niet gepensioneerde respondenten gaven twee mensen aan dat zij ook aan het nadenken zijn over
een passende woning. Hun antwoorden worden hieronder geformuleerd.

‘’ Plannen maken om huis geschikt te maken’’

“Nadenken over hobby’s, wonen, klussen in huis”

Geen voorbereiding
De andere 50% van de niet gepensioneerde mensen is zich nog niet aan het voorbereiden. Twee mensen die
de enquête hebben ingevuld waren te jong dus deze antwoorden zijn niet meegenomen in de resultaten. Bij
deze groep zijn de redenen waarom mensen zich niet voorbereiden wat diverser dan bij de gepensioneerde
mensen. Om een beeld te geven wordt hieronder een aantal antwoorden geformuleerd. Bij deze mensen is
erachter gezet welke leeftijd zij hebben om zo aan te geven dat deze uitkomsten overeenkomen met de
literatuur die hierboven vanuit deelvraag 1 is herhaald.

‘’Ik denk dat ik daar nog tijd voor heb’’ (64 jaar)

‘’Voorbereiding vind ik niet nodig” (65 jaar)

‘’Ik ben niet van plan om voor mijn pensioen leeftijd te stoppen met werken dus ben ook nog niet bezig met
de tijd daarna’’ (63 jaar)

3.4.2 Focusgroep

In de focusgroep is er gesproken over drie onderwerpen; De beleving van de fase, de voorbereiding op de
fase en de rol die gemeenten kunnen hebben in de voorbereiding op de derde levensfase. In dit hoofdstuk
worden de uitkomsten van de focusgroep per onderwerp samengevat.

Beleving van de fase
De meeste deelnemers van de focusgroep beschrijven de fase als ‘prettig’. Er is veel vrijheid, tijd voor
vakanties, kleinkinderen en vrijwilligerswerk. De deelnemers geven expliciet aan dat het een fijne fase is als je
dit er zelf van maakt. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het is wel een fase waar je over dingen gaat
nadenken, ook met het oog op de toekomst. Alle deelnemers van de focusgroep zijn op hun eigen manier
betrokken bij vrijwilligersorganisaties, werkgroepen, seniorenraden of opleidingen. De algehele beleving van
de derde levensfase is positief en actief.
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Voorbereiding op de fase

Het merendeel van de deelnemers van de focusgroep is verhuisd. Sommigen gaven aan dat zij bewust
hebben gekozen voor een kleiner huis met minder tuin of alleen begane grond. Er zijn bij andere deelnemers
ook onbewuste aanpassingen gedaan aan het huis. Dit wil zeggen dat zij de aanpassingen niet hebben gedaan
met het oog op de toekomst maar omdat het huis toe was aan vernieuwing. De deelnemers die bewust
hebben gekozen voor een aanpassing en/of verhuizing geven aan dit als prettig te hebben ervaren en geen
spijt hebben gehad van hun keuze.

Wat bij elke deelnemer specifiek naar voren komt is dat zij druk zijn met verschillende activiteiten en hier ook
veel waarde aan hechten. Er is een unanieme opinie over de urgentie van doen wat je leuk vindt en waar je
voldoening uithaalt. Ook de moeilijke kanten van de voorbereiding op de fase worden aangehaald. Zo wordt
er benoemd dat integreren in een nieuwe gemeenschap moeizaam kan gaan en dat je zelf veel initiatief moet
tonen om dit te laten lukken. Een deelnemer heeft ook te maken met het verlies van een partner. Hij geeft
aan dat je je hierop bijna niet kan voorbereiden en dat het rouwproces moeilijk is. Het helpt om bezig te
blijven en onder de mensen te blijven geeft hij aan. Er wordt veel waarde gehecht aan het houden van sociale
contacten. De deelnemers vertellen dat zij zelf actief bezig zijn met contacten onderhouden in de buurt of in
het appartementencomplex zodat je weet dat je mensen om je heen blijft houden.
Tot slot wordt ook aangegeven dat deelnemers over de toekomst praten met hun partners, familieleden en
kennissen. Dit is volgens hen een fijne en goede manier om een stap te zetten in de voorbereiding.

Rol die gemeente kan hebben in de voorbereiding op de derde levensfase

De deelnemers zijn het er grotendeels over eens dat de gemeente een rol kunnen spelen in de voorbereiding
op de derde levensfase. Hoe zij deze rol voor zich zien wordt bondig samengevat met de volgende punten:

- De gemeente moet faciliteren, zij zijn niet uitvoerend
- Er moet samengewerkt worden met ouderen die actief zijn en wat voor andere ouderen willen

beteken
- Neem niet alle taken op je, laat de oudere ook zelf verantwoordelijk zijn
- Werk samen met welzijnsorganisaties als uitvoerend orgaan, betrek ook buurtwerk erbij
- Breng in kaart wat er allemaal al wordt gedaan binnen de gemeente
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4.  Conclusie

De adviesvraag die centraal staat in dit onderzoek is: welke handvatten kan SDO - Support gemeenten bieden
om hen te helpen ouderen beter voor te bereiden op de derde levensfase. Binnen deze adviesvraag is er in
het onderzoek gekeken naar verschillende aspecten.

