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In maart 1999 verscheen het eerste nummer
van Gerōn, ‘tijdschrift voor sociale gerontologie’ zoals toen de focus was. Niet zo verwonderlijk, die focus, omdat het tijdschrift ontstond vanuit de toenmalige opleiding sociale
gerontologie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Na enkele jaren was het blikveld
al verbreed en werd gesproken over ‘ouder
worden en maatschappij’. Inmiddels staat een
multidisciplinaire benadering van ouder worden centraal in Gerōn.
Vanaf het begin was Gerōn daarbij een
tijdschrift op het snijvlak van theorie en praktijk en beoogt het wetenschappelijk kennis te
vermaatschappelijken, oftewel bekend en toegankelijk te maken voor niet-wetenschappers.
In de loop der jaren is ook nog op een andere manier gekozen voor een bredere horizon en zijn artikelen uit zowel Nederland als
Vlaanderen welkom.
De 20-ste jaargang geeft aanleiding tot
het stellen van vragen over hoe inzichten uit
de gerontologie bekend zijn en benut worden
bij verdere kennisontwikkeling. Dat geldt
voor het onderwijs, de beleidsvorming en in
algemeenheid voor de uitvoeringspraktijk van
professionals.
De term gerontologie verstaan we hier in
brede zin als verzamelbegrip voor al die wetenschappen die zich middels theorievorming
en onderzoek richten op de ouder wordende
mens.
Hier gaat het ons met name om de vraag
hoe relevante informatie belandt bij diegenen
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die voor hun (latere) beroep die informatie
dringend nodig hebben.
Wat zijn de vindplaatsen? Hoe toegankelijk is de gezochte kennis? In hoeverre is de
aangetroffen kennis op maat voor de gebruiker? Anderzijds: hoe wordt een professional
op het spoor gezet van informatie die misschien niet direct, maar wel in tweede instantie relevant is voor zijn beroepsuitoefening.
Terug- en vooruitkijkend: hoe is het zoeken leesgedrag de afgelopen twintig jaar veranderd en hoe zal dat de komende jaren veranderen?
En ten slotte: hoe financieren we in de
toekomst vindplaatsen zoals Gerōn? Is het debat over Open Access (gratis toegankelijke informatie) alleen bedoeld voor strikt wetenschappelijke kennis?
Als het gaat om opleidingen, geeft Eric
Schoenmaker in deze Gerōn alvast een voorzet voor hoe relevante kennis over ouder worden en daaraan gerelateerde vraagstukken in
opleidingen zou moeten worden overgedragen.
Deze 20ste jaargang van Gerōn willen we
benutten om op de hierboven gestelde vragen
toekomstgerichte antwoorden te vinden.
Om in termen van het thema voor deze
Gerōn te spreken: te komen tot wijsheids-ontwikkeling!
Ellen Van Houdenhove & Max de Coole
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WIJSHEID

ESSAY

Wijsheid als geschenk en opdracht
MAX DE COOLE

Diverse wetenschappelijke disciplines maar ook uiteenlopende domeinen in de wereld van de kunsten hebben door
de geschiedenis heen iets met het begrip wijsheid. De koppeling van ouder worden aan wijsheid is daarnaast in een voor
iedereen herkenbare zegswijze terug te vinden, namelijk dat
wijsheid met de jaren zou komen. Maar is dat wel zo? En wat
verstaan we onder wijsheid? Kan je het meten? En hoe kunnen
ouderen en andere generaties er aan werken?

Het begrip wijsheid
Wijsheid definiëren is niet eenvoudig. Alfons
Marcoen zegt het in het interview in deze
Gerōn heel duidelijk: wijsheid is een "duizendpoot", een "ontzettend breed concept".
Marcoen geeft aan dat we veelal onderdelen
of aspecten van wijsheid bestuderen en onderzoeken. En dat is ook wat we in de (neuro)
psychologie de afgelopen decennia zien gebeuren. Elkhonon Goldberg is zich daarvan
bewust en vermeldt dat hij in zijn hersenonderzoek de existentiële, morele- en spirituele
dimensie van wijsheid niet belicht (Goldberg,
2007). Op de vraag of een dergelijk beperkt
begrip wijsheid nog aansluit bij wat in het dagelijkse leven onder wijsheid verstaan wordt,
kom ik terug. Ik voeg er direct aan toe dat
Goldberg vervolgens in De wijsheidparadox
uitvoerig ingaat op wijsheid in de geschiedenis van de mensheid, van Confucius tot Salomo, van Sophocles tot hedendaagse wijze
denkers. Hij typeert de inhoud van zijn boek
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als ‘eclectisch’ en ik besef steeds meer dat die
typering ook geldt voor dit essay.
De geschiedenis van de mensheid komt
eveneens aan bod in de bijdrage van Dirk Sikkel in deze Gerōn. Sikkel gaat in op de evolutie van de oudere mens en belicht het thema
wijsheid in tweeërlei betekenis, de wijsheid
van de soort en die van het individu. De laatste vorm van wijsheid, die voor Sikkel geen
genetische basis heeft in tegenstelling tot de
wijsheid van de soort, is cultuurgebonden en
zal door ieder mens in zijn leven moeten worden verworven. Kortom: je moet er wel iets
voor doen.
Ook André Aleman beperkt zich zeker
niet tot een meten is weten benadering en refereert evenals Goldberg aan belangrijke denkers en bronnen uit het verleden, van de
Bhagavad Gita, Tao Te Ching tot de Bijbel
(Aleman, 2012).
Aleman neemt als startpunt voor een definitie van wijsheid de volgende omschrijving:
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Wijsheid en ouder worden: een
koppel dat om nuancering vraagt
Worden we wijzer met het ouder worden?
Onder het kopje ‘De levenswijsheid van
onze ouderen is sleutel tot toekomst’ belichtte
Pieter van Dijk het befaamde pleidooi voor
vertrouwen in elkaar hebben van Jan Terlouw
in DWDD van 30 november 2016 (Trouw,
2017). Volgens Van Dijk toonde Terlouw aan
dat ouderen een taak hebben naar volgende
generaties, "niet door voor te schrijven, maar
door te delen, in dialoog te gaan."
Het komt overeen met de boodschap Van
Desmond Tutu in het boek Wisdom van Andrew Zuckerman (Zuckerman, 2008). Het
gaat Tutu om het doorgeven van ervaring of
levenswijsheid aan volgende generaties. En
Tutu beschouwt dit als een van de grootste
geschenken van oudere- aan jongere generaties.
Levenswijsheid komt ook aan de orde in
De wijsheid van een tandeloze glimlach. Gelukkig ouder worden met Epicures van de Amerikaanse filosoof Daniel Klein (Klein, 2016).
Klein begint zijn verhaal met een dilemma.
Zal hij wel of niet zijn gebit, op advies van
zijn tandarts en tegen hoge kosten, langdurige
ongemakken en onzekerheden, toekomstbestendig laten maken middels een aantal implantaten? Of aanvaardt hij om uiteindelijk
op hoge leeftijd te eindigen met een volgens
zijn tandarts ‘ouwemannengrijns’. Klein is in
eerste instantie overtuigd van de implantaten
maar kiest uiteindelijk niet voor het concept
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Forever young, dat volgens zijn zeggen het lijflied van zijn generatie is geworden. Hij beschrijft dit alles in alle rust op het Griekse eiland Hydra, waar hij als 73-jarige reflecteert
over zijn leven en tracht tot een filosofie van
een authentieke oude dag te komen. Met als
belangrijke vraag of je je bij het ouder worden
nu wel of niet uit het maatschappelijk leven
moet terugtrekken. Ondertussen geniet hij
ervan hoe ouderen op het eiland hun dagelijks leven invulling geven.
In alle studies komen voorbeelden van
wijze ouderen als rolmodel voor. Aleman
noemt Kofi Annan, oud secretaris-generaal
van de Verenigde Naties en Goldberg bewondert de wijsheid van Winston Churchill en
roemt Golda Meir, oud premier van Israël. Zo
heeft ieder van ons wel een wijze oudere voor
ogen. Of om het preciezer te zeggen: ouderen
die op een bepaald gebied en op bepaalde momenten of in een bepaalde periode wijsheid
tentoon spreiden. Ik verwijs naar de nuancering van Marcoen die al opmerkt dat mensen
op beroepsvlak blijk kunnen geven van wijsheid maar in een ander levensgebied soms
niet even wijs blijken te zijn. Hetzelfde kan
gezegd worden van het moment (een wijs besluit), de tijdigheid (komt het inzicht op tijd
of te laat, lees de column van Joep Dohmen in
deze Gerōn) en de periode of levensfase waarin wijsheid wordt getoond (Churchill als
staatsman tijdens WO II).
Er is nog een nuancering die aangebracht
moet worden. Als het gaat om wijze ouderen
komen als vanzelf bekende (wereld)burgers
naar voren. Ik zal er hierna ook nog enkele
ten tonele voeren. De nuancering is hier echter dat wijsheid in alle lagen van de bevolking
te vinden is, bij ouderen van uiteenlopende
sekse en etniciteit en in alle culturen wereldwijd. Wat dat betreft zou Rudi Westendorp
samen met fotograaf Jan den Hengst best een
nieuw fotoboek mogen samenstellen zoals
eerder met Buitenspel. De kunst van het ouder
worden (Westendorp, 2006). Veel (toen nog)
werkzame ouderen met sporen van wijsheid
passeren daarin de revue, van de schoenmaker
(80) tot de hotelhoudster (95), van de nog
optredende operazangeres (101) tot de taxi-
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"Wijsheid is het hebben van inzicht in een
complexe situatie waardoor optimaal gedrag
bevorderd wordt dat zo veel mogelijk betrokkenen tevreden stemt en ieders welzijn op het
oog heeft."
Het "hebben van inzicht in een complexe
situatie" wordt daarbij door mij in brede zin
opgevat en kan bijvoorbeeld ook betrekking
hebben op existentiële vragen.
Ik stel voor om het in de context van dit
essay bij een ‘startpunt voor een definitie’ te
houden. Noties als ‘inzicht’, ‘optimaal gedrag’
en ‘ieders welzijn’ geven in essentie weer waar
het voor heel veel mensen om gaat.

THEMA

Poëzie en wijsheid
Poëzie kan iets uitdrukken dat niet in artikelvorm te vangen is: in schaarse woorden is wijsheid te vinden. In dit Gerōnnummer zijn meerdere gedichten gekozen met het oog op het thema wijsheid en
ouder worden (zie inhoudsopgave).
Eerder (2015) namen wij het volgende gedicht van M. Vasalis op, waarin het verlangen naar wijsheid
expliciet gemaakt wordt:
Als daar muziek voor is, wil ik het horen:
Ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn,
en omgeploegd met lange, diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezaten en verloren.
En àls er wijsheid is, die geen vermoeidheid is,
en helderheid, die geen versterving is,
wil ik die zien, wil ik die horen.
En anders wil ik zot en troebel zijn.
Vasalis. M.(1954). Vergezichten en gezichten. Uit: Verzamelde gedichten. (2014). Amsterdam: Uitgeverij
G.A. van Oorschot

chauffeur (95), van de huisarts (94) tot de
marktkoopvrouw (93).
Ten slotte kom ik voor een laatste nuancering weer terug bij de wijze emeritus Alfons
Marcoen, die zegt er van overtuigd te zijn dat
er kiemen van wijsheid op elke leeftijd zijn te
vinden en dat er zeker ook wijze adolescenten
zijn. Wijsheid is geen alleenvertoningsrecht
van ouderen.

Neuropsychologen over wijsheid van
ouderen
Wat zijn de belangrijkste bevindingen die
neuropsychologen toevoegen aan het koppel
wijsheid en ouder worden?
Goldberg kiest in zijn onderzoek voor een
beperkt wijsheid-begrip dat voor hem de
overtreffende trap is van bekwaamheid. De
focus ligt op het probleemoplossend vermogen van ouderen en een sleutelbegrip daarbij
is patroonherkenning. Door hun langere levenservaring zijn ouderen op het punt van patroonherkenning in het voordeel. Ik waag me
niet aan een technische uiteenzetting van hoe
– in termen van Goldberg – de ‘bedrading’
van de hersenen werkt en hoe het brein functioneert of disfunctioneert. Wel kom ik zoals
8

hierboven aangekondigd terug op een dergelijk beperkt wijsheid-begrip. Want als Goldberg opmerkt dat dit voor neurologisch onderzoek geoperationaliseerde wijsheid-begrip
kan betekenen dat naast helden ook een paar
schurken voor wijs kunnen doorgaan, denk ik
dat we het hier hebben over een belangrijk aspect van wijsheid maar niet over wijsheid zelf,
zoals eerder geformuleerd in de startdefinitie
van Aleman.
Iemand wijsheid toekennen die grondrechten van mensen schendt, zo iemand komt
mijns inziens zeker niet in aanmerking voor
het predicaat wijsheid (voor die grondrechten
ligt het voor de hand om te verwijzen naar de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens uit 1948; zie ook het artikel van Lieve
Vanderleyden en Nils Vandenweghe in deze
Gerōn).
Aleman illustreert wijsheid-ontwikkeling
nog door er op te wijzen dat in het profiel van
het ouder wordende brein drie verschijnselen
zijn waar te nemen: er is meer diversiteit in de
activering van de hersengebieden, informatie
wordt langzamer verwerkt en je kunt integratie zien tussen cognitief en emotioneel functioneren. Daarbij kunnen ouderen een beroep
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Wisdom
Hoe zien we wijsheid terug in levensverhalen
van mensen?
De fotograaf Andrew Zuckerman werkte,
toen hij nog geen dertig jaar oud was, aan een
opmerkelijk boek waarin de wijsheid van ouderen centraal staat. Hij portretteerde en interviewde zo’n vijftig (toen) bekende wereldburgers. Zijn motivatie was om te achterhalen
hoe ouderen hun leven geleefd hebben en wat
ze er van geleerd hebben. Welke levenslessen
zijn door te geven? De obsessie met jong zijn
in onze samenleving was voor Zuckerman een
extra motivatie om uitvoerig ouderen in beeld
te brengen en aan het woord te laten.
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Het boek zou oorspronkelijk Our Icons
and their wisdom als titel meekrijgen maar
daarvan zag Zuckerman af omdat het de indruk zou kunnen wekken dat alleen bekende
personen over wijsheid beschikken.
Het motto voor het boek kwam van bisschop Desmond Tutu (1931) en memoreerde
ik eerder: het doorgeven van ervaring of levenswijsheid als geschenk aan een volgende
generatie.
Dat de interviews de moeite van het lezen
waard zijn komt vooral doordat de geïnterviewden openhartig spreken over wat het leven hen geleerd heeft. Hun verhalen zijn ‘wordingsverhalen’ in plaats van ‘vervalverhalen’ of
trotseerverhalen’, om in de terminologie van
Hanne Laceulle te spreken (Laceulle, 2016).
Hard werken voor je idealen is een motto
dat praktisch voor iedereen geldt, zonder dat
het als hoogste wijsheid wordt benoemd.
Veel van de geïnterviewden geven aan dat
ze ‘leren’ als centrale activiteit in hun leven
beschouwen, oftewel ouder worden als ontwikkelingsweg zien. Als je les geeft leer je tegelijkertijd, zegt Helen Suzman, voormalig
docent aan de Witwatersrand Universiteit in
Zuid Afrika en later vele jaren parlementariër.
Ze was het enige parlementslid dat indertijd
actief tegen apartheid streed en daarvoor de
United Nations Human Right Award ontving.
Over wijsheid wil ze in het interview nog wel
kwijt dat ze over kennis beschikt, maar niet
over wijsheid. Ook andere geïnterviewden
onderstrepen dat.
Het roept de vraag op of het misschien
vooral aan anderen is om te oordelen of je al
dan niet over wijsheid beschikt. Wijsheid zou
dan ook in die zin als ‘geschenk’ beschouwd
kunnen worden.
En dan is er tussen die vijftig bekende wereldburgers die ene Nederlander, Dick Bruna,
die zegt: "als je heel weinig dingen op een pagina zet, laat je alle ruimte voor de verbeelding."
Het heeft hem wereldfaam opgeleverd!

Wijsheid als opdracht
Wijsheid is dus een geschenk in dubbele betekenis: je geeft je levenservaring door als ge9
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doen op een grotere database aan kennis en
ervaring en kunnen ze mede daardoor ingewikkelde beslissingen op een intuïtieve manier nemen.
Belangrijk is dat samen met Goldberg veel
neuropsychologen in de 21e eeuw het begrip
wijsheid in relatie tot ouder worden hebben
onderzocht en eensgezind uitkomen op een
bevestiging van het alom bekende gezegde dat
wijsheid met de jaren komt. Van – in Nederland – André Aleman tot Erik Scherder (zie
interview in Gerōn 2014-1) tot Margriet Sitskorn (Sitskorn, 2008). Al zal ieder van hen
zich haasten om te verklaren dat er geen garantie op wijsheid is op latere leeftijd. En weinigen zullen tegenspreken dat wijsheid meten
een niet eenvoudige opgave is.
Samenvattend: je bezit geen wijsheid ondanks het feit dat je ouder wordt maar dankzij
het ouder worden. Of zoals Goldberg stelt:
"veroudering is de tol die je moet betalen voor
wijsheid."
Wat (neuro)psychologen de afgelopen decennia met hun onderzoek in ieder geval duidelijk hebben gemaakt is, dat we afscheid
moeten nemen van het deficiet-denken, ook
als het gaat om het ouder wordende brein.
Het brein verandert weliswaar en je moet bepaalde kwaliteiten inleveren, maar ouder worden levert tegelijkertijd aanwijsbare voordelen
op, die niet alleen voor jezelf maar ook voor je
omgeving of de samenleving winst kunnen
betekenen.
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schenk aan anderen en anderen kunnen jou
wijsheid toekennen. Maar het is tegelijkertijd
duidelijk: je moet er wel iets voor doen!
Marcoen noemt hier met het oog op wijsheidsontwikkeling ‘reminiscentie’ en ‘autobiografische arbeid’ en beveelt meditatie aan.
Goldberg heeft voor zijn klinische praktijk als
neuropsycholoog een ‘cognitief fitnesscentrum’ opgezet met een trainingsprogramma
waarin ook competitie-elementen verwerkt
zijn. Aleman geeft een aantal adviezen die met
voeding en zowel lichamelijke als mentale beweging te maken hebben. Voor hem spelen
daarbij spiritualiteit, levenskunst en mindfulness ook een rol. Maar Aleman is dan ook een
vertegenwoordiger uit de neurowetenschappen die het gezichtspunt heeft dat we meer
zijn dan ons brein. We zijn wie we zijn door
de wisselwerking met onze omgeving.
Dit gaat tot nog toe over wijsheid als individuele opdracht voor de oudere mens zelf.
Maar er is nog een andere opdracht, waar
overigens ook ouderen een rol in te vervullen
hebben.
Uit het artikel in deze Gerōn van Joop
Zinsmeister blijkt dat waar het gaat om de
oudere werknemer het wijsheids-serum in relatie tot ouder worden nog niet bij veel werkgevers bekend is.
Ageism oftewel leeftijdsdiscriminatie is
geen fenomeen uit het verleden, maar is blijkbaar in de arbeidssector nog volop aan de
orde. En dat is maar één maatschappelijke
sector, ook voor andere sectoren en in de media zijn eerder in Gerōn vele voorbeelden gegeven (met name in het themanummer over
Ageism, Gerōn 2011-3).
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De missie van Andrew Zuckerman met
zijn boek Wisdom en de gelukkig in Nederland en België vele pleitbezorgers om ouder
worden als ontwikkelingsweg te zien, verdienen meer navolging. Marketing in die richting kan er nog een tandje bij hebben. Zodat
ook toekomstige generaties ouderen met vertrouwen hun toekomst tegemoet kunnen
zien.
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WIJSHEID

Wijsheid en de evolutie van de
oudere mens
DIRK SIKKEL

Er zijn twee zeer verschillende processen waarmee ouderen
wijsheid verworven hebben in de oertijd. In de eerste plaats
is er het evolutionaire principe van survival of the fittest,
waardoor de maximale leeftijd geleidelijk is opgelopen. In
de tweede plaats hebben bepaalde culturele ontwikkelingen
ouderen gelegenheid geboden gedurende hun leven gaandeweg wijzer te worden.

Wegen naar wijsheid
Evolutie van wijsheid kan men op twee manieren benaderen (Goldberg, 2005).
Ten eerste is er de wijsheid van de soort,
via het mechanisme van survival of the fittest.
Organismen interacteren met hun omgeving
en zij die dat het effectiefste doen hebben het
meeste nageslacht. Het programma van gedragingen van organismen wordt bovendien
doorgegeven via de genen, en de nieuwe generatie is een heel klein stukje wijzer dan de vorige. Dus een leeuw die effectief op zijn prooi
jaagt is een wijze leeuw, een mug die zich ten
koste van zijn slachtoffers van bloed voorziet
is een wijze mug en een olifant die zich middels zijn olifantengeheugen tijdens een droogte nog een drinkplaats weet te herinneren is
een wijze olifant. Dierlijke instincten, al dan
niet aangescherpt tijdens het leven dat dieren
leiden, zijn in deze opvatting dus vormen van
wijsheid. Organismen, en in ieder geval zich
voortplantende organismen, zijn onderweg
naar wijsheid, maar de verschillende individuen profiteren niet of nauwelijks van elkaar.
Wijsheid is instinctief gedrag.
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Ten tweede is er de wijsheid van het individu, dat gedurende zijn leven ervaringen opdoet die hem in staat stellen steeds betere beslissingen te nemen. Als mensen die voor
moeilijke situaties staan bewust beslissingen
moeten nemen leren ze niet alleen van de
concrete situatie maar ook van mogelijke
imaginaire situaties die net even anders zijn,
en dus een andere beslissing vergen (Goldberg, 2005). Die ervaringen zijn cultuurgebonden en gelieerd aan de vooruitgang die
homo sapiens als soort doormaakte maar hebben geen genetische basis. Met het overlijden
van het individu is deze vorm van wijsheid
weer weg.
In dit artikel gaan we in op voorbeelden
op basis waarvan ouderen gedrag vertonen
dat wijs genoemd kan worden. Onder ouderen verstaan we hier mensen die de vijftig jaar
zijn gepasseerd en waarvan de evolutionaire
rol niet meer primair het voortbrengen van
kinderen is. We ontlenen eigenschappen van
ouderen aan een klassiek boek: The Role of the
Aged in Primitive Society van Leo Simmons
(1945). Het is een beschrijving van het functioneren van ouderen in 71 primitieve samen-

11

THEMA

levingen, een standaardwerk dat heden ten
dage niet meer geschreven kan worden omdat
er onvoldoende groepen zijn die niet met moderne samenlevingen in aanraking zijn gekomen. Het boek bevat per hoofdstuk een inleiding en vervolgens een beschrijving van een
groot aantal stammen waar slaapverwekkend
weinig variatie in zit; 200.000 jaar evolutie
heeft een grote eenvormigheid aan rollen van
ouderen opgeleverd. Maar, hoewel we er in
het verleden niet bij zijn geweest, we kunnen
het hierom wel als aanwijzing opvatten voor
de wijze waarop de rollen van ouderen evolutionair zijn ingevuld. Hierna bespreken we
eerst drie hypothesen over mechanismen die
tot wijsheid van de soort hebben geleid, en
vervolgens wijsheid op basis van een steeds
rijker wordende cultuur.

De omahypothese
Er is een aantal theorieën die verklaren waarom mensen tot ver na hun reproductieve periode blijven voortleven. De meest bekende
en aansprekende is de grandmother hypothesis,
de omahypothese (Hawkes, 2003). Deze rol is
ontstaan doordat het hersenvolume van kinderen dermate groot werd dat deze in belangrijke mate buiten de baarmoeder tot wasdom
moest komen omdat het anders niet meer
door het geboortekanaal paste. Dit had (en
heeft) niet alleen pijnlijke bevallingen tot gevolg, maar ook dat menselijke kinderen er
lang over doen om volwassen te worden.
Hulp bij het grootbrengen is daarom welkom
en met name de grootmoeder van moeders
kant speelt daar een belangrijke rol in. Diverse onderzoeken tonen aan dat de overlevingskansen van kinderen tot aan de volwassenheid
stijgen als er een grootmoeder van moeders
kant in het huishouden aanwezig is. Dat was
zo bij primitieve volkeren, maar ook nog in
Westerse samenlevingen in de middeleeuwen.
Er bestaat overtuigend statistisch bewijs voor.
Zo is de sterfte van kleinkinderen van gemotiveerde oma’s relatief laag. Hierdoor hebben
ouderen die de vruchtbare leeftijd voorbij zijn
toch nog invloed op de genen die zij aan de
tweede generatie doorgeven. De genen van de
gemotiveerde oma’s van moeders kant selecte12

ren zichzelf uit, resulterend in een oma-instinct, een wat ongebruikelijke vorm van survival of the fittest, want de kleindochters zijn
ook weer gemotiveerde oma’s. Overigens beschrijft ook Simmons (1945) de cruciale rol
die ouderen in het algemeen spelen:
“Another family relationship of great significance for the aged has been the commonly
observed intimate association between the
very young and the very old. Frequently they
have been left together at home while the
able-bodied have gone forth to earn the family living. These oldsters, in their wisdom
and experience, have protected and instructed the little ones.” (blz. 199).
Er is geen stijging van overlevingskans aangetoond voor kleine kinderen die met ouderen
in het algemeen in aanraking zijn gekomen
(het onderzoek dienaangaande dateert ook
van na Simmons’ tijd). Maar de evolutie heeft
hier in elk geval voor een efficiënte, rationele
taakverdeling gezorgd.

