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VOORWOORD

Bevolkingscategorieën worden gekenmerkt door bepaalde omstandigheden. In een
aantal gevallen zijn deze omstandigheden zo zeer bepalend voor het leven van die
categorieën, dat voor hen verbijzonderingen in het beleid zijn opgetreden.
Voorbeelden daarvan zijn: vrouwen, ouderen, jeugdigen, gehandicapten en etnische
minderheden.

De coördinerende verantwoordelijkheid voor een aantal sociale categorieën als
ouderen, jeugdigen en gehandicapten ligt bij het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Het is van belang dat het ministerie van VWS regelmatig
over deze categorieën wordt geïnformeerd. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) is daarom gevraagd elke twee jaar, op basis van een min of meer vast
stramien, te rapporteren over ouderen, jeugdigen en gehandicapten. Deze opdracht
sluit aan op die van het ministerie van Binnenlandse Zaken om een periodieke
rapportage over etnische minderheden op te stellen.

De eerste rapportage die in dit kader verscheen, was het proefnummer van de
Rapportage ouderen, deze publicatie is de derde rapportage over ouderen die in dit
kader verschijnt.

Prof. drs. A.J. van der Staay
(directeur)
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1  INLEIDING

Op verzoek van de coördinerend minister van sociaal en cultureel beleid, de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) elke
twee jaar een Rapportage ouderen op; de voorliggende Rapportage ouderen 1996 is de
derde die in antwoord op dit verzoek is verschenen.
Het stramien van deze publicatie komt overeen met dat van de vorige rapportages, dat
wil zeggen dat er twee typen hoofdstukken zijn. In die van het eerste type worden de
leefsituatie en de maatschappelijke positie van ouderen en het gebruik dat zij maken van
voorzieningen, zo beknopt mogelijk beschreven en geanalyseerd. In het tweede type
hoofdstukken wordt een bijzonder onderwerp behandeld.

De beschrijvingen van de leefsituatie, maatschappelijke positie en het gebruik van
voorzieningen zijn geordend in een aantal rubrieken; binnen die rubrieken wordt de
categorie ‘ouderen’ beschreven aan de hand van indicatoren die voor het betreffende
terrein gebruikelijk zijn. De rubrieken zijn dezelfde als die in de vorige rapportages:
- demografie en netwerken
- opleiding en onderwijs
- beroepsarbeid
- inkomen en vermogen
- woonsituatie
- gezondheid, welbevinden en medische dienstverlening
- hulpmiddelen en hulpverlening
- tijdsbesteding
- criminaliteit en veiligheid.

In deze publicatie is een tweetal bijzondere onderwerpen opgenomen:
- de levensomstandigheden van allochtone ouderen
- de financiële positie van ouderen.

Ten behoeve van de beschrijving van de levensomstandigheden van allochtone ouderen
is voortgebouwd op onderzoek dat eerder door het SCP is verricht (Merens 1995). Het
verslag in dit rapport is een geactualiseerde samenvatting van dat eerdere onderzoek.
Het bleek niet mogelijk om de rapportage over allochtone ouderen zó samen te stellen dat
deze een miniatuur is van de algemene rapportage. De belangrijkste reden daarvoor is
simpelweg dat er - zeker binnen bepaalde minderheidsgroepen als Turken en
Marokkanen - nog weinig ouderen zijn. Om die reden is de onderzoeksaandacht verlegd
naar de allochtone bevolking van middelbare leeftijd en is de onderzoeksvraag veranderd
in: “Welke zullen mogelijk de kenmerken van toekomstige allochtone ouderen zijn?”
De informatie die over allochtonen van middelbare en oudere leeftijd beschikbaar is,
schiet absoluut tekort. Dit vormt de tweede reden dat het betreffende onderdeel van dit
rapport geen miniatuur van de algemene rapportage is. Het deelrapport kent dan ook
alleen de volgende onderwerpen:
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- demografie
- beroepsarbeid
- opleiding en onderwijs
- inkomen
- gezondheid.

Het tweede bijzondere onderwerp heeft, zoals gezegd, betrekking op de financiële positie
van ouderen.  Dit onderwerp is opgenomen, omdat behoefte bleek te bestaan aan een
zogenoemde ‘monitor financiële positie van ouderen’.
In het Integraal actieprogramma ouderenbeleid 1995-1998 wordt daarover het volgende
opgemerkt: “In overleg met het Sociaal en Cultureel Planbureau zal bezien worden of in
de eerstvolgende Rapportage ouderen een monitorinstrument opgenomen kan worden,
waardoor het kabinet zicht kan houden op de effecten van allerlei maatregelen - ook op
lokaal niveau - op de inkomenspositie van ouderen” (TK 1994/1995: 31).
Het was niet op voorhand duidelijk welke functie de monitor zou gaan krijgen, hoe breed
deze zou moeten zijn, en tevens was het de vraag of de voor die monitor noodzakelijke
gegevens en rekenmodellen wel beschikbaar zijn.
Om deze redenen is afgesproken de ontwikkeling van de desbetreffende monitor te
faseren. De gegevens over de financiële positie van ouderen die in deze rapportage staan,
zijn het resultaat van de eerste fase, die te karakteriseren valt als een verkenning van wat
er op basis van periodiek beschikbaar komende onderzoeksgegevens over de financiële
positie van ouderen valt te zeggen. Deze verkenning kan de basis vormen voor verdere
discussie over de inhoud van de monitor. 

In deze rapportage worden, zoals algemeen gebruik is geworden, inwoners van
Nederland tot de ouderen gerekend wanneer zij 55 jaar of ouder zijn. In de gepresen-
teerde tabellen is over het algemeen een onderverdeling gemaakt naar geslacht en naar
leeftijdsklasse. Daarbij wordt een vaste indeling in leeftijdsklassen gebruikt, met
uitzondering van onderwerpen waarbij dat niet zinvol is, zoals bij arbeid.
De volgende leeftijdscategorieën zijn gekozen: 35-54 jaar, 55-64 jaar, 65-74 jaar en
75 jaar en ouder. Dit onderscheid is op puur pragmatische gronden gemaakt. De grens
van 55 jaar is gekozen omdat deze in het beleid wordt gehanteerd. De kenmerken van de
leeftijdscategorie jonger dan 55 jaar dienen als referentie voor een oordeel over de positie
van ouderen. De ondergrens van die leeftijdscategorie moet zo hoog worden gesteld dat
zeker is dat iedereen in die categorie de overgang gemaakt heeft van studeren naar
werken, van financiële afhankelijkheid naar zelfstandige verwerving van een inkomen,
van thuis wonen naar zelfstandig wonen en eventueel naar die van gezinsvorming. De
ondergrens van 35 jaar voldoet daaraan.
De grens van 65 jaar wordt gehanteerd omdat op die leeftijd een grote verandering
plaatsvindt in rechten en plichten van mensen; die van 75 jaar omdat uit onderzoek blijkt
dat zich bij zeer veel oude mensen een groot aantal problemen tegelijkertijd voordoet.
Een leeftijdsgrens van 80 jaar zou in die gevallen de voorkeur verdienen, maar personen
van die leeftijd zijn in de meeste databestanden zo slecht vertegenwoordigd dat de
gegevens over hen minder betrouwbaar zijn.
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De indeling van de rapportage is als volgt. Nadat in hoofdstuk 2 een aantal demogra-
fische gegevens de revue is gepasseerd, volgen vier hoofdstukken die de sociaal-econo-
mische positie van ouderen betreffen: opleiding en onderwijs, arbeid, inkomen en
vermogen en ten slotte de financiële positie (de hoofdstukken 3 tot en met 6).
Daarna wordt in drie hoofdstukken aandacht geschonken aan onderwerpen die ‘zorg en
wonen’ als gemeenschappelijke noemer hebben: woonsituatie, gezondheid en medische
dienstverlening, hulpmiddelen en hulpverlening (de hoofdstukken 7 tot en met 9).
De laatste vier beschrijvende hoofdstukken (10 tot en met 13) handelen achtereenvolgens
over de tijdsbesteding, over criminaliteit en veiligheid over allochtone ouderen en over
tehuisbewoners. Het rapport wordt in hoofdstuk 14 afgesloten met een samenvattende
beschouwing.

Een elftal SCP-medewerkers heeft aan deze rapportage bijgedragen. Het betreft (in
alfabetische volgorde):
Paul de Beer (arbeid)
Frank van Dugteren (wonen)
Femke Heide (tehuisbewoners)
Lex Herweijer (onderwijs en opleiding)
Wim Knulst (vrije tijd)
Ans Merens (allochtone ouderen)
Evert Pommer (financiële positie)
Leendert Ruitenberg (inkomen en vermogen)
Irma Schoemakers-Salkinoja (gezondheid)
Joost Timmermans (demografie, hulpmidddelen en hulpverlening, criminaliteit en
veiligheid)
Hans de Wit (meetinstrumenten lichamelijke beperkingen).
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2  DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN NETWERKEN

2.1 Inleiding

Dat Nederland steeds meer oudere inwoners telt dan vroeger, is algemeen bekend en
hetzelfde geldt het feit dat de toename van het aantal ouderen in een stroomversnelling
zal geraken zodra de naoorlogse geboortegolf op rijpere leeftijd komt. Meestal wordt met
zorg over deze verschijnselen gesproken en de veronderstelde gevolgen ervan worden
niet zelden als een ernstig maatschappelijk probleem afgeschilderd.
In deze paragraaf wordt nagegaan of de omvang en samenstelling van de oudere
bevolking zich inderdaad zo spectaculair ontwikkelt. De aandacht gaat daarbij vooral uit
naar gegevens die in het bijzonder relevant zijn voor de levensomstandigheden van
ouderen, voor hun beroep op voorzieningen en - daarmee - voor overheidsbeleid. Te
denken valt aan verdelingen naar leeftijdsklassen, geslacht en samenstelling van het
huishouden en aan ingrijpende levensgebeurtenissen als verweduwing en echtscheiding.
Dergelijke gegevens zijn te vinden in paragraaf 2.2.

Demografische omstandigheden als de samenstelling van het huishouden en de
burgerlijke staat blijken vaak grote invloed te hebben op andere levensomstandigheden,
zoals de woonsituatie en de financiële positie. Waar het onderwerpen als het eventuele
beroep op hulp of de sociale contacten betreft, schiet de verklaringskracht van de
genoemde demografische variabelen tekort. Het perspectief moet in die gevallen worden
verbreed tot dat van de netwerken waarvan ouderen deel uitmaken. Omdat verschillende
onderwerpen die zo'n breder perspectief vereisen ook in deze rapportage aan de orde
komen, wordt in paragraaf 2.3 een aantal gegevens over de samenstelling van netwerken
van ouderen gepresenteerd.