De derde levensfase is een bijzondere fase in het leven van ouderen. Werken voldoet aan verschillende
menselijke behoeften en het gevolg van met pensioen gaan is dat het een grote invloed heeft op deze
behoeften en sommige zelfs onderbreekt. Om ervoor te zorgen dat deze behoeften vervuld blijven worden,
moeten mensen zich voorbereiden op deze fase. De basis voor een bevredigend leven wordt vaak voor de
pensionering gelegd. Mensen die zich hebben voorbereid zijn over het algemeen ook gelukkiger en hebben
een langere derde levensfase dan leeftijdsgenoten die zich niet hebben voorbereid. Daarnaast heeft
voorbereiding ook effect op hun persoonlijke welzijn. Dit laat zien dat het van wezenlijk belang is dat ouderen
zich voorbereiden op de derde levensfase.

Naast dat voorbereiden op de derde levensfase effect heeft op persoonlijk vlak, heeft het ook invloed op de
rest van de samenleving. Een groot deel van de ouderen in de derde levensfase is nog erg actief en levert zo
een bijdrage aan onze samenleving. Ouderen zijn actief als vrijwilliger, leveren mantelzorg of passen op de
kleinkinderen. Als zij zich hebben voorbereid op de toekomst is de kans groter dat zij deze bijdrage leveren.
Het effect daarvan zie je terug bij verschillende generaties.De keuzes die jongere ouderen maken hebben dus
niet alleen invloed op henzelf.  Het belang van gemeenten ligt dus naast het feit dat hun oudere inwoners een
beter welzijn hebben ook bij het voordeel wat de rest van de samenleving er van heeft.

De geïnterviewde gemeenten zijn bekend met het onderwerp de derde levensfase. Er was één gemeente die
dit actief mee had genomen in het beleid. Bij de andere gemeenten kwam naar voren dat bij het beleid
rondom ouderen de focus vooral lag op het bedenken en realiseren van nieuwe woonvormen, de preventie
van eenzaamheid of het buurtgericht werken. Dit laat zien dat zij nog niet actief bezig zijn met het
ondersteunen in de voorbereiding op de derde levensfase.  De gemeenten zien hier voor zichzelf wel een rol
maar dit zal meer faciliterend zijn.

Vanuit het praktijkonderzoek en het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat het ouderen in de
voorbereiding vooral gaat om een zinvolle daginvulling. Het is voor hen belangrijk dat zij ook na het pensioen
nog iets doen waar zij gelukkig van worden en het gevoel hebben dat zij iets voor een ander kunnen
betekenen. Ouderen hebben hier zelf een grote rol in. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven.
Gemeenten kunnen volgens hen ook een rol spelen in samenwerking met andere organisaties. Als ouderen
zich niet voorbereiden komt dit meestal doordat ze er nog niet over willen nadenken en tevreden zijn met
hun huidige situatie.
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Om als SDO - Support gemeenten te kunnen voorzien van een passend advies, kunnen zij hen aanbevelen
om in het beleid minder te focussen op het zo lang mogelijk zelfstandig houden van ouderen en meer op wat
ouderen graag willen en kunnen om hun leven zinvol te maken. Daarnaast kunnen gemeenten een
faciliterende rol op zich nemen door meer bewustwording te creëren over de vergrijzende samenleving. Als
dit wordt gecreëerd kan de samenleving hierop worden ingedeeld en krijgen ouderen de kans om hun derde
levensfase goed voor te bereiden. Zo hoeft de gemeente niet uitvoerend te zijn maar hebben ze wel een rol.
Tot slot kan SDO - Support gemeenten adviseren om samen te werken met welzijnsorganisaties,
woningcorporaties en zorgorganisaties. Door multidisciplinair samen te werken kan iedereen een passende
rol op zich nemen waar de bijbehorende kosten mee samenhangen en kan er samen naar het einddoel
worden gewerkt.
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5.  Discussie

5. 1 Resultaten
Tijdens dit onderzoek was er sprake van een redelijk kleine groep respondenten ten opzichte van het grote
aantal ouderen in de samenleving die vallen onder de doelgroep. In totaal zijn er 45 ouderen gesproken. De
wensen en behoeften van deze groep ouderen kunnen niet worden gegeneraliseerd voor de grote groep
ouderen die momenteel in de derde levensfase zitten. Hiervoor zou een groter onderzoek noodzakelijk zijn.
In 2018 waren er 2,4 miljoen mensen die in de derde levensfase zaten en dit aantal gaat alleen nog maar
toenemen. (RVS, 2020) 2,4 miljoen ouderen wil zeggen 2,4 miljoen mensen met hun eigen verhaal en
verleden. Doordat deze groep zo groot is, is er ook veel diversiteit. Diversiteit in inkomen, afkomst, sociaal
economische status of woonplaats. De diversiteit van de onderzoekspopulatie in dit onderzoek is niet zo
groot. Omdat er zoveel verschillende ouderen zijn en er ook rekening moet worden gehouden met dit verschil
is ook hierom het aantal respondenten te klein om de uitkomsten van dit onderzoek te generaliseren.