De moederhypothese
Het feit dat kinderen er langer over doen om
zich te ontwikkelen maakt het ook wenselijk
dat ouders, en met name de moeder, langer
blijft leven en gedurende de onvruchtbare periode van haar leven al haar aandacht aan haar
al bestaande kinderen wijdt. De mother hypothesis ofwel moederhypothese biedt dan ook
een verklaring voor de menopauze (Peccei,
1995). Het mechanisme is natuurlijk geen bewust gedrag, maar vormt wel een vorm van
wijsheid die de natuur uniek aan de mens
heeft opgelegd. Andere soorten hebben het
niet; op latere leeftijd levensvatbare kinderen
ter wereld brengen vormt voor hen een probleem en een schadepost.
De HR-hypothese
In het bedrijfsleven zijn medewerkers die lang
in dienst zijn, zeker in de hogere rangen, veel
waard. Vaak is in ze geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de vorm van stages of cursussen. Als
ze voortijdig vertrekken is dat een gevoelig
verlies voor het bedrijf. In de oertijd was dat
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Culturele ontwikkelingen
De instrumenten die de evoluerende mens
gebruikte gingen in de loop van de tijd in
kwaliteit vooruit. De kennis hierover was cumulatief en ging deel van de cultuur uitmaken. De kwaliteiten van de instrumenten gingen niet meer verloren. Voor de jacht werden
steeds meer sophisticated vallen en strikken
geplaatst en betrouwbaarheid van wapens (in
de zin van dat het altijd werkt) werd belangrijk (Wynn en Coolidge, 2011). De bouw
hiervan was mede een taak voor ouderen, die
de wijsheid moeten hebben dat anderen hun
producten goed moesten kunnen gebruiken.
In voorkomende gevallen was dit een zaak
van leven of dood.
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Een andere rol van ouderen wordt gevormd door hun religieuze activiteiten. Dit
ontbreekt bij de chimpansee en waarschijnlijk
zelfs de Neandertaler. Een voorbeeld is het
zingen van magische liederen om het succes
van de jacht te bevorderen of om onheil te
voorkomen. Sjamanisme (het betreden van de
geestenwereld) is volgens Simmons (1945)
ook een veel voorkomend gebruik bij ouderen. De vermeende magische kwaliteiten van
ouderen komen enigszins overeen met het
verblijf in een bestuurlijke bovenlaag, maar
wordt natuurlijk wel gevoed door de religieuze gevoelens van de mens, waarvan wordt
aangenomen dat die al meer dan 120.000 jaar
geleden zijn ontwaakt (Vanhaeren et al,.2006;
Von Petzinger, 2012). Dat wordt onder meer
afgeleid uit bewerkte schelpen die in graven
zijn gevonden en die mogelijk door de dode
als religieus symbool zijn gedragen.
Er zijn vele kenmerken waarop mensen
zich van andere dieren onderscheiden: het
ontbreken van een vacht en een staart, het
vermogen rechtop te lopen, spierkracht (vergeleken met de grote mensapen zijn we maar
zwak uitgevoerd) om er maar een paar te noemen. Maar het kenmerk dat al het andere in
de schaduw stelt is het vermogen tot een flexibele sociale organisatie. Mensen kunnen in
groepen en groepjes allerlei taken uitvoeren
en daarmee wezens die lager op de evolutionaire ladder staan domineren (Harari, 2004,
2016, 2017). Het plannen en de rolverdeling,
bijvoorbeeld dat alleen geschikte mensen
deelnemen aan de jacht , is een kwestie van
overleg, dat geen dier gegeven is. Maar er is
ook een andere dimensie aan het menselijk
handelen dat de samenwerking van overzichtelijke groepen overstijgt. Dat is de samenwerking tussen stammen waarbij de ‘teamleden’ elkaar niet of nauwelijks kennen, maar
die wel gezamenlijk op groot wild jagen of
een complexe volksverhuizing ondernemen.
Dat vereist overeenstemming tussen groepen
en een gevoel van identiteit. Er zijn geen gegevens uit de oertijd tussen de rolverdeling
tussen jong en oud, maar wel dat de mens erg
succesvol moet zijn geweest. Waar hij ook
maar kwam zijn alle grote zoogdieren prak-
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voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaakten niet anders. Capabele, ervaren mensen kunnen maar beter oud worden, dan hebben ze het meeste rendement voor hun
omgeving. Dit is de embodied capital hypothesis ofwel de H(uman) R(esource)-hypothese
(Gurven e.a., 2006). Mensen met kwaliteiten
op latere leeftijd brengen direct (via hun kinderen) of indirect (via andere familie) relatief
veel van hun genen in in latere generaties. De
tijdsduur die, ook bij nog levende jagers-verzamelaars, nodig is om zichzelf in de jacht te
bekwamen is lang. Bij Indianen in het Amazonegebied is het aantal gedode dieren per
jaar het grootst voor mensen die de veertig al
ruim gepasseerd zijn. Er is dan ook een aantal
voorbeelden van primitieve jagers-verzamelaars samenlevingen waarbij de mannen tussen 20 en 60 aanzienlijk meer voedsel produceren (in termen van Kcal) dan consumeren.
Vrouwen tussen 50 en 70 produceren ook
meer dan ze opmaken (mede een gevolg van
de omahypothese) (Kaplan e.a., 2000). Het is
dan ook geen wonder dat, conform de wijsheid uit de oertijd, grootouders nog steeds geneigd zijn hun kleinkinderen vet te mesten
(Li et al., 2015). De HR-hypothese is een
mengvorm tussen wijsheid op individueel niveau als gevolg van de culturele vooruitgang
en het selecteren van genen als gevolg van het
feit dat de familieleden van wijze individuen
door zijn/haar kwaliteiten beter af zijn.
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tisch uitgeroeid. Dat vereist kwaliteiten die de
andere dieren, zelfs degenen die is staat zijn
om in groepen te jagen, absoluut ontberen.

Ouderen vaak in bepalende rollen
Simmons(1945) geeft een overweldigend aantal voorbeelden dat ouderen sterk zijn in politiek overleg, nodig om verbindingen tussen
groepen te leggen.
“...some security has been obtainable through
the performance of lighter tasks useful to
others, but the sweat and toil of the old in
lowly labors have rarely been as rewarding as
the exercise of wisdom. skill and tact in social
relations”. (blz 105).
Ouderen zijn chef, baas, hoofd, ze zitten in
besturen, specialistische organisaties en geheime genootschappen. Ze zitten er soms op basis van leeftijd, maar vaker op basis van verdienste of vakmanschap. Met andere
woorden, als we de beschrijving van Simmons
als uitgangspunt nemen zitten bij de beslissende dominantie van homo sapiens ouderen
vaak in bepalende rollen. We kunnen dat als
wijsheid van ouderen opvatten, een kenmerk
dat homo sapiens in de evolutie heeft ontwikkeld. Dat daardoor talrijke soorten uitgestorven zijn (de bekendste is de mammoet) is
jammerlijk, maar bij deze beperkte definitie
onbelangrijk. Ouderen hebben daardoor tenminste een bijdrage kunnen leveren aan het
ruim voorzien van hun medemens van eiwitten, vetten en andere voeding en huiden voor
kleding. Maar wijsheid heeft zijn grenzen.
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INTERVIEW

Alfons Marcoen:

Wijsheid is een duizendpoot
LIEVE VANDERLEYDEN & ELLEN VAN HOUDENHOVE

U bent intussen al 13 jaar met emeritaat. We
keren graag even terug naar het begin van
uw carrière, waarom hebt u toen voor de
studie psychologie gekozen?

Prof. Dr. Alfons Marcoen is emeritus hoogleraar
aan de faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen van de K.U Leuven. Hij doceerde ontwikkelingspsychologie en deed onder
andere onderzoek naar de dimensies van welbevinden, gerotranscendentie en spiritualiteit
bij ouderen, en de zorgrelatie tussen volwassen kinderen en bejaarde ouders. Samen met
Ria Grommen en Nancy Van Ranst publiceerde
hij in 2006 het boek Als de schaduwen langer
worden. Psychologische perspectieven op ouder
worden en oud zijn. Vandaag is prof. Marcoen
nog actief als gastdocent bij de bachelor-na-
bacheloropleiding Psychosociale gerontologie
van hogeschool Odisee.
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De keuze voor psychologie kwam neer op het
niet kiezen voor andere opleidingen. Ik volgde Latijn-Wiskunde, ingenieur sprak me niet
aan, ik had geen sterke wiskundige knobbel,
en voor een talen-opleiding – filologie – werd
in die tijd kennis van Grieks vereist. Daarnaast was ik sterk onder de indruk van het
werk van de psycholoog in het Centrum voor
Studie- en Beroepsoriëntering (CSBO); dat
leek me wel wat. Tijdens de zomervakanties
deed ik vrijwilligerswerk als monitor in het
speelpleinwerk, en was ik gefascineerd door
de vraag waarom kinderen op een bepaalde
manier reageren. Dat heeft mijn interesse in
psychologie dan ook aangewakkerd. Omdat
ik op een katholiek college les volgde, lag het
toen voor de hand om verder te studeren aan
de Katholieke Universiteit van Leuven.
U hebt zich tijdens uw carrière vooral
verdiept in de levenslooppsychologie.

Dat klopt. Na mijn studie heb ik twee jaar in
een CSBO (het latere PMS) gewerkt en ben
ik 15 maanden soldaat geweest. Het werk in
het centrum was fijn, maar ik wou graag verder studeren. Ik heb toen aan professor Kriekemans gevraagd of ik kon doctoreren. Hij
was het die mij op het spoor zette van Jung en
van de ontwikkelingspsychologie van de

15

tweede levenshelft. Er wordt vaak gedacht dat
mijn hele carrière draaide rond die thematiek,
maar dat is een misverstand. Ik werkte met
mijn doctorandi ook onder andere over gehechtheid bij kinderen en eenzaamheid bij
adolescenten. Maar de klemtoon lag inderdaad op de ontwikkeling in de middelbare
leeftijd en ouderdom.
Wanneer u werkt rond levensloop
psychologie en zelf ouder wordt, kan u
misschien bepaalde theoretische kaders op
uzelf toepassen?

Joan Erikson, heeft op een bepaald moment –
toen ze hoogbejaard was en haar even hoogbejaarde man had overleefd – ook gesteld dat de
finale deugd niet wijsheid is, maar ‘faith’, een
soort basisvertrouwen, terug spontaan worden
als een kind. Dat vind ik bijzonder goed getypeerd.
U haalt de term wijsheid aan, wat betekent
deze term voor u?

Wetenschappelijk onderzoek naar wijsheid is
eigenlijk nog relatief recent, ruim dertig jaar
is men er nu mee bezig. Je hebt expliciete deEigenlijk wel, ik denk bijvoorbeeld aan de crisis finities van wijsheid, die een synthese zijn van
van het levensmidden. Het gaat erom dat je an- wat er doorheen de eeuwen over wijsheid is
geschreven. Daarnaast heb je
impliciete definities van wijsIk ben nu 78 en het is normaal dat de
heid, wat mensen in het algemeen onder wijsheid verstaan.
gedachte aan de dood niet afwezig is.
is veel onderzoek gedaan
Het loslaten, het afscheid nemen van zaken overErwijs
redeneren. Want wijs
waar je vertrouwd mee bent geworden, is
zijn is eigenlijk denken en handelen op een manier die door
niet eenvoudig.
anderen als wijs erkend wordt
en die je zelf ook wijs vindt. Volders naar de werkelijkheid gaat kijken, je kin- gens Sternberg en Baltes, pioniers op dit doderen worden volwassen en bijna zonder het te mein, impliceert wijs zijn: gezichtspunten van
merken word je grootouder. Al deze zaken vol- anderen herkennen, zaken in een breder pergen elkaar zo snel op. Ook existentiële vragen spectief zien, gevoelig zijn voor de mogelijkkomen naar boven: waarom leven we? Wat is heid dat sociale relaties veranderen. Wijsheid
belangrijk en belangrijk geweest in het leven?
toont zich vaak op momenten waarop er conIk ben nu 78 en het is normaal dat de ge- flicten zijn, sociale en interpersoonlijke condachte aan de dood niet afwezig is. Het losla- flicten, maar ook intrapersoonlijke. Wijsheid
ten, het afscheid nemen van zaken waar je is ook erkennen dat een conflict meerdere uitvertrouwd mee bent geworden, is niet een- komsten kan hebben, bezorgd zijn over de
voudig. Soms blader ik door boeken die ik conflictoplossing en gevoel hebben voor het
vroeger gelezen heb en waar hier
en daar notities bij staan, het is
niet eenvoudig om daar afscheid Wijsheid is ook erkennen dat een conflict
van te nemen. Eigenlijk zou je
meerdere uitkomsten kan hebben, bezorgd
een tweede leven willen, of wensen dat het leven oneindig door- zijn over de conflictoplossing en gevoel
gaat. Op voorwaarde dat je ge- hebben voor het compromis.
zond bent, uiteraard.
De theorie van Erik Erikson
vind ik heel belangrijk, waarbij acht fasen door- compromis. Kennis die nuttig is voor het omheen de levensloop worden beschreven en de gaan met levensproblemen, erkennen dat lezogenaamde ego-integriteit de bekroning is in venswaarden en levensdoelen van persoon tot
de laatste levensfase. De vrouw van Erikson, persoon verschillen, en weet hebben van de
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onzekerheden inherent aan het leven en daar
weten mee om te gaan, ook dat is wijsheid.
Intelligentie is nodig om de wijsheid te voeden, maar intelligentie is niet hetzelfde als
wijsheid. Expertise, deskundigheid in een bepaald domein is gespecialiseerde, praktische
kennis, dat is geen wijsheid.
Wijsheid is duidelijk een complex,
multidimensioneel gegeven.

Dat klopt zeker. Wijsheid is een ontzettend
breed concept en in onderzoek wordt het ook
vaak uiteengerafeld, waarbij men een onderdeel gaat bestuderen. Eigenlijk is het onderzoek naar wijsheid gegroeid vanuit intelligentie-onderzoek, waarbij men vaststelde dat wat
we als ‘wijs’ beschouwen, eigenlijk niet onder
intelligentie te vatten is. Wijsheid is een cognitief, affectief-emotioneel concept, beide domeinen spelen er een belangrijke rol in.
Geeft iedereen zijn eigen invulling aan de
term wijsheid?

Er is interessant onderzoek gedaan in verschillende culturen naar soorten wijsheid belichaamd in grote publieke figuren van vroeger en nu. Hierbij onderscheidde men
praktische wijsheid, filosofische wijsheid en,
moeilijk te vertalen, ‘benevolent wisdom’.
Dat laatste gaat om menslievende wijsheid.
Wanneer ik denk aan ouder worden en wijsheid, denk ik in eerste instantie aan praktische wijsheid.
Er zijn deels individuele en culturele verschillen in de invulling van wijsheid. Een onderzoek bij Amerikanen en Japanners ging
bijvoorbeeld na of deze twee sterk verschillende culturen andere aspecten van wijs denken
onderscheiden. Bij Amerikanen blijkt de kans
op wijs redeneren vooral met betrekking tot
het management van groeps- en interpersoonlijke conflicten toe te nemen met de leeftijd. Japanners daarentegen vertoonden op
jongere leeftijd reeds hoge niveaus van wijs
denken, maar het niveau van wijsheid steeg
daarna niet verder met de leeftijd. Wel redeneerden ze wijzer dan de Amerikaanse deelnemers aan het onderzoek.

Gerōn 1/2018

Tijdschrift over ouder worden & samenleving

Hoe zou u de verhouding wijsheid-leeftijd
beschrijven?

In een bepaald onderzoek bestudeerde men
drie vormen van wijsheid: empathie en steunverlening, zelfdeterminatie en doorzettingsvermogen en ervaringskennis en flexibiliteit.
Elk van deze kenmerken wordt typisch geassocieerd met een bepaalde leeftijd: empathie
en steunverlening wordt vooral in de adolescentie geassocieerd met wijsheid. De sleutel
van wijsheid in de adolescentie is zich kunnen
verplaatsen in de ander. Bij de middelste leeftijdsgroep ligt de focus dan weer op zelfdeterminatie en doorzettingsvermogen, de koe bij
de horens vatten als het ware. De oudere leeftijd excelleert wat ervaringskennis en flexibiliteit betreft: ervaring is de beste leermeester.
In dit kader vind ik de theorieën van Erikson, Tornstam en Jung zo interessant, omdat zij uitdrukkelijk gaan kijken waar wijsheid thuishoort in de levensloop. En dan zou
ik zeggen dat wijsheid, hoewel organisch gegroeid en niet bij iedereen even sterk aanwezig, thuishoort in de late volwassenheid en de
ouderdom. Maar ik ben er wel van overtuigd
dat je kiemen van wijsheid vindt op elke leeftijd, er zijn ook wijze adolescenten.
U gaf aan dat praktische wijsheid vooral
geassocieerd wordt met de oudere leeftijd.
Op dat vlak is er wel een sterke contradictie
in onze samenleving: we verwachten
immers dat werknemers op 65 jaar met
pensioen gaan, en geven hierbij impliciet
de boodschap dat we hun wijsheid niet
waarderen of zelfs niet meer nodig hebben.

Daar ben ik het mee eens. Op dat vlak is wel
iets eigenaardigs vast te stellen, bij mensen die
richting 65 jaar gaan. Sommigen willen absoluut niet stoppen en doen – als ze kunnen –
gewoon verder. Anderzijds zijn er heel wat
werknemers die rond die leeftijd en vroeger
graag uit het arbeidscircuit willen stappen.
Wanneer mensen stoppen of willen stoppen
met werken, is het belangrijk om hen een perspectief te geven op een mogelijke verdere
ontwikkeling in andere levensgebieden.
Ik denk dat wijsheid zich manifesteert op
verschillende domeinen, en dit varieert van
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persoon tot persoon. Er zullen mensen zijn
die op beroepsvlak blijk geven van wijsheid,
maar dat wil niet zeggen dat ze binnen een

Denk aan een bedlegerige oudere persoon, die
het gevoel kan hebben dat hij enkel nog patiënt is. Dit zijn de negatieve polen die eigenlijk
al overwonnen zijn in de vorige
fasen, maar die terug de kop
Wanneer mensen stoppen of willen
kunnen opsteken in de laatste
levensfase. Wijsheid zou dan
stoppen met werken, is het belangrijk
kunnen verwijzen naar hoe je
om hen een perspectief te geven op een
daar als mens constructief doormogelijke verdere ontwikkeling in andere
heen groeit. Loslaten is hierbij
belangrijk, vrede hebben met
levensgebieden.
bepaalde zaken en met zichzelf.

ander levensgebied even wijs zijn. Wijs handelen is mogelijk in vele levensdomeinen. Uit
de vrijetijdssfeer, bijvoorbeeld mensen die gedurende hun leven (vaak met veel passie) een
bepaalde verzameling hebben aangelegd.
Wanneer zij ouder worden, kan er een conflict ontstaan: wat zal er met de verzameling
gebeuren als ik er niet meer ben? Een uiting
van wijsheid kan zijn om stil te staan bij de
vraag: hoe ruim ik mijn verzameling op? Dit
vraagt veel van deze mensen, niet het minst
op het vlak van loslaten. De terreinen om zich
wijs te gedragen zijn verscheiden. En wijsheid
manifesteert zich niet in elk levensdomein op
dezelfde manier.
In dit verband is opnieuw de theorie van
Erikson interessant, die acht fasen beschrijft in
het leven van een mens. Elke fase wordt gekenmerkt door een crisis, een conflict. Wanneer dit opgelost wordt, komt hier een sterkte,
een deugd uit voort. Erikson formuleerde deze
levenslooptheorie toen hij nog jonger was, en
met het ouder worden merkte hij, samen met
zijn vrouw Joan, dat de achtste fase zoals hij
die omschreven had, wellicht niet de laatste
kon zijn. Nadat haar man overleden was beschreef Joan Erikson hoe men op zeer hoge
leeftijd in de negende fase geconfronteerd kan
worden met alle negatieve polen van de vorige
fasen. De taak die verbonden is aan deze negende fase, is het klaarkomen met deze herhaald ervaren negatieve polen. Het gaat dan
om wantrouwen, schaamte en twijfel, schuldgevoelens, gevoelens van minderwaardigheid,
identiteitsverwarring, isolement en eenzaamheid, egocentrische stagnatie en wanhoop.
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Welke concepten acht u belangrijk in dit
proces van wijsheidsontwikkeling?

Ik denk aan reminiscentie en autobiografische
arbeid, het gaat immers niet alleen om wijsheid in relatie tot anderen maar ook om wijsheid in relatie tot jezelf. Met autobiografische
arbeid bedoel ik dat men tot een goed levensverhaal tracht te komen. Dat vraagt vaak veel
werk. Soms zitten er knopen in de relaties of
in de geschiedenis, sommige zaken wil je liever wegduwen, andere plaats je graag op de
voorgrond. Het beoogd eindresultaat is een
persoonlijk bevredigend levensverhaal. Maar
uiteraard zijn er mensen die helemaal geen
goed verhaal hebben en die verbitterd zijn.
De overstap kunnen maken van een toestand van doen naar een toestand van zijn,
lijkt mij een belangrijke stap naar wijsheid.
Een actueel thema dat hierbij aansluit, is meditatie waarvoor nu veel aandacht is. En opvallend, vooral oudere mensen voelen zich
hiertoe aangetrokken. Kenmerkend voor meditatie is dat men zich een twee maal per dag
gedurende ongeveer een halfuur in een toestand begeeft waarbij men totaal gedachteloos
is, wat ontzettend moeilijk is. Het gaat om
een toestand waarin men niets doet, maar enkel is. Deze praktijk blijkt een sterke impact
te hebben op de manier waarop men in het
leven staat. Wanneer mensen bij wie het levensverhaal minder positief was, er op latere
leeftijd in slagen om tijdens meditatie alles los
te laten, inclusief dat levensverhaal, dan hebben ze een belangrijke stap gezet naar menselijke voltooiing. Ik denk dus dat meditatie
voor oudere personen zeer interessant kan
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zijn. Ik zie het ook als een manier om wijsheid
te bevorderen, je wordt er milder van. De
term mildheid is nog niet gevallen, ook dat
kan een element zijn van wijsheid. Het mag
duidelijk zijn, wijsheid is een duizendpoot.

daag chronische ziekten geworden: men leeft
langer, ook wanneer men ziek is kan men nog
een interessant en zinvol leven hebben. Met de
vijfde leeftijd bedoel ik dan de terminale fase.
Dan leeft men met de dood voor ogen.

Naar aanleiding van uw emeritaatsviering
gaf u aan dat u “plaats wou maken voor
de nieuwe generatie”. Een andere optie
had kunnen zijn om te kiezen voor het
overdragen van de kennis die u vergaard
hebt doorheen de jaren. Is dat geen
tweespalt waarin u zich bevindt?

Nu is het in België ook toegelaten om na
65 jaar nog betaalde activiteiten uit te
voeren, dus wij zetten ook enige stappen
in die richting. Anderzijds moeten mensen
die een zwaar beroep uitoefenen vaak al
veel vroeger stoppen omdat het niet meer
haalbaar is. Dus eigenlijk moet men zeer
divers kijken naar de loopbaan van mensen.

Aan de universiteit heb ik inderdaad plaats
gemaakt, dat hoofdstuk is afgesloten. Maar ik
had wel het geluk dat ik lesopdrachten kreeg
in de toenmalige opleiding Seniorenconsulentenvorming in Brussel en in de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale
gerontologie van Odisee. Kort na mijn emeritaat heb ik ook samen met Mia Grommen en
Nancy Van Ranst het boek ‘Als de schaduwen
langer worden’ gepubliceerd. Het schrijven
voor dit boek heeft me veel voldoening gegeven. Verder zetelde ik tot vorig jaar in de redactie van het Tijdschrift voor Gerontologie
en Geriatrie. Ik heb dus het werken niet gelaten na mijn pensioen. Maar het werk aan de
universiteit ben ik volledig gestopt.
Er wordt vaak gesproken over de derde
leeftijd en de vierde leeftijd, u hebt daar de
term vijfde leeftijd aan toegevoegd. Hoe zou
u deze groepen van elkaar onderscheiden?
Welke conflicten moeten in elke fase worden
opgelost?

Vroeger was de derde leeftijd de eindfase,
maar onder meer door medische vooruitgang
merkte men dat veel mensen uit de derde leeftijd relatief gezond waren en bleven, en in de
levensfase na het pensioen als het ware een
tweede jeugd beleefden. Deze levensperiode
werd dan gevolgd door een fase van ouderdom
waarin mensen kwetsbaarder zijn en meer ondersteuning nodig hebben. Zo ontstond de
vierde leeftijd, niet aan een specifieke leeftijd
gebonden. Sommigen suggereren de overgang
rond 85 jaar. Ondertussen zijn ook heel wat
ziekten die vroeger het einde betekenden, van-
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Daar ben ik het mee eens, maar je kan je ook
afvragen: gaan alle zware beroepen van vandaag ook zwaar blijven in de toekomst? Gaan
veel taken niet geautomatiseerd worden? Het
doel blijft om ouderen fysiek, mentaal en
emotioneel actief te houden zodat ze zinvol
kunnen leven. Je kan op 65 jaar toch niet
gaan vegeteren, je hebt nog zoveel jaren voor
de boeg, je moet dan met die resterende jaren
nog iets actief kunnen doen. En soms zijn
daar wat verbeelding en wijsheid voor nodig.
Bijvoorbeeld, onze poetsman werkte vroeger
in de bouw. Hij is gestopt wegens fysieke
klachten en heeft er voor gekozen om poetshulp te worden. Dat is toch fantastisch, dat
iemand op latere leeftijd nog met veel zin die
overstap maakt? Intussen heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is hij grootvader geworden, en gaat hij stoppen met het
poetswerk. Zo kan hij zijn vrouw thuis wat
meer ontlasten en kunnen ze samen voor de
kleinkinderen zorgen. Zijn dat geen sporen
van wijs oordelen en handelen? Er zijn dus
mensen die zo’n carrièreswitch kunnen maken en daar zin en plezier in vinden. Je zou
bijna verwachten dat zo’n persoon ook meer
kans maakt om wijs te oordelen in andere
omstandigheden. Maar, zoals ik eerder al aangaf, ik ben niet zeker dat wie van wijsheid
blijk geeft op één terrein, ook wijs denkt en
handelt op een ander terrein. Er zijn heel geleerde mensen die misschien wel wijs zijn in
hun job, maar op vlak van samenleven met
hun partner, kinderen en kleinkinderen, veel
minder wijsheid aan de dag leggen.

19

voor de Derde Leeftijd, gepensioneerdenbonden, enz. Het doelpubliek van hun activiteiten zijn overwegend senioren. Ik moet wel
toegeven dat veel vormingsinitiatieven vaak
Wat begrijp je onder succesvol ouder worden? weggelegd zijn voor de happy few, voor menDe definitie die opgang maakte in de litera- sen die hier al een zekere affiniteit mee hebtuur was eigenlijk bijna synoniem voor ‘niet ben. Maar wat met mensen die niet spontaan
ouder worden’: gezond, mobiel en mentaal de deur uitgaan om aan activiteiten deel te
alert zijn en een actief leven leiden. Maar er is nemen? Laten we hen thuis met hun zingemeer. Positieve zingeving en spirituele betrok- vingsvragen stilletjes vereenzamen? Dan kan
kenheid zijn evenzeer dimensies van succesvol je de vraag stellen of organisaties die aan
dienstverlening doen op vlak
van zorg, geen aanknopingsPositieve zingeving en spirituele
punt kunnen vormen om het
betrokkenheid zijn evenzeer dimensies van thema zingeving aan bod te laten komen. Maar kunnen we
succesvol ouder worden, maar misschien
verwachten van een poetshulp
spreekt men dan beter van optimaal en
dat hij of zij in gesprek gaat met
een kwetsbare oudere over de
zinvol ouder worden.
zin van het leven?
Ter afsluiting: het concept ‘succesvol ouder
worden’ kennen we intussen allemaal. Doet
het beleid, naar uw mening, voldoende om
succesvol ouder worden mogelijk te maken?

ouder worden, maar misschien spreekt men
dan beter van optimaal en zinvol ouder worden (ook bij toenemende kwetsbaarheid). Alles wat de overheid doet om het zo gezond en
actief mogelijk leven van ouderen te bevorderen is uiteraard goed. Maar oudere mensen
moeten ook de mogelijkheid krijgen om zich
verder te vormen op een wijze die tegemoet
komt aan hun nood aan zingeving. Ik heb bijvoorbeeld recent een voordracht gegeven voor
volwassenen en ouderen in de parochie, veel
mensen hongeren naar bronnen van inspiratie
voor de zingeving aan hun bestaan. Nadien
waren er gespreksgroepen, en die waren schitterend, daar konden mensen thema’s bespreken die in hun leven belangrijk zijn, zoals de
relatie tot hun eigen hoogbejaarde ouders,
palliatieve zorg, euthanasie, enzovoort. Het
stimuleren van dergelijke initiatieven vind ik
zeer belangrijk, omdat mensen er door kunnen groeien tot op het einde. Dergelijke vormingsinitiatieven moeten aangemoedigd
worden. Maar ik heb te weinig expertise ter
zake om precies aan te kunnen geven langs
welk kanaal de overheid ook dit moet bevorderen. Middenveldorganisaties lijken mij het
meest aangewezen om te mobiliseren. Denk
maar aan het Davidsfonds, Universiteiten
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Maar er zijn voor de oudere persoon, kan
ook al voldoende zijn, het hoeven niet
noodzakelijk filosofische gesprekken te
worden.