2.2 Demografische veranderingen

Per 1 januari van 1996 telde Nederland ruim 3,5 miljoen personen van 55 jaar en ouder.
Daarvan was 58% (2,1 miljoen personen) ouder dan 65 jaar (CBS 1996). In tabel 2.1 is
een tijdreeks opgenomen die de verandering in de omvang van de oudere bevolking
weergeeft. 

In de afgelopen 25 jaar nam het aantal inwoners van 55 jaar en ouder met bijna 40% toe,
de komende 25 jaar wordt een toename van ongeveer 60% verwacht. Deze versnelling in
de groei van de wat oudere bevolking wordt veroorzaakt door de geboortegolf van de
jaren veertig en vijftig, waarvan de leden geleidelijk aan tot de oudere bevolking gaat
behoren. Het effect daarvan is in tabel 2.1 goed te zien aan het indexcijfer van het aantal
55-64-jarigen in het jaar 2010 en aan dat van het aantal 65-plussers in het jaar 2020.

De cijfers maken aannemelijk dat de versnelde groei van het aantal ouderen al op
betrekkelijk korte termijn merkbaar zal zijn op de arbeidsmarkt en met name op het
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tijdstip en de wijze waarop het arbeidzame leven wordt afgesloten. Na 2010 zal de
versnelde groei van het aantal ouderen merkbaar worden bij de financiële oudedags-
voorziening.

Tabel 2.1 Omvang van de bevolking van 55 jaar en ouder, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1960-2020  (index:a

1995 = 100)
1970 1980 1990 2000 2010 2020 1995  = 100b

mannen 55-64 jaar 79 86 95 111 151 166  718
mannen 65-79 jaar 72 82 94 109 129 173  671
mannen � 80 jaar 66 79 92 106 135 159  144

vrouwen 55-64 jaar 85 94 98 108 148 163  734
vrouwen 65-79 jaar 68 84 96 105 113 149  886
vrouwen � 80 jaar 38 60 89 106 127 135  332

allen 55-64 jaar 82 91 96 109 150 164 1.452
allen 65-79 jaar 70 83 95 107 120 159 1.558
allen � 80 jaar 47 66 90 106 129 143  476

allen � 55 jaar 72 84 95 108 134 159  3.485
Gebaseerd op de bevolkingsprognose 1995, middenvariant.a

Absolute aantallen x 1.000.b

Bron: CBS (bevolkingsgegevens)

De dubbele vergrijzing, het verschijnsel dat het aantal oudsten sneller in omvang
toeneemt dan het aantal ouderen als totaal, zal zich de komende 25 jaar minder sterk
voordoen dan voorheen. Dat geldt het meest voor een categorie die in veel gevallen
bijzondere aandacht behoeft: vrouwen van 80 jaar en ouder. Maakte deze laatste
categorie de afgelopen 25 jaar nog een groei door van ruim 160%, de komende 25 jaar
verwacht het CBS een relatief bescheiden toename met een derde.
Ook in absolute zin zal de omvang van de categorie hoogbejaarden minder snel
toenemen dan de afgelopen decennia het geval was (200.000 tegen 250.000). De druk op
voorzieningen die door hoogbejaarden veel worden gebruikt zoals compenserende
voorzieningen op het vlak van zorgverlening en wonen, zal dus weinig minder worden.

Een opmerkelijk verschil met het verleden is dat het aantal oudere mannen naar
verwachting veel sneller zal toenemen dan het aantal oudere vrouwen. De verklaring
voor dit verschijnsel is dat de levensverwachting van mannen sterker is toegenomen dan
die van vrouwen (zie tabel 2.2).

Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen, dat in 1978 nog 6,6 jaar
bedroeg, is thans, vijftien jaar later, tot 5,5 jaar teruggelopen. Mannen die de 65 jaar
halen, halen gemiddeld genomen ook de 80-jarige leeftijd, vrouwen leven nog eens vier
jaar langer. Het verschil tussen de seksen in levensverwachting op oudere leeftijd is de
afgelopen tijd weinig veranderd en naar verwachting blijft dit verschil ook in de
toekomst van dezelfde omvang.
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Tabel 2.2 Aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte en op 65-jarige leeftijd, naar geslacht, 1978-2010
bij de geboorte op 65-jarige leeftijd

1978 1993 2010 1978 1993 2010
mannen 71,9 74,6 76,0 13,7 14,9 15,7
vrouwen 78,5 80,3 81,5 17,9 19,2 19,9

verschil 6,6 5,7 5,5 4,2 4,3 4,2
Bron: CBS (1996: 41)

Ondanks de hiervoor genoemde ontwikkeling zal het aantal vrouwen het aantal mannen
binnen de bevolking van 65 jaar en ouder verre blijven overtreffen (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Aantal vrouwen per 100 mannen, naar leeftijdsklasse, 1970-2020
1970 1995 2020

55-64 jaar 110 102 100
65-79 jaar 126 132 114
� 80 jaar 135 230 199
Bron: CBS (bevolkingsgegevens)

In de leeftijdsklasse van 55-64-jarigen is het aantal mannen en vrouwen nog ongeveer in
evenwicht, in de leeftijdsgroep daarboven is sprake van een (overigens afnemende)
oververtegenwoordiging van vrouwen. Pas boven de leeftijd van 80 jaar zijn de
numerieke sekseverhoudingen sterk scheef. Ofschoon de scheefheid in de toekomst
afneemt, zal de hoogbejaarde bevolking nog ver in de volgende eeuw voor twee derde uit
vrouwen bestaan.

In de Rapportage ouderen 1993 werd gewezen op veranderingen in de burgerlijke staat
van ouderen. Naast de verwachte toename van het aantal gescheidenen en van degenen
die nimmer gehuwd geweest zijn, was de belangrijkste constatering dat oudere mannen
veel vaker dan oudere vrouwen gehuwd zijn (80% tegen 50%) en vrouwen veel vaker
verweduwd zijn (35% tegen 9% voor mannen) (Timmermans 1993: 12). Gezien de
eerdergenoemde verschillen in levensverwachting tussen mannen en vrouwen ligt dat
ook voor de hand.
Men zou verwachten dat ook dit onderscheid tussen de seksen zal veranderen als de
omvang van de mannelijke oudere bevolking versneld gaat toenemen. Gegevens over de
burgerlijke staat zeggen echter niet alles over levensomstandigheden. Naar schatting
woont zo'n 5% van de bevolking van 55 jaar of ouder ongehuwd samen met een vaste
partner of een verwant. Ofschoon dit percentage veel lager ligt dan onder de jongere
bevolking, is het hoog genoeg om een beeld van de samenlevingsvorm die men aan
gegevens over de burgerlijke staat zou willen ontlenen, te verstoren. In de toekomst zal
stellig een groter deel van de oudere bevolking anders dan gehuwd samenwonen.
Daarom worden in deze rapportage geen gegevens over de burgerlijke staat opgenomen,
maar in plaats daarvan, over de samenstelling van het huishouden.
Een eerste overzicht daarvan, de ontwikkeling van het aantal alleenstaande ouderen, is
ontleend aan de prognose van het aantal huishoudens die door het CBS is gemaakt (tabel
2.4).
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Tabel 2.4 Aantal alleenstaanden onder de oudere bevolking, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1995-2015 (in
absolute aantallen x 1.000 en als index)

absolute aantallen (x 1.000) index (1995 = 100)
1995 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015

mannen
55-64 jaar 84 106 143 176 199 126 170 210 237
65-79 jaar 103 122 137 158 201 118 133 153 195
� 80 jaar 42 43 49 57 63 102 117 136 150

vrouwen
55-64 jaar 138 151 191 231 253 109 138 167 183
65-79 jaar 367 383 378 393 450 104 103 107 123
� 80 jaar 187 206 234 251 259 110 125 134 139

totaal
55-64 jaar 222 258 334 407 452 116 150 183 204
65-79 jaar 470 505 515 551 651 107 110 117 139
� 80 jaar 229 249 283 308 322 109 124 134 141

totaal mannen 229 271 329 391 463 118 144 171 202
totaal vrouwen 692 740 803 875 962 107 116 126 139
totaal mannen en
vrouwen 921 1.011 1.132 1.266 1.425 110 123 137 155
Bron: CBS (1996)

Het aantal alleenstaanden onder ouderen zal naar verwachting in de komende twintig
jaar met zo'n 55% toenemen. Opmerkelijk is dat - opnieuw - de sterkste groei zich
voordoet onder oudere mannen en onder hen bij de jongere leeftijdsgroepen. Als gevolg
daarvan wordt de oververtegenwoordiging van vrouwen onder de oudere alleenstaanden
kleiner (het aantal vrouwen per 100 mannen in de bedoelde demografische categorie
daalt vrij scherp van ongeveer 300 naar ongeveer 200).
Wanneer de totaalindices in tabel 2.4 voor mannen respectievelijk vrouwen vergeleken
worden met die in tabel 2.1, dan valt op dat de toename van het aantal alleenstaande
vrouwen gelijk opgaat met die van het totaal van de oudere bevolking, terwijl onder
mannen het aantal alleenstaanden sneller toeneemt. De relatieve toename van het aantal
alleenstaanden in de oudere bevolking komt dus geheel voor rekening van oudere
mannen en met name de jongsten onder hen. De verklaring hiervoor is dat jongere
cohorten mannen die tot de ouderen gaan behoren, vaker alleenstaand zijn gebleven, al
dan niet na echtscheiding.
Er is bij het in omvang toenemende verschijnsel van de alleenstaande oudere man wat
langer stilgestaan, omdat de categorie nogal eens als kwetsbaar wordt aangeduid: oudere
mannen die alleen wonen zouden veel minder goed in staat zijn om voor zichzelf te
zorgen dan vrouwen in dezelfde omstandigheden. Of dat werkelijk het geval is, komt in
hoofdstuk 9 aan de orde.