Het is wel zo dat de wensen en behoeften van de respondenten van dit onderzoek overeenkomen met de
literatuur en het advies wat de Raad van Ouderen geeft aan de Nederlandse overheid. Of de wensen en
behoeften hadden afgeweken van de literatuur als er een grotere doelgroep met meer diversiteit was
betrokken bij dit onderzoek, valt niet te zeggen. Ook hiervoor zou een groter onderzoek noodzakelijk zijn.

Tijdens dit onderzoek zijn er vier gemeenten gesproken. Er zijn meer gemeenten gevraagd maar door drukte
heeft niet elke gemeente toegezegd aan de deelname voor mijn onderzoek. SDO - Support wilde vooral de
gemeenten vragen waar zij nauw contact mee hebben (gehad). Voor een completer antwoord op deelvraag 3
hadden er meer gemeenten geïnterviewd kunnen worden maar helaas is dit niet gelukt. Ook hiervoor geldt
dat de resultaten niet te generaliseren zijn. De resultaten en bevindingen zijn wel een mooi uitgangspunt voor
een vervolgonderzoek.

In de aanleiding wordt beschreven dat SDO - Support zag dat gemeenten meer tijd hadden voor niet -
noodzakelijke zaken. Helaas zijn gaandeweg het onderzoek de corona maatregelen steeds meer
aangescherpt. Dit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten weer drukker zijn met de noodzakelijke dingen
regelen rondom het coronavirus. SDO - Support kan de resultaten en het advies nog steeds gebruiken en
dienen als kennispartner als gemeenten hiervoor open staan en tijd voor hebben.
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5.2 Methoden

Co-creatie
Voor een toegepast gerontoloog is het altijd van belang om te werken in co-creatie. In dit onderzoek is dit
gedaan door middel van een focusgroep en het samenwerken met mijn oudere critical friend. Op voorhand
was bedacht om één focusgroep te houden, tijdens de voorbereiding op de focusgroep kwam de vraag of het
misschien nuttig was om na de tijd nog een focusgroep te houden om dieper in te gaan op het advies wat
uiteindelijk werd gegeven. Door het tekort aan tijd is de keuze gemaakt om niet nog een focusgroep te
houden. In het kader van co-creatie was een tweede focusgroep misschien nuttig geweest om zo de mening
van de doelgroep hierin nog meer mee te nemen. Het is niet zo dat het advies hierdoor niet is geschreven op
basis van co -creatie.

Focusgroep
Door het netwerk van Denktank 50+ en het netwerk van mijn critical friend te gebruiken zat er in de
samenstelling van de focusgroep een bepaalde overeenkomst tussen de deelnemers. Zij zijn allemaal op hun
eigen manier betrokken bij groepen, organisaties of scholen die praten en nadenken over de toekomst van
ouderen en wat hun behoeften daarin zijn. Het nadeel van een focusgroep kan zijn dat er een ‘groupthink’
komt. Dit wil zeggen dat uiteindelijk iedereen dezelfde mening aanneemt. (Fischer, T., Julsing, M. 2019) Op
voorhand was dit een risico. Achteraf is gebleken dat de deelnemers allemaal een eigen mening en visie
hadden en konden de resultaten worden gebruikt.

Mixed methods onderzoek
Achteraf is gebleken dat het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek erg arbeidsintensief was.
Op voorhand is hier geen rekening mee gehouden waardoor de tijdsplanning is veranderd en er minder tijd
overbleef voor andere onderdelen van het onderzoek. Vaak is het ook zo dat een mixed methods onderzoek
wordt uitgevoerd in een team in plaats van een individu. Tijdens mijn onderzoek heb ik wel hulp gehad van
mijn critical friend.

5.3 Toekomstig onderzoek
In de toekomst zou een vergelijkend onderzoek gedaan kunnen worden waarin er meer ouderen uit de
doelgroep worden gesproken en waar er ook rekening wordt gehouden met de diversiteit van die doelgroep.
Daarnaast zullen er ook meerdere gemeenten geïnterviewd kunnen worden om zo een beter beeld te krijgen
over het huidige beleid door heel Nederland. De uitkomsten van dit onderzoek zijn een mooi uitgangspunt
voor een eventueel vervolg. In het vervolgonderzoek is het uiteraard van belang dat er nog steeds wordt
gewerkt in co- creatie.
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6.  Advies
Vanuit de resultaten van het onderzoek zijn er drie adviezen voor SDO - Support opgesteld. Deze adviezen
kan SDO - Support als handvatten aanbieden aan gemeenten. In dit hoofdstuk wordt geadviseerd om in
beleid meer focus te leggen op zingeving, als gemeente een faciliterende rol te spelen in de bewustwording
en multidisciplinair samen te werken met andere organisaties.