Absoluut! Tijd maken doet ook al zo ontzettend veel. Als ik bijvoorbeeld zie hoe het werk
van thuisverpleegkundigen of verpleegkundigen in woonzorgcentra getimed wordt, dat is
nefast voor het zich ter beschikking kunnen
stellen van de oudere persoon, voor het tijd
vrij maken voor een gesprek. Nu gaan ouderen hun vragen, de thema’s die hen bezig houden, inslikken, uit empathie: de verpleegkundige of zorgkundige heeft het al zo druk, ik ga
hem of haar niet nog eens lastig vallen met
mijn zorgen. De deur die op een kier staat,
ook voor levens- en zinvragen wordt daarmee
op voorhand al dicht geslagen. Op dat vlak
kan het beleid wél een rol spelen. Door, bijvoorbeeld, een voldoende ruime personeelsbezetting te voorzien in de woonzorgcentra.
Vaak wordt als tegenargument gegeven dat de
ouderenzorg ook betaalbaar moet blijven.
Maar als je dat zo centraal gaat stellen, dan
word je immobiel en waag je als samenleving
niets meer om aan de latente sociale en spirituele noden van veel ouderen tegemoet te komen.
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GEDICHT

DE DIEPE BETEKENIS
Ik sta wankelend aan de rand
van de Ware Diepe Betekenis
te staren of er een teken is
van de rare overkant,

en voel in mijn voeten de weeë lust
om die luchtzee maar in te springen.
De plons. De spreidende ringen.
Maar dit is geen kust.

Het is weer maandag vandaag.
We hebben het bed afgehaald,
weer een zakdoekje gevonden,

ik vraag ‘Koffie?’, zij zegt weer ‘Graag’,
en ik denk weer ‘Dit is bepaald
alweer niet mijn laatste seconde.’

Leo Vroman
Uit: Nee, nog niet dood (2008). Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij BV.
De keuze voor de gedichten in Gerōn wordt - tenzij anders vermeld - verzorgd door Aafke de Groot,
specialist ouderengeneeskunde in Naarden en docent/onderzoeker Geriatrische Revalidatie, VUmc Amsterdam.
Zie ook: www.dichterbijdezorg.nl
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PARTICIPATIE & ONTWIKKELING

Kunst en zorg: een zoektocht naar
bewijs voor gezondheidseffecten
FRANKA BAKKER, CAROLIEN SMITS, BEA VAN MEERVELD & CRETIEN VAN CAMPEN

De kunstsector en gezondheidszorg werken steeds meer samen. De ervaring leert dat kunstactiviteiten een positieve invloed hebben op het welbevinden van mensen die afhankelijk
zijn van zorg. Wat is het bewijs hiervoor eigenlijk? En hoe komt
dit terug in de praktijk en het beleid? Wat zijn kansrijke ontwikkel- en onderzoeksrichtingen?
In opdracht van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (via ZonMw) voerden
wij in een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie
een kennissynthese uit. Met de kennissynthese
hebben we op drie terreinen (onderzoek, praktijk en beleid) de laatste stand van zaken in
kaart gebracht ten aanzien van het bevorderen
van positieve gezondheid door culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning. Elk van de consortiumleden focuste zich
daarbij op één van bovenstaande vragen.

Onderzoek: sterk bewijs ontbreekt
Vanuit hogeschool Windesheim richtten wij
ons op de bewijsvoering voor effecten van culturele interventies in de langdurige zorg en
ondersteuning vanuit de nationale en internationale onderzoeksliteratuur. We zochten in
een verscheidenheid aan digitale (wetenschappelijke) databases naar onderzoeken die in elk
geval voldeden aan de volgende kenmerken.
Ten eerste, culturele interventies zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde kunstenaar en
kunnen bestaan uit allerlei kunstvormen,
waaronder podiumkunsten (muziek, theater
22

en dans) en musea, beeldende kunst, film en
letteren, architectuur, design en nieuwe media, cultuureducatie, amateurkunst en bibliotheken. Ten tweede, culturele interventies
hebben tot doel Positieve Gezondheid – volgens het model van Machteld Huber (www.
ipositivehealth.com) – te herstellen of verbeteren: uitkomstmaten liggen op het gebied van
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie (meedoen), dagelijks functioneren
en/of een spirituele/existentiële dimensie. De
interventie is echter niet primair gericht op
het behandelen van een aandoening/ziekte en
is daarom niet therapeutisch bedoeld (vaktherapie, bijvoorbeeld muziektherapie, is daarom
uitgesloten). Culturele interventies richten
zich daarnaast op cliënten die zorgverlening
(gaan) ontvangen gedurende minimaal een
jaar. En tot slot, publicaties zijn gebaseerd op
onderzoek (elk design mogelijk), gepubliceerd
na 2000, en geschreven in Engels of Nederlands.
In de literatuurstudie zijn uiteindelijk 67
publicaties geselecteerd, geanalyseerd en verwerkt in werktabellen. Harde conclusies over
de effecten van culturele interventies op posi-
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tieve gezondheid konden we op basis daarvan
niet trekken. Sterk empirisch bewijs ontbreekt, wanneer we de studies langs de meetlat
van evidence based medicine leggen. Dit is te
verklaren door onder andere de grote diversiteit in gevonden kunstvormen en praktijksituaties, en de aanzienlijke variatie in gebruikte
uitkomstmaten. Maar ook de kleinschaligheid
van projecten en onderzoeksgroepen en het
gebruik van kwalitatieve onderzoeksdesigns
maken het lastig om onderling te vergelijken
en effecten aan te tonen. Tenminste, als we
uitgaan van het in de zorg dominante paradigma van evidence based medicine (bewijs voor
effectiviteit vanuit gecontroleerde en gestandaardiseerde klinische onderzoeken), want in
verhalende vorm is er wel veel bewijsvoering
te vinden. De focus van culturele interventies
is juist gelegd op individuele creativiteit, beleving en betekenisgeving. Standaardisatie van
interventies, wat in de reguliere medische wetenschappen vaak gevolgd wordt, past daar
niet bij.

Beleid & praktijk: beleid beïnvloedt
praktijk
Collega’s bij Movisie hebben een nationale inventarisatie gedaan naar beleid en praktijk
van culturele interventies in de langdurige
zorg en ondersteuning. Dit hebben zij gedaan
door deskresearch en een kwalitatieve studie.
De deskresearch omvatte de analyse van beleidsdocumenten, projectplannen en andere
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relevante informatie. De kwalitatieve studie
bestond uit de analyse van de resultaten van
drie focusgroepen en acht telefonische interviews met stakeholders op het gebied van culturele interventies.
Beleid

De afgelopen jaren is op rijksniveau fors bezuinigd op cultuur waardoor de cultuursector
minder een beroep kon doen op overheidssubsidies. Marktwerking, ondernemerschap
en innovatie werden/worden daarmee gestimuleerd. Als gevolg daarvan wordt in het cultuurbeleid nu veel aandacht besteed aan de
waarde van cultuur en creativiteit bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op
het gebied van onder andere zorg en vergrijzing.
Tegelijkertijd is de behoefte om maatschappelijk van betekenis te zijn in de cultuursector de afgelopen jaren gegroeid. Kunst
en cultuur worden daarom in toenemende
mate erkend en ingezet als ‘middel’ om een
maatschappelijk doel te bereiken (gezondheidsbevordering), naast dat het een ‘doel’ op
zichzelf is (artistieke waarde). Dit uit zich ook
in financiering van programma’s als ‘The Art
of Impact’ en ‘Lang Leve Kunst’. Doel is de
kloof tussen de beleidsterreinen kunst & cultuur en zorg & welzijn te verminderen. Tot
op heden richten dergelijke programma’s en
beleid zich echter voornamelijk op ouderen
en dan met name kwetsbare ouderen die intramurale zorg ontvangen en/of aan dementie
lijden. Waarschijnlijk is deze scheefheid het
gevolg van de aandacht voor deze doelgroep
vanuit het nationale meerjarenprogramma
Lang Leve Kunst (2013-2016).
Naast bezuinigingen in de cultuursector
zelf, is er ook in de zorgsector veel veranderd
de afgelopen jaren. Gemeenten hebben binnen het sociale domein meer verantwoordelijkheden gekregen en zorgaanbieders hebben
meer vrijheid gekregen, bijvoorbeeld in hoe
zij middelen ten aanzien van zinvolle dagbestedingen willen inzetten. Dit zou meer ruimte kunnen geven voor culturele interventies,
maar binnen het zorgdomein (zowel aanbieders, gemeente als verzekeraars) is momenteel
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Theater Veder: verbetert theater de kwaliteit
van leven van mensen met dementie?
Theater Veder biedt theatervoorstellingen en
huiskamervoorstellingen van gemiddeld 45
minuten per keer aan, bestaande uit onder
andere zang en poezië. Het doel is om de
gemoedstoestand en kwaliteit van leven van
mensen met dementie intramuraal te verbeteren en herinneringen op te roepen. Het gaat
om de kunst van contact; tijdens interactieve
voorstellingen gegeven door acteurs wordt de
doelgroep uitgedaagd tot het maken van
wederzijds contact. (www.theaterveder.nl)

PARTICIPATIE & ONTWIKKELING

toch weinig beleid te vinden dat gericht is op
cultuurinterventies. Een ontwikkeling die dit
zou kunnen stimuleren is de toenemende
aandacht voor zingevingsvraagstukken en de
rol van kunst hierin.
Praktijk

De algemene beleidsontwikkelingen in zowel
de culturele- als de zorgsector beïnvloeden de
inzet van culturele interventies in zorg en ondersteuning in de praktijk. Echter, hoe het beleid vertaald wordt naar de praktijk verschilt
sterk per provincie, gemeente, en kunst-, zorgen welzijnsorganisatie.
Het huidige aanbod van culturele interventies is zeer divers. Zowel in het aanbod van
verschillende kunstvormen als in schaalgrootte als in de landelijke spreiding. Het aanbod
van culturele interventies lijkt groter in regio’s
waar beleidsmatig meer aandacht is voor culturele interventies (bijvoorbeeld Brabant en
Gelderland). Culturele interventies worden
regelmatig ondersteund door subsidies van
gemeenten of provincies, maar het vaakst
hebben fondsen een prominente rol bij de financiering. De meeste projecten worden ondersteund met eenmalige, jaarlijkse subsidies,
wat het duurzaam voortbestaan van projecten
bedreigt. Investeren in gezamenlijk structureel beleid en financiering door de kunst- en
zorgsector kan samenwerking en verduurzaming van kunst en zorg bevorderen (alsmede
onderzoek).
Daar waar samenwerking ontstaat, zijn
het over het algemeen de culturele organisaties die initiatief nemen, hoewel er ook een
aantal zorginstellingen zijn die zelf structureel
beleid hebben op het gebied van kunst en
daardoor vaker het initiatief nemen. Wat
blijkt is dat daarbij op alle niveaus van directie tot werkvloer draagvlak nodig is om interventies tot een succes te maken qua ontwikkeling en aanbod, te kunnen continueren, en
effecten te kunnen laten zien. Effecten – die
nu nog vooral ervaren en niet structureel gemeten worden – in onder andere het activeren van mensen, het versterken van eigen
kracht, het ontplooien van talenten, het maken van contact en uitbreiden van sociale net-
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Diva Dichtbij: wat is het effect van live
muziekoptredens op de kwaliteit van leven
van oudere mensen met een psychiatrische
aandoening?
Diva Dichtbij biedt live muziekoptredens van
45 minuten voor een groep van maximaal 10
mensen in woonkamers in verpleeghuizen, of
korte sessies één op één aan iemands bed. Ze
maken daarbij gebruik van poëzie en objecten. Doel is het bevorderen van de kwaliteit
van leven, door professionele zang en persoonlijk contact. www.divadichtbij.nl

werken, het verbeteren van communicatie en
uiten van emoties, het bespreken van moeilijke thema’s, en het ontlasten en inspireren van
mantelzorgers.

Kansrijke onderzoeks- en
ontwikkelrichtingen
Aanvullend op de literatuurstudie en de inventarisatiestudie hebben collega’s bij het
LKCA de wensen en behoeften van de cultuur- en zorgsector ten aanzien van de toekomst onderzocht. Dit deden zij met name
door het organiseren van twee consultatiebijeenkomsten, waarbij de (voorlopige) bevindingen van Windesheim en Movisie besproken en bediscussieerd werden. Genodigden
waren betrokkenen op macro-niveau (nationale beleidsmakers), meso-niveau (managers,
onderzoekers, beleidsmakers lokaal niveau) en
micro-niveau (zorg-, sociale- en kunstprofessionals, cliënten). Uit deze gesprekken komt
een duidelijke richting voor de toekomst naar
voren die voortvloeit uit de drie deelstudies.
We zien grote kennisleemtes op het gebied van: passend bewijs en onderzoek(s-methoden) en inzicht in werkzame ingrediënten,
interventies voor verschillende doelgroepen
naast kwetsbare ouderen, inzichten in kosten
en baten, en inzicht in de totstandkoming
van interventies al dan niet in co-creatie met
de verschillende betrokkenen.
Daarnaast zien we een sterke behoefte aan:
langetermijnvisie van projecten, meer bewustwording en bekendheid ten aanzien van kunst
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Geef kunst de ruimte
De uitgevoerde kennissynthese dient als input
voor het opstellen van een kennisagenda door
ZonMw samen met alle betrokkenen; een
agenda met acties waaraan we met z’n allen de
komende jaren kunnen gaan werken. Die
agenda moet wat ons betreft bijdragen aan:
(1) het investeren in onderzoek(s-methoden)
en inzichtelijk maken van werkzame elementen, ook voor de kleinere initiatieven die vaak
niet beleidsmatig en/of wetenschappelijk publiceren over hun project, (2) het ontwikkelen
van interventies in co-creatie met deelnemers
ten behoeve van duurzaamheid/continuïteit,
(3) het ontwikkelen van faciliterend domeinoverstijgend beleid en het sturen op meer
duurzame financiering en implementatie, (4)
het aanstellen van intermediairs ten behoeve
van het creëren van draagvlak, (5) het besteden van aandacht aan culturele interventies
in kunst- en zorgopleidingen alsmede de benodigde vaardigheden, en last but not least,
omdat we bij alle stappen rekening moeten
houden met het feit dat de evidence-based en
geprotocolleerde benadering in de zorg niet
aansluit bij het kunstparadigma: (6) geef
kunst de ruimte!
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Noot: de kennissynthese is opgesteld in samenwerking met: Saskia van Grinsven, Nada de
Groot, Jan Willem van de Maat en Dieuwke
Zwier (allen verbonden aan Movisie), Wies Rosenboom en Karin Laarakker (verbonden aan
het LKCA), en Katja Raunio (Windesheim).
Zij kunnen daarom beschouwd worden als medeauteur van dit stuk.
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en zorg (beter imago), aandacht voor kunst en
zorg in diverse curricula, inzicht in benodigde
bewijskracht (wat overtuigt wie?), draagvlak
en aanjagers van directie tot werkvloer, en ontschotting bij overheden om interventies en samenwerking tussen kunst en zorg te realiseren.
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Naar een VN-verdrag inzake de
rechten van ouderen?
LIEVE VANDERLEYDEN & NILS VANDENWEGHE

Reeds heel wat verdragen zien toe op de handhaving van de
rechten van de mens, inclusief die van ouderen. Is een apart
VN-verdrag voor de rechten van ouderen dan nog zinvol? Een
mogelijke meerwaarde is er op het maatschappelijke en juridische vlak. Zo bestaat er geen expliciet internationaal verbod
op leeftijdsdiscriminatie en worden specifieke ouderenrechten, zoals recht op geriatrische zorg, recht op pensioen, recht
op autonomie en volwaardige maatschappelijke participatie
en bescherming tegen ouderenmisbehandeling, niet als dusdanig benoemd in de huidige internationale verdragen.

De context
De vergrijzing van de bevolking is een feit.
Niet enkel in België en Europa groeit het aantal ouderen, ook wereldwijd nemen ouderen
een steeds groter aandeel in binnen de totale
bevolking. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (2015) staan we aan de vooravond
van een quasi verdubbeling van het aantal ouderen wereldwijd. Tegen 2050 zal het aandeel
60-plussers stijgen van 12% naar 22% van de
wereldbevolking, goed voor meer dan 2 miljard ouderen in totaal (tegenover circa 900
miljoen in 2015). Waar de vergrijzing zich
aanvankelijk vooral in de meer ontwikkelde
landen voordeed, zijn het nu de lage- en middeninkomenslanden waar zich de grootste demografische veranderingen voordoen. Volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie zal 80 % van
de ouderen in 2050 in deze landen leven
(http://who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/).
Het stijgend aandeel ouderen wordt door
sommigen gezien als een bedreiging, anderen
beschouwen het fenomeen als een opportuni26

teit of uitdaging; immers, nooit eerder in de
geschiedenis waren er zoveel ouderen in goede
gezondheid (Schoenmaeckers & Vanderleyden,
2009). Dat neemt niet weg dat de vergrijzing
voor heel wat uitdagingen zal zorgen, zeker in
landen waar tot op heden weinig voorzieningen voor ouderen zijn uitgebouwd en waar de
positie van ouderen in de samenleving kwetsbaar is. Die uitdagingen zijn er niet enkel wat
de toegang tot gezondheidszorg en pensioenen
betreft, maar ook op vlak van maatschappelijke
participatie en de realisatie van de elementaire
mensenrechten van ouderen. Het zijn zaken
waar ook de VN-wereldbevolkingsconferenties
zich momenteel over buigen.

Waarom een apart verdrag voor de
rechten van ouderen?
In de ‘Universele verklaring voor de rechten
van de mens’ (afgekort UVRM) wordt het volgende gesteld: “Iedere Staat die partij is bij dit
Verdrag verbindt zich de in dit Verdrag erkende
rechten te eerbiedigen en deze aan een ieder die
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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gen aldus weinig of geen toegang tot de ondersteuning of de dienstverlening waarop
mensen die op jongere leeftijd als persoon met
een handicap zijn erkend, een beroep kunnen
doen. Een ander argument voor een aparte
conventie is dat bepaalde aspecten van het leven van ouderen die nu te weinig aandacht
krijgen, zoals toegang tot kwaliteitsvolle langdurige zorg, bescherming tegen ouderenmis(be)handeling, recht op autonomie en volwaardige maatschappelijke participatie, op een
menswaardig inkomen, enzovoort, gedefinieerd en als mensenrechten neergezet kunnen
worden. Op die manier kan een specifiek verdrag voor de mensenrechten van ouderen de
normatieve leemtes in de bestaande mensenrechtenverdragen opvullen (De Pauw, 2016).
De voorstanders van een apart verdrag
voor de rechten van ouderen benadrukken
dat het niet de bedoeling is om ouderen ‘meer’
of ‘andere’ rechten te geven dan andere leeftijdsgroepen. Het draait er voor hen vooral
om dat bepaalde barrières of rechtenschendingen waarmee ouderen geconfronteerd
worden, een duidelijkere plaats krijgen binnen de mensenrechtenverdragen. De toegevoegde waarde van een verdrag voor de rechten van ouderen ligt dus niet in het toekennen
van nieuwe rechten of aparte rechten aan ouderen, maar precies in de erkenning van ouderen als volwaardige burgers met gelijkwaardige rechten. Net zoals dat de filosofie was
voor de verdragen voor de rechten van vrouwen, kinderen en personen met een handicap
(Vlaamse Ouderenraad, 2017).
Een aparte conventie heeft ook een inhoudelijke meerwaarde omdat het gaat om
internationaal en nationaal juridisch bindende normen. Niet alleen houdt een verdrag de
verplichting in om de mensenrechten niet te
schenden, maar er is ook de verplichting om
actief maatregelen te nemen om rechten te
beschermen en te realiseren (De Pauw, 2016).

Mogelijke obstakels
Een van de hinderpalen om een apart verdrag
voor de rechten van ouderen uit te werken is de
afbakening van het begrip ‘oudere’. Het staat
vast dat de chronologische leeftijd geen af27
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binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn
rechtsmacht is onderworpen te verzekeren, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals naar
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status”(https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_
Verklaring_van_de_Rechten_van_de_Mens).
Deze verklaring, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
op 10 december 1948 om de basisrechten van
de mens te omschrijven, is van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard maar is in strikte zin niet bindend. Echter, volgens uitspraken van de VN-Commissie
voor Internationaal Recht heeft een verklaring die door een groot aantal landen over
langere tijd is aanvaard, een status die niet
veel lager is dan die van een verdrag. De
UVRM was overigens de basis voor twee bindende VN-verdragen voor de mensenrechten,
namelijk het internationaal verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Ook het Europees
verdrag voor de rechten van de mens van
1950 is erop gebaseerd. Net zoals in de
UVRM is in de VN-verdragen voor de rechten van de mens geen expliciet verbod op discriminatie naar leeftijd opgenomen.
Ook in andere verdragen zijn er weinig
specifieke bepalingen gericht op ouderen,
waardoor het gebrek aan een algemene veroordeling van leeftijdsdiscriminatie gecompenseerd zou kunnen worden. Dat maakt dat in
de praktijk heel wat landen leeftijdsgrenzen
hanteren in de toegang van ouderen tot zorg
en ondersteuning, sociale bescherming, enzovoort (Vlaamse Ouderenraad, 2017). Verder is
de vaststelling dat de internationale comités
die toezien op de uitvoering van bestaande
conventies de rechten van ouderen niet consequent in rekening brengen. Ter illustratie: het
comité dat waakt over het Verdrag voor de
Rechten van Personen met een Handicap,
aangenomen in december 2006, heeft nog
nooit gewezen op de ongelijke behandeling
van mensen die op latere leeftijd met een handicap worden geconfronteerd. Ouderen krij-
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doend criterium biedt. In landen met een lage
levensverwachting zal men een andere leeftijdsnorm hanteren om iemand als oudere aan
te duiden, dan in landen waar de gemiddelde
levensverwachting een stuk hoger ligt. Het is
ook de vraag of een VN-verdrag krachtig genoeg zal zijn om weerwerk te bieden tegen een
aantal ingebakken culturele patronen, die bijvoorbeeld de uitsluiting van oudere vrouwen in
sommige landen in de hand werken.
Andere beperkingen van een VN-conventie zijn het feit dat een verdrag maar van
kracht is als het wordt ondertekend en geratificeerd (goedgekeurd door het parlement). Er
zijn genoeg voorbeelden van verdragen die
wegens niet-ratificatie in de praktijk dode letters blijven. Zo zijn er nog steeds een aantal
Afrikaanse landen die het verdrag voor de
rechten van personen met een handicap nog
niet hebben ondertekend, en is het zelfs in de
Verenigde Staten nog altijd wachten op de ratificatie van dat verdrag (http://www.un.org/
disabilities/documents/maps/enablemap.jpg).
Ook bestaan er weinig of geen effectieve sanctiemechanismen voor landen die de verdragsbepalingen niet naleven.

op de 7de bijeenkomst van de VN Open Ended
Working Group on Ageing van december 2016
stelt EU-vertegenwoordiger Johan ten Geuzendam: “The EU remains convinced that much
more can be achieved through the implementation
of the existing Human Rights framework and
through combating age discrimination.” (http://
statements.unmeetings.org/media2/7664363/eu-
15dec2016.pdf ).
Hoe dan ook, de VN-lidstaten delen wel
de bezorgdheid over de tekortkomingen en inbreuken die zich wereldwijd op vlak van de
mensenrechten van ouderen voordoen. Of een
aparte conventie daarbij de beste stap voorwaarts is, blijft voorlopig open voor debat.
Op dit moment ziet het ernaar uit dat de
VN de symbooldiscussie even zal laten rusten. De volgende stap vooruit wil men zetten
door de concrete problemen en uitdagingen
binnen de voornaamste mensenrechten van
ouderen te onderzoeken. Op de agenda voor
2018: het recht op autonomie en zelfstandigheid en het recht op langdurige en palliatieve
zorg; twee domeinen waar wereldwijd zeker
nog ruimte voor verbetering is.

Voldoende animo voor een verdrag
voor de rechten van ouderen?
Hoewel verschillende ngo’s en vooral Latijns-Amerikaanse landen voorstander zijn van
een mensenrechtenverdrag voor ouderen, lijkt
het erop dat weinig Westerse landen zitten te
wachten op een nieuwe conventie voor de
rechten van ouderen. Deze landen zijn van
oordeel dat de universele mensenrechten reeds
voldoende garanties bieden om alle rechten te
verzekeren en ze betwisten de inhoudelijke lacunes die er bestaan ten overstaan van ouderen. Hun voorkeur gaat uit naar meer vrijblijvende internationale actieplannen rond
ouderen, waaronder het Madrid International
Plan of Ageing (MIPAA). Maar de politieke
aandacht voor MIPAA is niet groot (ook niet
in België), en niet alle mensenrechten komen
erin aan bod. Ook de Europese commissie is
niet erg te vinden voor een verdrag voor de
rechten van ouderen en wil liever inzetten op
een betere toepassing van bestaande middelen
om de rechten te vrijwaren. In zijn toespraak
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Digitalisering naast sociaal contact
als blended voorziening voor
ouderen
MAURICE DE GREEF

De digitalisering grijpt om zich heen. Steeds vaker communiceren we digitaal, kopen we producten via het internet,
raadplegen we overheidsinformatie via de digitale snelweg
of kunnen we vanachter de PC cursussen of onlinetrainingen
volgen om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Toch ligt dat
blijkbaar niet voor iedereen voor de hand. De ‘digitale jas’ lijkt
jongeren eerder te passen dan ouderen. Maar waarom is het
nu juist ook voor ouderen zinvol om digitaal aan de slag te
gaan? Op basis van de resultaten van een aantal behoeftenonderzoeken in Gelderland wordt helder waarom de ‘digitale
jas’ ook ouderen als gegoten zou moeten zitten.

De digitale voorsprong van jongeren
Onderzoek van het CBS (2016) toonde al eerder aan dat jongeren en volwassenen vaker het
internet bezoeken dan ouderen (98% versus
84%). Volgens het CBS (2016) gebruikt 91%
van de inwoners tussen 12 en 65 jaar een
smartphone om te internetten, terwijl dit maar
voor slechts 54% van de 65- tot 75-jarigen
geldt. Een laptop of tablet wordt volgens het
CBS (2016) vaker door 65- tot 75-jarigen gebruikt om het internet te bezoeken (namelijk
68% respectievelijk 59%), maar nog steeds veel
minder dan onder inwoners tussen de 12 en 65
jaar (81% respectievelijk 66%). Maar ook het
zoeken van (overheids)informatie, chatten, online gokken, het raadplegen van online forums
of discussiegroepen, online gamen, telewerken
of zelfstandig leren werd vaker door jongeren
gedaan (Van Deursen en Van Dijk, 2012).
Voorbeelden hiervan zijn, het gebruik maken
van zoeksystemen zoals Google, het lezen van
de online krant, chatten, een digitaal consult
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en behandeling voor een gezondheidsprobleem, het gebruik maken van ‘Marktplaats’,
online gamen, online deelnemen aan de politiek naast het volgen van een online cursus.
Daarnaast wordt ook duidelijk dat laagopgeleiden veel minder gebruik maken van het internet (met uitzondering van chatten). Het kan
zijn dat laagopgeleide ouderen het daardoor
dubbel zo lastig hebben om gebruik te kunnen
maken van het internet. Voor een aantal gevallen, met name op het gebied van het online
doen van transacties (bijvoorbeeld via internetbankieren), ziet men dat naast de groep jongeren de ‘tussengroep’ tot 55 jaar ook actief is
(Van Deursen & Van Dijk, 2012).
Toch is de noodzaak van het gebruik van
internet en het hebben van digitale vaardigheden ook voor ouderen groot. Volgens Van
Deursen en Van Dijk (2012) is het bijvoorbeeld opvallend dat ouderen veel minder ‘gezondheidsnut’ uit internet halen dan jongeren, terwijl zij meer hulpbehoeftig zijn. Dit
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lijkt ook een veel lastigere wijze van internetgebruik dan sec het kopen van een product via
‘Marktplaats’.
Een aantal jaren geleden is er op kwalitatieve wijze door de organisatie ‘Spectrum partner met Elan’ onderzoek gedaan naar de behoeften van ouderen. Elf gemeenten hadden
de opdracht gegeven om van vijf verschillende
sectoren (wonen, zorg, welzijn, veiligheid
(verkeer en sociaal) en informatievoorziening)
de behoeften van plaatselijke ouderen in beeld
te brengen (Kuijpers e.a.,2006). Door deze behoeften in beeld te brengen werd duidelijk
waar de gemeente haar prioriteiten moest leggen en wat zij moest doen om ervoor te zorgen
dat elke oudere in haar gemeente een goede
oude dag kan hebben. Kijkend naar de huidige omstandigheden in een groot deel van die
gemeenten is het gebruik van ICT noodzakelijk om voor die vijf sectoren aan gesignaleerde
behoeften te voldoen.