De betekenis van het meergeneratiehuishouden bleek in het verleden sterk afgenomen
(Timmermans 1993: 13). In tabel 2.5 zijn eerder gepresenteerde gegevens over dit
bijeenwonen van ouderen met (klein)kinderen herhaald, onder toevoeging van cijfers uit
het jaar 1993.
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Tabel 2.5 Zelfstandig wonende ouderen, naar samenstelling van het huishouden en leeftijd van het hoofd van
dat huishouden, 1976-1989 (in procenten)

65-79 jaar � 80 jaar

1976 1981 1985 1989 1993 1976 1981 1985 1989 1993
alleenwonend 28 28 30 30 33 40 47 48 55 58
(echt)paar zonder
anderen 51 51 55 57 57 32 29 32 32 30
wonend met
(klein)kinderen 16 17 12 11 9 21 16 14 10 9a

overig 5 4 3 2 1 7 8 6 3 3
Twee- of driegeneratiehuishouden, al dan niet met anderen in het huishouden.a

Bron: CBS (1979: 54); CBS (WBO'81, '85, '89, '93) SCP-bewerking

In krap twintig jaar is het aandeel van meergeneratiehuishoudens bijna gehalveerd. 
Meergeneratiehuishoudens met hoogbejaarde leden van het huishouden (80 jaar en
ouder) komen in het oosten en zuiden van het land meer voor dan in het noorden en
westen (14% tegen 7%) en in sterk stedelijke gebieden veel minder vaak dan in
landelijke gebieden (6% tegen 15%) (WBO’93; SCP-bewerking).
De afnemende trend sedert 1976 duidt op een geleidelijk uitstervend verschijnsel.

Ouderen die bij hun kinderen of anderen inwonen, vormen samen met de bewoners van
tehuizen de zogenoemde niet zelfstandig wonende oudere bevolking. Binnen dit deel van
de oudere bevolking zijn de bewoners van tehuizen in aantal veel belangrijker dan de
ouderen die bij hun kinderen of anderen inwonen. Uit tabel 2.6 valt af te lezen hoe de
omvang van die in tehuizen wonende bevolking zich heeft ontwikkeld.

Tabel 2.6 De in tehuizen  wonende bevolking, naar leeftijdsklasse, geslacht en samenstelling van het huishouden,a

1971-1995 (in absolute aantallen en procenten van de bevolking)
mannen vrouwen allen waarvan waarvan

65-79 jaar � 80 jaar 65-79 jaar � 80 jaar alleen- alleen-
staand staande
 (in %) vrouwen

(in %)
aantal bewoners (x 1.000)

1971 19 23 42 46 130 82 60
1980 19 31 44 79 173 88 65
1990 13 28 32 102 175 89 71
1995 14 24 31 95 164 85 70

percentage van de bevolking
1971 4 23 7 34 10
1980 3 27 6 40 11
1990 2 21 4 34 9
1995 2 17 4 28 8
Bejaardenoorden en verpleeghuizen.a

Bron: Vis (1981); CBS (1983 en 1992); CAK-AWBZ (1991); SIG (1991); CBS (1996)
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Het aantal ouderen dat in tehuizen woont, blijft in absolute zin dalen. Anders dan in het
verleden, neemt de intramurale verzorging ook onder hoogbejaarden af. Het gevolg van
enerzijds de afname van het aantal tehuisopnamen en anderzijds een gegroeide oudere
bevolking is dat het percentage ouderen in zulke tehuizen in vijftien jaar tijd afnam van
11% tot de huidige 8%.
Tehuizen voor ouderen worden in de eerste plaats gezien als een laatste woonverblijf
voor ernstig gehandicapte ouderen. Gezien de cijfers in tabel 2.6, moet daaraan worden
toegevoegd dat die tehuizen er toch vooral zijn voor alleenstaande vrouwen met zulke
handicaps.

2.3 Netwerken van ouderen

Eerder werd aangegeven dat veel ouderen alleenstaand worden omdat ze hun partner
verliezen; daarnaast neemt het samenwonen van ouderen met hun volwassen kinderen of
anderen nog steeds in betekenis af. De suggestie van eenzaamheid en isolement die vaak
in het spreken over alleenstaande ouderen doorklinkt, doet onrecht aan het feit dat de
meeste ouderen met vele anderen meer of minder warme relaties onderhouden. In deze
paragraaf wordt een aantal gegevens over de netwerken van ouderen gepresenteerd. Ze
zijn alle ontleend aan het Nestor-onderzoeksprogramma Leefvormen en sociale
netwerken. Op de betekenis van de netwerken wordt elders in deze rapportage ingegaan;
hier wordt volstaan met een schets van de omvang en samenstelling ervan.
In tabel 2.7 is een overzicht gegeven van ouderen en hun verwanten.

Tabel 2.7 Aantal ouderen en hun verwanten, naar leeftijdsklasse, 1992 (in procenten) 
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar
ouder(s) 38 20 9 4 2 1 -
broers en zussen 93 90 92 89 85 75 62
kind(eren) 88 87 87 85 86 79 73
kleinkind(eren) 48 65 75 79 83 76 75

4 of meer broers en
zussen 47 42 40 32 24 20 10
3 of meer kinderen 44 49 51 48 51 45 43
Bron: Nestor-LSN’92: bewerking door Dykstra en Knipscheer (1995)

40% van de 55-59-jarigen heeft ten minste nog één ouder in leven, ruim 90% heeft ten
minste één broer of zus, bijna eenzelfde percentage heeft een of meer kinderen en bijna
de helft heeft kleinkinderen.
Tot het vijfenzeventigste levensjaar verandert er niet zo veel in de aantallen ouderen die
kinderen en/of broers en zussen hebben. Het percentage met kleinkinderen is gestegen
naar ongeveer 80. Een meerderheid van de ouderen in Nederland (73%) maakt deel uit
van een familie die uit drie of meer generaties bestaat; 12% heeft ouders noch kinderen
in leven (Dykstra en Knipscheer 1995: 53).

Het percentage ouderen dat vier of meer broers of zussen heeft (zo gekozen omdat op 55-
59-jarige leeftijd ongeveer de helft in die situatie is) daalt door overlijden van deze
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verwanten. Na het vijfenzeventigste levensjaar zijn de rijen zo uitgedund dat het aantal
ouderen zonder (schoon)broers en -zussen gaat toenemen tot bijna 40% onder de
oudsten.
Ook het percentage ouderen met kinderen ligt in de leeftijdsgroepen boven de 75 jaar
lager dan daaronder. Dit komt enerzijds door het relatief grote aantal vrouwen in de
oudere leeftijdsklassen dat ongehuwd en kinderloos is gebleven en anderzijds door het
vroegtijdig overlijden van de kinderen (Dykstra en Call 1997).

De familie van ouderen woont meestal betrekkelijk dichtbij. Zo'n 40% van degenen die
nog broers en zussen hebben, kan ten minste een van die familieleden binnen een half
uur reizen bereiken. Van degenen met kinderen woont zelfs 85% op minder dan een half
uur reizen bij (tenminste één) die kinderen vandaan (Dykstra en Knipscheer 1995: 51).

Het percentage ouderen dat minder dan een keer maand contact heeft met de kinderen is
verwaarloosbaar klein, een overgrote meerderheid (90%) heeft ten minste wekelijks
contact met hen. Het aantal kinderen blijkt geen invloed te hebben op het totale
contactenpatroon. Dat komt doordat in kleine families veel meer contact tussen de oudere
ouders en hun volwassen kinderen is dan binnen grotere families. Ouders en kinderen
lijken in die kleinere familie dan ook veel sterker op elkaar betrokken (Dykstra en
Knipscheer 1995: 55).
Degenen die geen (contact met) kinderen hebben, blijken veel sterker georiënteerd op
hun broers en zussen; het aantal contacten met deze familieleden is bij deze categorie in
elk geval veel hoger dan bij degenen met kinderen.

Een netwerk van mensen bestaat uit meer dan de familie alleen; ook buren, vrienden en
kennissen behoren ertoe. Tegelijkertijd zijn niet alle familieleden die iemand heeft even
belangrijk voor de betrokkene; degenen met wie nauwelijks contact is, kan men niet tot
het netwerk van betekenisvolle anderen rekenen.
Het eerdergenoemde Nestor-onderzoek levert ook informatie op over de omvang van het
totale netwerk van de ondervraagde ouderen. Personen worden tot dat netwerk gerekend
als ouderen aangaven dat deze personen belangrijk voor hen waren en als ze geregeld
contact met hen hadden. De informatie is samengevat in figuur 2.1.

Kinderen en andere verwanten blijken elk rond een kwart van het aantal genoemde
netwerkleden te vormen. Na deze verwanten worden buren en vrienden het meest
genoemd (12% en 10% van de netwerkleden). Niet onbelangrijk zijn daarnaast de
medeleden van organisaties (waaronder de kerk), huidige en vroegere collega's en
kennissen, categorieën die elk rond de 5% van het totaal aantal netwerkleden vormen
(Van Tilburg 1995: 87).
Ruim driekwart van de kinderen van de ondervraagde ouderen en tegen de 40% van hun
(schoon)broers en -zussen worden door de ondervraagde ouderen tot hun netwerk
gerekend (Dykstra 1995: 109). 

Het netwerk van de 55-59-jarigen die kinderen hebben, blijkt uit gemiddeld veertien
personen te bestaan, dat van hun leeftijdgenoten zonder kinderen is een stuk kleiner van
omvang en omvat negen personen. Het netwerk blijkt kleiner van omvang naarmate de
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leeftijd van de groep die in beschouwing wordt genomen hoger is, en wordt tevens
minder divers. Gezien de categorieën in het netwerk die in aantal het sterkst afnemen
(broers en zussen alsmede vrienden) is de oorzaak van de verschraling te vinden in het
overlijden van leeftijdgenoten.
Degenen zonder kinderen rekenen meer vrienden, buren en overige familie tot hun
netwerk dan degenen met kinderen. Het belang van de laatste twee categorieën is bij
oudere ouderen veel groter omdat ze van dezelfde omvang blijven (de helft van het aantal
personen in het netwerk).

In figuur 2.2 worden de omvang en samenstelling van een deel van de netwerken van
samenwonenden, alleenstaanden en tehuisbewoners met elkaar vergeleken. Het gaat om
de netwerkleden die op maximaal 15 minuten reizen van de ondervraagde ouderen
wonen.