Meer focus op zingeving
Zoals uit de resultaten is gebleken zijn gemeenten in hun beleid veel gefocust op woonvormen en het langer
thuiswonen. Daarnaast ligt er ook een grote focus op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Het
eerste advies wat SDO - Support aan gemeenten kan bieden is dat er meer aandacht mag komen voor
zingeving. Zingeving gaat boven een goede woning. In het advies van de Raad van Ouderen (2019) wordt
aangegeven dat het ouderen in de voorbereiding op de derde levensfase vooral moet gaan over zingeving,
vitaliteit en sociale contacten. “Zingeving is het zoeken naar betekenis en de behoefte te ervaren dat wat we
doen in het leven een waarde heeft.” (Movisie, 2017) Mensen zijn de hele dag opgenomen in zingeving zonder
dat ze het doorhebben. We merken ook pas hoe belangrijk het voor ons is als er iets gebeurt wat ons uit ons
doen en laten haalt. Je kan het vergelijken met hoe belangrijk water voor een vis is. De vis merkt dit pas als
hij op het droge ligt. (Vosselman, M., & Leget, C. 2020)
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er in het huidige beleid veel gefocust wordt op hulp en voorzieningen die
maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren.  (Huber, M. 2019; Machielse, A. 2017).Terwijl de
focus ook zou moeten liggen op het hebben van een zinvol leven en het deel uitmaken van een sociale
gemeenschap (Huber, M. 2019)

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat ouderen het meeste waarde hechten aan de activiteiten die zij doen
en waar zij plezier uit halen. Uit de enquête is ook gebleken dat mensen in de voorbereiding op hun derde
levensfase zich vooral focussen op welke activiteiten zij kunnen gaan doen na hun pensionering. Als we
vanuit het praktijkonderzoek kijken naar hoe het huidige beleid van de gemeenten rondom ouderen er nu uit
ziet, klopt het dat de focus veel ligt op het ontwikkelen van nieuwe woonvormen, het buurtgericht werken of
de preventie van eenzaamheid.
De Raad van Ouderen (2019) stelt zelfs dat langer thuis wonen zingeving bemoeilijkt omdat contact met
gelijkgestemden daardoor opgezocht moet worden en niet meer vanzelfsprekend is.
Dit advies wil niet zeggen dat gemeenten moeten stoppen met het kijken naar nieuwe woonvormen,
buurtgericht werken of de preventie van eenzaamheid maar omdat de wensen en behoefte van ouderen ook
nog ergens anders liggen is het goed als gemeenten zich hier ook op focussen binnen hun beleid.

25



Pak als gemeente de faciliterende rol in de bewustwording
Om de potentie van mensen in de derde levensfase beter te kunnen benutten is het nodig dat er op een
andere manier naar jongere ouderen wordt gekeken. In de ontwikkeling van beleid zou er een bewustzijn
moeten komen van de groeiende groep mensen in de derde levensfase en dat wat zij doen niet alleen
gevolgen heeft voor hun eigen toekomst maar ook voor andere generaties. (Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving, 2020) Als de hele samenleving het belang inziet van deze bewustwording kan de samenleving
worden ingericht voor de toename van het aantal ouderen.

Door mensen te prikkelen tot nadenken worden zij tot handelen aangezet. Van den Broek, A. H. S., Videler, A.
C., en Van der Voort, P. H. J. (2021) stellen dat de bewustwording van het probleem tot een solidariteit in de
samenleving kan leiden. Zij zijn wel van mening dat het creëren van deze bewustwording en daarmee ook
een cultuurwijziging tijd en investering vergt voor meerdere generaties. De effecten van deze investeringen
zullen dus ook pas later zichtbaar worden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er duurzaam beleid nodig is
waar lokale gemeenten nu al mee kunnen starten.

Zowel de Raad van Ouderen (2019) als de ouderen uit de focusgroep vinden dat ouderen zelf een cruciale rol
hebben om de derde levensfase voor te bereiden. Wat uit het praktijkonderzoek is gekomen en wat
ondersteund wordt door literatuur is dat gemeenten juist een faciliterende rol kunnen spelen waarbij de
wensen en behoeften van ouderen worden ondersteund.  Als gemeenten een deel van de bewustwording
van de vergrijzende samenleving in gang zet, kan dit een invloed hebben op de mate waarin ouderen hun
derde levensfase goed kunnen voorbereiden.

Multidisciplinaire samenwerking
Wat alle gemeenten in de interviews aangeven is dat zij niet als enige verantwoordelijk zijn voor een goede
voorbereiding van de derde levensfase voor ouderen. Naast dat ouderen dit grotendeels zelf zijn, kijken zij
ook naar welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgorganisaties. Al deze partijen hebben er baat bij en
zouden mee moeten werken aan het gezamenlijke doel; de samenleving zo indelen dat ouderen zich goed
voor kunnen bereiden op de derde levensfase. Om dit te bereiken moet er worden samengewerkt. Het
huidige beleid is al zo ingedeeld dat gemeenten veel samenwerken met deze organisaties. De vorm van
samenwerken waarin professionals vanuit verschillende organisaties in meerdere sectoren samenwerken,
wordt multidisciplinaire samenwerking genoemd. (Grubben, E. 2011) Het voordeel hiervan is dat er wordt
gewerkt met professionals die allemaal een eigen expertise hebben en dat er wordt gewerkt aan hetzelfde
doel ten behoeve van een bepaalde doelgroep.