Een geschikte woning via de digitale
snelweg
De ondervraagde ouderen maken zich vooral
zorgen om het vinden van een geschikte woning. Een woning die gemakkelijk aangepast
kan worden voor mensen met een beperking
en daarnaast goed te onderhouden is. Gezien
het feit, dat steeds meer ouderen vitaler oud
worden, heeft men ook andere behoeften en
zoekt men naar creatieve oplossingen om zo
lang mogelijk zelfstandig te wonen. Met
name in de kleinere kernen kan die zoektocht
een uitdaging zijn, omdat een makelaar of een
vertegenwoordiger van een woningcorporatie
daar niet (meer) fysiek aanwezig is. Om de
juiste woning te vinden zou men andere wegen moeten bewandelen. En één van die wegen, die het zoeken naar woningen de laatste
jaren vergemakkelijkt heeft, zijn de online
zoekmachines. Los van het feit, dat het aanwezige aanbod snel en overzichtelijk te vinden is, kan men zeer gedifferentieerd in kaart
brengen via bijvoorbeeld websites als Funda,
Huislijn.nl en Jaap.nl welke eisen men aan de
toekomstige gewenste woning stelt. Voor
mensen die minder mobiel zijn is dit een uitkomst.
30

Online voorzieningen vervangen de
fysieke voorziening
Nog steeds kampen kleine kernen met het
probleem dat voorzieningen verdwijnen. Ouderen hadden het gevoel dat er te weinig naar
hen werd gekeken wat betreft de noodzakelijke voorzieningen als een bank, postkantoor,
winkel of openbaar vervoer. Maar het internet
biedt (zoals eerder aangegeven) een mogelijke
oplossing voor deze voorzieningen. Internetbankieren, online shoppen of het online regelen van vervoer kan ervoor zorgen dat men
toch vanuit de eigen woonplaats aan deze essentiële behoeften kan voldoen.
Zorg regelt men online
Een aantal jaren geleden heeft – naast het
zorgloket – de ouderenadviseur haar intrede
gedaan in de wereld van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Beiden zijn een punt (plek
of persoon) waar je terecht kan met vragen om
keuzes te kunnen maken op het gebied van
wonen-welzijn-zorg. Toch zien we dat dat nog
steeds niet overal gerealiseerd is. Na de economische crisis van 2008 zijn sommige van deze
diensten gemarginaliseerd. Dit terwijl de behoefte groot blijft. Ook dan biedt het internet
een uitkomst. Daarnaast worden tegenwoordig veel meer afspraken digitaal gemaakt.
Sommige huisartsen regelen een doorverwijzing voor een specialist digitaal en vervolgens
krijgt men per e-mail een afspraakbevestiging.
Ook vanuit de zorg lijkt het meer en meer
noodzakelijk om digitaal te communiceren
met de cliënt, patiënt of klant.
Keerzijde van de digitale medaille:
sociale ontmoetingen en de
huisartsenpost
Ondanks dat 81% van de ouderen toegang
heeft tot internet (Van Deursen en Van Dijk,
2012) kan een belangrijk probleem als eenzaamheid natuurlijk niet met louter digitale
vaardigheden worden opgelost. Ouderen geven
aan juist meer behoefte te hebben aan ontmoetingsmogelijkheden. Er moeten preventieve
maatregelen worden getroffen om eenzaamheid de baas te blijven. Naast activiteiten is er
vooral behoefte aan gewoon een plaats waar
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Blended voorzieningen als mogelijke
oplossing
Enkel met digitale voorzieningen komen we
er niet. Kijkend naar de gesignaleerde behoeften van ouderen, blijft de persoonlijke ontmoeting heel belangrijk. Maar digitale voorzieningen kunnen zeker wel een oplossing
zijn voor een aantal praktische zaken. De uitdaging is om ouderen de tools te geven om
(indien mogelijk) zelf digitaal dingen te regelen. Dit kan bij voorbeeld steeds vaker via de
internetcafés, ‘digiprojecten’ voor ouderen,
intergenerationele projecten waar jongeren
ouderen digitale vaardigheden aanleren en de
toegespitste trainingen in wijken en buurten
om digivaardig te worden (onder andere uitgevoerd met de bibliotheken, het vrijwilligerswerk, het welzijnswerk of de Regionale
Opleidingen Centra). Werving van deze ouderen gebeurt in de meeste gevallen via het
huis-aan-huisblad, via ervaringsdeskundigen
uit dezelfde leeftijdsgroep (als ambassadeur)
of via mond tot mond reclame. Dit blijkt te
werken. Ouderen zijn over het algemeen zeer
welwillend om aan deze projecten deel te nemen. Voorwaarde voor succes is wel dat hun
praktijksituatie voorop staat. Zo wil men bijvoorbeeld leren om met kinderen en kleinkinderen online te kunnen communiceren.
In leertrajecten spreekt men ook wel van
een blended oplossing. Men gaat digitaal aan
de slag, maar daarnaast blijven er momenten
van ontmoeting en face to face contacten be-
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staan. Deze blended oplossing lijkt een uitkomst te zijn om aan de gesignaleerde behoeften van ouderen te kunnen voldoen. Ondanks
dat een groot aantal ouderen de stap naar de
digitale snelweg reeds gemaakt heeft (zie het
eerder genoemde percentage van 81% dat toegang heeft tot internet), zou men nog meer
gemotiveerd kunnen worden om via de digitale voorziening zichzelf steeds meer te redden.
Maar ook dan blijft het direct sociaal contact
van belang. Het project ‘Zilveren Taalcompetenties’ is een project voor laaggeletterde ouderen waarin de organisatie Alsare op basis
van behoeften van ouderen in twee woonzorgcentra, Stichting Vughterstede en DSV Verzorgd Leven, taaltrajecten ontwikkelt en uitvoert. Ook tijdens deze taaltrajecten met
ouderen werd duidelijk dat men graag taal beter online leert gebruiken. Men wilde actief
aan de slag op internet om ook in dat opzicht
(digi)talige vaardigheden te optimaliseren. Dit
wordt in groepsverband aangeboden, wat het
leerproces en de kans op resultaten bevordert.
De digitalisering blijkt dus ook onder ouderen
om zich heen te grijpen, maar dat laat onverlet
dat er voor ouderen ook voldoende mogelijkheden moeten zijn om elkaar te ontmoeten en
face to face contact te hebben.
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men mensen kan tegenkomen. Dit kan de koffieautomaat bij de plaatselijke supermarkt zijn
of een andere plek waar men met anderen een
spreekwoordelijk ‘praatje’ kan maken. Al heeft
men online veel mogelijkheden om anderen te
ontmoeten, bijvoorbeeld via Skype of Facetime, men wil andere mensen toch ook ‘in real
life’ ontmoeten. Dit geldt eveneens voor voorzieningen in de zorg, zoals de huisartsenpost.
Men vindt het van belang dat huisartsenposten
dichtbij zijn en dat men ook in de avonduren
en in het weekend snel een huisartsenpost kan
bereiken zonder al te veel vervoerszaken te
moeten regelen. Contactmogelijkheden met
een arts zijn blijkbaar heel essentieel.
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Gerontologie als basiskennis voor
(toekomstige) professionals
ERIC SCHOENMAKERS

In onze vergrijzende samenleving is kennis over gerontologie onontbeerlijk. Desondanks zijn er weinig opleidingen in
Nederland en Vlaanderen waar gerontologie een studieonderdeel vormt (Schoenmakers, 2017). Zijn onze toekomstige
professionals voldoende voorbereid op de ouder wordende
samenleving? Hoe zou het spectrum aan opleidingen er uit
moeten zien?

Kennis over veroudering is
essentieel
De Nederlandse en wereldbevolking vergrijst
en daarmee neemt de gemiddelde leeftijd van
de gebruikers van de diensten en producten
in onze samenleving toe. Dit geldt uiteraard
niet alleen voor gebruikers in de zorg, maar
ook in het verkeer, bankwezen, toerisme, etcetera. Vrijwel alle sectoren in onze economie
krijgen in toenemende mate te maken met
een ouder wordend gebruikersbestand. Met
het toenemen van de leeftijd ontwikkelen
mensen zich op sociaal, psychologisch en biologisch gebied. Oudere mensen zijn in die zin
anders dan volwassenen, zoals volwassenen
anders zijn dan kinderen.
Gerontologie is de wetenschap die het proces van ouder worden in de brede maatschappelijke context bestudeert. Gerontologische
kennis is dan ook essentieel om diensten en
producten te ontwikkelen en realiseren die passen bij de vergrijzende samenleving. Dit is niet
enkel in het belang van de oudere gebruiker,
maar ook in het maatschappelijke én commerciële belang van organisaties, bedrijven en overheden die diensten en producten aanbieden.
32

Gerontologie als aparte (onderwijs)
discipline
We kennen de gerontoloog als (wetenschappelijk) onderzoeker. De kennis die uit gerontologisch onderzoek naar voren komt, dient te
worden toegepast in het leven van alledag om
van maatschappelijke waarde te zijn. Om deze
toepassing te stimuleren dienen professionals
te worden opgeleid. In Nederland bestaan een
aantal hoger onderwijs opleidingen welke zich
bezig houden met gerontologie (Schoenmakers, 2017). In het volgende onderdeel gaat
het over deze opleidingen, namelijk de opleidingen Toegepaste Gerontologie, die studenten opleiden om gerontologische kennis toe te
passen in de breedte van levensdomeinen
waarin oudere mensen zich bewegen.
In het landelijke opleidingsprofiel voor de
opleiding Toegepaste Gerontologie, genaamd
‘Leeftijdsvriendelijke dienstverlening in co-creatie met oudere mensen’ (Schoenmakers &
Harps-Timmerman, 2017) wordt de missie
van de toegepast gerontoloog als volgt omschreven: “De toegepast gerontoloog ontwikkelt en realiseert leeftijdsvriendelijke diensten,
producten en beleid welke bijdragen aan de
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Co-creatie wordt gedefinieerd als zijnde het
proces waarin bedrijven, netwerken, organisaties of overheden samen met de doelgroep een
waardevolle dienst of een waardevol product
creëren (Prahalad & Ramaswamy, 2004).
Voor de toegepast gerontoloog betreft het hier
dus zowel co-creatie met professionals en vrijwilligers uit andere disciplines als met oudere
gebruikers en diens netwerken. Co-creatie
veronderstelt dat alle partijen daadwerkelijk
een bijdrage leveren aan het creatieproces.
Het gaat hier dus verder dan het ophalen van
informatie. Co-creatie met de doelgroep is essentieel omdat alleen zij precies weten waar ze
behoefte aan hebben en dus wat aansluit daarop. Co-creatie met professionals en vrijwilligers is essentieel omdat ook zij essentiële kennis hebben die relevant is voor de product- en
dienstontwikkeling én omdat ontwikkelde
diensten en producten doorgaans moeten
worden ingepast in de normale organisatiestructuren waarin professionals en vrijwilligers actief zijn. Een toegepast gerontoloog
geeft leiding aan het proces van co-creatie en
maakt afwegingen tussen de belangen van de
verschillende belanghebbenden. Co-creatie
zorgt voor een betere ‘match’ tussen vraag en
aanbod en heeft als doel meer waardevolle
producten en diensten te creëren.
Met zijn kennis over het proces van veroudering kan de toegepast gerontoloog een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen
en realiseren van diensten. Hij heeft daarmee
een rol in de dienst- en productontwikkeling
van organisaties, bedrijven en overheden.
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Gerontologie als essentieel
onderdeel van al het onderwijs
Met de introductie van de toegepast gerontoloog op de arbeidsmarkt is in potentie een
flinke stap gezet richting het creëren van een
leeftijdsvriendelijke samenleving in de breedst
denkbare zin van het woord. De toegepast gerontoloog kan het echter niet alleen. In onze
vergrijzende samenleving komen vrijwel alle
professionals in aanraking met oudere mensen. Zo zullen architecten in hun ontwerpen
rekening moeten houden met de ouder wordende gebruiker van gebouwen en ruimtes,
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kwaliteit van leven van oudere mensen.” Deze
diensten, producten en beleid dienen ertoe de
maatschappij in te richten zodat deze beter
aansluit bij de wensen en behoeften van oudere
mensen. Dit kan gaan van een heel tastbaar
product zoals beter hanteerbaar verpakkingsmateriaal van etenswaar tot een abstracte dienst
als levensloopbestendig personeelsbeleid.
Het woord ‘leeftijdsvriendelijk’ is afgeleid
van het Engelse ‘age-friendly’ wat wordt gebruikt door de WHO in hun project ‘age-
friendly cities/ communities’ (WHO, 2007).
Dit woord illustreert dat diensten en producten idealiter voor mensen van alle leeftijden
bruikbaar zijn. Een samenleving enkel ingericht op oudere mensen is ook niet wenselijk.
Een simpel voorbeeld van leeftijdsvriendelijkheid betreft brede stoepen met voldoende open afloop mogelijkheden. Wanneer deze toegankelijk zijn voor iemand met een rollator,
zijn ze ook makkelijker toegankelijk voor iemand met een kinderwagen en veiliger voor
spelende kinderen. Anderen hebben er bovendien geen last van dat de stoep breder is. Een
ander voorbeeld is de inrichting van een supermarkt. Door deze zo in te richten dat boodschappen goed vindbaar zijn en dat looproutes
efficiënt zijn, wordt een supermarktbezoek
voor iedereen makkelijker. Leeftijdsvriendelijk
is daarmee als woord veel inclusiever dan een
woord als seniorvriendelijk.
Een toegepast gerontoloog werkt altijd in
het belang van de oudere mens. De producten en diensten die hij ontwikkelt, dienen
daarom bij te dragen aan behoud of verbetering van kwaliteit van leven. Gerontologische
kennis kan natuurlijk ook worden ingezet om
meer producten te verkopen, welke niet bijdragen aan de kwaliteit van leven van de oudere gebruiker of zelfs averechts werken daarop, dat is niet hoe toegepast gerontologen
worden opgeleid. Overigens hebben de meeste organisaties, bedrijven en overheden het
beste voor met hun gebruikers. Kwaliteit van
leven nastreven en gelijktijdig geld verdienen
gaan doorgaans prima samen.
De toegepast gerontoloog werkt niet alleen in deze product- en dienstontwikkeling,
maar in co-creatie met relevante betrokken.
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zullen human resource medewerkers te maken krijgen met een ouder wordend personeelsbestand en advocaten met een ouder
wordende clientèle, zal ICT gebruikt moeten
kunnen worden door oudere mensen, enzovoort. Er is bijna geen studierichting te bedenken waarvoor kennis over veroudering
niet (mede) van belang is. Tijdens hun opleiding kunnen studenten een minor volgen gericht op ouderen (Schoenmakers, 2017),
maar dat is in mijn opinie onvoldoende. Voor
de professional van nu is het nauwelijks een
keuze om wel of niet met oudere mensen te
maken te krijgen. Dat zou voor de student
van nu ook niet het geval mogen zijn. Gerontologie moet bovendien niet als apart onderdeel worden gezien, zoals een minor wel is.
Omgaan met oudere mensen en aansluiten
bij hun behoeften moet geïntegreerd zijn in
bestaande studieonderdelen.
Van andere opleidingen kan niet worden
verwacht dat zij hun studenten volledig scholen in de gerontologie. Natuurlijk zit hier een
range in. Van opleidingen tot beroepen die regelmatig in contact staan met oudere mensen,
zoals een verpleegkundige, sociaal werker of
HR-professional mag meer worden verwacht
op dit gebied dan van opleidingen tot beroepen die verder weg staan van deze groep, zoals
IT-medewerker of architect. Geen van deze
opleidingen hoeft een volledig gerontologische
opleiding te worden. Echter, wat wel voor alle
professionals van belang is, is dat zij kunnen
herkennen wanneer iets een gerontologisch
vraagstuk betreft en op dat moment weten van
het bestaan van een gerontoloog, zodat ze deze
kunnen betrekken bij hun werk. Op het juiste
moment de juiste andere professional kunnen
inschakelen is voor alle professionals een belangrijke kwaliteit. De gerontoloog moet bekend zijn als één van die professionals.
Naast tijdig kunnen signaleren en anderen
betrekken bij hun werk, zouden professionals
ook geschoold moeten worden in communicatieve vaardigheden voor gespreksvoering met
oudere cliënten. Voor veel opleidingen zijn
communicatieve vaardigheden een bestaand
onderdeel van het curriculum. Door in deze
vaardigheden aandacht te hebben voor aspec-
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Rising Star Early Career Faculty Award
In november 2017 werd bekend dat dr. Eric
Schoenmakers van Fontys Hogescholen de
‘Rising Star Early Career Faculty Award 2018’
heeft gewonnen. Deze award wordt jaarlijks
uitgereikt aan een persoon die ondanks een
beperkt aantal dienstjaren al veel heeft betekend voor de ontwikkeling van gerontologisch
onderwijs. De uitreiking vindt plaats in maart
2018 tijdens het congres van de Association
for Gerontology in Higher Edcation (AGHE),
onderdeel van de Gerontological Society of
America (GSA). Schoenmakers krijgt de prijs
vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling
van het beroep van (toegepast) gerontoloog.
Het opleidingsprofiel 'Leeftijdsvriendelijke
dienstverlening in co-creatie met oudere mensen' wordt internationaal beschouwd als een
grote stap richting een eigen professionele
identiteit voor de gerontoloog.
De inhoud van dit Gerōn-artikel is gebaseerd
op de ontvangstspeech behorend bij de award.

ten die specifiek zijn voor communicatie met
oudere mensen, zoals een veranderend gehoor
en veranderingen in prikkelverwerking, zullen
professionals in hun werk beter in staat zijn de
juiste informatie op te halen bij de oudere
klant. Daarbij is het van belang dat stereotype
beelden over oudere mensen (ageism) worden
geadresseerd.

Gerontologie nu!
De samenleving vergrijst. De vergrijzing
maakt dat professionals vanuit vrijwel alle beroepen in aanraking komen met oudere mensen en gerontologische vraagstukken. Opleidingen dienen toekomstig professionals
hierop voor te bereiden. Gerontologie en verouderingsvraagstukken zouden een centrale
rol moeten hebben in de opleidingen van
onze toekomstige professionals, willen we een
goed functionerende samenleving in de
breedste zin van het woord in stand houden.
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Vanavond zou ik dingen willen zeggen
terwijl er eigenlijk geen dingen voor zijn
zoiets als licht – willen uitleggen
wat licht is voor de dood
ons meeneemt in de nacht
de nacht in terwijl ik ons
probeer terug te denken naar
elkaar vanavond maar zie de glazen in onze handen
tot de randen gevuld gevuld met licht
Rutger Kopland
Uit: Verzamelde gedichten (2010). Amsterdam: Uitgeverij G.A. van Oorschot.
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De nieuwe gebreken van de
ouderdom
JOEP DOHMEN

Onlangs verschenen de resultaten van het recente Levensvragenonderzoek van de seniorenorganisatie KBO-PCOB ( 18 december
2017). Verreweg de meesten van de 1700 ondervraagde senioren blijken zich bezig te houden met vragen als ‘Wat is de zin van het leven?’, ‘Is mijn leven van betekenis?’ en: ‘Wat
ga ik verder nog doen met mijn leven?’ De
belangrijkste levensvraag (60%) luidt: ‘Wat
kan ik voor anderen betekenen?’ Tot zover niet
erg wereldschokkend, maar dan komt het.
Maar liefst een op de drie senioren zegt
grote fouten gemaakt te hebben in zijn of
haar leven. Dan noemen ze: verkeerde partnerkeuze of te weinig aandacht voor partner
en kinderen. Dat zijn natuurlijk vooral die
mannen die aan hun carrière gewerkt hebben
en daarna ineens ‘iets willen betekenen voor
anderen’. Daar hebben ze in hun huis met oprijlaan veel spijt van. Een kwart van de senioren die zo’n grote fout heeft gemaakt, kan
zichzelf die fout niet vergeven. ‘Het drukt een
stempel op hun leven’, aldus het onderzoek.
Verder heeft een bepaalde groep senioren er
spijt over dat hun talenten niet tot hun recht
gekomen zijn. Veel mensen van de oudere generatie hadden niet de kansen om te studeren
en te worden wie ze wilden zijn. De meest opmerkelijke uitkomst is wel deze. Wanneer ze
hun leven helemaal opnieuw konden doen,
dan zouden maar liefst zes van de tien senioren hun leven anders inrichten! 37 procent
zou een andere opleiding kiezen, 24 procent
een ander beroep, 14 procent een andere part-
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ner en 9 procent zou anders zijn omgegaan
met zijn lichaam.
Dit is heel andere koek dan die flauwekul
dat 90% van de Nederlanders gelukkig is. Dat
is godsonmogelijk als je ziet wat er de afgelopen vijftig jaar gebeurd is. Ten eerste zijn we
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw geëmancipeerd en vrij, maar in ons anti-paternalistische tijdsgewricht hebben we niet geleerd
hoe we die vrijheid met elkaar moeten vorm
geven. Bovendien is de welvaart juist sindsdien enorm toegenomen en wie wilde daar
nou niet een flink graantje van meepikken?
We hebben zo ontzettend veel keuze opties gekregen, er waren en zijn zoveel verleidingen, er
valt zoveel te consumeren. We hebben nog
steeds dat vervloekte ‘verlangen naar onverdiende roem’ (Rousseau). Je kunt zo makkelijk je talent verprutsen, er is een zee van ruimte om met relaties te experimenteren op zoek
naar de ware liefde, en er is nog steeds geen
middel om tegenslag uit het leven te elimineren. Het leven is maar beperkt maakbaar.
Onze neoliberale cultuur mist levenskunst, het programma om je eigen leven samen met dat van anderen vorm te geven. Het
onderzoek laat maar weer eens zien dat wijsheid met de jaren komt, en dat is dus in zes
van de tien gevallen te laat.
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Versterking bewonersparticipatie
met de PARTNER-benadering in
een woonzorgcentrum
ANKE HEIJSMAN, SUSAN WOELDERS & TINEKE ABMA

PARTNER is geen kant-en-klaar stappenplan: het is een proces
waarbij cliënten en medewerkers worden uitgedaagd de status quo onder de loep te nemen. Hierdoor kan ruimte ontstaan
voor het creëren van verbeteringen die gebaseerd zijn op de
waarden van cliënten en medewerkers. Dit is een belangrijke
stap in de richting van meer gelijkwaardige verhoudingen en
meer invloed voor cliënten in zorginstellingen. Hieronder bespreken we de casus in woonzorgcentrum De Leeuwenhoek.

Aanleiding en doelstelling
De PARTNER-benadering is in de afgelopen
jaren in verschillende contexten toegepast en
geëvalueerd (Woelders e.a., 2013; Abma &
Baur, 2014; Boelsma e.a., 2014; Baur &
Abma, 2015). Iedere context is verschillend
en dynamisch van aard. Dit vraagt iedere keer
om een op-maat toepassing. In dit artikel beschrijven we hoe het PARTNER-project in
woonzorgcentrum De Leeuwenhoek is verlopen en welke verbeterpunt de bewoners hebben gekozen en in samenspraak met medewerkers hebben uitgewerkt (Claassens,
Heijsman & Abma, 2016).
Door de grotere nadruk op eigen regie,
persoons- en belevingsgerichte zorg had
Stichting Humanitas Rotterdam behoefte aan
alternatieve werkwijzen die de inspraak en betrokkenheid van bewoners konden vergroten
bij onderwerpen die het wonen en leven in de
zorginstelling aangaan. Om dit te bereiken is
in samenwerking met het VUmc/afdeling
Metamedica bij twee locaties, Akropolis en
De Leeuwenhoek, een PARTNER-project gestart met het doel bewonersparticipatie te ver-
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De PARTNER-benadering
De PARTNER-benadering is een nieuwe vorm
van medezeggenschap waarbij cliënten en
medewerkers als gelijkwaardige partners
samenwerken aan praktijkverbeteringen. De
leefwereld, vragen, zorgen en ideeën van cliënten staan hierbij centraal en vormen het
vertrekpunt (Baur, 2012). Naast dat PARTNER
verwijst naar het streven naar partnerschapsrelaties vormt het woord een acroniem; de letters verwijzen naar belangrijke waarden van
de werkwijze: Participation, Action, Relational, Trust, Negotiation, Empowerment en Responsiveness.

sterken. In beide projecten participeerde een
onderzoeker om de facilitators te ondersteunen in het werken met de PARTNER-benadering en het project te evalueren.

Woonzorgcentrum in transitie
De Leeuwenhoek is een multicultureel woonzorgcentrum in het centrum van Rotterdam.
Zowel bewoners als medewerkers hebben ver37
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schillende culturele achtergronden. Ook op
straat en in de omringende buurt heerst een
multiculturele sfeer. Op het eerste oog lopen
binnen en buiten zo in elkaar over. Dit wordt
versterkt doordat De Leeuwenhoek al lange
tijd een ontmoetingsfunctie heeft. Veel oudere
buurtbewoners met een migrantenachtergrond komen naar het huis voor groepsactiviteiten en culturele vieringen. Ook het kunstatelier trekt veel belangstellenden van buiten.
Grote aantallen kleurrijke schilderwerken
stralen je binnen en buiten tegemoet. De huiselijke en open sfeer maakt dat De Leeuwenhoek meer op een buurthuis of grand café lijkt
dan op een woonzorgcentrum. Regelmatig
komen voorbijgangers binnen, in de veronderstelling iets aan de bar te kunnen bestellen
of van de wc gebruik te kunnen maken.
Door de transities in zorg en welzijn
speelden er bij de start van het PARTNER-project veel veranderingen voor bewoners en medewerkers. Zoals bijvoorbeeld het
scheiden van wonen en zorg en een nog grotere wijkfunctie van het huis in opdracht van
de gemeente. Dit betekende dat verzorgenden
de wijk ingingen om zorg te bieden aan mensen die thuis wonen. En vanwege het sluiten
van buurt- en dienstencentra kwamen nog
meer groepen dan voorheen naar De Leeuwenhoek toe.

PARTNER-project in De Leeuwenhoek
In de PARTNER-benadering ontwikkelt een
groep cliënten (de actiegroep) eerst met elkaar
een stem en agenda. Daaruit kiezen ze een onderwerp dat zij gezamenlijk willen verbeteren
door actief aan de slag te gaan. Ook medewerkers en andere groepen die betrokken zijn bij
het onderwerp (familie, vrijwilligers) brengen
hun ervaringen, perspectieven en ideeën naar
voren. Vervolgens gaan cliënten en medewerkers met elkaar in dialoog over de voorgestelde praktijkverbeteringen en onderliggende
waarden, en stellen samen een actieplan op.
De actiegroep in de Leeuwenhoek bestond uit
zeven bewoners: vijf vrouwen en twee mannen. Vier waren van Surinaamse, drie van Nederlandse afkomst. Dertien bijeenkomsten

38

vonden plaats: zeven met alleen bewoners/
actiegroepleden; één met alleen medewerkers;
drie met medewerkers en bewoners/actiegroepleden samen; en één evaluatiebijeenkomst met alle betrokkenen.
Twee facilitators ondersteunden de actiegroep. Beiden hadden een Surinaamse achtergrond en waren goed bekend met het huis en
de bewoners, doordat ze veel samenwerkten
in het begeleiden van groepsactiviteiten voor
bewoners en ouderen uit de wijk.
Het project is januari 2014 gestart en afgerond in maart 2016. De actiegroep-bijeenkomsten besloegen een periode van 20 maanden (maart 2014 t/m november 2015).