Een vergelijking van het aantal nabij wonende netwerkleden van samenwonenden met
dat van alleenstaanden leert dat deze niet veel verschillen. Wel zijn de netwerken
gemiddeld iets anders samengesteld: buren, vrienden en wat minder naaste verwanten
maken vaker deel uit van het netwerk van alleenstaanden, (schoon)kinderen en
(schoon)broers en -zussen minder vaak.
Het netwerk van tehuisbewoners is duidelijk kleiner dan dat van zelfstandig wonenden
en dat geldt voor alle omschreven categorieën van zo’n netwerk. Voor hen geldt
hetzelfde als voor een op hen gelijkende groep zelfstandig wonenden. Juist onder
degenen namelijk met een gering aantal contacten in de buurt, die vaker op hulp zijn
aangewezen omdat ze hoogbejaard zijn, geen partner meer hebben en lichamelijke
beperkingen ondervinden, worden meer personen aangetroffen van wie het netwerk van
personen in de directe omgeving erg klein is en weinig hulp potentieel bezit (Broese van
Groenou 1995: 126).
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Figuur 2.1 Samenstelling van het netwerk van ouderen zonder kinderen en van ouderen  met kinderen, naar leeftijdsklasse,
1992

Bron: Nestor-LSN’92; bewerking door Dykstra (1995)

Figuur 2.2 Samenstelling van het deel van het netwerk van ouderen waarvan de netwerkleden op een reisafstand van
maximaal 15 minuten wonen, naar huishoudenstype, 1992

Bron: Nestor-LSN '92; bewerking door Broese van Groenou (1995)
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2.4 Conclusies

Bij een aantal demografische ontwikkelingen lijkt een omslagpunt zeer nabij of is dat
reeds bereikt. Vanaf het jaar 2000 gaat de omvang van de oudere bevolking versneld
toenemen als de voorhoede van de geboortegolf de leeftijd van 55 jaar bereikt.
Daarentegen vlakt de dubbele vergrijzing, de gemiddeld snellere groei van het aantal
hoogbejaarden, in de toekomst wat af. Deze demografische veranderingen geven
nauwelijks aanleiding tot wijziging van de prioriteiten in het ouderenbeleid. Het
vraagstuk van de arbeidsdeelname van oudere werknemers en - tien jaar later - dat van
de financiële oudedagsvoorziening, komt met meer nadruk naar voren; de druk op de
voorzieningen voor zorg en wonen die in de vooral op hoogbejaarden gericht zijn, neemt
weinig af.

De samenstelling van het huishouden van ouderen verandert alleen nog bij bepaalde
categorieën. Het meergeneratiehuishouden is zo langzamerhand een marginaal
verschijnsel geworden en het aantal alleenstaanden onder ouderen neemt nog wel toe,
maar deze ontwikkeling komt voorlopig geheel voor rekening van mannen onder de wat
jongere ouderen. Deze categorie verdient wellicht wat meer aandacht als mocht blijken
dat hun zelfredzaamheid, evenals bij de huidige oudere mannen, tekortschiet op het
moment dat zich verzorgingsproblemen voordoen.
In de Rapportage ouderen 1993 werd al gewezen op de toename van twee andere
categorieën ouderen die wellicht bijzondere aandacht behoeven: gescheidenen en
degenen die altijd ongehuwd zijn geweest. Er zijn aanwijzingen dat beide categorieën
gemiddeld een wat minder gunstige gezondheid hebben; gescheiden vrouwen, een
categorie ouderen die sterk in omvang toe zal nemen, ontbreekt het daarnaast vaak aan
een aanvullende financiële oudedagsvoorziening.

De samenstelling van het huishouden geldt als een van de belangrijkste determinanten
van de vraag naar hulp. Dat is op zich niet onjuist, maar het doet vaak vergeten dat
betekenisvolle relaties niet tot de leden van huishoudens beperkt hoeven te zijn. Ouderen
beschikken over het algemeen over een netwerk van behoorlijke omvang. Door het
overlijden van leeftijdgenoten worden die netwerken wel steeds kleiner. Zo bestaat het
netwerk van 55-59-jarigen zonder kinderen uit gemiddeld negen personen, dat van de
85-89-jarigen in dezelfde omstandigheden uit nog maar vijf personen.
Het netwerk van alleenstaanden verschilt in omvang niet veel van dat van samen-
wonenden, maar het netwerk van tehuisbewoners is kleiner dan dat van zelfstandig
wonenden. Deze uitkomst wordt gedeeltelijk veroorzaakt door leeftijdsverschillen:
tehuisbewoners behoren doorgaans tot de oudste ouderen en het netwerk van deze
laatsten bleek gemiddeld kleiner van omvang te zijn. Anderzijds kan juist het ontbreken
van (hulp uit) een netwerk tot verhuizing naar een tehuis hebben geleid. Hoogbejaarden
zonder partner die lichamelijke beperkingen ondervinden, blijken namelijk relatief vaak
tot een klein netwerk met een gering hulppotentieel te behoren.



23

3  ONDERWIJS EN OPLEIDING

3.1 Inleiding

Het opleidingsniveau is een belangrijke determinant van de sociaal-economische status
van individuen. De kans op werk, het niveau van het werk en de hoogte van het inkomen
zijn er in sterke mate van afhankelijk. Ook voor het gebruik van gebruik van recreatieve,
culturele en zorgvoorzieningen en voor de maatschappelijke en politieke participatie
heeft het opleidingsniveau een belangrijke voorspellende waarde. Als het om ouderen
gaat, bestaat bovendien de verwachting dat hoger opgeleide ouderen langer in staat zijn
zelfstandig te functioneren. Zo zijn er onder bewoners van bejaardenoorden relatief
weinig hoog opgeleiden (Timmermans 1993). 
Evenals in de vorige rapportages wordt in dit rapport een schets gegeven van het
opleidingsniveau van ouderen en van hun deelname aan opleidingen en cursussen. Het
hoofdstuk is ten dele een actualisering van het SCP-Cahier Educatie op leeftijd
(Herweijer 1990) en van de paragraaf Opleiding en onderwijs in de Rapportage ouderen
1993 (Timmermans 1993).

Gezien het belang van het opleidingsniveau van ouderen voor hun positie op allerlei
andere terreinen van het leven, is het zaak inzicht te krijgen in de ontwikkeling van dat
niveau. Paragraaf 3.2 is hieraan gewijd. Naast een beschrijving van het opleidingspeil
van de huidige ouderen, wordt tevens een prognose voor de komende twintig jaar
gegeven.
In paragraaf 3.3 en verder wordt ingegaan op de deelname van ouderen aan onderwijs.
Aan de orde komen daarbij de ontwikkeling van het aantal deelnemers en van de
hoeveelheid tijd aan onderwijs besteed (§ 3.3), de kenmerken van oudere onderwijs-
deelnemers (§ 3.4), de deelname aan onderwijs van werkende ouderen (§ 3.5), de invloed
van demografische veranderingen op de onderwijsdeelname van ouderen (§ 3.6) en op de
uitgaven voor onderwijs (§ 3.7).
Er wordt nogal eens aangenomen dat het onderwijsaanbod voor ouderen niet toeganke-
lijk genoeg is. De vraag naar opleidingen en cursussen zou daarom groter zijn dan uit de
deelnamecijfers blijkt. In paragraaf 3.8 zal een indruk worden gegeven van niet vervulde
opleidingswensen van ouderen en op wat hun belet om aan onderwijs deel te nemen.
In de paragrafen 3.3 tot en met 3.8 blijven de tehuisbewoners buiten beschouwing, omdat
hooguit een enkeling onder hen nog een of andere opleiding of cursus volgt.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen
(§ 3.9). 

3.2 Het opleidingsniveau van ouderen

De deelname aan onderwijs in de jeugdfase is sinds de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk
toegenomen. Steeds meer jongeren volgden steeds langer onderwijs en elke volgende
lichting jongeren bereikte een hoger opleidingsniveau dan de voorgaande (zie SCP 1994:
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316-323). Het opleidingsniveau van oudere generaties, opgegroeid in een tijd dat een
voortgezette opleiding nog geen regel was, bleef hierbij achter. In een momentopname
van het opleidingsniveau van de bevolking manifesteert dit verschil tussen generaties
zich als een negatief verband tussen leeftijd en opleidingsniveau: hoe ouder, hoe lager
opgeleid.
Tabel 3.1 geeft een actuele momentopname van het opleidingsniveau van volwassenen
van 35 jaar en ouder. De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking van
het CBS en een daaraan gekoppelde enquête onder de bevolking van 65 jaar en ouder, en
hebben betrekking op het jaar 1995. Ook uit deze gegevens blijkt dat ouderen (de
bevolking van 55 jaar en ouder) relatief laag zijn opgeleid. In vergelijking met de
35-54-jarigen heeft een groot deel van hen niet meer dan lager onderwijs voltooid. Aan
de andere kant is het percentage ouderen met een hoge opleiding (hbo/wo) duidelijk
geringer dan onder de 35-54-jarigen.
Afgaande op de percentages laag en hoog opgeleiden is de opleidingsachterstand van
oudere vrouwen groter dan die van oudere mannen. 

Tabel 3.1 Opleidingsniveau, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1995 (in procenten)a

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar � 85 jaar totaal �55 jaar 
mannen

bo 12 20 25 33 42 25
lbo/mavo 20 21 21 20 19 21
havo/vwo/mbo 41 40 37 31 19 37
hbo/wo 27 19 16 16 19 18
totaal 100 100 100 100 100 100

vrouwen
bo 16 31 43 57 66 42
lbo/mavo 30 36 30 23 16 30
havo/vwo/mbo 35 24 20 13 10 20
hbo/wo 19 10 7 7 8 8
totaal 100 100 100 100 100 100

Exclusief de bevolking in tehuizen.a

Bron: CBS (EBB’95); CBS (EBB-ouderen ’95) SCP-bewerking

Opvallend is dat de mannen van 85 jaar en ouder een uitzondering vormen op de regel
‘hoe ouder, hoe lager opgeleid’. Boven deze leeftijd neemt het aantal hoog opgeleide
mannen toe. Bij de oudere vrouwen doet hetzelfde patroon zich in zwakkere vorm voor.
Dat deze omkering te herleiden is tot daadwerkelijke verschillen in onderwijsdeelname,
is niet erg aannemelijk. Er is eerder sprake van een selectiemechanisme. De gegevens in
tabel 3.1 hebben immers alleen betrekking op zelfstandig wonende ouderen. Om een
compleet beeld te krijgen voor deze leeftijdsgroep moeten tevens de, veelal hoogbejaarde,
bewoners van instellingen in de beschouwing worden betrokken. Tabel 3.2 geeft een
overzicht van het opleidingsniveau van bewoners van 65 jaar en ouder van verzorgings-
en verpleeghuizen, gebaseerd op het onderzoek Ouderen in instellingen (OII’96). 
In vergelijking met zelfstandig wonende ouderen zijn de bewoners van instellingen zeer
laag opgeleid. De overgrote meerderheid van hen heeft niet meer dan lager onderwijs
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genoten, overigens veelal zonder de lagere school voltooid te hebben. Hoger opgeleide
ouderen slagen er kennelijk in langer zelfstandig te blijven wonen dan lager opgeleide
ouderen. Verder is het denkbaar dat ook sociaal-economische verschillen in levens-
verwachting, een andere vorm van selectie, ertoe leiden dat er relatief veel hoog
opgeleide hoogbejaarden zijn.