Ook ouderen uit de focusgroep gaven aan dat naast gemeenten ook andere organisaties nog een rol kunnen
spelen. Hierin is het ook belangrijk dat er goed wordt gekeken naar welke baten voor wie zijn en welke kosten
daar bij horen. Gemeenten gaven aan dat zij aan de raad het effect moeten kunnen aantonen van acties die
zij willen ondernemen. Als de baten bij een bepaalde organisatie liggen, moeten daar ook de kosten naartoe.
Uiteraard is het in deze multidisciplinaire samenwerking van belang dat ouderen niet worden vergeten. Als er
in co-creatie wordt nagedacht over de beste aanpak kan er een stap in de goede richting worden gezet.
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7.  Implementatieplan
Dit advies is geschreven aan SDO - Support, een adviesbureau die gemeenten adviseert over verbeteringen in
het beleid. Op voorhand is met hen afgesproken dat het advies overgenomen kan worden richting
gemeenten toe. Zij hebben mij gevraagd om dit te onderzoeken zodat zij een extra vlak hebben waarover zij
gemeenten informatie of advies kunnen bieden indien gemeenten dit nodig hebben of vragen.  Dit
implementatieplan zal dan ook beschrijven hoe zij dit advies het beste kunnen overnemen op een manier
wat binnen de werkwijze van de organisatie past.

SDO - Support heeft een werkwijze door in gesprekken met gemeenten over een dienst die de gemeente
zelf heeft aangevraagd, ook te vertellen welke diensten zij nog meer verlenen. Als er bijvoorbeeld een
gemeente is waar SDO - Support backoffice werkzaamheden voor gaat uitvoeren, vertellen zij in gesprekken
dat zij ook clientervaringsonderzoeken doen of adviesrapporten schrijven over beleid. Daarnaast is SDO -
Support actief op social media met als doel alle geïnteresseerde gemeenten te bereiken over de
werkzaamheden die SDO - Support voor hen uit zou kunnen voeren. Om aan te sluiten bij deze werkwijze zijn
er twee stappen die SDO - Support kan ondernemen om het geschreven advies te implementeren.

7.1 Acties
De stappen worden uitgewerkt door te beschrijven; ‘wat er moet gebeuren’, ‘hoe het moet worden
aangepakt’ ‘wie de actie moet uitvoeren’ en ‘wanneer dit gedaan moet worden’.

Stap 1
Publiceren op social media
Wat: Het advies moet gepubliceerd worden op de sociale media kanalen van SDO - Support.
Hoe: Door een vergelijkbare post te maken van dit onderzoek als wat zij doen voor andere onderzoeken.
Hierin moet worden uitgelegd dat het een afstudeerscriptie betreft waarin er onderzoek is gedaan naar de
gemeentelijke rol in de voorbereiding op de derde levensfase. SDO - Support moet in deze post aangeven dat
zij gemeenten hier dus nu over kunnen adviseren en bij kunnen ondersteunen.
Wie: Binnen SDO - Support is iemand aangewezen die de publicaties doet op social media. Zij moet ook deze
publicatie uitvoeren.
Wanneer: Normaliter publiceert SDO - Support hun onderzoeken zodra deze zijn afgerond. Aangezien
gemeenten het op het moment nog druk hebben met de corona - pandemie is het verstandig om dit uit te
stellen. Het beste moment van publiceren zou zijn als de samenleving weer zo goed als normaal open gaat en
gemeenten Corona niet meer als hoofdzaak hebben.
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Stap 2
Bespreken van kennis
Wat: SDO - Support moet in gesprekken met gemeenten aangeven dat dit onderzoek is gedaan en dat zij
hier kennis over hebben.
Hoe: Als SDO - Support met gemeenten in gesprek gaan die geïnteresseerd zijn in werkzaamheden die SDO -
Support kan uitvoeren, kan SDO - Support aangeven dat zij ook kunnen adviseren over het beleid rondom
het voorbereiden van ouderen op de derde levensfase. Dit kunnen zij doen zoals zij ook vertellen over
clientervaringsonderzoeken of backofficewerkzaamheden.
Wie: Wie dit doet is afhankelijk van wie er in gesprek gaat met gemeenten. Het beste is dat de werknemers
die het meeste af weten van dit onderzoek dit aangeven bij de gemeenten.
Wanneer: Zoals is aangegeven moet dit gebeuren als SDO - Support in gesprek gaat met gemeenten over
eventuele werkzaamheden die zij kunnen uitvoeren.