Verbeterthema veiligheid en
actiepunt naamkaartjes
Tijdens de eerste actiegroep-bijeenkomsten
kwamen direct al veel onderwerpen naar voren. Het uiteindelijk gekozen verbeterthema
richtte zich op ‘Veiligheid in huis, een veilig
gevoel’. Dit brede thema omvatte een aantal
sub-onderwerpen die een relatie hadden met
de grotere wijkfunctie van het huis, toename
van aantal onbekende gezichten, taalproblemen, incidenten, waaronder diefstal en agressiviteit, zoals woordenwisselingen aan de bar
over alcoholgebruik. Uit de veelheid van onderwerpen werd als actiepunt gekozen: naamplaatjes. Iedereen vond dat belangrijk voor de
herkenbaarheid en het gevoel van veiligheid.
Na overleg met verschillende betrokkenen
binnen De Leeuwenhoek en de afdeling communicatie van Stichting Humanitas Rotterdam zijn naamplaatjes voor de medewerkers
gerealiseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt
in vier typen: medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en cliëntenraadsleden. Het ontwerp anticipeerde reeds op invoering bij andere locaties van Humanitas.
“Je moet blijven overleggen en blijven vergaderen
met elkaar. Steeds weer punten uitleggen aan elkaar, van kijk dat heb ik meegemaakt, of kijk is
dat niet een mogelijkheid, ja dus continu in dialoog treden.” (bewoner, deelnemer PARTNER-project De Leeuwenhoek).
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ervoeren dat ze meer zichtbaar waren voor medebewoners en hun naasten, ze werden vaker
aangesproken en hun rol konden ze beter
waarmaken. Bewoners vonden het belangrijk
te kunnen zien wie medewerkers en bezoekers
waren. Tevens kon een medewerker nu direct
of indirect aangesproken worden bij onbehoorlijke bejegening. Ook voor medewerkers
en de locatiedirecteur was de betere herkenbaarheid waardevol. Ze konden mensen nu
met hun naam aanspreken en door de verschillende kleuren badges was duidelijk of het om
een medewerker, stagiair of vrijwilliger ging.
Bijzonder resultaat was dat bewoners eigenaarschap en verantwoordelijkheid ervoeren.
Zij zagen erop toe dat het personeel de naamplaatjes droeg en spraken hen erop aan als dit
niet het geval was. Hierdoor ontstond een bijzondere wisselwerking tussen bewoners en
medewerkers. Dit droeg bij aan draagvlak, acceptatie en implementatie.

Kwaliteitsbeleid
Om vast te houden aan wat bereikt was, vonden alle betrokkenen het belangrijk met elkaar in overleg te blijven en kennis te nemen
van elkaars perspectieven. Aandachtspunten
daarbij waren: medewerkers structureel betrekken en meer bewoners bereiken en betrekken. Medewerkers betrekken bleek lastig
door de eigen-regie teams, waardoor het onderling delen van taken en verantwoordelijkheden onder spanning stond. Bewoners betrekken bleek lastig doordat niet iedereen
makkelijk kon meedenken en -praten in daartoe georganiseerde bijeenkomsten. Op basis
van deze ervaringen werd besloten een recent
opgezette kwaliteitswerkgroep van medewerkers te koppelen aan de actie-in-de-praktijkgroep, die vervolg zou geven aan het PARTNER-project middels gesprekken met
bewoners en naasten (per afdeling) en ook
overige onderwerpen zou gaan oppakken. De
nieuwe kwaliteitswerkgroep werd nu een gezamenlijk overleg van medewerkers, bewoners/actiegroep-leden die door wilden gaan,
directie en managementteam. Voor medewerkers betekende het dat deze taken onderdeel
van hun functie werden en opgenomen in het
39
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Impact en leerervaringen
Naast de concrete praktijkverbetering leverde
het project betekenisvolle leerervaringen op
over het proces van participatie en partnerschap. De bewoners/actiegroep-leden vonden
het waardevol vrij te kunnen spreken en dat er
serieus naar hen geluisterd werd. Daarnaast
vond men het belangrijk dat er naast het actiepunt ‘naamkaartjes’ ook andere verbeterpunten opgepakt werden. Tevens werd duidelijk
waarom bepaalde zaken niet konden worden
gerealiseerd vanuit organisatieperspectief. De
facilitators vonden dat het project iets waardevols in gang gezet had dat navolging verdiende. Vooral omdat het verbeterthema veel aspecten omvatte en het huis met nog meer
veranderingen te maken zou krijgen. De cliëntenraad vond PARTNER een waardevolle
aanvulling; door het project was het mogelijk
geworden contact te leggen met de achterban
die zij vertegenwoordigen als cliëntenraad en
thema’s op te pakken die leefden onder bewoners. Dat laatste was iets waar de cliëntenraad
al lang tegenaan liep: hoe bereik je bewoners
en familie en doe je meer dan alleen ingaan op
klachten en suggesties.
Betrokkenheid van de cliëntenraad was
essentieel om uit het spanningsveld vertrouwelijk-openbaarheid te komen. Veel bewoners gaven aan bang te zijn te klagen over de
zorg omdat ze ook afhankelijk zijn van
zorg(-medewerkers). De cliëntenraad kon het
onderwerp losmaken van persoonlijke verhalen over ervaren onveiligheid en het onderwerp op een hoger plan tillen en de juiste wegen bewandelen binnen de organisatie om het
de serieuze aandacht te laten krijgen die het in
hun ogen verdiende. De cliëntenraad bleek
een doortastende gesprekspartner voor de actiegroep en de facilitators. De samenwerking
tussen actiegroep, cliëntenraad en locatiedirecteur was uiteindelijk van doorslaggevende
betekenis om het verbeterpunt naamkaartjes
structureel aan te pakken en een duurzaam resultaat te realiseren.
Voor alle betrokkenen was de betere herkenbaarheid waardevol. De naamkaartjes
maakten duidelijk wie welke rol heeft en wie
waarop aan te spreken is. Cliëntenraadsleden
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dienstrooster, waardoor daadwerkelijk tijd
vrijgemaakt werd hieraan te werken. Dit gaf
hen legitimiteit en benadrukte de waarde die
de organisatie er aan hechtte.
Bewoners vonden een aanjager vanuit de
medewerkers belangrijk: een “motor” in de
woorden van één van de actiegroepleden om
verder te gaan met wat door de initiatiefgroep
gestart was. Het project had een lange adem
van hen gevraagd.
“Je moet volhouden” zegt een bewoner en voelt
zich gesterkt door het behaalde resultaat: “Dit
is waar we de hele tijd aan hebben zitten te werken, dat nu eindelijk de vlag gewaaid kan worden van híer staan wij, en dit is onze kleur.”

Een duurzame verandering
Terugkijkend op het project zijn alle betrokkenen tevreden over wat bereikt is en heeft
het proces belangrijke leerervaringen en
handvatten opgeleverd hoe participatie en betrokkenheid van bewoners én medewerkers
kan worden vergroot.
Een lastig aspect was de lange duur van het
project en de lange adem die het van alle betrokkenen vroeg. Een valkuil die dreigde was
dat de facilitators neigden naar een praktische
oplossing – hoe maken we naamkaartjes? –
zonder dat een breed gedeeld gesprek tussen
medewerkers en bewoners had plaatsgevonden
over het overkoepelende thema ‘Veiligheid in
huis, een veilig gevoel’. Omwille van een snel
resultaat dreigden deze essentiële stappen in
het dialogische proces te worden overgeslagen
of afgeraffeld. De onderzoeker motiveerde de
facilitators vooral oog te blijven houden voor
de onderliggende waarden van PARTNER die
gericht zijn op het vergroten van empowerment, participatie en medezeggenschap van
bewoners. Door het gezamenlijke gesprek dat
uiteindelijk plaatsvond met alle betrokken
partijen is een breed gedragen en duurzame
praktijkverandering bereikt. Zowel wat betreft
de concrete praktijkverbetering ‘naamkaartjes’,
als hoe men met elkaar in gesprek blijft.
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Met dank aan de bewoners die hebben deelgenomen aan de actiegroep, de facilitators en overige
betrokkenen voor de inzet die ze aan het project
hebben gegeven, en aan Elena Bendien, collega-onderzoeker van de afdeling Metamedica
van het VUmc, voor haar kritisch meelezen van
het artikel en het geven van feedback.
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Op weg naar het nieuwe WIJ
in de zorg
THEO ROYERS

De laatste maanden van zijn leven woonde mijn vader in
een appartementencomplex waarvan de aanleunwoningen
in directe verbinding stonden met een verzorgings- annex
verpleeghuis. Als ik aan de voorkant van het gebouw een
sigaretje stond te roken, zag ik een stoet van komende en
gaande mensen: niet alleen familie, vrienden, medewerkers,
artsen en andere zorgverleners van de bewoners, maar ook
pakket- en postbezorgers, leveranciers van hulpmiddelen en
onderhoudsmonteurs. Hoe verschillend al deze mensen ook
waren: ze moesten allemaal een deur door om het gebouw
binnen te komen. Ze moesten allemaal een grens passeren
en kwamen dan in een ‘wij’ en ‘zij’ – wereld terecht.

Grenzen
Een grens is doorgaans een scheidingslijn tussen twee gebieden. Soms bestaat die grens uit
een denkbeeldige lijn die twee gebieden
scheidt zoals de Nederlandse grenzen met
buurlanden Duitsland en België; ze zijn er
wel, maar niet zichtbaar. Een grens kan ook
een fysiek-culturele gedaante hebben zoals de
Chinese Muur of een natuurlijke gedaante zoals een gebergte, rivier of de zeekust. Grenzen
bakenen een gemeenschap af, waar de ene persoon toe behoort en de andere niet. Ze maken
die gemeenschap overzichtelijk en bieden een
voorwaarde voor een min of meer geordend
bestaan, waarbinnen routines en regels zich
kunnen ontwikkelen en standhouden.
Maar er is ook een andere kant aan het
verhaal. In het kinderliedje ‘Tussen Keulen en
Parijs ligt de weg naar Rome. Al wie met ons
mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan’,
is het refrein: ‘Zo zijn onze manieren, zo zijn
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onze manieren’. Nieuwkomers moeten zich
aanpassen aan de groepsregels alvorens zij
mee mogen gaan naar de Italiaanse hoofdstad.
Het lied illustreert bij uitstek het proces van
in- en exclusie, waarbij de bestaande groep
zich bedient van een ‘wij’ en van een ‘onze’ en
waarbij de grens ditmaal niet van fysieke aard
is, maar een sociale en culturele grondslag
heeft. Dit is terug te zien in het spraakgebruik
bij zorgorganisaties. Het is opvallend hoe
veelvuldig zorgverleners gebruik maken van
woorden zoals wij, onze en zij. Zoals een bestuurder al snel ‘mijn medewerkers’ of ‘onze organisatie’ in de mond neemt of een verzorgende ‘onze bewoners’ zegt.

Familieparticipatie
Steeds meer zorgorganisaties verdiepen zich
onder de noemer van familieparticipatie in de
vraag hoe familieleden en het bredere sociale
netwerk te betrekken bij de zorg en het dage41
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lijks leven van bewoners en cliënten. In de sociale wetenschappen is aangetoond dat het ‘wij
en zij’-woordgebruik een belangrijke indicator
is voor sociale angst voor vreemden en voor de
weerstand om sociaal te mengen (Bauman,
2003; Elias, 1976; Putnam, 2000; Rosa, 2016).
In het recente verleden heb ik praktijkgericht onderzoek gedaan bij verzorgings- en
verpleeghuizen en ik heb in deze documenten
nog eens wat preciezer gekeken naar het gebruik van de termen ‘wij’ en ‘zij’. Dit materiaal geeft een beeld van drie hoofdgroepen: bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen,
zorgverleners werkzaam in een verpleeghuis, en
familieleden van bewoners (en patiënten) van
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. En de onderlinge verhoudingen
tussen genoemde categorieën. Zonder uitzondering komen in elk verslag meerdere varianten voor van het gebruik van wij en zij. Mijn
veronderstelling is dat het gebruik van deze
woorden verwijst naar groepsidentificatie.

Articulatie van de begrippen ‘wij’
en ‘zij’
Van de drie hoofdgroepen gebruiken medewerkers het meest ‘wij’- en ‘zij’-woorden. De
‘wij’-woorden zijn gereserveerd voor collega’s
- zowel als het gaat om nader gedefinieerde
groepen als om medewerkers in het algemeen.
De ‘zij’-woorden reserveren zorgmedewerkers
meestal voor:
• (groepjes) medewerkers in een specifiekere betekenis, dat wil zeggen [groepjes]
personen, waarmee zij zich niet verbonden voelen en waarbij er sprake is van een
zekere spanning;
• bewoners en
• familieleden van bewoners.
“In het begin vertellen we dat wel bij de opname, maar dat horen ze niet, dan zijn ze
zo emotioneel. Misschien moeten ze dat
schriftelijk krijgen zodat ze dat thuis eens na
kunnen lezen.”
Wanneer bewoners het woord ‘wij’ hanteren,
dan verwijst dit woord vooral naar voor de lezer herkenbare groepjes zoals de eigen familie-
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kring (“Als ik iets heb om over te praten, dan
heb ik mijn kinderen. We praten dan als ik bij
hun ben.”) of naar groepjes medebewoners
waartoe ze behoren (“Om de zoveel weken
drinken we met zijn vieren een borreltje voor het
eten. En als er een verjaardag is, komen we ’s
middags bij elkaar met zijn viertjes.”). Ook gebruiken bewoners het wij-woord als ze verwijzen naar de bewoners in het algemeen. Als
bewoners het woord ‘zij’ hanteren, dan verwijzen ze in meer algemene zin naar zorgmedewerkers. En praten over medewerkers gebeurt toch vooral in meervoud. Ze gebruiken
dan woorden als ‘ze’, ‘de zusters’ of ‘het personeel’ (“Ze hebben het vreselijk druk, ze lopen te
hollen en te vliegen, maar je zou weleens meer
contact willen hebben.”). Als familieleden het
‘wij’-woord in de mond nemen, dan verwijst
dit exclusief naar de familiekring en met het
gebruik van het ‘zij’-woord verwijzen familieleden naar zorgmedewerkers in het algemeen
“Mijn moeder kon na aanmelden na twee
dagen al hier komen. Zij waren (medewerkers van het verpleeghuis, tr) er misschien
klaar voor, maar wij waren dat niet.”).
Ik heb dus gekeken naar de manier waarop de
verschillende respondentgroepen de ‘zij’ en
‘wij’-woorden gebruiken. Bewoners sluiten
daarbij vooral hun eigen familieleden en medebewoners in. Voor zorgmedewerkers reserveren bewoners en familieleden het ‘zij’-woord.
En op hun beurt benoemen zorgmedewerkers
bewoners en familieleden ook zo.

Het nieuwe WIJ…
Meermalen heb ik mijn vader gevraagd: “Zijn
ze al langsgekomen?” als ik bedoelde of de
zuster al is geweest in de hoop dat ze dat nog
niet had gedaan en we met zijn drieën een en
ander konden bespreken. Gelukkig onopzettelijk gebruik ik hier het woord WE voor onze
driehoek Vader-Zuster-Zoon, maar het stemt
wel tot nadenken. Het gebruik van het ‘wij’woord voor een gemeenschappelijke relatie
tussen bewoners en medewerkers enerzijds en
tussen familieleden en medewerkers anderzijds zal in de dagelijkse praktijk van zorgverTijdschrift over ouder worden & samenleving
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Ecogram
Voorbeeld 1. Tegen de Belgische grens aan
ligt de prachtige streek De Kempen, waar de
Regionale Stichting Zorgorganisatie Kempen
(RSZK) in Bladel en omgeving is gevestigd.
Zelf noemen ze het een radicale cultuuromslag. Ze introduceerden er de ‘zorgdriehoek’,
waardoor familie en vrienden van de bewoners een gelijkwaardige plaats kregen binnen
de muren van de zorgorganisatie. Uitgangspunt is dat het netwerk van de bewoner na de
verhuizing zoveel als mogelijk intact blijft.
Het netwerk verhuist dan als het ware mee.
“Vroeger gingen we ook wel met familie in
gesprek, maar nu voelt het meer als een samenwerkingsverband”, zegt een medewerker.
Ook het systeem van de eerste contactpersoon is in de ban gedaan: alle familieleden en
vrienden doen er toe. Om dit netwerk in
kaart te brengen en er tijdig een band mee op
te bouwen, gebeurt het volgende: als duidelijk
is naar welke locatie en afdeling een bewoner
gaat verhuizen, komt een medewerker thuis
op bezoek om kennis te maken met de aankomende bewoner en de mensen die er voor
hem toe doen zoals familie, vrienden en buren. Gezamenlijk brengen ze dan het netwerk
in kaart met het hulpmiddel ecogram. Een
ecogram is een visuele weergave van het netwerk met de toekomstige bewoner in het
midden. Zo bouwen ze het samenwerkingsverband in de driehoek al van het begin op.
Voorbeeld 2. Ook de stichting Hanzeheerd ligt in een bosrijke omgeving, maar dan
in het oosten van het land tussen Zwolle en
Apeldoorn. In Heerde en Hattem heeft deze
zorgorganisatie haar locaties. En ook hier is
het ecogram geïntroduceerd en is het systeem
van de eerste contactpersoon overboord gegooid. “We hebben er voor gekozen om al
vroeg in het traject een band op te bouwen
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met familieleden en andere mensen uit de sociale omgeving van de aankomende bewoner,
want praktisch gezien kan een buurvrouw belangrijker zijn dan een zoon in Canada. Als je
jarenlang dagelijks of wekelijks een kopje koffie met iemand drinkt, dan is het zo belangrijk dat dat blijft”, zo verklaart een medewerker. De familie vult zelf niet alleen het
ecogram in, maar ook een familieleefplan
(FLP). In dit plan zet de familie samen met de
toekomstige bewoner uiteen hoe hij wil leven
en wonen na de verhuizing, waarna een medewerker met de cliënt en zijn netwerk in dialoog gaat over een gezamenlijke aanpak na de
verhuizing. Op deze manier probeert Hanzeheerd de kloof te dichten tussen het sociale
netwerk van de bewoners en de medewerkers.

Grenzen en drempels slechten
Eerder is al gezegd dat grenzen een gemeenschap afbakenen, waar de ene persoon toe behoort en de andere niet en dat die grenzen
zorgen voor een zekere veiligheid en beslotenheid, waardoor ze bewoners en hun familieleden en medewerkers (van een zorghuis) een
referentiekader en de mogelijkheid tot gemeenschappelijke identificatie bieden. Een
dergelijk referentiekader werkt helaas als een
tweekoppig monster dat mensen in en buiten
kan sluiten. Door actief meer ruimte te creëren waar mensen zich op een positieve wijze
laten verbazen door de ‘vreemdheid’ van de
ander en aan te sturen op meer samenwerking, kan er een gemeenschappelijke identiteit ontstaan, waarin een nieuw WIJ kan ontwikkelen. Dat is hard nodig, want tot nu toe
zijn familieleden in de intramurale zorg toch
nog vooral buitenstaanders.
Over de auteur
Theo Royers (1954) is socioloog en werkt als
zelfstandige bij Labez als trainer, onderzoeker
en counselor. Zijn focus is gericht op familiedynamieken en familieparticipatie in de zorg.
Voor een opgave van achtergrondliteratuur
bij dit artikel kunt u contact opnemen via:
troyers@xs4all.nl of info@labez.nl.
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leners echt wel voorkomen, maar het is zeker
nog geen staande praktijk in zorgverlenersland. Daarvoor staan familieleden nog te
vaak tegenover zorgverleners in plaats van ernaast (en andersom). Toch zijn er op dit gebied veranderingen merkbaar. Daartoe hieronder twee voorbeelden.
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Samen oud in goede en in kwade dagen

Oudere mantelzorgers van een
hulpbehoevende partner
LUT VANDEN BOER, JOOST BRONSELAER, VÉRONIQUE VANDEZANDE
& BARBARA DEMEYER

Ruim 33.000 oudere mantelzorgers in Vlaanderen zorgen thuis
voor een ernstig hulpbehoevende partner. In een meerderheid
van de gevallen is er niemand anders uit de directe omgeving
betrokken bij de zorg. Wanneer de gepaste ondersteuning ontbreekt, liggen overbelasting en gezondheidsproblemen op de
loer. Niet zelden worden deze mantelzorgers gekarakteriseerd
als de ‘hidden patient’. Wie zijn ze, hoe beleven ze de zorg voor
hun hulpbehoevende partner en krijgen ze de nodige ondersteuning? In welke mate verschillen ze van andere mantelzorgers?

Kwetsbare groep met een complexe
zorgpuzzel
Van de oudere mantelzorgers – in de DMIV-
survey (https://www.departementwvg.be/duurzame-mantelzorg-vlaanderen) tussen 65 en 80 jaar
oud – biedt 56% hulp aan de partner. In het
merendeel van de gevallen is het de vrouw die
haar hulpbehoevende man verzorgt. Maar in
vergelijking met de ruimere groep mantelzorgers is het aandeel mannen dat op oudere leeftijd mantelzorger is van een vrouw duidelijk
groter (tabel 1). Oudere partner-mantelzorgers
zijn lager opgeleid en financieel kwetsbaarder
dan andere mantelzorgers. Een kwart van hen
kan maar (zeer) moeilijk rondkomen met het
beschikbare inkomen. 45% heeft hoogstens
een opleiding lager onderwijs. Ook inzake gezondheid en levenstevredenheid in het algemeen scoren oudere mantelzorgers van een
hulpbehoevende partner minder goed dan de
gemiddelde mantelzorger.
De zorgbehoefte van de partner heeft in de
eerste plaats te maken met een lichamelijke of
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motorische handicap, gevolgd door een chronische of terminale ziekte. Die aandoeningen komen duidelijk minder vaak voor bij zorgontvangers van andere mantelzorgers. Een meerderheid
van hen duidt algemene beperkingen door ouderdom aan als oorzaak van de hulpbehoefte,
wat kan wijzen op een minder zwaar zorgprofiel. Andere indicaties van een grotere hulpbehoefte tussen partners zijn de grotere aandelen
hulpbehoevende partners die afhankelijk zijn
van anderen voor Activiteiten van het Dagelijks
Leven (ADL). Naast hulp bij huishoudelijke
activiteiten is ook hulp bij de persoonsverzorging nodig. Beperkingen in het dagelijkse functioneren beïnvloeden de aard en de intensiteit
van de benodigde hulp en zijn belangrijke parameters om de draaglast en de draagkracht van
de mantelzorger in te schatten. Partner-mantelzorgers ervaren ook frequenter ernstige gedragsproblemen bij de hulpbehoevende, wat
zorgt voor extra belasting.
Ook objectieve kenmerken van de mantelzorgsituatie wijzen op een zwaardere zorglast
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len met het takenpakket van andere mantelzorgers. Die taken komen frequenter voor bij
hulp tussen partners.

Belastend maar ook zingevend
De zwaardere objectieve mantelzorgsituatie
kleurt mee de beleving ervan. Minder dan de
helft van de oudere mantelzorgers van een
hulpbehoevende partner voelt zich goed tot
heel goed bij de mantelzorgsituatie, tegenover
72% van de andere mantelzorgers. Vergeleken
met de ruimere groep mantelzorgers voelt een
groter aandeel partner-mantelzorgers zich be-

Tabel 1. Kenmerken van de mantelzorger, van de hulpbehoevende en van de mantelzorg
situatie, in %
Kenmerken
Van de mantelzorger
Vrouw**
Hoogstens lager onderwijs**
Komt (zeer) moeilijk rond met inkomen**
(zeer) goede gezondheid**
(zeer) tevreden met het leven**
Van de hulpbehoevende
Man**
Woont samen met mantelzorger**
ADL-afhankelijk**
Ernstige gedragsproblemen*
Oorzaak hulpbehoefte:
Lichamelijke of motorische handicap*
Chronische of terminale ziekte**
Algemene beperkingen door ouderdom**
Van de mantelzorgsituatie
Objectieve kenmerken
Gemiddeld aantal uren mantelzorg per week**
Zeer intensieve allesdoener**
Subjectieve kenmerken
Voelt zich (heel) goed bij de mantelzorgsituatie**
Voelt zich niet/weinig belast*
Kan de mantelzorgsituatie**:
(zeer) gemakkelijk volhouden
Weet het niet

Oudere partner-
mantelzorgers

Andere
mantelzorgers

58,5
44,6
27,0
41,5
61,4

70,3
16,3
19,4
61,6
78,8

58,1
98,6
89,0
11,5

35,8
37,8
77,3
7,4

44,9
34,2
31,5

38,6
16,0
53,1

60,6
80,3

24,5
40,6

47,0
20,9

71,5
27,7

8,0
49,7

18,5
25,0

*p<0,05; **p<0,01
Bron: DMIV-survey, 2014
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bij oudere partner-mantelzorgers dan bij andere mantelzorgers. De zorg binnen een partnerrelatie is uitgebreider, diverser en intenser.
Oudere mantelzorgers die de zorg opnemen
voor een hulpbehoevende partner doen dat
gemiddeld bijna 61 uur per week, met een
grote variëteit aan zorgtaken. Vier op de vijf
partner-mantelzorgers zijn ‘zeer intensieve allesdoeners’: wekelijks nemen ze gemiddeld
meer dan acht van de tien bevraagde zorgtaken op. Persoonlijke verzorging, medische en
verpleegkundige hulp en toezicht ’s nachts
zijn de meest in het oog springende verschil-
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last door de zorg. Maar 8% van de partner-mantelzorgers geeft aan te verwachten dat
de huidige mantelzorgsituatie (zeer) gemakkelijk zal vol te houden zijn. Daarenboven is
er het grotere onzekerheidsgevoel bij partner-mantelzorgers met betrekking tot de toekomst. De helft van hen kan niet inschatten
of men de situatie zal volhouden of niet versus een kwart van de andere mantelzorgers.
Ondanks de lasten rapporteren de meeste
mantelzorgers ook goede ervaringen met de
zorg. Zo is ruim vier op de vijf partner-mantelzorgers het (helemaal) eens met de stellingen ‘zorgen voor de hulpbehoevende geeft mij
een goed gevoel’ en ‘ik geniet van de leuke
momenten die er zijn met de hulpbehoevende’. Wat dit betreft, is er geen significant verschil met andere mantelzorgers. Wel is een
groter aandeel partner-mantelzorgers het (helemaal) eens met de uitspraak ‘door het zorgen heb ik geleerd blij te zijn met kleine dingen’ (87% versus 78%). Een andere indicatie
dat mantelzorg ondanks de belasting ook veel
voldoening geeft en als zingevend wordt ervaren, is de grote bereidheid om opnieuw mantelzorg op te nemen. Ruim driekwart van de
partner-mantelzorgers zou het zeker opnieuw
doen indien men voor de keuze wordt geplaatst, tegenover 65% van de ruimere groep
mantelzorgers.

Gedeelde mantelzorg is niet evident
Ruim een derde van de partner-mantelzorgers
kan bij de zorg voor de hulpbehoevende rekenen op één of meer andere mantelzorgers. In
een meerderheid van de gevallen is er dus niemand uit de directe omgeving betrokken bij de
zorg. Op de vraag of er nog andere personen
zijn van wie men verwacht dat zij ook hulp
zouden bieden, maar het niet of onvoldoende
doen, antwoordt maar één op tien bevestigend. Gedeelde mantelzorg komt beduidend
meer voor bij de ruimere groep mantelzorgers:
ruim de helft krijgt hulp van andere mantelzorgers. Een kwart vindt dat (nog) meer personen zouden moeten helpen.
Bekijken we het ruimere zorgnetwerk dan
blijkt dat bijna een kwart van de oudere partner-mantelzorgers dit helemaal alleen doet: ze
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krijgen van niemand hulp. Toch zegt maar
een kleine minderheid (5%) van deze solisten
dat ze steun verwachten van een of meer andere mantelzorgers. Bij de ruimere groep
mantelzorgers draagt maar een op de tien de
zorg helemaal alleen. Voorts krijgt 6% van de
partner-mantelzorgers uitsluitend steun van
één of meer andere mantelzorgers, 41% krijgt
uitsluitend professionele hulp en 29% beschikt over een netwerk van zowel informele
als formele hulpverleners. Van de ruimere
groep mantelzorgers kan bijna de helft rekenen op zowel informele als professionele hulp.