Tabel 3.2 Opleidingsniveau van ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuizen verpleeghuizen

bo 82 68
lbo/mavo 12 17
havo/vwo/mbo/hbo/wo 6 14

totaal 100 100

Bron: SCP (OII’96)

De groei van onderwijsdeelname in het verleden leidt er op den duur natuurlijk toe dat
ook het opleidingsniveau van de ouderen stijgt. Bij een vergelijking van de huidige
cijfers met die uit het begin van de jaren zeventig blijkt dan ook dat de verdeling van
ouderen over opleidingsniveaus in de loop van 25 jaar aanzienlijk is veranderd (tabel
3.3). Deze vergelijking wordt overigens bemoeilijkt door het feit dat sedert het eind van
de jaren zeventig de classificatie van opleidingen is gewijzigd. Op de gegevens uit 1971
is daarom een correctie toegepast. Deze correctie werkt in beperkte mate ook nog door in
de verdeling uit 1981 (zie Herweijer 1990).

Tabel 3.3 Bevolking van 55 jaar en ouder, naar opleidingsniveau en geslacht, 1971-1995 (in procenten)
1971 1981 1990 1995

mannen
bo 59 49 36 25
lbo/mavo 13 18 22 21
havo/vwo/mbo 22 25 30 37
hbo/wo 7 9 12 18
totaal 100 100 100 100

vrouwen
bo 72 66 57 42
lbo/mavo 12 17 23 30
havo/vwo/mbo 12 13 15 20
hbo/wo 5 5 5 8
totaal 100 100 100 100

Bron: Timmermans (1993); CBS (EBB’95 en EBB-ouderen’95) SCP-bewerking 

Het percentage ouderen met niet meer dan lager onderwijs is sterk gedaald, terwijl het
aantal ouderen met een middelbare (havo/vwo/mbo) of hoge (hbo/wo) opleiding
aanzienlijk is toegenomen. Te oordelen naar de ontwikkeling van de zojuist genoemde
opleidingscategorieën, is het opleidingsniveau van de oudere mannen vooralsnog meer
toegenomen dan dat van de oudere vrouwen. Het verschil in opleidingsniveau tussen
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oudere mannen en vrouwen is daardoor in de afgelopen 25 jaar groter geworden. Terwijl
in 1971 nog 13% van de oudere vrouwen op een hoger niveau zou moeten worden
ingedeeld om een aan mannen gelijke verdeling te krijgen, is dat in 1995 opgelopen tot
26%.

Hoe zal het opleidingsniveau van de oudere bevolking zich in de toekomst ontwikkelen?
In de SCP-publicatie Educatie op leeftijd (Herweijer 1990) werd een prognose gegeven
voor de periode 1990-2010. Volgens die prognose kon worden gerekend op een
belangrijke stijging van het opleidingsniveau van de oudere bevolking. Voor de
voorliggende rapportage is deze berekening opnieuw uitgevoerd, uitgaande van de in
1995 waargenomen opleidingsverdeling.
De prognosemethode is in grote lijnen gelijk aan die welke in de eerdergenoemde
SCP-publicatie werd gehanteerd. Dat betekent dat voor een schatting van het
opleidingsniveau van de 55-64-jarigen gebruik is gemaakt van de uitkomsten van het
Skill-prognosemodel (O&W 1994). Eventuele veranderingen van het opleidingsniveau
door deelname aan volwasseneneducatie zijn in die voorspellingen verdisconteerd. Voor
degenen van 65 jaar en ouder is ervan uitgegaan dat het opleidingsniveau niet meer
verandert door onderwijsdeelname. Verder is geen rekening gehouden met mogelijke
sociaal-economische verschillen in levensverwachting. De vervanging van oudere, lager
opgeleide cohorten door jongere, hoger opgeleide cohorten wordt dus beschouwd als de
enige oorzaak van veranderingen in het opleidingsniveau van degenen van 65 jaar en
ouder. Concreet betekent dit dat geen recht wordt gedaan aan het eerder geconstateerde
feit dat het opleidingsniveau van zelfstandig wonende ouderen toeneemt boven de 85 jaar
als gevolg van selectie. Het toekomstige opleidingsniveau van zelfstandig wonenden van
85 jaar en ouder wordt dus in de prognose onderschat. Daar staat tegenover dat de
prognosecijfers, anders dan de actuele, de totale oudere bevolking omvatten, dus ook de
toekomstige tehuisbewoners. 
Bij het bepalen van de omvang van de diverse leeftijdsgroepen tussen nu en 2015, is
uitgegaan van de middenvariant van de bevolkingsprognose van het CBS. 

In tabel 3.4 staat een overzicht van de verwachte ontwikkeling van het opleidingsniveau
van de oudere bevolking tot het jaar 2015. Voor een naar leeftijd gespecificeerde
prognose wordt verwezen naar bijlage B1 bij dit hoofds1tuk.

De prognose geeft aan dat het opleidingsniveau van ouderen de komende twintig jaar
verder zal stijgen. Bij de oudere mannen zullen de belangrijkste veranderingen zich
voordoen aan de uiteinden van de verdeling: het aantal oudere mannen met niet meer
dan lager onderwijs neemt verder af tot niet meer dan 14% in het jaar 2015, terwijl het
aantal hoog opgeleide mannen (hbo/wo-niveau) verder toeneemt tot 25%. Bij de oudere
vrouwen zal er zich daarnaast ook nog een belangrijke groei op het middelbare niveau
(havo/vwo/mbo) voordoen (van 20% in 1995 tot 32% in 2015).
Ook in 2015 zullen oudere vrouwen naar verwachting nog een opleidingsachterstand
hebben op oudere mannen. Deze achterstand zal echter wel kleiner zijn geworden: het
percentage vrouwen dat op een hoger niveau zou moeten worden ingedeeld om een aan
de mannen gelijke verdeling te krijgen, zal afnemen van 26% in 1995 tot 14% in 2015. 
Deze ontwikkeling in de richting van meer gelijkheid tussen oudere mannen en vrouwen



27

volgt, zoals eerder werd opgemerkt, op een periode waarin de ongelijkheid tussen oudere
mannen en vrouwen juist toenam. Dit patroon - eerst een toenemend en daarna weer
afnemend verschil - is een echo van een soortgelijke ontwikkeling in het jeugdonderwijs.

Tabel 3.4 Bevolking van 55 jaar en ouder naar opleidingsniveau en geslacht, 1995 -2015 (in procenten)a

1995 2000 2005 2010 2015
mannen

bo 25 21 18 16 14
lbo/mavo 21 22 22 22 22
havo/vwo/mbo 37 38 39 39 40
hbo/wo 18 19 21 23 25
totaal 100 100 100 100 100

vrouwen
bo 42 35 29 24 19
lbo/mavo 30 32 33 32 30
havo/vwo/mbo 20 23 26 29 32
hbo/wo 8 10 12 15 18
totaal 100 100 100 100 100

Exclusief bevolking in tehuizen.a

Bron: CBS (EBB’95 en EBB-ouderen ’95); CBS-bevolkingsprognose 1995; O&W (1994) SCP-bewerking

Het opleidingspeil van de bevolking van 35-54 jaar zal naar verwachting in de komende
decennia minder snel toenemen. Bij de mannen van die leeftijd zal er zelfs een
verzadiging optreden (O&W 1994). De opleidingsachterstand van ouderen ten opzichte
van de 35-54-jarigen zal daarom in 2015 zijn afgenomen. Met name bij de mannen zal
er volgens de prognoses nog maar een gering verschil resteren. Het einde van de
traditionele opleidingsachterstand van ouderen zou daarmee in zicht komen. 
Een flink deel van de 35-54-jarigen van het jaar 2015 volgt echter nu nog onderwijs.
Hun toekomstige opleidingsniveau staat nog lang niet vast. Of de opleidingsachterstand
van ouderen op andere volwassenen daadwerkelijk zal verminderen of zelfs verdwijnen,
zal mede afhangen van de studiekeuzen die niet-oudere volwassenen de komende jaren
zullen maken.

3.3 De deelname aan onderwijs

Als ouderen aan onderwijs deelnemen zullen zij doorgaans andere motieven hebben dan
jongeren. Jongeren verwerven zich in het onderwijs allerlei basisvaardigheden en worden
er voorbereid op de arbeidsmarkt. Het volgen van onderwijs is voor hen een investering
in de toekomst, waarvoor zij soms aanzienlijke offers in termen van geld en tijd brengen.
Hetzelfde geldt voor de meeste volwassenen die op wat latere leeftijd diplomagericht
onderwijs gaan volgen. Voor ouderen speelt het investeringsmotief geen of slechts een
ondergeschikte rol (Cramer en Van der Kamp 1989). Hun gaat het eerder om het
bevredigen van een interesse, om de wens zich te ontplooien, of om het leggen van
contacten met anderen. Het halen van diploma’s doet dan minder terzake. Oudere
onderwijsdeelnemers zullen derhalve maar weinig in het diplomagerichte onderwijs te



28

vinden zijn. Het is dan ook zaak om een brede definitie van onderwijs te hanteren bij het
in kaart brengen van de betrokkenheid van ouderen bij onderwijs. De bewoners van
tehuizen blijven daarbij overigens buiten beschouwing; hun deelname aan onderwijs is
vrijwel nihil.
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de onderwijsdeelname van
ouderen sinds het einde van de jaren zeventig, uitgaande van een brede definitie.
Onderscheiden worden kwalificerend onderwijs, gericht op het behalen van diploma’s,
het uitoefenen van een beroep of het verwerven van basisvaardigheden, en niet-kwalifi-
cerend ondewijs, veelal met een creatieve of vormende strekking. Kwalificerend
onderwijs omvat bedrijfsopleidingen, de scholing van werklozen en het reguliere, door
OC&W bekostigde onderwijs. Het niet-kwalificerende onderwijs wordt voor een groot
deel in de particuliere sector of die van de gesubsidieerde (kunstzinnige) vorming
aangeboden.

De onderwijsdeelname van ouderen is sinds het eind van de jaren zeventig geleidelijk
aan toegenomen. Volgde in 1979 nog ongeveer 11% van de bevolking van 55 jaar en
ouder een cursus of opleiding, in 1995 was dat opgelopen tot 18%. De groei van
deelname heeft zich zowel bij oudere mannen als oudere vrouwen voorgedaan. Het
verschil in deelname - vrouwen volgen vaker opleidingen dan mannen - is daardoor
intact gebleven. 
Zoals verwacht kan slechts een gering deel van de onderwijsdeelname van ouderen als
kwalificerend worden aangemerkt, ook al gaat het, zeer grof geschat, om zo’n 100.000
personen.