7.2 begroting
Kosten
Op voorhand van het adviesrapport zijn de verwachtingen van de implementatie met SDO - Support
besproken. Daaruit bleek ook dat er weinig kosten zijn voor de hierboven beschreven acties. Er zijn wel een
aantal kosten verbonden aan stap 1. Voor het implementeren van stap 2 zijn geen kosten verbonden omdat
het doel van de gesprekken waar daarover gesproken niet gaat over dit advies.

Activiteit Gemaakte
uren

Aantal personen Kosten
€60,- per uur p.p

Totaal

Social Media overleg 30 minuten 4 €30,- x (4 x 30 minuten) €120,-

Sparren over
publicatie

30 minuten 2 €30,- x (2 x 30 minuten) €60,-

Schrijven publicatie 60 minuten 1 €60,- x 1 €60,-

Plaatsen en archiveren 15 minuten 1 €15,- x 1 €15,-

€255,-

28



Baten
Hoe meer kennis SDO - Support heeft over verschillende onderwerpen, hoe groter de kans is dat zij meer
opdrachten krijgen van verschillende gemeenten. Het voordeel aan dit adviesrapport is dat het het kennisveld
van SDO - Support wordt vergroot. Dit adviesrapport is geschreven op basis van een huidige
maatschappelijke ontwikkeling en uitdaging waar uiteindelijk alle gemeenten mee aan de slag moeten. Door
dit advies komt SDO - Support beslagen ten ijs en behouden zij de rol van kennispartner en adviseur.
Door dit te publiceren en voor te leggen aan gemeenten draagt SDO - Support ook bij aan het leveren van
een leeftijdsvriendelijke dienst. Er wordt door middel van dit onderzoek aandacht gegeven aan de huidige
ontwikkeling van de groei van de groep mensen in de derde levensfase. Wat ook terugkomt in het advies voor
gemeenten is dat er bewustwording moet komen over deze groei. SDO - Support zet hiermee al een stap in
de goede richting. De bal ligt vervolgens bij gemeenten wat zij er mee doen.
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8.  Reflectie
Wat heb ik geleerd ten aanzien van de leeruitkomsten en competenties?
Het toepassen van kennis over veroudering
Tijdens het onderzoek heb ik zowel uit de literatuur als uit het praktijkonderzoek veel nieuwe kennis
opgedaan. Ondanks dat het niet de eerste keer was dat ik aan de slag ben gegaan met dit onderwerp, heeft
het mij weer tot nieuwe inzichten gebracht. Ik vond het bijzonder om met de deelnemers uit de focusgroep
te bespreken hoe zij hun derde levensfase ervaren. Ik vond het mooi om te zien dat hun behoeften ook
daadwerkelijk overeenkomen met de literatuur. Zelf had ik verwacht dat zij ontzettend veel bezig waren met
een leeftijdsbestendige woning maar er kwam naar voren dat zingeving voor hen het belangrijkste was. Ook
uit de enquête zijn er mooie antwoorden gekomen over de voorbereiding op de derde levensfase. Deze
ouderen genieten ervan of kijken er ontzettend naar uit. Uiteraard heeft de medaille ook een keerzijde en
bestaat er ook een groep ouderen die helaas minder kan genieten van de derde levensfase. Het lijkt mij
interessant om ook hier ooit meer kennis over op te kunnen doen. Naast dat ik veel nieuwe kennis op heb
gedaan door met ouderen te bespreken heb ik ook van de literatuur veel opgestoken. Voor mij was het
voordat ik hier aan begon nog niet bekend hoe belangrijk de voorbereiding op de derde levensfase nou
eigenlijk is en welke invloed dit ook heeft op de rest van de samenleving. Daarnaast is ook mijn kennis over
zingeving vergroot. Ik vind de combinatie tussen literatuur en de kennis opgedaan uit de praktijk erg
waardevol omdat je zo voor mijn gevoel het meest dichtbij de echte behoefte van ouderen komt en hier je
eigen kennis en expertise in kan meenemen om te komen tot een eindproduct.

Co-creëren, verbinden, samenwerken
Wat ik het gehele onderzoek als ontzettend prettig heb ervaren is het samenwerken met mijn oudere critical
friend. Het is een aantal keer voorgekomen dat ik een plan had voor het onderzoek, dit met hem heb
besproken en dat het plan vervolgens is gewijzigd. Ik begon nog meer  in te zien dat mijn manier van kijken
en denken heel anders is dan van iemand die bijna 50 jaar ouder is dan ik. Als ik dit niet had gedaan was mijn
onderzoek er kwalitatief misschien niet minder om geweest maar had het wel minder aangesloten bij de
doelgroep. Daarnaast vind ik het intergenerationele contact iets heel waardevols. We leren echt van elkaar en
samen zijn we tot een mooi eindproduct gekomen.
Wat ook erg mooi was, was het samenstellen en het houden van de focusgroep. Door een mailtje te sturen
waarin echt het belang van de oudere werd benadrukt is er een groep samengesteld met zes mensen
waarvan de meeste elkaar nog niet kenden. Zij hebben zich aangemeld omdat zij allemaal graag iets wilde
vertellen en wilde meedenken over het onderwerp de derde levensfase. Helaas hebben we elkaar niet fysiek
kunnen ontmoeten maar ook online kwam er een heel dynamisch en prettig gesprek op gang. Vanuit de
deelnemers kwam ook een hele positieve ervaring op de focusgroep. Het was voor mij waardevol om deze
groep mensen bij elkaar te brengen en samen iets moois neer te zetten.
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Signaleren, professionaliseren en benutten van kansen
Tijdens het onderzoek heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk de kans te benutten om de wensen en
behoeften van ouderen over te brengen in mijn advies zodat gemeenten er kennis van krijgen. In de
gesprekken met gemeenten begon ik te signaleren dat het beleid wat zij maken niet aansluit op deze wensen
en behoeften.  Daar lag voor mij de kans om de relevantie van het onderwerp nog meer te benadrukken. Om
de gemeenten te benadrukken heb ik de kansen benut die SDO - Support vanuit hun netwerk kon aanbieden
en ook de kans dat ik twee critical friends had die mij verder konden helpen in mijn onderzoek heb ik met
beide handen aangepakt.