Onvervulde behoeften en prioritaire
ondersteuning
Oudere mantelzorgers van een hulpbehoevende partner vormen een kwetsbare groep binnen
de ruimere groep mantelzorgers, zoveel is duidelijk. De top twee van ondersteuningsmogelijkheden die ze zeggen nodig te hebben, maar
die ze het afgelopen jaar niet gebruikten, heeft
te maken met informatie: 1. geschreven informatie (folder, brochure) over voorzieningen en
tegemoetkomingen voor mantelzorgers in de
regio (57% onvervulde behoefte) en 2. online
informatie hierover (34% onvervulde behoefte). Hulp en advies bij het uitzoeken en aanvragen van de best passende ondersteuning komt
op een gedeelde tweede plaats. Nauw aansluitend hierbij is de nood aan een telefonische
hulpdienst voor mantelzorgers (28% onvervulde behoefte). Over de reden(en) voor het
niet-gebruik is geen informatie beschikbaar.
Een belangrijk element opdat mantelzorgondersteuning effectief zou werken, is nagaan wat zo goed mogelijk aansluit bij de noden van de mantelzorger. Ruim vier op de
tien oudere partner-mantelzorgers geven aan
het best geholpen te zijn met financiële ondersteuning om hun taak (nog) beter te kunnen vervullen. Dagoppas – thuis of buitenshuis – komt op de tweede plaats (34%),
gevolgd door huishoudelijke hulp 23%). Verder behoren tot de prioritaire top vijf: advies
bij het zoeken of aanvragen van de best passende hulp (18%); woningaanpassing en informatie over beschikbare ondersteuning (telkens 16%).
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Zorg zonder naam in beeld brengen
De onderzoeksresultaten leren dat oudere
mantelzorgers die hun partner verzorgen een
in omvang niet te onderschatten groep is die
aandacht verdient omwille van haar kwetsbare positie. Detectie en proactieve interventie
in risicosituaties zijn belangrijke speerpunten
van het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020
(Vandeurzen, 2016). Het pas opgerichte
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Vlaams expertisepunt mantelzorg zal hieromtrent informatie en expertise bundelen en
kennisopbouw stimuleren. Vindplaatsgericht
werken is hierbij een aangewezen methodiek.
Aansluiting bij de leefwereld van de mantelzorger door gebruik te maken van plaatsen
waar zij toch al komen en samenwerking met
lokale actoren zijn hierbij sleutelwoorden. Zo
kunnen huisartsen, andere hulpverleners, ziekenfondsen of lokale verenigingen een belangrijke rol vervullen in het signaleren, bereiken en doorverwijzen van mantelzorgers.
Ook op het versterken van het (zorg)netwerk
en op de actieve inbreng van de buurt wordt
breed ingezet vanuit het beleid. De Zorg
Proeftuinen (www.zorgproeftuin.be) ‘Online
Buurten’ en ‘Actief Zorgzame Buurt’ zijn
hiervan mooie voorbeelden.

Literatuur
Bronselaer, J., Vandezande, V., Vanden Boer, L. &
Demeyer, B. (2016). Sporen naar duurzame
mantelzorg. Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers? Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Dedry, A. (2016). Zorg zonder naam. Mantelzorgwijzer. Tielt: Lannoo.
Vandeurzen, J. (2016). Nabije zorg in een warm
Vlaanderen. Vlaams mantelzorgplan 2016-2020.
Geraadpleegd op 7 september 2017 http://www.
jovandeur zen.be/sites/jvandeur zen/files/
Vlaams%20Mantelzorgplan_0.pdf.

Over de auteurs
De auteurs zijn als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse
overheid.

47

GEZONDHEID & ZORG

Vanzelfsprekende zorg onder de
radar
De vanzelfsprekendheid van de zorg is tastbaar onder oudere mantelzorgers van een
hulpbehoevende partner: bijna negen op de
tien gaan in sterke mate akkoord met de uitspraak ‘ik vind het vanzelfsprekend om te
doen’. Een bijna even grote groep is het in
sterke mate eens dat hun partner het liefst
door hen wordt geholpen. Deze cijfers weerspiegelen de onvoorwaardelijke steun tussen
partners die echter niet altijd als mantelzorg
wordt (h)erkend. ‘Zorg zonder naam’ noemt
Dedry (2016) het. Aan die vanzelfsprekende
steun zit ook een keerzijde: gaandeweg en
vaak ongemerkt neemt de belasting van de
partner-zorgverlener toe. Op oudere leeftijd
spelen bovendien toenemende gezondheidsproblemen mee. Aangezien partners zichzelf
vaak niet als mantelzorger beschouwen, zetten ze ook zelf niet de stap naar hulp. Dat
gebeurt pas wanneer ze de situatie niet langer
alleen aankunnen. Gedeelde zorg – met zowel
formele als informele hulpverleners – is vanaf
het begin van de zorg erg belangrijk. Leren
samenwerken met anderen is de boodschap
voor solisten die helemaal alleen de zorg dragen.
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Zijn woningcorporaties klaar
voor de vergijzing?
YVONNE WITTER

Afgelopen jaren is veel veranderd op het vlak van wonen en
zorg. De rol van woningcorporaties verandert daardoor. Zorg
wordt lokaal geregeld, mensen moeten de woning en de zorg
vaker los van elkaar organiseren. Zij wonen langer zelfstandig
of opnieuw weer thuis in de wijk. Het aantal huurders met een
zorgvraag groeit. Hoe gaan corporaties om met de groei van
het aantal kwetsbare huurders? Hoe geven zij invulling aan
hun veranderende rol?
Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen
huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad.
Huurders worden steeds ouder. Bij sommige
corporaties is de helft van de huurders al 55
jaar en ouder. Ruim driekwart van de hurende 65-plussers woont in een sociale huurwoning.

Meer dan stenen
Corporaties zorgen in de eerste plaats voor de
‘stenen’: betaalbare huisvesting voor mensen
die een laag inkomen hebben of om een andere reden aanspraak maken op een sociale
huurwoning, zoals studenten, jongeren, senioren, daklozen, arbeidsmigranten, vergunninghouders en ex-gedetineerden. Maar corporaties doen meer dan dat. Ze zijn een
belangrijke verbinder tussen hun samenwerkingspartners zoals de gemeente, huurdersverenigingen en zorgorganisaties. En steeds
vaker ook de welzijnsorganisaties, particuliere
initiatiefnemers, werkbedrijven, onderwijs en
sportverenigingen. Samen zorgen ze voor
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nieuwe woonvormen, nieuwe invullingen van
een traditioneel verzorgingshuis of voor de
nodige aanpassingen of ontmoetingsruimten
in woningen en wijken. Zij signaleren, want
medewerkers van corporaties zoals bewonersconsulenten, wijkconsulenten of huismeesters
komen achter de voordeur en vormen de ogen
en oren van de wijk. Corporaties kunnen
daarnaast een aanjaagfunctie hebben door
projecten te initiëren en partijen bij elkaar te
brengen.

De Vernieuwingsagenda
Aedes vereniging van woningcorporaties is in
2017 gestart met de Vernieuwingsagenda om
corporaties voldoende voor te bereiden op
toekomstige vragen uit de samenleving en in
te spelen op de dynamische ontwikkelingen
die in de samenleving plaatsvinden. De zes
thema’s die vijf jaar centraal staan in de Vernieuwingsagenda zijn: (1) Verduurzaming,
(2) Betaalbaar wonen en bouwen, (3) Leefbare wijken en buurten, (4) Verbetering van bedrijfsvoering, (5) Digitalisering en informatievoorziening en (6) Wonen met zorg. Op
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Woonvormen dementie
Corporaties krijgen steeds meer te maken met
huurders met dementie. Zij bereiden zich op
diverse manieren voor. Sommige corporaties
passen woningen aan voor mensen met dementie, geven voorlichting aan corporatiemedewerkers, of zorgen voor kleinschalige
woonvoorzieningen. Wat betreft het onderwerp ‘woonvormen voor mensen met dementie’,
willen corporatie Talis en ZZG Zorggroep,
beide actief in Gelderland, samen een woonvorm starten voor mensen met dementie
waarbij familieleden zelf aan het roer staan; zij
regelen de dagelijkse gang van zaken en kopen
zelf de zorg in. Een locatie is er al. Ook in
Amsterdam is er een initiatief gestart door betrokkenen bij het Odense huis; zij willen een
Odense Thuis starten. De initiatiefnemers
zijn op zoek naar een locatie en praten momenteel met verschillende corporaties.
Splitsen van woningen
Bij het thema ‘aanpassen van de bestaande woningvoorraad’ aan demografische ontwikkeling
gaat het om het transformeren van naoorlogse
rijtjeshuizen en voormalige zorgwoningen aan
de actuele behoefte aan kleinere, betaalbare
woningen voor diverse doelgroepen. In het kader van de Vernieuwingsagenda zet Aedes mogelijkheden op een rij. Eén van de manieren
om de woningvoorraad aan te passen is het
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splitsen van eengezinswoningen. Corporatie
Bergopwaarts uit Deurne heeft van drie doorzonwoningen zes woningen gemaakt voor kleine huishoudens. De onderste verdieping is uitgebouwd met twee slaapkamers tot een
seniorenwoning van 80 m2. De bovenverdieping is opengewerkt tot een hoge lichte starterswoning van 55 m2 met een aparte slaapkamer en dakterras.

Sociale netwerken
Bij het thema ‘bouwen aan sociale netwerken
in de buurt’ brengt Aedes in kaart welke mogelijkheden er zijn voor corporaties om bij te
dragen aan het voorkomen van eenzaamheid.
Een netwerk is een voorwaarde om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Corporaties
kunnen samen met onder meer gemeenten en
zorgorganisaties sociale netwerken versterken.
‘Wederkerigheid’ is daarbij de kern. Er bestaan al een paar goede voorbeelden, zoals
buurtcirkel. Buurtcirkel is een groep van negen tot twaalf deelnemers die bij elkaar in de
buurt wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit
hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele coach.
Corporatie Wonen Limburg heeft het project
geïnitieerd in Venray. Een ander voorbeeld is
het Samen Thuis woonproject van corporatie
Goed Wonen in Gemert of het Thuishuis. In
deze projecten wonen een aantal ouderen die
hun netwerk willen uitbreiden samen in een
woning. Zij delen de keuken en de gemeenschappelijke ruimte maar hebben verder hun
eigen appartement.
Steeds meer mensen met psychiatrische
problemen wonen zelfstandig in de wijk. Bij
het thema ‘huisvesten van kwetsbare huurders’
staat samenwerking centraal. In praktijkleerkringen werken corporaties met hun partners
het onderwerp procesregie uit en schetsen
welke randvoorwaarden er vanuit een wijk
nodig zijn.
Bij het thema ‘brandveiligheid’ werken de
brandweer, Aedes en ActiZ (organisatie van
zorgondernemers) samen met corporaties aan
een digitale quickscan die corporaties inzicht
biedt in de brandveiligheid van hun woningen.
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deze zes thema’s is Aedes met haar leden en
met partners aan de slag gegaan om versneld
te vernieuwen. Voor het thema ‘wonen met
zorg’ is het afgelopen jaar gewerkt aan actuele
onderwerpen die duidelijk maken waar de
opgave voor corporaties ligt: het zorgen voor
betaalbare huisvesting voor kwetsbare burgers
zodat zij comfortabel en prettig in de wijk
kunnen wonen. De volgende onderwerpen
zijn door leden van Aedes binnen het thema
wonen met zorg van de Vernieuwingsagenda
vastgesteld: (1) woonvormen voor mensen
met dementie; (2) het aanpassen van de bestaande woningvoorraad; (3) bouwen aan sociale netwerken; (4) het huisvesten van kwetsbare huurders; (5) brandveilig langer thuis
wonen.
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Volop vernieuwing
Ook los van de Vernieuwingsagenda vindt er
volop innovatie plaats waarbij corporaties een
verbindende, signalerende óf aanjagende rol
vervullen. Corporaties zijn bijvoorbeeld bezig
met het uitbreiden van het woonaanbod. Er is
meer variatie nodig in het aanbod omdat
steeds meer mensen langer thuis wonen. Door
de sluiting van verzorgingshuizen is er behoefte aan woonvormen die bescherming en geborgenheid bieden. De Rotterdamse corporatie SOR speelt hierop in door mee te doen aan
De Zorgbutler, een initiatief van De Drie Notenbomen, ontwikkelaar van Thomashuizen,
Herbergier en Thomas Op Kamers. De Zorgbutler richt zich op ouderen die zelfstandig
willen of kunnen wonen, maar een zekere
zorgvraag hebben. Bewoners hebben volledige
eigen regie in een eigen appartement, met
zorg 24/7 binnen handbereik. Bovendien stimuleren gemeenschappelijke leefruimten een
fijn contact met de buren.
Seniorenconsulenten en
belevingswoningen
Corporaties zijn ook bezig met het informeren van hun oudere huurders over de mogelijkheden voor langer thuis wonen. Diverse
corporaties hebben wooncoaches of seniorenconsulenten in dienst die met de oudere
huurder meekijken naar andere woningen of
woningaanpassingen. Corporatie Casade, actief in Noord-Brabant, werkt met een seniorenconsulent, die het mandaat heeft om na
een huisbezoek te beslissen wat er nodig is
qua aanpassingen en meteen signaleert of er
sprake is van eenzaamheid, verwaarlozing of
dementie. Sité in Doetinchem informeert
huurders onder andere via een belevingswoning. Dat is een modelwoning waaraan ouderen, familieleden, vrijwilligers en professionals een bezoek kunnen brengen en kunnen
zien welke aanpassingen en technologische
vernieuwingen allemaal mogelijk zijn.
Woonzorgwijzer
Het zorgen voor goede huisvesting voor
kwetsbare huurders is een lokale opgave, omdat gemeenten van elkaar verschillen en om50

dat gemeenten meer taken hebben gekregen.
Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen en
Limburg zijn de meest vergrijzende regio’s die
ook nog in bevolkingsaantal krimpen. Om
aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de lokale behoefte is het nodig om te weten wat de
behoefte is en wie de bewoners zijn. De
WoonZorgwijzer is een nieuw instrument dat
hierbij kan helpen. Met het instrument kunnen gemeenten op een laag geografisch schaalniveau inzicht krijgen waar mensen met een
bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Het instrument
laat omvang en spreiding van zorgdoelgroepen zien, combinaties van doelgroepen in een
gebied en combinaties van beperkingen in
een gebied. Het is met hulp van corporaties
en gemeenten getest in Zuid-Holland en is
succesvol gebleken.

Kansen en grenzen
Corporaties hebben in de loop der jaren een
bredere rol gekregen. Toch zijn er grote verschillen. De ene corporatie pakt meer rollen
dan de ander. De ene corporatie ziet haar taak
breder dan de ander. Corporaties hebben hun
taken wel zien inperken door de Woningwet
die sinds 1 juli 2015 van kracht is. Corporaties
moeten zich meer richten op hun kerntaak.
Het huisvesten van mensen met lage inkomens. De grenzen voor wie ze kunnen werken
zijn strakker geworden. Passend toewijzen
moet er voor zorgen dat mensen wonen in een
huurwoning die past bij hun inkomensniveau.
Als het gaat om ouderen zijn die regels soms te
strak omdat ouderen op grond van andere argumenten hun keus willen en moeten maken.
Soms is hun inkomen laag maar vermogen wel
groter en willen ze graag een wat hogere huur
betalen omdat de woning goed bij hun wensen
en behoeften past. Andersom zijn zorggeschikte woningen soms duurder doordat meer voorzieningen al ingebouwd zijn en hebben ook
mensen met een laag inkomen daar best extra
geld voor over. Door de strakke regelgeving ervaren corporaties dat ze niet het gewenste
maatwerk kunnen leveren. In de Woningwet
staat ook dat gemeenten, corporaties en huurders prestatieafspraken moeten maken over
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Meer informatie
Zie: https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/
wonen-met-zorg-13-woningcorporaties-over-depraktijk
Over de auteur
Yvonne Witter is socioloog en sociaal-gerontoloog en werkzaam als adviseur bij het Aedes-
Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Verder is
zij bestuurslid bij stichting Art Age en actief
lid bij ENIEC, Europees netwerk interculturalisatie van de ouderenzorg.

GEDICHT

KRUIM
Wat heel is, kunnen wij niet zien, het is
te groot, het past ons niet en niet
in onze hoofden
maar wat aan mootjes, haksel is, verkiezeld,
kruim, gepureerd, verstoven of ontbonden al het verdeelde zit voorgoed in ons.
Eva Gerlach
Uit: Het gedicht gebeurt nu: 1979-2009 (2010). Amsterdam: De Arbeiderspers.
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wonen en zorg. Dat is hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van
partijen te bereiken. En dat is hard nodig! Corporaties vervullen een belangrijke rol in wijken
en buurten. Samenwerking met anderen, zoals
gemeenten zorg- en welzijnsorganisaties, bewoners en nieuwe ‘vrienden’, zoals werk, sport
en onderwijs is nodig om het groeiend aantal
oudere huurders comfortabel en prettig te laten wonen.

WONEN & MOBILITEIT

WHO CARES: op zoek naar nieuwe
vormen van wonen, zorg en
ondersteuning
INGRID DOORTEN

Demografische ontwikkelingen en veranderingen in zorg en
ondersteuning vragen om een andere kijk op woonwijken.
Ontwerpprijsvraag WHO CARES ging uit van de gedachte dat
een stad die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren,
een goede stad is voor iedereen. 174 Multidisciplinaire teams
deden mee, in vier gemeenten zijn er winnende plannen en de
prijsvraag heeft een beweging in gang gezet waarbij wonen,
zorg en ruimtelijke inrichting van wijken in samenhang wordt
bekeken.

De prijsvraag WHO CARES is een initiatief van
de Rijksbouwmeester in samenwerking met
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg

Aanleiding: zorg alleen is niet genoeg
Nog nooit waren er zoveel mensen 65+ en
nog nooit woonden zoveel mensen alleen. De
levensverwachting neemt toe. Er is steeds
meer aandacht voor de kwaliteit van leven,
ook als een ziekte of beperking zich heeft aangediend. Veel mensen blijven het liefst zo lang
mogelijk zelfstandig wonen. Het grootste deel
van de mensen (95%) doet dat nu ook al. 5%
Heeft in de laatste maanden van het leven intensieve verpleeghuiszorg nodig. Technologische innovaties en zorg aan huis maken zelfstandig wonen mogelijk, maar zorg alleen is
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niet genoeg. Het is voor ouderen soms lastig
om zich in hun vertrouwde buurt te handhaven. En er zijn meer bewoners – mensen met
een psychische of lichamelijke kwetsbaarheid
bijvoorbeeld – die in de wijk een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Het stelt dus nieuwe eisen aan de inrichting van de openbare
ruimte, aan de voorzieningen in een wijk en
aan de sociale structuur. Steeds meer mensen
wonen alleen. Dit geldt zowel voor jong als
voor oud. Sociaal contact is dan niet vanzelfsprekend maar vraagt een inspanning. Een
half miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. Een goed sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde voor de redzaamheid van
mensen.

Ook het wonen en de wijken
‘Alles is veranderd, behalve onze woonwijken’,
vat Rijksbouwmeester Floris Alkemade de situatie in veel woonwijken samen. Het merendeel van de naoorlogse woningen is gebouwd
voor gezinnen, terwijl inmiddels omstreeks
veertig procent van de huishoudens uit één
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Nieuwe tussenvormen zijn nodig
Nieuwe tussenvormen zijn nodig waar mensen tijdelijk kunnen verblijven als het thuis
even niet meer gaat. Wat speelt is of thuis wel
‘thuis’ kan blijven, en niet verwordt tot een
soort ziekenhuis, terwijl omgekeerd, het ziekenhuis steeds vaker mensen herbergt die niet
naar huis kunnen omdat hun thuissituatie dat
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niet toelaat. Naast het ouder worden spelen
ook andere kwesties. De diversiteit in steden
en woonwijken is toegenomen, met meer
dak- en thuislozen, kwetsbare mensen met
psychische problematiek, lichtere en zwaardere dementie en vluchtelingen en migranten
die hun weg in de samenleving nog moeten
vinden.

Op zoek naar nieuwe ideeën en
ontwerpen
Met de ontwerpprijsvraag WHO CARES gingen de initiatiefnemers op zoek naar nieuwe
ideeën en ontwerpen voor het verbinden van
wonen, zorg en ondersteuning in concrete
wijken in vier gemeenten. De volgende vragen
aan de deelnemers geven de reikwijdte van de
prijsvraag weer (meer vragen zijn te vinden in
het reglement op de website www.prijsvraagwhocares.nl). Naast nieuwe vormen van wonen en zorg ging het bijvoorbeeld ook om de
sociale omgeving en de openbare ruimte:
• Hoe richt je woonwijken zo in dat ouderen en kwetsbare groepen er op een aangename manier zelfstandig kunnen blijven
wonen, nu en in de toekomst? Welke ingrepen zijn er nodig, zowel ruimtelijk, sociaal als op gebied van zorg?
• Hoe blijft thuis ‘thuis’, ook als dat betekent dat je veel zorg aan huis ontvangt/
nodig hebt? Aandacht voor vormgeving
en organisatie van hulpmiddelen en voorzieningen.
• Zijn er woontypologieën denkbaar die sociaal isolement van bewoners kunnen tegengaan en het contact tussen hen kunnen versterken?
• Hoe zorg je er voor dat alle bewoners zich
veilig en aangenaam op straat kunnen begeven? Welke eisen stelt dit aan de inrichting van de openbare ruimte?
174 Multidisciplinaire teams hebben een visie
ingediend (zie de website). Twintig teams
mochten hun visie voor één van de vier deelnemende gemeenten verder uitwerken. Dit
leverde heel uiteenlopende inzendingen op,
bijvoorbeeld voor de Oosterparkwijk in Groningen.
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persoon bestaat. Het gaat om meer dan alleen
aanpassingen van de woningen. Er is behoefte
aan ruimte voor nieuwe zorgconcepten en samenlevingsvormen. Vormgeving van de
openbare ruimte is van belang voor het versterken van sociale cohesie in wijken. Dit betekent dus niet alleen kijken naar de ruimtelijke opzet van de wijken, maar ook naar
sociale- en zorgnetwerken en de manier waarop informele en formele zorg elkaar kunnen
ondersteunen. De reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen voldoen soms niet
meer aan de wensen van deze tijd.Dit vraagt
om een transformatie. Hier liggen kansen
voor sociaal betekenisvolle plekken. Stedenbouwkundig is er ruimte voor transformatie
die de bewegingsvrijheid van ouderen en
kwetsbare groepen kan stimuleren.
De samenleving en het leven in de wijken
veranderen in hoog tempo, technologische
ontwikkelingen zorgen voor een andere dynamiek. Soms positief en soms minder positief.
Denk aan internetwinkels en diensten die de
plaats innemen van de fysieke tegenhanger en
zo zorgen voor lege plinten (lege winkelpanden op de benedenverdiepingen van gebouwen) en minder bedrijvigheid in de fysieke
omgeving. Of mensen die vooral met hun
mobiele telefoon bezig zijn en nauwelijks nog
echt aanwezig zijn in de publieke ruimte,
maar ook aan buurtapps waar mensen elkaar
weer weten te vinden. De fysieke ruimte heeft
hier vaak nog geen adequaat antwoord op.
Ook technologische ontwikkelingen in de
toekomst zijn het waard om rekening mee te
houden, denk aan medicatie om het proces
van dementie te vertragen, waardoor meer
mensen met lichte dementie in de eigen
woonomgeving zelfstandig kunnen blijven
wonen.

WONEN & MOBILITEIT

Care2Share: winnaar Groningen
Care2Share is een vernieuwend woon-, zorgen wijkconcept, dat uitgaat van een zogenaamd leefabonnement, waarin verschillende
geldstromen in het sociaal domein worden
gebundeld. De inkomsten komen terecht in
het ‘Oosterparkfonds’. Van daaruit worden bijvoorbeeld woningen in de wijk zorggeschikt
gemaakt. Bovendien zet het fonds mensen
aan tot denken over wat ze later nodig hebben. Omdat het gaat over preventie en solidariteit kunnen ook mensen aansluiten die nog
geen zorg nodig hebben.

Michi Noeki: runner up Groningen
De naam komt uit het Japans: een goed toe
geruste halteplaats op het brandpunt van verkeersstromen. Vertaald naar de Groningse Oos
terparkwijk: koffie op een hoekie. Gezellige ont-
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moetingsplaatsen met leestafel, kitchennette,
uitleenkast, buurtinfo, invalidentoilet en buitenbank. In de Oosterparkwijk wordt zoiets erg
gemist en niet alleen door ouderen.
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Nieuwe coalities, nieuwe inzichten
Bij veel inzendingen lag de nadruk op stedenbouwkundige en fysieke oplossingen. Op het
gebied van nieuwe zorgconcepten was het
moeilijker. De visies waren veelal gericht op vitale ouderen, langer thuis wonen, een lichte
zorgvraag. Voor de zwaardere zorgvragen bleek
de prijsvraag aanvankelijk lastiger. Er was minder aandacht voor bijvoorbeeld jongeren met
een beperking of mensen die zwaardere zorg
nodig hebben. Een of meerdere zorgprofessionals in het team leverde echter een beter inzicht in het vraagstuk op.
Het nut van experimenteren
Het heeft veel opgeleverd dat teams hun visies
op concrete locaties moesten toepassen. De locaties verschilden ook wat betreft de inhoud
en urgentie van vraagstukken: vereenzaming
in Almere, bevorderen van solidariteit tussen
generaties in Groningen, versnipperd eigendom in Rotterdam en de koppeling aan ontwikkelingen die op gang komen in Sittard-Geleen. Op sommige locaties is de urgentie hoger
dan op andere. De winnaars uit de eerste ronde gingen op concrete locaties aan het werk
met hun nieuwe ideeën. Het leverde enerzijds
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het inzicht op, dat de kleinschaligheid van een
experiment meer recht doet aan de specifieke
context waarvoor een oplossing wordt bedacht en anderzijds dat een specifieke context
weer kan bijdragen aan de werkzaamheid van
een idee.

Lokale betrokkenheid
Echte verandering komt vaak vanuit het lokale, en niet gestuurd door de rijksoverheid. Het
zijn vaak de mensen met doorzettingsvermogen, passie en bevlogenheid die dingen voor
elkaar krijgen. Dan komt het aan op de uitwerking van een visie of idee in een haalbaar
plan. Daarbij speelt de vraag hoe maatschappelijke opbrengsten inzichtelijk en investeerbaar gemaakt kunnen worden. Dat vraagt om
een model dat de verschillende waarden in
kaart brengt. Ook gaat het over het delen van
verantwoordelijkheid. Op dit moment wordt
de verantwoordelijkheid voor dit maatschappelijke vraagstuk als geheel nog maar weinig
opgepakt.
Leren van experimenteren, leren van wat
werkt in een specifieke context, dat is wat
WHO CARES ook meebrengt, naast concrete ontwerpen voor concrete woonwijken. Dat
is van toegevoegde waarde voor het verder
brengen van de zoektocht.
Wilt u meer weten over de ontwerpprijsvraag
WHO CARES? Kijk dan op de website www.
prijsvraagwhocares.nl of op www.raadrvs.nl.