Tabel 3.5 Deelname van de bevolking van 55 jaar en ouder aan onderwijs 1979-1995 (in procenten)
1979 1983 1987 1991 1995

mannen
kwalificerend onderwijs 2 1 3 1 4
niet-kwalificerend onderwijs 8 10 11 13 12
totaal onderwijs 9 11 12 14 15

vrouwen
kwalificerend onderwijs 2 1 2 1 2
niet-kwalificerend onderwijs 11 15 16 18 19
totaal onderwijs 12 16 17 19 20

mannen en vrouwen
kwalificerend onderwijs 2 1 2 1 3
niet-kwalificerend onderwijs 10 12 13 16 16
totaal onderwijs 11 13 15 17 18

Bron: SCP (AVO’79-’95)   

De deelname van ouderen aan onderwijs is weliswaar toegenomen, maar in vergelijking
met volwassenen van 35-54 jaar is ze nog altijd gering (tabel 3.6). Net als in 1979
bedroeg de deelname van ouderen in 1995 ongeveer de helft van de deelname van
35-54-jarigen. Vooral de belangstelling van ouderen voor kwalificerende opleidingen is
in vergelijking met de 35-54-jarigen gering.
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Tabel 3.6 Onderwijsdeelname van ouderen en van volwassenen van 35-54 jaar, 1979-1995 (in procenten)
1979 1983 1987 1991 1995

35-54 jaar
kwalificerend 6 8 9 13 21
niet-kwalificerend 18 20 21 34 23
totaal 20 25 27 39 37

55 jaar en ouder
kwalificerend onderwijs 2 1 2 2 3
niet kwalificerend 10 12 13 16 16
totaal 11 13 15 17 18

Bron: SCP (AVO’79-’95)   

De hoeveelheid tijd die onderwijsdeelnemers aan onderwijs besteden is een indicatie voor
de intensiteit van de deelname. In Herweijer (1990) werd op basis van gegevens over
1980 en 1985 geconstateerd dat die hoeveelheid tijd niet al te groot is. Alleen al aan het
lezen van kranten, tijdschriften en boeken werd meer dan tweemaal zo veel tijd besteed,
terwijl nog meer tijd werd gestoken in de elektronische media. Tabel 3.7 bevat actuele
gegevens over de hoeveelheid tijd die aan onderwijs wordt gespendeerd. 
De gegevens zijn gebaseerd op het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO). In dit onderzoek
noteert een representatieve steekproef uit de bevolking haar tijdsbesteding gedurende een
doorsnee week in een dagboek (Knulst en Schoonderwoerd 1983). De gegevens in tabel
3.7 hebben alleen betrekking op onderwijsdeelnemers.  Ter vergelijking zijn ook1

gegevens over volwassenen van 35-54 jaar opgenomen.

Na een stijging in de jaren tachtig, is de tijdsbesteding van oudere deelnemers aan
onderwijs in 1995 weer terug op het niveau van 1980: iets meer dan vier uur per week.
Ongeveer een half uur daarvan is reistijd. Het volgen van onderwijs nam dus ook in 1995
geen al te grote plaats in het activiteitenpatroon van de gemiddelde oudere deelnemer in. 
Net als in 1980 was in 1995 de hoeveelheid tijd die oudere deelnemers wekelijks aan
onderwijs besteedden ongeveer anderhalf uur geringer dan die van deelnemers van 35-54
jaar. Het aanvankelijke verschil tussen mannen en vrouwen is in 1995 verdwenen.

Tabel 3.7 Aantal uren per week besteed aan onderwijs door deelnemers van 35 jaar en ouder, 1980 -1995
1980 1985 1990 1995

35-54 jaar
mannen 5,6 5,2 7,4 6,4
vrouwen 5,6 5,4 6,9 4,9
totaal 5,6 5,3 7,1 5,6

55 jaar en ouder
mannen 5,5 4,9 4,3 4,1
vrouwen 2,9 3,7 6,3 4,2
totaal 4,1 4,4 5,4 4,2

Bron: SCP (TBO’80-’95)
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3.4 Kenmerken van deelnemers aan onderwijs

Wat zijn de kenmerken van oudere onderwijsdeelnemers? Hiervoor is reeds opgemerkt
dat vrouwen vaker een cursus of opleiding volgen dan mannen. Verder verschilt de
deelname naar gelang het opleidingsniveau, het inkomensniveau, de leeftijd en het
hebben van lichamelijke beperkingen. Een laag opleidingsniveau, een laag inkomen,
lichamelijke beperkingen en een hoge leeftijd verkleinen de kans op onderwijsdeelname.
In tabel 3.8 worden de deelnamepercentages van verschillende categorieën ouderen in
1995 vermeld. 

Tabel 3.8 Deelname van ouderen aan onderwijs, naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en mate van
lichamelijk beperkingen, 1995 (in procenten)

kwalificerend niet-kwalificerend totaal
onderwijs onderwijs

geslacht
mannen 4 12 15
vrouwen 2 19 20

leeftijd
55-64 jaar 5 20 23
65-74 jaar 2 14 15
�75 jaar 1 9 10

opleidingsniveau
bo 1 10 11
lbo/mavo 3 16 18
havo/vwo/mbo 5 23 26
hbo/wo 8 33 36

inkomen
eerste kwartiel (laag) 2 12 13
tweede kwartiel 2 12 14
derde kwartiel 2 16 18
vierde kwartiel (hoog) 5 22 26

lichamelijke beperkingen 
geen of licht 3 17 20
matig of ernstig 2 11 12

totaal 3 16 18

Bron: SCP (AVO’95)   

De in tabel 3.8 onderscheiden categorieën ouderen overlappen elkaar gedeeltelijk. Hoog
opgeleide ouderen zullen ook vaak een hoog inkomen hebben, terwijl ouderen op een
hoge leeftijd eerder met lichamelijke beperkingen te kampen zullen hebben. In een
multivariate analyse is onderzocht of er verschillen in onderwijsdeelname zijn tussen de
onderscheiden categorieën ouderen, nadat rekening is gehouden met de overlappingen
tussen diverse kenmerken. Gegeven het dichotome karakter van de afhankelijke variabele
(wel of niet deelnemen) is gekozen voor een Logit-model. De schattingsresultaten zijn
opgenomen in de bijlage bij dit hoofdstuk (bijlage B1).
Uit die resultaten blijkt dat het inkomen geen zelfstandige invloed heeft op onderwijs-
deelname. De grotere deelname van koopkrachtiger ouderen heeft dus te maken met hun
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hogere opleidingsniveau. Verder is de samenhang tussen lichamelijke beperkingen en
onderwijsdeelname minder sterk dan op grond van tabel 3.8 zou kunnen worden
verondersteld. Ouderen met lichamelijke beperkingen hebben vaak een hoge leeftijd en
met het stijgen van de jaren neemt de onderwijsdeelname af. Het opleidingsniveau, het
geslacht en de leeftijd behouden elk een significante en duidelijke samenhang met de
onderwijsdeelname. 

Het is niet op voorhand duidelijk hoe het negatieve verband tussen leeftijd en onderwijs-
deelname moet worden geïnterpreteerd. Neemt de deelname af naarmate mensen ouder
worden, of nemen eerder geboren generaties minder deel aan onderwijs dan later geboren
generaties? Voor beide interpretaties valt iets te zeggen. Aan de ene kant kan een
verschil tussen generaties of geboortecohorten ontstaan, bijvoorbeeld als een gevolg van
een verschil in de ervaringen die men in de jeugd heeft doorgemaakt en die van invloed
zijn op de verdere levensloop. Aan de andere kant is het ook waarschijnlijk dat met het
klimmen van de jaren de belangstelling voor onderwijs vermindert, omdat men zich te
oud voelt, het niet meer de moeite vindt lonen, enzovoort. Het ontwarren van de effecten
van leeftijd en cohortlidmaatschap is niet eenvoudig. Op één bepaald moment zijn
leeftijd en cohortlidmaatschap identiek en dus niet van elkaar te onderscheiden. Ook met
gegevens over verschillende tijdstippen is dit probleem niet op te lossen (Glenn 1977;
Van den Broek 1995).2

Een uitweg is dat een meer inhoudelijke betekenis aan de leeftijd of het geboortecohort
wordt toegekend. In het geval van onderwijsdeelname van volwassenen valt te betogen
dat eventuele verschillen tussen geboortecohorten het gevolg zullen zijn van verschillen
in opleidingsniveau. Het opleidingsniveau is immers een belangrijke voorspeller van
deelname en het opleidingsniveau van opeenvolgende geboortecohorten bleek verschil-
lend. De leeftijdsverschillen in deelname die resteren nadat rekening is gehouden met
verschillen in opleidingsniveau, zijn dan op te vatten als een ‘zuiver’ leeftijdseffect,
ofwel een effect van het ouder worden. 
In figuur 3.1 zijn de deelnameverschillen naar leeftijd afgebeeld, voor en na correctie
voor verschillen in opleidingsniveau. Figuur 3.1a betreft de totale onderwijsdeelname,
figuur 3.1b alleen de deelname aan niet-kwalificerend onderwijs. Om een iets breder
beeld te krijgen is de leeftijd van 35 jaar als ondergrens gehanteerd. Afgebeeld zijn de
zogenoemde odds ratio’s. Deze geven aan in welke zin de onderwijsdeelname van een
leeftijdscategorie afwijkt van het gemiddelde: een odds ratio groter dan 1 wijst op een
meer dan gemiddelde deelname, voor een waarde kleiner dan 1 geldt het tegengestelde.
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Figuur 3.1 Deelname aan onderwijs, bevolking van 35 jaar en ouder,  naar leeftijd, 1995 (odds ratios)
Figuur 3.1a Totaal onderwijs

Figuur 3.1b Niet-kwalificerend onderwijs

Bron: SCP (AVO’95)

Allereerst valt op dat leeftijdsverschillen bij deelname aan niet-kwalificerende
opleidingen (figuur 3.1b) veel geringer zijn dan bij de totale deelname (figuur 3.1a). De
deelname aan niet-kwalificerende opleidingen neemt tot en met de leeftijd van 55-64 jaar
maar heel weinig af. 
Na correctie voor verschillen in opleidingsniveau is het verschil tussen leeftijds-
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categorieën geringer geworden. Gezien de gemaakte assumptie is dit het ‘zuivere’
leeftijdseffect. Bij niet-kwalificerend onderwijs is er zelfs sprake van een stijging van de
55-64-jarigen ten opzichte van de 45-54-jarigen. Dit positieve leeftijdseffect is wellicht
het gevolg van het beschikbaar komen van vrije tijd nadat kinderen zelfstandig zijn gaan
wonen of als gevolg van vervroegde uittreding.