Terugblik
Hoe is mijn visie als TG’er ontwikkeld in dit semester?
Ik denk dat ik in dit semester, meer dan in andere semesters, de waarde van een toegepast gerontoloog nog
meer ben gaan inzien. Uiteraard was ik mij altijd bewust van welke rol een TG’er kan spelen in de samenleving
maar door dit afstudeeronderzoek kreeg ik echt het idee dat ik deze rol een heel klein beetje zelf al kon
uitvoeren. Wat zo opvallend was in mijn onderzoek is dat de wensen en behoeften van ouderen niet geheel
aansloten bij het beleid wat het merendeel van de geïnterviewde gemeenten had. Door dat aspect ben ik mij
meer bewust geworden van welke waarde een TG’er kan zijn. De kracht van een TG’er ligt naar mijn opinie
echt in het ophalen van de wensen en behoeften van ouderen en deze vervolgens te vertalen naar de
uitvoerende beroepscontext. De uitdaging ligt denk ik ook in die vertaalslag. Ik vond het erg intrigerend om
vanuit deze rol met gemeenten in gesprek te gaan en hen vervolgens ook van een advies te kunnen voorzien.

Waar ben ik trots op?
Ik ben ontzettend trots op het feit dat ik, ondanks dat ik een vrij heftige periode heb gehad dit jaar, toch een
afgerond onderzoek kan opleveren. Er zijn dit semester veel momenten geweest waar ik er echt van
overtuigd was dat het mij gezien de omstandigheden niet ging lukken om het onderzoek te continueren. Ik
ben trots op het doorzettingsvermogen en vastberadenheid die ik heb getoond. Verder ben ik ook trots dat ik
uiteindelijk hulp heb gevraagd daar waar nodig. Tot slot ben ik trots dat ik heb geleerd dat niet altijd alles
perfect hoeft te gaan en dat het ook bij mij oke is als er dingen even wat anders gaan dan ik gewend ben.

Wat zou ik de volgende keer anders doen?
De volgende keer zou ik iets eerder om hulp hebben gevraagd. Ondanks dat ik het wel gedaan heb, denk ik
dat het beter was geweest als ik iets eerder aan de bel had getrokken. Qua tijdsplanning zou ik de volgende
keer ervoor zorgen dat meteen vanaf het begin duidelijk is wat ik ga onderzoeken zodat ik meteen kan
beginnen. Als er dit jaar geen Corona pandemie was geweest had ik ook meer ouderen fysiek willen spreken.
Vooral in de focusgroep had ik het fijn gevonden om samen met de ouderen in een ruimte te spreken over
het onderwerp.
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3. Resultaten enquête

Algemene vragen
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Gepensioneerden

Hoe heeft u zich voorbereid?

Zelf goed overdacht en nodige stappen gezet.

Naggedacht of ik wilde doorwerken

Door gaandeweg minder uren te gaan werken.

Door voor pensionering op Windesheim met studenten te werken

Nadenken over tijdsbesteding; overleg met partner; afbouwen verantwoordelijkheden en

werkdruk in laatste jaar voor pré-pensioen

Goed nagedacht over en actie genomen op nieuwe activiteiten

Door er voor te zorgen voldoende aktiviteiten te hebben om niet in het bekende zwarte gat te

vallen. Ik ben voorzitter en zwemtrainer bij SVG De Tubanten. We hebben E-Bikes gekocht en

fietsen/wandelen veel. Okk gaan we wat vaker weekendjes weg.

Meer tijd voor kleinkinderen,fietsen ,wandelen.
Tuinieren,en leuke uitstapjes.

Ben vrijwilligerswerk gaan doen

52



Waarom heeft u zich niet voorbereid op de derde levensfase?

Genoeg te doen

Nog geen moment over nagedacht

Denk dat dat niet nodig is

Niet aan gedacht

Zolang het goed met me gaat wil ik mijn tijd positief besteden. Bij mij regeert niet de angst

voor wat komen kan.