Over de auteur
Ingrid Doorten werkt als adviseur bij de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving en
maakt vanuit de RVS deel uit van het projectteam van WHO CARES. Haar aandachtsgebieden bij de RVS zijn jeugd en gezin, ouderenzorg, levensloop; de balans tussen formele
en informele zorg; nieuwe vormen van solidariteit en thema’s die raken aan de domeinen
wonen en werken.
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Complexe maatschappelijke opgave
Naast inspirerende visies en mooie ontwerpen
zijn ook leerzame ervaringen naar aanleiding
van de ontwerpprijsvraag WHO CARES te
melden. De eerste is dat wonen en zorg vaak
aparte werelden zijn, met elk een eigen taal.
Dat maakt het vraagstuk – de hervormingen
in de zorg koppelen aan de fysieke vernieuwing van woonwijken – extra complex. Terwijl in het dagelijks leven in woonwijken, bij
mensen thuis, alledaagse thema’s zoals een fijn
en veilig thuis, een prettige buurt, gezondheid
en welzijn, bereikbare voorzieningen, recreatie en werk allemaal nauw met elkaar verweven zijn. De verwevenheid van het leven met
het ontwerp van de wijken neemt in het licht
van de geschetste ontwikkelingen aan betekenis toe.

BOEKBESPREKING

Van dromen naar gezamenlijk
wonen
CARINA PEEK

Kees Penninx & Yvonne Witter (2017). Woondromen 55+. Inspiratie- en doeboek gemeenschappelijk wonen voor 55-plussers.
Amersfoort: Activ Age (104 pagina’s, € 19,90, ISBN: 978 94 634
2586 5).

In dit boek staat de gemeenschappelijke droom
om met anderen (jong of oud) gemeenschappelijk te wonen centraal. Kenmerkend voor
gemeenschappelijk wonen zijn collectiviteit,
gemeenschappelijke voorzieningen en zelfbeheer.
De auteurs openen met basisinformatie
over gemeenschappelijk wonen. Vervolgens
nemen zij de lezer mee in het proces om een
gemeenschappelijk wooninitiatief te realiseren. Ten slotte worden diverse programma’s
en werkvormen aangereikt om met elkaar in
gesprek te raken om de droom op papier uit
te werken tot concrete plannen. Het is een
door de praktijk gevoed en op onderdelen
door literatuur ondersteund werkboek, voor
55-plussers die dromen van gemeenschappelijk wonen. Ook professionals of andere be-
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trokkenen kunnen dit boek als praktische
gids en handleiding zien om bij te dragen aan
de realisatie van de droom om gemeenschappelijk te wonen.
Het boek begint ontnuchterend met fictie
en feiten zodat voor de lezer direct duidelijk is
wat gemeenschappelijk wonen inhoudt, en
ook wat het niet inhoudt. Er is aandacht voor
de vier generaties van gemeenschappelijk wonen, ieder met eigen kenmerken. De auteurs
maken vervolgens een uitstapje naar de maatschappelijke voordelen van gemeenschappelijk wonen, die overigens net zo goed vanuit
de meerwaarde van de 55-plusser kunnen
worden bezien, aangezien hier thema’s als geluk, minder eenzaamheid en preventie worden behandeld, waarna de auteurs soepel de
bocht nemen naar ontwikkelingen als woon-
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servicegebieden, dementievriendelijke gemeenten en andere woonvormen voor
55-plussers. Waaruit maar blijkt: gemeenschappelijk wonen is niet de enige invulling
voor het ‘langer zelfstandig thuis wonen’.
Het handboek neemt de enthousiast geworden lezer vervolgens in woord en beeld
mee naar elf diverse gemeenschappelijke
woonvormen. In de beschrijving van enkele
voorbeelden blijft (naar mijn interesse) de
meer gedetailleerde informatie zoals vierkante
meters, huur- of koopprijzen, inrichting gemeenschappelijke ruimten etc. wat onderbelicht. Deze informatie is ook beperkt op de
vermelde websites van de woonvormen zelf te
vinden. Dit onderdeel van het handboek
wordt afgesloten met een waardevol overzicht
van tien werkzame principes.
Na deze praktijkvoorbeelden volgt een
theoretische verdieping op drie thema’s die uit
de praktijkverhalen naar voren komen: zinvol ouder worden, hulpbronnen mobiliseren
en omgaan met conflicten.
Dit eerste deel met basisinformatie over
gemeenschappelijk wonen wordt gevolgd
door de routeverkenner voor gemeenschappelijk wonen welke bestaat uit vijf fasen: 1) terrein verkennen, 2) plannen maken, 3) plannen uitvoeren, 4) verhuizen, 5) lekker wonen.
Per fase is aandacht voor (de rol van diverse)
mensen, te ondernemen activiteiten en mijlpalen die moeten worden behaald. Heel duidelijk is ook dat er verschillende momenten
zijn waarop mensen kunnen afhaken, of
waarop het initiatief stopgezet kan worden
omdat er onoverkomelijke verschillen of belemmeringen zijn.
Wanneer we de hele route in beeld hebben, reiken de auteurs ons in het derde deel
programma’s voor bijeenkomsten en inspiratie voor werkvormen aan. Dit is tot in detail
uitgewerkt, zelfs de werkbladen zijn in de bijlage opgenomen zodat deze gemakkelijk kunnen worden gekopieerd.
Zacht gezegd, de route van droom naar
realisatie blijkt uitdagend door mogelijke tus-
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senstops en hindernissen. Deze worden in het
boek ook niet weggestopt. De aandacht voor
de hindernissen is verfrissend en brengt de lezer terug naar de ingewikkelde realiteit. Het
realiseren van een gezamenlijk wooninitiatief
(b)lijkt uitdagend, maar met een stevig handboek als dit in de hand zou ik de oriëntatiefase wel in durven gaan! Wat mij betreft is het
handboek dus geslaagd; ik voel mij door dit
boek goed geïnformeerd en ondersteund.
Echter, om te weten of gemeenschappelijk
wonen ook iets voor mij is, zal ik beginnen
met de test in te vullen op een van de eerste
pagina’s van het boek.
Het is de auteurs gelukt om, met hulp van
veel input van ervaringsdeskundigen, een toegankelijk en ondersteunend handboek op te
stellen. De schrijfstijl is helder en eenvoudig
leesbaar voor diverse doelgroepen. Foto’s van
woongroepen illustreren de tekst en geven
een beeld van de diversiteit in groepswonen.
De combinatie van expertise van de auteurs
sluit naadloos aan bij dat wat nodig is voor de
totstandkoming van een woongroep: Yvonne
Witter als expert op het gebied van burgerinitiatieven en woonvormen en Kees Penninx als
expert in community building.
Het boek is uitermate geschikt voor elke
oudere die met de gedachte speelt om een gezamenlijk wooninitiatief te starten. Overigens
is dit handboek naar mijn mening ook prima
bruikbaar voor mensen in andere levensfasen
die een gezamenlijk wooninitiatief overwegen. Daarnaast is het boek ook ondersteunend voor mensen die nauw bij een dergelijk
proces betrokken zijn, van procesondersteuners tot medewerkers van een woningcorporatie. Het biedt meer inspiratie en achtergronden dan de subtitel ‘inspiratie- en
doeboek’ doet vermoeden.

Over de auteur
Carina Peek is docent Leeftijdsvriendelijke
Woonomgeving bij de opleiding Toegepaste
Gerontologie op Hogeschool Windesheim.
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Achterstelling van ouderen op de
arbeidsmarkt is een kwestie van
arbeidsorganisatie
JOOP ZINSMEISTER

Oudere werknemers worden gezien als de categorie werknemers die in de beeldvorming over leeftijd afwijkt van de normaliteit in sociologische en economische zin. Zij krijgen van vele
werkgevers het stempel van verlies aan capaciteiten, worden
geconfronteerd met processen van uitsluiting en worden vooral
op de arbeidsmarkt als homogene categorie benaderd. Opmerkelijk omdat deze categorie grote verschillen laat zien: naast
een divers verlies aan capaciteiten ook een diverse groei van
verrijkte vermogens. Daarmee kunnen ‘oudere werknemers’
zich ontwikkelen, mits de werksituatie dat niet verhindert.

Vakmanschap
Oudere werknemers hebben behoefte aan
zinvolle arbeid. En juist daar schort het aan.
De gangbare inrichting van de werkplek en
het beleid van arbeidsorganisaties maakt dat
oudere werknemers hun vermogens daar nauwelijks kunnen inzetten. Oudere werknemers
zijn ervaren, willen graag hun vakmanschap
inzetten voor de organisatie en hebben daarvoor behoefte aan een zekere autonomie.
Maar daar is de aansturing meestal niet op gebaseerd: in steeds meer sectoren wordt gewerkt met protocollen, keurmerken, rapportages enzovoort. Iedereen heeft het razend
druk met het uitvoeren van de regels, en krijgt
daardoor minder tijd voor het uitoefenen van
een vak. Het komt voor dat het beste wat de
oudere, ervaren werknemers nog voor elkaar
krijgen – cynisch genoeg – is dat zij genoeg
ruimte weten te creëren om de regels te ontduiken, hun werk te doen zoals zij vinden dat
het gedaan moet worden, en dat te maskeren.
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Beeldvorming
Disfunctioneren en teruglopende arbeidsproductiviteit bij ouderen is niet het gevolg van
lichamelijk falen en overbelasting, maar
veeleer van een gebrek aan uitdaging, autonomie en een gebrek aan inzicht bij werkgevers
in de drijfveren en leervermogens van oudere
werknemers. De beelden over oudere werknemers, die de maatschappelijke normaliteit
vormen, zijn hardnekkig en maken het niet
gemakkelijk voor de huidige oudere werknemers om met hun arbeidsvermogen een inkomen te verdienen. Ouderen ontwikkelen capaciteiten waar de werkgevers te weinig raad
mee weten. Maar ze kunnen heel veel baat
hebben bij die capaciteiten! Dat vraagt om
nieuwe rollen en beelden over de oudere
werknemers en een nieuwe vormgeving van
arbeidsorganisaties.
De normwerknemer
In mijn contacten met allerlei werkgevers ben
ik gewoon om de vraag te stellen wat voor hen
Tijdschrift over ouder worden & samenleving
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Iedereen is gelijk
Onder het devies ‘gelijke monniken, gelijke
kappen’ worden oudere werknemers afgemeten aan het normbeeld en dienovereenkomstig behandeld. Er wordt voorbij gegaan aan
de eigenheid van oudere werknemers. Een betere benutting van hun menselijk kapitaal begint met het fundamenteel doordenken van
de veronderstellingen waarop het huidige beleid berust en die de bron vormen van hardnekkige stereotypen van oudere werknemers
bij werkgevers (overigens niet alleen bij hen).
Misschien is de belangrijkste tekortkoming
van het opkomende duurzame inzetbaarheidsbeleid dat de pleitbezorgers uitgaan van
het deficiëntiedenken. Dat is de premisse die
in allerlei toonaarden bezongen wordt: bij het
ouder worden vindt een onvermijdelijke achteruitgang van het prestatievermogen plaats,
dus: teruglopende productiviteit. Dat strekt
zich ook uit tot de leerprestaties: met het ouder worden zou ook het leervermogen teruglopen, waardoor scholing van oudere werknemers te weinig rendement oplevert.
Verrijkte vermogens
Dit deficiëntiedenken berust op vooroordelen; het is in strijd met psychologische, gerontologische en sociologische inzichten en is
niet te handhaven in het licht van recent onderzoek. Het valt niet te ontkennen dat bij
het ouder worden bepaalde fysieke en mentale capaciteiten achteruitgaan. Maar uit de on-
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derzoeken komt ook naar voren dat bij het
ouder worden andere vermogens toenemen:
vermogens om met complexiteit om te gaan,
om van de eigen ervaringen te leren en op
deze wijze initiatieven te nemen tot het ontwerpen en realiseren van situaties die als zinnig worden ervaren. Deze ‘verrijkte’ vermogens komen tot uiting in capaciteiten zoals
scherpzinnigheid, vermogen tot overwegen,
redeneren, begrip van het geheel, verbaal begrip, zingeving aan het leven, verantwoordelijkheid voor het werk, loyaliteit aan de werkgever, ervaring en motivatie om te leren. Het
proces van ouder worden kent echter ook een
gedifferentieerd verloop, hetgeen betekent dat
de verschillen tussen oudere werknemers
groot zijn (zie voor een samenvatting Zinsmeister, 2012: blz. 23 e.v.).
Illustratief is het door psychologen reeds
geruime tijd gemaakte onderscheid tussen
vloeiende en gekristalliseerde intelligentie.
Het vermogen tot abstract denken en de snelheid van de denkprocessen nemen bij het ouder worden geleidelijk af (de vloeiende intelligentie). Het betreft een achteruitgang in
mentale snelheid, ruimtelijk-visuele vermogens en het snel kunnen leggen van verbanden. Daarentegen neemt het aspect van intelligentie dat afhankelijk is van ervaring toe. De
achteruitgang in mentale snelheid wordt gecompenseerd door vastgelegde kennis en ervaring, de gekristalliseerde intelligentie, een
ontwikkeling die tot op late leeftijd (boven de
70 jaar) kan doorgaan. Met het ouder worden
zijn mensen beter in staat tot snelle herkenning en beoordeling van situaties en kunnen
zij eerder opgedane kennis en ervaring efficiënt toepassen. De uitvoering van bekende taken kost op latere leeftijd daardoor minder
energie dan op jongere leeftijd. Het wordt
ook wel vakmanschap genoemd. Onderzoek
onder luchtverkeersleiders (Nunes & Kramer,
2009) ondersteunt deze denkbeelden, wat
weer verder wordt ondersteund door onderzoek naar de werking van gekristalliseerde intelligentie (Li, Baldassi, Johnson & Weber,
2013). Scholing en vormgeving van werk van
oudere werknemers dient aan te sluiten bij
deze inzichten.
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de ideale werknemer is. Soms met wat trekken, komt daar meestal een volgend soort
antwoord op: man, hoogopgeleid, jong (2535 jaar), flexibel inzetbaar, altijd beschikbaar,
autochtoon. Sommige werkgevers vertonen
bij beantwoording van mijn vraag enige
schroom, de meeste niet. Hun beeld van de
ideale werknemer bevestigt de onderzoeksresultaten van TNO en het CPB (zie bijvoorbeeld voor een gedegen analyse Dhondt &
Kwakkelstein, 2004; Andriessen, Fernee, &
Wittebrood, 2014). Iedere werknemer die afwijkt van deze normwerknemer, zoals de oudere werknemer, staat op de arbeidsmarkt op
achterstand.
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Beleid
Zowel in de markt- als de collectieve sector
blijkt dat de meeste beleidsmaatregelen betreffende oudere werknemers nog steeds in
een ‘ontziebeleid’ passen. Maatregelen gericht
op scholing en ontwikkeling van oudere
werknemers zijn schaars. Erkenning van de
specifieke kwaliteiten van oudere werknemers
en maatregelen om deze verder te ontwikkelen vallen slechts bij enkele arbeidsorganisaties waar te nemen in sectoren waar een tekort
aan vakmensen bestaat en vacatures moeilijk
te vervullen zijn (bouw, zorg, welzijn, techniek). Het aantrekken van oudere werknemers is zelfs bij verwachte personeelstekorten
niet of nauwelijks aan de orde. Uit de werkgeversonderzoeken van het NIDI blijkt telkens
weer dat zelfs in tijden van schaarste slechts
10 procent van de werkgevers overweegt om
ouderen aan te nemen (Van Dalen, Henkens,
Conen & Schippers, 2012). De meest voorkomende beleidsoriëntatie is negeren van de
speciale situatie van oudere werknemers, vaak
gevolgd door uitsluiting (en stimulering van
de uitstroom). Met de wijziging van het nauwelijks van de grond gekomen leeftijdsbewuste personeelsbeleid in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid verdwijnen nu de laatste
ontziemaatregelen uit de cao’s. Afbouw van
de ontziemaatregelen biedt mogelijkheden
voor demotie of ontslag voor oudere werknemers die in negatieve zin afwijken van de
normwerknemer. Ouderen krijgen het stempel “versleten” en worden weggezet als kostenpost. Passende investeringen in hun verrijkte arbeidsvermogens blijven achterwege.
Zo wordt de deur naar vroegtijdig vertrek
opengezet.
De kostenbaten logica
Veel werkgevers gaan mee met algemene ontwikkelingen als individualisering en rationalisering, en stellen de winst centraal. Ze hanteren een “low pay, low skill” strategie of een
beleid dat gericht is op rendement en kostenreductie op de korte termijn. Ze gaan mee
met algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkelingen. Afname van arbeidsver60

mogens van oudere werknemers wordt als
vanzelfsprekend verondersteld. Vanwege relatief veel vreemd (flexibel) personeel treedt
verzakelijking op in de arbeidsorganisatie. De
arbeidsrelatie kenmerkt zich steeds meer als
een financiële transactie gepaard aan een
strakke prestatiecontrole, waarbij autonomie
wordt ingeperkt. Er is weinig aandacht voor
vakmanschap. Als scholing plaatsvindt, is
deze vooral technisch instrumenteel gericht.

Een lange termijn perspectief
Oudere werknemers gedijen juist in arbeidsorganisaties waar vertrouwen wordt gesteld in
hun vakmanschap. Daarbij gaat het niet louter om hun vakkennis, maar om het op jarenlange ervaring gebaseerde vermogen om situaties te overzien, initiatieven te nemen,
behoeften van klanten en cliënten te onderkennen, zelfstandig problemen op te lossen
die zich bij de uitoefening van de functies
voordoen, etcetera. Vanuit een positieve houding tegenover hun vermogen om te leren, dat
wil zeggen, nieuwe inzichten in hun beroepspraktijk te integreren, moet er geïnvesteerd
worden in de ontwikkeling van hun kennis en
vaardigheden op een bij hen passende manier.
Zo ontstaan idealiter nieuwe rollen voor
oudere werknemers waarin hun ‘verrijkte’ vermogens tot hun recht kunnen komen, en
kennis en ervaring worden overgedragen.
Voorbeelden zijn de rol van coach, leermeester en meewerkend voorman. Bij de opbouw
van teams wordt er dan gestreefd naar een qua
leeftijd gemengde samenstelling, zodat jongeren hun voordeel kunnen doen met de ervaring en het inzicht van de oudere werknemers
terwijl de ouderen kunnen profiteren van de
nieuwe kennis waarover jongeren beschikken.
Zulke teams krijgen de bevoegdheid om
werkzaamheden te verdelen en naar eigen inzicht te verrichten. Ruime regel- en samenwerkingsmogelijkheden zijn kenmerkend
voor de functies van oudere werknemers.
Nieuwe arbeidsorganisatie
In de nieuwe arbeidsorganisatie streeft de
werkgever naar een langdurige relatie met de
oudere werknemers waardoor het vakmanTijdschrift over ouder worden & samenleving
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De praktijk is weerbarstig
Arbeidsorganisaties die in het verleden prijzen
hebben gewonnen met hun oudere werknemersbeleid bleken in de praktijk vooral aan
“window dressing” te doen. De “low pay, low
skill” strategie is vrij algemeen geaccepteerd
en wordt op bedrijfskunde opleidingen als
juiste gedoceerd.
Een bouwbedrijf poogt zich te organiseren, zoals ik hierboven schets, maar moet
steeds vaker werk aannemen waarin de kwaliteiten van de vakmensen niet tot uiting kunnen komen. Een ander bouwbedrijf streeft
hetzelfde na, maar kan het niet meer waarmaken vanwege de voortdurend toenemende externe druk op de kosten en regelgeving, zoals
de ophanden zijnde privatisering van de controle op de bouwprojecten. Deze bedrijven
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hebben voor mij model gestaan om het bovenstaande toekomstscenario te schetsen. In
de praktijk worden ze steeds meer meegezogen in een kortetermijnperspectief.
De bezuinigingen op zorginstellingen zijn
in verregaande mate ten koste gegaan van de
arbeidsomstandigheden, waardoor ook daar
de lichtende voorbeelden zijn verdampt. Bij
een groot industrieel bedrijf bestond een redelijk goed oudere werknemers beleid, maar
door internationale overnames is het een
doorlopend gevecht tegen de kostenreductiestrategie die in de verschillende vestigingen
door ingevlogen managers wordt gehanteerd.
Zoals HRM-adviseurs aldaar het mij uitleggen, betreft dit managers die in een half jaar
of een jaar de beoogde kostenreductie moeten
bewerkstelligen. Lukt dat dan mogen ze blijven, anders liggen ze eruit. Deze strategie gaat
ten koste van de arbeidsomstandigheden. De
gemakkelijkste kostenbesparingen zijn te vinden in ontslag (van met name de oudere
werknemers), wat in de vestigingen leidt tot
een permanente onderbezetting en veel ingeleend personeel.
Tien jaar terug hadden deze bedrijven tot
lichtend voorbeeld kunnen dienen, maar externe druk maakt dat zij steeds minder ruimte
hebben om een eigen van de algemene ontwikkelingen afwijkend beleid te voeren. De
eerste resultaten van nog lopend onderzoek
naar de ervaringen van oudere werknemers bij
grote arbeidsorganisaties in de regio Amsterdam zijn dat een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de praktijk wordt gebruikt om het bestaande ouderenbeleid gericht op preventie en
bij oudere werknemers passende ontwikkeling af te schaffen of in te perken, waarvoor
weinig in de plaats komt. Het past in de lijn
van de kostenreducties. In de praktijk wordt
nauwelijks invulling gegeven aan duurzame
inzetbaarheid, anders dan individuele voorlichting of symptoombestrijding, die goedkoop valt te realiseren. Kortom, het is lastig
om op dit moment een arbeidsorganisatie te
noemen die tot voorbeeld kan dienen, waar
oudere werknemers hun vakmanschap verder
kunnen ontwikkelen en met toewijding hun
arbeidsvermogens kunnen inzetten.
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schap zich verder kan ontwikkelen en de toewijding aan de organisatie wordt versterkt.
Oudere werknemers worden niet vervangen
door flexkrachten, vroegtijdig vertrek wordt
niet aangemoedigd. De implicatie voor de arbeidsrelatie is dat de leidinggevende bevoegdheden delegeert en de oudere werknemers de
ruimte geeft om hun taken naar bevind van
zaken uit te voeren. Een controlerende stijl
maakt plaats voor een manier van leidinggeven die gericht is op stimuleren en faciliteren
– en op loslaten van de wens om het gedrag
van werknemers tot in de puntjes te beheersen. Leidinggevenden krijgen op hun beurt
van hun superieuren daarvoor de ruimte, zodat samenwerking het zwaartepunt wordt van
de arbeidsrelatie.
Zo’n scenario is natuurlijk niet van de ene
dag op de andere te realiseren. Het vereist een
organisatiebeleid met een langetermijnperspectief gericht op kwaliteit van mensen, maar
ook van producten en dienstverlening. Een
beleid dat niet past bij werkgevers die gericht
zijn op rendement en kostenreductie op de
korte termijn. Het vereist werkgevers die de
continuïteit van het bedrijf centraal stellen,
een eigen koers varen ten aanzien van de algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in
de arbeidsverhoudingen en organisatieontwikkelingen.
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Mijn oma is een superheld
Marloes van Loon. Amsterdam/Hasselt: Clavis Uitgeverij, ISBN 97890-448-3059-0, 26 pagina’s, € 16,95.

Een warm en aandoenlijk verhaal over een lieve kleindochter en
een oma met de ziekte van Alzheimer. Suus en oma beleven samen
de grootste avonturen. Het allerliefst spelen ze superheld. Maar
oma vergeet steeds vaker dingen. Als oma vertelt dat ze haar
geheugen lijkt kwijt te raken, besluit Suus dat ze het terug gaat vinden. Voor iedereen vanaf 4 jaar.
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Langdurige werkloosheid onder
50-plussers: feiten en mogelijke
oplossingen?
BOUKJE CUELENAERE, NATALIA KIERUJ, ANNET DE LANGE & SARAH DETAILLE

Blijven doorwerken tot aan de pensioenleeftijd is niet vanzelfsprekend. Werknemers boven de 50 hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt terwijl ze nog meer dan 15 jaar
werkzaam leven voor de boeg hebben. Als ouder wordende
werknemers werkloos worden, komen ze moeilijk weer aan de
slag. Dit probleem is anno 2017 actueel maar het speelt al veel
langer.
Reeds in 1977 schrijft de SER hierover: “Het
is een ervaringsfeit dat oudere werknemers
moeilijk opnieuw aan de slag kunnen komen
wanneer zij eenmaal werkloos zijn geworden.”
Nu het beter gaat met de economie, ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt waardoor bedrijven moeite hebben om vacatures
vervuld te krijgen. Een voordeel voor kwetsbare werknemers zou je denken maar de werkelijkheid is anders. De schrijnende situatie
van werkloze ouderen komt met enige regelmaat in de publiciteit. Tijd om weer eens te
kijken wat er aan de hand is: zijn ouderen vaker werkloos, hoe lang zijn zij dan werkloos,
hebben 50-plussers helemaal geen kans meer
en zijn er nog oplossingen? Op dit moment
worden twee oplossingen prominent in het
debat naar voren geschoven, namelijk: a) de
invoering van het basisinkomen en b) het afschaffen van de sollicitatieplicht. In dit artikel
bespreken wij de recente cijfers over de langdurige werkloosheid van ouderen in Nederland en gaan wij na wat de implicaties van een
basisinkomen en het afschaffen van de sollicitatieplicht voor langdurige werkloosheid zijn.
Daarbij maken we ook gebruik van een analy-
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se op paneldata die uitgevoerd is in het kader
van door Instituut Gak gesubsidieerd onderzoek naar hoe het 50-plussers vergaat die
werkloos worden en wat nodig is om hun (arbeids)situatie te verbeteren.

Hoeveel ouderen zijn werkloos?
Recente cijfers van het CBS (2017) laten zien
dat er in Nederland sprake is van een aantrekkende economie en een dalende werkloosheid, ook onder ouderen. De werkloosheid
onder 50-plussers daalt echter langzamer vergeleken met jongeren en vooral langdurig
werkloze ouderen komen moeilijk weer aan
het werk. In oktober 2017 was het percentage
WW-gerechtigden met een procentpunt gedaald ten opzichte van een jaar ervoor: van
4,7% naar 3,8%. Bij de 50-plussers was dezelfde daling zichtbaar, alleen gaat het dan om
een verschil van 7,2% naar 6,1%. Het percentage werkzoekenden met een uitkering Werkloosheidswet (WW) is onder 50-plussers het
hoogste van alle leeftijdscategorieën. Ook
binnen de groep oudere werklozen zien we
dat naarmate iemand ouder wordt, de werkhervattingskans na instroom in de WW nog
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afneemt. Het actieplan verbetering arbeidsmarktpositie 50-plussers constateert dat in
2015 slechts circa drie op de tien personen uit
de leeftijdsgroep 50-54 jaar grote kans hebben om binnen één jaar een baan te vinden.
Voor de leeftijdsgroep 60-64 jaar daarentegen
is de kans om binnen één jaar werk te vinden
miniem.