Bij de totale onderwijsdeelname blijven de leeftijdsverschillen vrij groot. Een leeftijd
waarboven de deelname ineens sterk afneemt, is evenwel niet aan te wijzen. Eerder is er
sprake van een geleidelijke afname van de deelname met het ouder worden. Door
ouderen als uniforme groep te beschouwen wordt hieraan geen recht gedaan. 
Dat ouderen minder aan onderwijs deelnemen naarmate de leeftijd hoger is, is dus zowel
een generatie- als een leeftijdskenmerk. Hoe ouder de categorie die men in beschouwing
neemt is, hoe minder de leden daarvan in hun leven op het volgen van onderwijs
georiënteerd zijn geweest (generatiekenmerk). Aan de cijfers over het niet-kwalificerend
onderwijs valt daarnaast te zien dat de onderwijsdeelname pas na het zeventigste
levensjaar beneden het gemiddelde ligt; eerst dan treedt dus een leeftijdseffect op. Dat de
totale onderwijsdeelname, ook na allerlei correctie, in hoge mate door een leeftijdseffect
wordt beïnvloed, kan verklaard worden door de afnemende betekenis van het
diplomagericht onderwijs. Als men de voorgaande gegevens beziet vanuit de motieven
van ouderen voor onderwijsdeelname, kan geconstateerd worden dat die deelname,
althans tot de leeftijd van 70 jaar, helemaal niet zo achterblijft bij het gemiddelde voor de
totale bevolking als wel wordt aangenomen.

3.5 De onderwijsdeelname van werkenden

Ouderen van 55-64 jaar maken deel uit van de (potentiële) beroepsbevolking. De
arbeidsparticipatie van deze leeftijdsgroep is echter laag. Oudere werknemers worden op
de arbeidsmarkt als minder aantrekkelijk gezien en er is een gelegenheidsstructuur voor
uittreding, die de uitstoot van oudere werknemers sociaal aanvaardbaar maakt en de
financiële gevolgen voor de uittredende werknemer verzacht (Timmermans 1993). De
hoge kosten van uittredingsregelingen vormen de keerzijde van massale vervroegde
uittreding. Mede omdat gevreesd wordt dat de kosten op den duur uit de hand zullen
lopen, wordt ernaar gestreefd ouderen langer aan het werk te houden (zie hoofdstuk 4,
Arbeid).
Een van de mogelijkheden daartoe is het vergroten van de productiviteit van oudere
werknemers door scholing. Een complicatie is echter dat de periode waarin de
investering in scholing moet worden terugverdiend, korter is dan bij jongere werk-
nemers. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat deelname aan scholing niet meer de moeite
loont. 

De deelnamecijfers van werkenden van 55 jaar en ouder bevestigen de verwachting dat
zij veel minder aan kwalificerende opleidingen deelnemen dan jongere werkenden (tabel
3.9). In de periode 1979-1991 raakten oudere werknemers in feite steeds verder achter:
terwijl de deelname van jongere werkenden groeide, bleef de deelname van oudere
werkenden stabiel. 
In 1995 lag het waargenomen deelnamepercentage aan kwalificerende opleidingen over
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de hele linie op een hoger peil als gevolg van een wijziging in de vraagstelling naar
deelname aan bedrijfsopleidingen.  Of het verschil in deelname tussen oudere en jongere3

werkenden tussen 1991 en 1995 is afgenomen, valt daardoor niet goed vast te stellen.
Wel valt te constateren dat oudere werkenden ook in 1995 naar verhouding nog steeds
weinig aan bedrijfsopleidingen en andere vormen van kwalificerend onderwijs
deelnemen. Gezien het streven ouderen langer aan het werk te houden, is dit een weinig
hoopgevende bevinding.

Tabel 3.9 Deelname van werkenden aan kwalificerende opleidingen, naar leeftijd, 1979-1995 (in procenten) 
1979 1983 1987 1991 1995

35-44 jaar
kwalificerend onderwijs 10 13 18 18 32
w.v. bedrijfsopleidingen 5 8 9 11 27a

45-54 jaar
kwalificerend onderwijs 5 8 12 14 21
w.v. bedrijfsopleidingen 3 5 8 9 18a

55-64 jaar
kwalificerend onderwijs 4 4 5 4 13
w.v. bedrijfsopleidingen 2 2 3 3 12a

In 1995: deelname in de ‘afgelopen 12 maanden’ ; in 1979-1991 deelname ‘op dit moment’.a

Bron: SCP (AVO’79-'95) 

3.6 Onderwijsdeelname en de veranderende ouderenpopulatie: de toekomst

Omdat onderwijsdeelname samenhangt met een aantal achtergrondkenmerken, zullen
wijzigingen van die kenmerken in de oudere bevolking leiden tot veranderingen in de
onderwijsdeelname. Zo mag men verwachten dat een stijging van het opleidingsniveau
van de ouderen zal leiden tot een groei van de onderwijsdeelname. Naast veranderingen
in onderwijsdeelname als gevolg van de samenstelling van de ouderenpopulatie, kan er
ook sprake zijn van een ‘autonome’ ontwikkeling, bijvoorbeeld als gevolg van een
verruiming van het aanbod of een algemene maatschappelijke trend om vaker onderwijs
te gaan volgen.

Om de toekomstige onderwijsdeelname van ouderen te kunnen schatten, is het
noodzakelijk om te weten of de eerder geconstateerde groei van hun onderwijsdeelname
in de periode 1979-1995 (zie tabel 3.6) vooral het gevolg is van een veranderende
samenstelling van de ouderenpopulatie, of dat er eerder sprake was van een autonome
groei. Tabel 3.10 bevat gegevens die hier licht op werpen. Het betreft de gesimuleerde
deelnamecijfers in de periode 1979-1995. De deelname is op twee manieren gesimuleerd:
onder constanthouding van de bevolkingssamenstelling en onder constanthouding van de
kans op deelname. Op grond van de resultaten van eerdergenoemde multivariateanalyse
(bijlage B1), is de kans op deelname daarbij afhankelijk gesteld van het geslacht, van de
leeftijd en van het opleidingsniveau. De bevolkingssamenstelling wordt naar deze zelfde
kenmerken onderscheiden. 
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Uit de simulaties met een constante bevolkingssamenstelling blijkt een eventuele
autonome groei van de deelname. Hiervoor moeten de cijfers binnen de kolommen van
tabel 3.10 met elkaar worden vergeleken. Uit de simulaties met een constante kans op
deelname is de invloed van de veranderende samenstelling van de bevolking af te leiden.
Hiervoor moeten de deelnamecijfers binnen de regels van tabel 3.10 met elkaar worden
vergeleken. Vetgedrukt op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder zijn de
feitelijke deelnamepercentages vermeld.4

Het blijkt dat bij een constante bevolkingssamenstelling nog altijd sprake is van een groei
van de deelname met 5 à 6 procentpunten (toename binnen de kolommen). Bij een
constante kans op deelname bedraagt de groei daarentegen niet meer dan 1% à 2%
(toename in de regels). Hoewel de stijging van het opleidingsniveau de deelname van de
ouderen heeft bevorderd, is de groei in de periode 1979-1995 dus vooral een autonome
ontwikkeling.

Tabel 3.10 Gesimuleerde deelname aan onderwijs, bevolking van 55 jaar en ouder, 1979, 1987 en 1995 (in
procenten)

1979 1987 1995
gesimuleerde deelname volgens

kansen op deelname 1979 11 11 12
kansen op deelname 1987 14 16 16
kansen op deelname 1995 16 18 18

Bron: SCP (AVO’79, ’87, ’91)

Tussen 1995 en 2015 zal het opleidingsniveau van de ouderen aanzienlijk toenemen
(§ 3.2). Bij gelijkblijvende deelnamekansen zal de onderwijsdeelname alleen daardoor al
verder blijven groeien. In tabel 3.11 wordt een prognose van de onderwijsdeelname
gegeven waarin de invloed van de demografische veranderingen (verdeling naar leeftijd,
geslacht en opleidingsniveau) zichtbaar wordt. 

Tabel 3.11 Verwachte ontwikkeling van de deelname aan onderwijs, bevolking van 55 jaar en ouder, 1995-2015 (in
procenten)

1995 2000 2005 2010 2015
mannen 16 16 17 17 17
vrouwen 20 21 22 23 25
totaal 18 18 20 21 21

Bron: SCP

Als gevolg van de demografische veranderingen, en dan met name de stijging van het
opleidingsniveau, zal het percentage ouderen dat aan een opleiding of cursus deelneemt
de komende twintig jaar naar verwachting met ongeveer 3 procentpunten toenemen. Als
gevolg van de sterkere stijging van het opleidingsniveau is de verwachte deelnamegroei
bij vrouwen (5 procentpunten) groter dan bij mannen (1 procentpunt). Indien
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daarenboven het tempo van de autonome groei (5 à 6 procentpunten in de afgelopen
zestien jaar) aanhoudt, dan zal het deelnameniveau in 2015 ongeveer 10 procentpunten
hoger liggen dan nu.  

3.7 Uitgaven voor onderwijs

In het CBS-onderzoek EBB-ouderen is aan onderwijsdeelnemers gevraagd hoeveel hun
opleiding of cursus hun kost. Gemiddeld geven deelnemers 237 gulden per jaar uit aan
onderwijs. Dit bedrag is opgebouwd uit lesgelden (164 gulden), kosten voor boeken en
materialen (46 gulden) en reiskosten (27 gulden). De spreiding is overigens aanzienlijk:
ongeveer een derde van de deelnemers geeft niets uit, het gaat hier kennelijk om gratis
cursussen, terwijl 15% van de deelnemers meer dan 500 gulden per jaar besteedt. 