Omdat ik dat niet nodig vond. Ik heb mij altijd heel goed zelf kunnen vermaken

Ik wist dat ik er enorm van zou gaan genieten. Ook heb ik een groot sociaal netwerk en veel

hobby's. Een tijdje luieren leek me heerlijk.

Kunt u dit toelichten?

Ik kon hetzelf. Ik zou wel graag met andere lotgenoten praten

Omdat ik zeker was wat ik deed

Ik kon me prima zelf redden o.a. door gesprekken binnen mijn eigen netwerk.

Organisaties komen op mijn pad om iets voor hun te betekenen

Vanuit mijn vakgebied ben ik meer dan voldoende bekend met deze materie.

Geen algemene situatie ivm oudere partner

Ik ben profesional coache en weet uit mijn werkervaring hoe ik valkuilen kan voorkomen.

Tevens heb ik een echtgenote waar ik alle aktiviteiten samen mee uitvoer.

Na 40 jaar werken verheugde ik mij op de vrije tijd.
Zelf helemaal je tijd invullen,geen getres meer.
Was er voor mijn pensionering al over aan het nadenken

53



Kunt u dit toelichten?

Zie boven

Eigenlijk niet, waarschijnlijk komt dat omdat ik tot nu toe alles nog kan doen waar ik zin aan

heb, ik sport nog volop en doe alles wat ik leuk vind.

Ik denk dat ik wel weet wat me te wachten stond. In mijn werkzame leven deed ik al veel

vrijwilligerswerk wat ik nu ook doe. Dus ben ik volop bezig met van alles en nog wat

Ik heb er nooit aan gedacht

Ik kan geen goed argument bedenken om me daarop voor te bereiden.

Zie antwoord eerder

Het is gegaan zoals ik dacht. Zie vorige vraag

Niet gepensioneerden
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Wat doet u momenteel om uzelf voor te bereiden op de derde levensfase?

Kijken of de financiële zaken die ik geregeld heb op welk moment het meest gunstig zijn om te

stopen met werk. En plannen maken om af te bouwen.

Afbouwen carrière.

Plannen maken om huis geschikt te maken

Ik ben mij aan het oriënteren wat ik eventueel kan gaan doen na mijn pensioen

Me er vooral op verheugen!! Maar ook bedenken hoe ik het in kan vullen.

Afbouwregeling

Bedenken wat een leuke invulling is

Nadenken over verschillende opties en het bespreken met mijn partner

Heb plannen gemaakt om te klussen en hoop straks heerlijk te kunnen gaan vissen. We hopen

straks wat vaker naar de kleinkinderen te kunnen. Veel fietsen en wandelen. En denk eraan om

misschien hier en daar wat bij te klussen....bv..meer volleybal trainingen geven.

Vrijwilligers werk zoeken

Nadenken over hobby’s, wonen, klussen in huis

werk minder en minder intensief zodat de overgang niet te groot zal zijn

Wat is de reden dat u zich nog niet voorbereid op de derde levensfase?

Duurt nog 20 jaar

Ben er totaal nog niet mee bezig met name ook omdat ik nog een eigen bedrijf heb en daar nog

niet mee wil stoppen

Ik ben nog te jong.

Daar wil ik niet nog teveel over nadenken.

Ik ben niet van plan om voor mijn pensioen leeftijd te stoppen met werken dus ben ook nog

niet bezig met de tijd daarna.

Nog niet aan toe gekomen

Ik denk dat ik daar nog tijd voor heb.

Nog niet met pensioen. Wil nog een paar jaar werken.

Voorbereiding vind ik niet nodig

Nog te jong
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Hoe ziet deze hulp eruit?

Belastingadviseur, mensen bande bank, collega’s, ex-collega’s die al met pensioen zijn.

Netwerk ondersteuning
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Kunt u dit toelichten?

Vrienden/ familie en huidige werkgever hebben een positieve invloed op het proces. Plannen

hebben voor wat komen gaat is belangrijk.

We overleggen dit samen met mijn vrouw en kinderen

Ik probeer het zo goed mogelijk zelf te doen

Ik kan dat prima zelf, ideeën genoeg

Ik heb zoveel mensen om
me heen waar ik leuke dingen mee kan doen

Is niet nodig. Ik weet waar ik de informatie die ik nodig heb kan vinden

Wat betreft m'n pensioen aanvraag word door m'n werkgever tot in detail geregeld....daar heb

ik dus wel hulp bij gekregen. Als aanspreekpunt hebben wij binnen het bedrijf een consulent

van mijn pensioenfonds.

Doe het liever zelf

Ik spreek hierover met vrienden, ik lees erover.

Ik kan me best zelf voorbereiden op mijn volgende levensfase
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4. Voorbereiding focusgroep & interviews

Voorbereiding focusgroep
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Mail gemeenten

Mail focusgroep
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5. Gespreksnotities Critical Friends
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Notitie: bovenstaande afbeelding met handtekening geldt voor beide documenten. Het was in het eerste
document niet gelukt om de handtekening in te scannen.

63



64



65



66



6. Notitie feedbackgesprek opdrachtgever
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