Gevolgen werkloosheid
Werkloosheid heeft gevolgen op verschillende
terreinen van het leven, zoals gezondheid, sociale contacten, financiële situatie en algemeen
welbevinden. Voor mensen die op oudere leeftijd hun werk kwijt raken, betekent het dat de
kans groot is dat ze langere tijd met deze gevolgen moeten omgaan. Toch is het vaak lastig
om de gevolgen in beeld te brengen, zeker
waar het om meer subjectieve ervaring gaat.
In het onderzoek naar levensloopbanen
van werkloze 50-plussers, dat in de periode
2017-2018 uitgevoerd wordt, kijken we ook
terug naar de periode voor de werkloosheid.
In de analyse op basis van paneldata kijken we
hoe mensen zich voelden op verschillende levensterreinen voordat ze werkloos werden, tijdens de werkloosheid en zo mogelijk na afloop van de werkloosheid. Een groot verschil
met retrospectieve data is dat mensen voor de

werkloosheid (in de meeste gevallen) niet wisten dat zij werkloos zouden worden. In hun
antwoorden konden zij daar niet op anticiperen. Het LISS panel van CentERdata leent
zich uitstekend voor een longitudinale analyse. De veranderingen die werkloosheid met
zich meebrengt zijn met deze rijke dataset
goed in beeld te brengen. Uit dit panel is een
onderzoeksgroep samengesteld van mensen
die op enig moment in de periode 2010-2017
50 jaar of ouder en werkloos waren. Voor deze
groep kan, afhankelijk van het moment waarop ze werkloos werden en de duur van de
werkloosheid, geanalyseerd worden wat hun
ervaringen waren voorafgaand aan, tijdens en
eventueel na afloop van de werkloosheid.
Hier geven we de ervaring van de eigen financiële situatie weer, gevolgd door de ervaren
gezondheid. Figuur 1 laat zien dat mensen tijdens de periode van werkloosheid hun eigen
financiële situatie negatiever beoordelen dan
daarvoor. Na de werkloze periode (voor zover
dat van toepassing is) komt deze beoordeling
ongeveer terug op het niveau van voor de
werkloosheid.
Figuur 2 laat zien dat werkloosheid bij deze
groep 50-plussers ook duidelijke gevolgen
heeft voor de ervaren gezondheid. Voor de

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Is in de laatste 12 maanden de financiële
situatie van uw huishouden beter of slechter
geworden?
Voor werkloze periode

Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden
zal gaan met de financiële situatie van uw
huishouden?

Tijdens werkloze periode

Na werkloze periode

Figuur 1. Inschatting eigen financiële situatie door werkloze 50-plussers (op een schaal van 1 tot 5).
Bron: analyse CentERdata op basis van data LISS panel
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Figuur 2. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen (op een schaal van 1 tot 5)?

werkloosheid gaven mensen een kleine, maar
significant betere beoordeling van hun gezondheid dan in de periode dat ze werkloos
waren. Dit negatieve effect trekt na afloop van
de periode van werkloosheid enigszins weg.

niet in het versterken van de kwaliteiten van
oudere werklozen en het verleiden van werkgevers om deze werkzoekenden aan te nemen.

Twee populaire oplossingen
Het is de vraag welke mogelijkheden er zijn
om de gevolgen van werkloosheid minder
schrijnend te laten zijn voor deze groep. Daarbij is het van belang dat eerder onderzoek
heeft laten zien dat de belangrijkste factor die
de aannamekans bepaalt, de verhouding is
tussen arbeidsproductiviteit en arbeidskosten
van de kandidaten. Daarbij gaat het bij arbeidsproductiviteit om opleiding en werkervaring en bij de arbeidskosten om het loonniveau, de pensioenpremies en opleidingskosten.
Deze verhouding valt bij oudere werknemers
negatiever uit dan bij jongeren. De invloed
van percepties, vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie op de aannamekans van oudere werkzoekenden is beperkt.
Twee oplossingen om de gevolgen van
werkloosheid voor ouderen te beperken hebben recent in de publiciteit aandacht gekregen:
invoering van een basisinkomen en ontheffing
van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen. Beide oplossingen nemen de kleine kans
op hervatting als gegeven en zoeken hun heil

Het basisinkomen zoals dit aandacht krijgt in
de media krijgt is echter geen basisinkomen in
de zin dat een volledige groep, werkenden en
niet-werkenden, recht krijgt op een toelage op
minimumniveau. Het gaat meestal om een
toelage op minimumniveau voor oudere
werklozen. Daarmee is het de vraag voor wie
deze ‘basistoelage’ een verbetering met zich
meebrengt vergeleken met de huidige situatie.
De financiële situatie van werkloze 50-plussers
kan sterk uiteenlopen, maar globaal onderscheiden we de volgende mogelijkheden:
a. Recht op een WW-uitkering, al dan niet
met bovenwettelijke aanvulling op basis
van cao-afspraken.
b. Recht op een IOW uitkering: uitkering
op minimumniveau, zonder vermogenstoets en zonder rekening te houden
met het partnerinkomen. (voor degenen
die na hun 60ste jaar werkloos werden en
recht kregen op WW).
c. Recht op een bijstandsuitkering, waarbij
een vermogenstoets geldt en het inkomen
van de partner wordt meegerekend.
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Basisinkomen: basistoelage die slechts voor
kleine groep verbetering brengt
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d. Recht op een IOAW uitkering: uitkering
op minimumniveau waarbij geen vermogenstoets geldt (voor degenen tussen hun
50ste en 60ste jaar werkloos werden en recht
kregen op WW)
e. Geen uitkering en inkomsten uit andere
middelen, bijvoorbeeld uit verhuur, spaargeld, alimentatie of erfenis.
Het basisinkomen zou een verbetering zijn
voor mensen in de laatste drie situaties. Tegelijkertijd is het de vraag of er draagvlak is voor
een basistoelage voor mensen vanaf 50 jaar
(de huidige IOAW groep) en voor mensen
met voldoende vermogen om van rond te
kunnen komen. De situatie van degenen met
een IOW uitkering benadert de situatie van
de basistoelage voor oudere werklozen. In het
regeerakkoord is het plan opgenomen om het
recht op IOW te verlengen.
Andere invulling van sollicitatieplicht heeft
de voorkeur boven afschaffing

De andere oplossing die in het nieuws is, is
het afschaffen van de sollicitatieplicht voor
oudere werklozen. Hier lijkt directe winst
voor het welbevinden te behalen: elke afwijzing, hoe deze ook te verwachten is, levert een
deuk(je) in het zelfvertrouwen op. Waarom
met zinloze sollicitatieactiviteiten continue
afwijzing en teleurstelling organiseren? Hier
ligt de crux echter in de zinloze activiteiten en
wellicht minder in de plicht. Oudere werklozen hebben, afhankelijk van hun leeftijd ongeveer 10 tot 30% kans om wel weer werk te
vinden. Ze vinden dit alleen nauwelijks via de
traditionele kanalen, maar gebruiken daarvoor hun netwerk. Ook zijn zij bereid om
concessies te doen wat betreft inhoud van het
werk en niveau van de arbeidsvoorwaarden.
De volledige afschaffing van de sollicitatieplicht draagt het risico in zich dat de noodzaak om actief en vooral creatief op zoek te
gaan naar mogelijkheden om tenminste gedeeltelijk weer in eigen inkomen te voorzien,
en daarbij ondersteund te worden, verdwijnt.
Hiermee worden oudere werklozen te vroeg
en te rigoureus afgeschreven.
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Het lijkt meer de moeite waard om te investeren in zinvolle activering gericht op inkomensverwerving en daarnaast op mogelijkheden om inkomen aan te vullen, zonder dat dit
tot kortingen op uitkeringen leidt. Zo blijven
het voorzien in (een deel van het) eigen inkomen en het verrichten van maatschappelijke
nuttig werk vanzelfsprekende doelen, ook in
het leven van 50-plussers na een periode zonder werk.
Langdurige werkloosheid van ouderen is
een actueel en complex thema waarbij de voorgestelde oplossingen het tij niet voldoende lijken te keren.

Literatuur
De Lange, A., Jongejan, J. Muffels. R., Detaille, R.
(2017). De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: A. de Lange, E. Wielenga-Meijer, T. Duijker, B. Hanstede (Eds).
Omdat het kan: HRM handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt (pp. 81-98). Vakmedianet:
Alphen aan de Rijn.
Heyma, A. A. Nauta, S. van der Werff, G. van
Slooten (2016) Werkende perspectieven voor oudere werknemers (met subsidie van Instituut
Gak).Amsterdam: SEO
Witjes, R. (2017). Arbeidsmartkcijfers en ontwikkelingen: wie is kwetsbaar? In: A. de Lange, E.
Wielenga-Meijer, T. Duijker, B. Hanstede
(Eds). Omdat het kan: HRM handvatten voor
een inclusieve arbeidsmarkt (pp. 57-76). Vakmedianet: Alphen aan de Rijn.
UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt, oktober 2017
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/
documenten/publicaties/2016/06/07/bijlage-2-dearbeidsmarktpositie-van-vijftigplussers-in-2016werkdocument/bijlage-2-de-arbeidsmarktpositie-
van-vijftigplussers-in-2016-werkdocument.pdf.
SER advies 1977/1, Over de verbetering van werkgelegenheidskansen van ouder wordende werknemers, p.8.

Over de auteurs
Drs. Boukje Cuelenaere is hoofd Survey Onderzoek bij CentERdata in Tilburg. Zij is projectleider van het onderzoek levensloopbanen
van werkloze 50-plussers.

Tijdschrift over ouder worden & samenleving

Gerōn 1/2018

Dr. Sarah Detaille is associate lector Regionale
Arbeidsmarkt en Onderwijs bij het Lectoraat
Human Resource Management. Ze is gepromoveerd aan de medische faculteit van de UvA
(Coronel Instituut) en heeft een master op het
gebied van Sociologie. Tevens heeft zij een
3-jarig postdoctoraal programma afgerond op
het gebied van Work Disability Prevention
CIHR Strategic Training Program aan de Dalla Lana school of Public Health, Toronto.

GESIGNALEERD

Workshop: Ouderen en Intimiteit in de Zorg
26 april 2018 van 13.00-16.00 uur te Woerden. Kosten: € 100 voor
professionals, € 75 voor vrijwilligers. Meer informatie: www.relief.nl/
trainingswinkel-netwerklevensvragen

Mensen verlangen naar intimiteit en nabijheid. Ook als zij op leeftijd, kwetsbaar of ziek zijn. Dit verlangen kan zich vertalen in een
verlangen naar seks. Hoe ga je als medewerker in de zorg of in het
welzijnswerk om met deze verlangens? Vind je het lastig om het
bespreekbaar te maken, ook al merk je dat je cliënt er mee zit en
signalen geeft? Wat is het belang van intimiteit en nabijheid in het
leven van ouderen, van je cliënten, en welke dilemma’s roepen ze
op in de dagelijkse praktijk? Wat is de meerwaarde voor je cliënt en
hun naasten van het aandacht geven aan genoemde thema’s? Wat
voegt het toe aan hun mentaal welbevinden?
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Leven lang leren
HANNA VAN SOLINGE, NIDI

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel
uitmaakt van het onderwijsbeleid van de
rijksoverheid. Door middel van beleid wil de
overheid volwassenen stimuleren om te blijven studeren. Dat is belangrijk want het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel
toe. Door technologische ontwikkelingen en
ontwikkelingen als globalisering en robotisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de
vaardigheden van werkenden. Om-, bij- of
nascholing van volwassenen moet ervoor zorgen dat zij snel op veranderingen in kunnen
spelen. Om dit te realiseren stelt de rijksover-

heid onder meer geld beschikbaar aan bedrijven die aan de slag gaan met scholing en de
mobiliteit van werknemers. De figuur maakt
duidelijk dat het aandeel werknemers dat in
het betreffende jaar heeft deelgenomen aan
minimaal één cursus voor het werk is gestegen
tussen 2007 en 2011. De oudste leeftijdsgroep blijft echter achter in deze ontwikkeling. Het is onduidelijk of dit komt doordat
oudere werknemers zelf niet meer zo gemotiveerd zijn om aan een cursus deel te nemen,
of dat werkgevers minder geneigd zijn om aan
deze leeftijdsgroep scholing aan te bieden.

Aandeel werknemers dat afgelopen jaar heeft
deelgenomen aan een cursus voor het werk
2007
42

47

46
35

25-35

2011

35-45

46
34

45-55

30

33

55-65

Bron: CBS Statline
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LONGITUDINAL AGING STUDY AMSTERDAM

Trends in leefstijl van 55-64 jarigen
in de periode 1992 – 2013
ILSE REINDERS, NATASJA M. VAN SCHOOR, DORLY J.H. DEEG, MARTIJN HUISMAN
& MARJOLEIN VISSER

Wereldwijd neemt het aantal mensen die 60 jaar en ouder
zijn toe. Daarnaast neemt ook de gemiddelde levensverwachting toe. Echter, het aantal gezonde levensjaren neemt
niet met dezelfde snelheid toe. Dit is mogelijk te verklaren
door een ongezondere leefstijl van huidige generaties.

Langere levensduur en dalend aantal
gezonde levensjaren
Het aantal mensen van 60 jaar en ouder stijgt
wereldwijd en daarnaast stijgt ook de levensverwachting (1). Het aantal gezonde levensjaren stijgt daarentegen niet met dezelfde snelheid (2). Deze discrepantie kan mogelijk
verklaard worden door een ongezonde leefstijl, gekenmerkt door obesitas, roken, excessief alcohol gebruik en lichamelijke inactiviteit, welke een verhoogd risico op
verschillende welvaartsziekten en vroegtijdig
overlijden met zich meebrengen. Inzicht in
trends in leefstijl van Nederlandse jonge ouderen (55-64 jaar) maakt het mogelijk om
veranderingen te signaleren en daarop gerichte (interventie) programma’s te ontwikkelen
met als doel om een gezonde leefstijl op oudere leeftijd te bevorderen en daarmee lichamelijke beperkingen te voorkomen.
Onderzoek in LASA
In dit onderzoek hebben we leefstijlfactoren
van mannen en vrouwen in de leeftijd van 5564 jaar in 1992/1993 (cohort 1), vergeleken
met de leefstijl van Nederlanders van dezelfde
leeftijd in 2002/2003 (cohort 2) en in
2012/2013 (cohort 3). Daarbij hebben we ge-
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bruik gemaakt van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (3). LASA bestaat uit
drie, uit gemeentelijke bevolkingsregisters aselect getrokken steekproeven (cohorten) in
1992/1993, 2002/2003 en 2012/2013, gestratificeerd naar sekse, leeftijd en verwachte sterfte
na 5 jaar. Deelnemers waren woonachtig in 11
gemeenten in het westen, noordoosten en zuiden van Nederland. Voor ieder cohort werd op
exact dezelfde wijze een steekproef getrokken
en zijn mensen benaderd voor deelname aan
het onderzoek. Gegevens over leefstijl werden
verzameld tijdens interviews bij de deelnemers
thuis. De gegevens werden op identieke wijze
verzameld op elk meetmoment, om een vergelijking van leefstijl tussen cohorten mogelijk te
maken. Complete gegevens over alle leefstijlfactoren waren beschikbaar voor cohort 1,
n=834; cohort 2, n=861; en cohort 3, n=845.
Leefstijlfactoren

De leefstijlfactoren die wij onderzocht hebben waren Body Mass Index (BMI, gewicht
(kg) / lengte (m) in het kwadraat), middelomtrek (cm), roken (huidige roker, ex-roker, en
nooit-roker), alcohol consumptie (aantal dagen per week, aantal glazen per keer dat men
drinkt) en lichamelijke activiteit (hoe vaak en
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hoe lang fysiek actief in de twee weken voorafgaand aan het interview (min/d)). BMI was
geclassificeerd als normaal gewicht (< 25.0
kg/m2), overgewicht (25.0-30.0 kg/m2) en
obesitas (> 30 kg/m2); hoog risico middelomtrek was gedefinieerd als een middelomtrek >
102 cm voor mannen en > 88 cm voor vrouwen (4); overmatig alcohol gebruik was geclassificeerd als > 7 glazen alcohol per week
(5). De vragen over lichamelijke activiteit betrof buiten wandelen, fietsen, licht huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk werk en
maximaal 2 sportactiviteiten. De totale tijd in
minuten per dag besteed aan lichaamsbeweging werd berekend. Daarnaast werd berekend wie voldeed aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen (≥ 150 minuten van gematigde intensiteit per week).
Statistische analyses

Analyses zijn voor mannen en vrouwen apart
uitgevoerd. Bij de statistische analyses hebben
we rekening gehouden met verschillen in de
leeftijdsverdeling en het opleidingsniveau tussen de drie cohorten.

Trends in leefstijl
Onze resultaten lieten ziet dat de BMI en
middelomtrek van mannen statistisch significant toenamen over de tijd. Dit houdt in dat
de gemiddelde BMI en middelomtrek bij de
55-64 jarige mannen in 1992/1993 lager waren ten opzichte van mannen uit de meer recentere cohorten (2002/2003 en 2012/2013).
Ook hadden minder mannen obesitas en
hadden minder mannen een hoog risico middelomtrek ten opzichte van de mannen die 10
en 20 jaar later zijn geboren. Bij vrouwen was
deze stijgende trend in obesitas niet te zien,
hoewel meer vrouwen dan mannen in alle jaren kampten met overgewicht of obesitas:
tussen de 58% en 67% (Figuur 1A en 1B).
Er was een dalende trend in het aantal
huidige rokers onder de mannen. De prevalentie van het aantal mannen dat rookte in
1992/1993 was 37%, terwijl dit 34% in
2002/2003 en 20% in 2012/2013 was. Hoewel het percentage huidige rokers bij de vrouwen in 2002/2003 wel hoger lag dan in
2012/2013, namelijk 26% versus 16%, bleek
deze gezonde trend over 20 jaar niet statis-

Figuur 1. Trends in leefstijl van Nederlandse mannen en vrouwen met de leeftijd van 55-64 jaar.
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Conclusie uit de vergelijking
Dit onderzoek wijst uit dat meer recente geboortecohorten van 55-65 jarigen in Nederland een minder gezonde leefstijl hebben dan
eerdere geboortecohorten. Dat wil zeggen dat
relatief meer mannen zwaarlijvig waren en
een hoog risico middelomtrek hadden, relatief meer mannen en vrouwen overmatig alcohol gebruikten, en minder tijd werd besteed aan lichamelijke activiteit. Daarentegen
waren relatief minder mannen en vrouwen uit
meer recente geboortecohorten rokers in vergelijking met de eerdere cohorten, en relatief
meer mannen en vrouwen uit het meest recente geboortecohort voldeden aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.
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De toekomst
Aangezien een gezondere leefstijl kan leiden
tot minder lichamelijke beperkingen en een
lagere kans op chronische ziekten en vroegtijdig overlijden, is meer aandacht nodig voor
de preventie van obesitas en lichamelijke inactiviteit op middelbare leeftijd, en voor de
ontwikkeling van effectieve en duurzame interventies die gericht zijn op het verbeteren
van lichaamsgewicht, het verhogen van de lichamelijke activiteit en het verminderen van
overmatig alcohol gebruik. Dit kan behaald
worden door bijvoorbeeld een gezonde kantine op het werk te promoten, tijd voor lichamelijke activiteit tijdens werk in te plannen of
programma’s betreffende een gezonde leefstijl
te ontwikkelen welke gesubsidieerd worden
door de zorgverzekering waardoor mensen
wellicht een lagere drempel ervaren om hieraan deel te nemen.
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tisch significant te zijn. In 1992/1993 was dat
percentage 24%.
Resultaten wat betreft de alcoholconsumptie lieten zien dat er een toename was in
het percentage mannen en vrouwen dat alcohol drinkt van 1992/1993 naar 2002/2003,
maar ook dat er een daling is van 2002/2003
naar 2012/2013. Echter, zowel bij mannen als
bij vrouwen was er een sterke toename in het
percentage dat overmatig alcohol gebruikt.
Bij mannen was dit 55% in 1992/1993, 62%
in 2002/2003 en 65% in 2012/2013, en bij
vrouwen was dit 23% in 1992/1993, 36% in
2002/2003 en 37% in 2012/2013.
Er was een dalende trend in lichamelijke
activiteit. Mannen en vrouwen in de leeftijd
van 55-64 jaar in 1992/1993 spendeerden in
totaal meer tijd aan wandelen, fietsen, licht
huishoudelijk werk, zwaar huishoudelijk werk
en sportactiviteiten dan mannen en vrouwen
van dezelfde leeftijd in 2002/2003 en
2012/2013. Deze trend was echter alleen statistisch significant voor vrouwen. Er bleek
geen statistisch significante trend te zijn met
betrekking tot het percentage mannen en
vrouwen dat voldeed aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen. Bij mannen was dit
75% in 1992/1993, 70% in 2002/2003 en 80%
in 2012/2013, en bij vrouwen lag dit iets hoger: 87% in 1992/1993, 76% in 2002/2003 en
84% in 2012/2013.
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Mooi oud zijn, mooi oud worden
Gertrude Klinkhamer, Joke Roeleveld. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt,
ISBN 978-94-633-8324-0, 286 pagina’s, € 19.95.

In de zomer raken twee vrouwen (68 en 73 jaar) in gesprek over hoe
zij oud willen worden. Dit gesprek is het begin van een briefwisseling. Ingrijpende veranderingen, opborrelende angsten, groeiende
inzichten, winst én verlies worden zichtbaar. Vragen over zingeving, angst voor verlies van gezondheid en relaties, ideeën over
onthechting. Een zoektocht op de weg die onverstoorbaar leidt
naar het einde van dit leven. Hoe ben en word je Mooi Oud? In het
essay voorafgaand aan de correspondentie onderzoekt Gertrude
Klinkhamer hoe de huidige blik op ouderdom is beïnvloed door
onze Westerse culturele geschiedenis en laat zij zien dat levenskunst kan helpen de kwaliteit van het ouder wordende leven te
verhogen. Het essay biedt reflectie op oud (durven) zijn en oud
worden in deze tijd. De briefwisseling weerspiegelt de zoektocht in
het leven van alledag en stijgt daarmee uit boven het individuele
van déze twee vrouwen.
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BESPREKING ORATIE

Ouder worden volgens Hendrik
Groen: kunst of lijdensweg?
MARGJE MAHLER

Oratie Prof. Dr. Aagje M.C. Swinnen, Goed ouder worden en crea
tief lezen: het kunstje van Hendrik Groen. Te downloaden via
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/oratie-aagje-swinnenhet-kunstje-van-hendrik-groen
In haar oratie, uitgesproken op 1 november jl,
belicht Aagje Swinnen de vraag: Wat kan literatuur betekenen voor ‘goed’ ouder worden
als een morele levensstijl?
Het zoeken naar antwoorden doet ze aan
de hand van het fenomeen Hendrik Groen
(HG), twee fictieve dagboeken van een man
van boven de tachtig die zijn uitgegroeid tot
bestsellers, waarvan een televisieserie is uitgezonden en zelfs een theatertour is gestart. De
titel van haar oratie doet vermoeden dat het
beeld dat geschetst wordt over Hendrik
Groen niet louter jubelend zal zijn.
Mocht u net als ik bij het lezen van ‘Pogingen iets van het leven te maken’, naast de
wens om door te lezen, soms een gevoel van
onbehagen hebben gehad en een gemis aan
diepgang, dan is deze oratie het lezen meer
dan de moeite waard. Swinnen bestudeert wat
recensenten over de dagboeken hebben geschreven, presenteert een interpretatie van
HG vanuit het perspectief van de humanistische en literaire gerontologie en onderzoekt
hoe 60-plussers in een leesclub zich tot dat
boek verhouden. Door die drie leespraktijken
samen te nemen geeft Swinnen een beeld van
hoe HG tot levenskunst kan inspireren.
Swinnen start in het eerste hoofdstuk met
de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe cul-
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turele model van ouder worden waarin succesvol ouder worden centraal staat. Aansluitend beschrijft zij drie valkuilen van het
succesvol ouder worden paradigma: het niet
meer kunnen voldoen aan verwachtingen, het
ontbreken van een antwoord op de menselijke kwetsbaarheid en de geringe aandacht voor
zingevingsvragen. Swinnen richt zich bij de
kunst van het ouder worden op een morele
levensstijl die antwoord geeft op de consumptieve levensstijl die nu vaak de boventoon
voert. Omdat in de literatuur een veelvoud
aan betekenissen van ouder worden naar voren komt én vanwege het effect dat literatuur
kan hebben op beeldvorming over ouderen,
spitst zij zich in haar oratie toe op het fenomeen Hendrik Groen.
Het succes van de roman ‘pogingen iets
van het leven te maken’ en het vervolg ‘zolang
er leven is’ valt te verklaren uit de actualiteit
van de vergrijzing, de vergelijking met andere
samenlevingen, het raadsel rond de identiteit
van de auteur en het inspelen op de huidige
behoefte aan een autobiografisch relaas. De
beide boeken spelen in op een trend om middels verhalen te laten zien hoe ouderen zich
kunnen verzetten tegen de dehumanisering
die hen bedreigt in een institutionele context.
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Het verzet van HG is vooral gericht tegen
het systeem, verpersoonlijkt door de directrice
en gevat in controle, regels en geheimhouding. Het verzet komt tot uiting in samenspannen met een secretaresse, via een bevriende advocaat in handen krijgen van stukken en
in de oprichting van een club waarmee activiteiten worden ondernomen. Hier komt Swinnen tot de kern van haar betoog: Hendrik
Groen neemt een ambigue houding aan ten
opzichte van de groep waarvoor hij zegt op te
komen: de gemiddeld 80 jarige bewoners van
het huis. Enerzijds toont hij zich solidair, anderzijds laat hij zich negatief uit over zijn huisgenoten. Groen maakt zich schuldig aan alledaags ageisme en werkt daarmee abjectie van
zijn mede-bewoners in de hand. In het verslag
van de activiteiten van de Omanido-vriendenclub bijvoorbeeld, legt HG er de nadruk op
dat de leden zich positief weten te onderscheiden van andere bejaarden. De eindigheid en
de onwenselijkheden van een in zijn ogen onwaardig einde bespreekt HG wel met de huisarts en de geriater, maar dieper dan een kort
gesprek of een constatering komt het niet.
Waar Westerhof in zijn oratie van 18 januari
jl. (Westerhof, 2018) aangeeft dat verhalen
verschillende functies hebben en dat narratieve competenties en narratieve zorg een belangrijk onderdeel uitmaken van persoonsgerichte
zorg, wordt in HG zijn narratief nauwelijks
beschreven, net zo min als de levensgeschiedenis van de andere leden van de club. De hedonistische uitstapjes van de club, het schrijven
in het dagboek, het zorgen voor zijn vrienden
lijken het ideaal van zelfcontrole te bevestigen.
Daarmee onderdrukt HG deels de emoties en
het beschouwen van zijn leven in het licht van
zijn eigen sterfelijkheid, die beiden horen bij
een morele levensstijl. Hierdoor kan HG
slechts beperkt als voorbeeldfiguur dienen.
Hij blijft bij verzet, er is geen sprake van beschouwing noch van verzoening met het ouder worden.
Niet in de oratie, wel opvallend in de boeken van HG is het ontmenselijkende en stigmatiserende beeld dat HG van dementie beschrijft. De stereotyperingen, “zo dement als
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een goudvis”, of “bij ons op de dementenafdeling wonen oudjes die erbij liggen als een
boeienkoning die zijn truc is vergeten”. Dat
zijn uitspraken die samen met het veelvuldig
aan de orde komen van het thema euthanasie
en zelfmoord, het beeld bevestigen dat ouder
worden vooral een lijdensweg is, geen kunst.
Deze uitspraken worden door recensenten
nauwelijks genoemd als stigmatiserend, wellicht omdat ze datgene zeggen waar velen, die
deel uitmaken van onze hedendaagse kennissamenleving, voor vrezen.
Swinnen stelt mijns inziens terecht op
p.24 dat ze geneigd is te denken dat het boek
in dat verband eerder een status-quo bevestigt
dan dat het cultuurkritiek stimuleert. De leesclub die ze in haar onderzoek betrok, noemde
in haar besprekingen vaak dat er diversiteit
onder ouderen is en er verschillen zijn in de
beleving van goed ouder worden. Dat is precies wat HG mist. Tegelijkertijd: is het dat wat
HG tot een succes maakt? En de genuanceerde gerontologische blik tot één die – buiten de
academie – vooralsnog hoogstens de populaire
wetenschappelijke tijdschriften haalt?
Mijn wens is dat we met elkaar en met
Hendrik Groen de kijk op ouder worden, op
succesvol ouder worden maar vooral ook omgaan met kwetsbaarheid en het beschouwen
van het leven, blijven bespreken. De oratie
van Aagje Swinnen biedt hiertoe een welkom
aanknopingspunt.
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