Er is een samenhang met het inkomen: hoe hoger het gezinsinkomen, hoe hoger de
uitgaven aan onderwijs. Dat is af te lezen aan de linkerkolom van tabel 3.12, waarin de
gemiddelde onderwijsuitgaven van deelnemers zijn uitgesplitst naar hoogte van het
inkomen en naar het opleidingsniveau. Deelnemers met een laag inkomen kiezen voor
goedkopere vormen van onderwijs of profiteren wellicht van inkomensafhankelijke
lesgeldregelingen. Verder is er een samenhang met het opleidingsniveau. De hoger
opgeleide deelnemer geeft meer uit aan onderwijs uit dan de lager opgeleide deelnemer.
In de rechterkolom van tabel 3.12 zijn de gemiddelde uitgaven gecorrigeerd voor de
samenhang tussen inkomenshoogte en opleidingsniveau. Deze correctie is toegepast,
omdat hoger opgeleide ouderen tevens een hoger inkomen hebben. Uit de gecorrigeerde
bedragen blijkt dat de hoge uitgaven van hoger opgeleiden niet zijn te herleiden tot hun
hogere inkomspeil. Uit de waarden van de maat bèta blijkt dat het opleidingsniveau zelfs
een belangrijker voorspeller is van de uitgaven dan het inkomensniveau. 
De grotere uitgaven van hoger opgeleiden kunnen een gevolg zijn van prijsverschillen.
Hoger opgeleiden hebben wellicht een voorkeur voor opleidingen van een hoger niveau
en die zijn vaak duurder (b.v. Open Universiteit).
Hoewel het beschikbare inkomen natuurlijk grenzen stelt, lijken de interesse en
bereidheid om geld aan onderwijs uit te geven bepalender voor de onderwijsuitgaven dan
het budget zelf.
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Tabel 3.12 Uitgaven voor onderwijs, naar inkomenshoogte en opleidingsniveau, 1995 (alleen deelnemers; uitgaven
in guldens per jaar)

feitelijk gecorrigeerd
totaal gemiddelde 237 237

nettojaarinkomen van het huishouden
< 19.000 gulden 129 176
19.000-27.000 gulden 165 198
27.000-42.000 gulden 239 241
> 42.000 gulden 336 290

(b)èta 0,22 0,11

opleidingsniveau
bo 140 162
lbo/mavo 172 184
havo/vwo/mbo 225 218
hbo/wo 432 399

(b)èta 0,28 0,23

proportie verklaarde variantie 0,09

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking   

3.8 Belemmeringen voor onderwijsdeelname 

Eerder werd geconstateerd dat ouderen minder aan opleidingen en cursussen deelnemen
dan jongere volwassenen. Er wordt wel aangenomen dat de vraag van ouderen naar
onderwijs echter groter is dan uit de deelname blijkt. Nogal wat ouderen zouden afzien
van deelname vanwege allerlei belemmeringen. In het CBS-onderzoek EBB-ouderen is
daarom aan de niet-deelnemers gevraagd of zij wel een opleiding of cursus zouden willen
volgen en, zo ja, waarom zij dat thans dan niet doen. 
Het blijkt dat 5% van de bevolking van 65 jaar en ouder aan een opleiding of cursus zou
willen deelnemen, maar daar niet toe komt (tabel 3.13). Er is dus een onvervulde vraag,
maar niet van een omvang dat het verschil in deelname tussen ouderen en jongeren eruit
valt te verklaren. Bovendien is het aannemelijk dat ook een deel van de jongere
volwassenen onvervulde opleidingswensen heeft, bijvoorbeeld als gevolg van tijdgebrek
(SCP 1996). 
Nadere analyse leert dat onvervulde opleidingswensen het meest worden aangetroffen
onder hoog opgeleide, draagkrachtige ouderen zonder lichamelijke beperkingen. De
deelname is bij deze groepen eveneens het hoogst. Lichamelijke beperkingen of een
gebrek aan financiële middelen zijn kennelijk niet vaak een belemmering voor
onderwijsdeelname: men heeft simpelweg de behoefte niet.
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Tabel 3.13 De vraag van naar opleidingen en cursussen, bevolking van 65 jaar en ouder, 1995 (in procenten)
neemt deel neemt niet deel, neemt niet deel, totaal

 wil wel deelnemen wil niet deelnemen
opleidingsniveau

bo 9 3 88 100
lbo/mavo 14 5 82 100
havo/vwo/mbo 18 7 75 100
hbo/wo 26 8 66 100

nettojaarinkomen van het
huishouden

< 19.000 gulden 12 4 84 100
19.000-27.000 gulden 13 4 83 100
27.000-42.000 gulden 15 7 79 100
> 42.000 gulden 22 9 68 100

lichamelijke beperkingen
niet of licht 15 5 79 100
matig 9 4 87 100
zwaar 5 1 93 100

allen 14 5 81 100

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking 

Aan ouderen met onvervulde opleidingswensen is gevraagd waarom zij er niet toe zijn
gekomen een opleiding te volgen. Mogelijke antwoorden waren de kosten, de aard van
het aanbod (te moeilijk, te makkelijk, oninteressant), het tijdstip, het vervoer, een gebrek
aan aangepaste voorzieningen en overige redenen. Het meest genoemd werden overige
redenen (60%), gevolgd door de kosten (17%) en het tijdstip waarop de cursussen
worden gegeven (9%). Voor ouderen met een laag inkomen vormen de kosten veel vaker
een beletsel dan voor welgestelde ouderen (respectievelijk 44% en 5%). Ouderen met een
laag inkomen hebben niet vaak een onbevredigd verlangen naar een cursus of een
opleiding, maar als daar niettemin sprake van is, dan vormen de kosten veelal het
struikelblok. 
Het is opmerkelijk dat problemen met vervoer of het gemis van aangepaste voorzie-
ningen door ouderen met lichamelijke beperkingen niet of nauwelijks als reden worden
genoemd om van een cursus of opleiding af te zien.
De belangstelling van ouderen die eigenlijk wel een cursus of opleiding zouden willen
volgen, gaat vooral uit naar kunstzinnige opleidingen (schilderen, tekenen, e.d.) en naar
taalcursussen, voornamelijk in vreemde talen.

3.9 Conclusies

Het thema ‘ouderen en onderwijs’ is in dit hoofdstuk vanuit twee gezichtspunten
benaderd: het opleidingsniveau van ouderen en de betrokkenheid van ouderen bij
opleidingen en cursussen. De belangrijkste bevindingen worden hierna samengevat.

Het opleidingsniveau van ouderen is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. De
generaties die hebben geprofiteerd van de naoorlogse groei van de onderwijsdeelname,
treden langzamerhand toe tot de rangen der ouderen. Niettemin zijn ouderen, en met
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name oudere vrouwen, nog steeds laag opgeleid in vergelijking met jongere volwassenen.

De komende twintig jaar zal het opleidingsniveau van de ouderen verder stijgen. Oudere
vrouwen zullen hun achterstand op oudere mannen daarbij voor een deel inlopen. De
opleidingsachterstand van ouderen op jongere volwassenen zal in 2015 naar verwachting
veel geringer zijn dan nu. Het einde van de traditionele opleidingsachterstand van
ouderen lijkt daarmee in zicht. Of dat beeld werkelijkheid wordt, zal mede afhangen van
de moeilijk te voorspellen keuzen van huidige generaties jongeren. Wel is het duidelijk
dat er grenzen zijn aan de groei van de onderwijsdeelname in de jeugdfase. Op den duur
zullen opleidingsverschillen tussen generaties daardoor hoe dan ook afvlakken. 

Een groeiend aantal ouderen volgt een opleiding of cursus. Uitgaande van een ruime
definitie van onderwijs, volgde in 1995 bijna een op de vijf ouderen een opleiding of
cursus. In vergelijking met jongere volwassenen (35-54 jaar) is de deelname van ouderen
laag en dat geldt met name voor de deelname aan kwalificerende opleidingen. De lage
deelname van ouderen is ten dele te herleiden tot hun gemiddeld lage opleidingsniveau.
Wanneer dit laatste wordt verdisconteerd, blijven de leeftijdsverschillen geringer, in het
geval van deelname aan niet-kwalificerende opleidingen zijn ze zelfs afwezig tot en met
de leeftijd van 55-64 jaar. Over het geheel genomen is er eerder sprake van een
geleidelijke afname van de deelname met het stijgen der jaren dan van een abrupte
daling rond de leeftijd van bijvoorbeeld 50, 55 of 60 jaar.
Naast leeftijdsverschillen zijn er verschillen naar geslacht (vrouwen nemen meer deel
dan mannen) en naar opleidingsniveau. Hoe hoger opgeleid, hoe groter de kans op
deelname. Het inkomen speelt geen zelfstandige rol in de verklaring van deelname-
verschillen, terwijl lichamelijke beperkingen slechts een geringe voorspellende kracht
hebben.
De deelname van werkende ouderen aan kwalificerende opleidingen blijft nog steeds
achter. Gezien het streven vervroegde uittreding terug te dringen, is dit niet gunstig,
omdat, zoals in hoofdstuk 4 zal worden uitgelegd, het op peil houden van kennis en
vaardigheden een belangrijk middel kan zijn om vervroegd stoppen met werken te
voorkomen.
De intensiteit van de betrokkenheid van ouderen bij onderwijs is, afgemeten aan de
hoeveelheid tijd en geld die worden geïnvesteerd, niet bijzonder groot. Gemiddeld wordt
er ongeveer vier uur per week besteed aan een cursus of opleiding, terwijl er in 1995 een
kleine 240 gulden per deelnemer voor werd uitgegeven. 
Uit de beschikbare gegevens komt naar voren dat er een groep ouderen is die wel zou
willen deelnemen aan opleiding of cursus, maar daar niet toe komt. De omvang van die
groep is evenwel niet bijzonder groot. De overgrote meerderheid van de ouderen die een
opleiding willen volgen, weet de weg naar het aanbod te vinden. Onvervulde
opleidingswensen worden overigens het meest aangetroffen bij de categorieën ouderen
die reeds door een hoge deelname worden gekenmerkt (b.v. hoog opgeleiden). De
inventarisatie van redenen om van deelname af te zien, geeft geen eenduidig beeld. Er
komt niet een voor ouderen typerend soort belemmeringen uit naar voren. 
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1 Dit in tegenstelling tot andere rapportages op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek, waarin veelal
over de tijdsbesteding van de totale bevolking wordt gerapporteerd, dat wil zeggen inclusief de
niet-deelnemers.

2 Weliswaar kan dan de deelname van een geboortecohort op verschillende leeftijden worden vergeleken,
maar naast de leeftijd en het cohortlidmaatschap wordt daarmee de zogenoemde periode als derde factor
geïntroduceerd. De periode verwijst naar de maatschappelijke omstandigheden die op een bepaald
moment heersen en die van invloed kunnen zijn op het doen en laten van individuen. In verband met
mogelijke periode-effecten zijn ook met gegevens over opeenvolgende tijdstippen de effecten van
leeftijd en cohortlidmaatschap niet te ontwarren. Dit probleem staat in de cohortanalyse bekend als het
zogenoemde identificatieprobleem. Het is niet mogelijk de invloed van de leeftijd (L), het geboortejaar
of cohort (C) en de periode (het moment van waarneming: P) gelijktijdig vast te stellen. Omdat geldt:
L = P - C,  is met twee van de drie genoemde factoren de derde een vast gegeven.  

3 Van 1979 tot en met 1991 werd gevraagd “volgt U momenteel een interne cursus bij het bedrijf of de
instelling waar U werkt?”, in 1995 werd daaraan toegevoegd “of heeft U in de afgelopen twaalf
maanden een dergelijke cursus gevolgd?”

4 Het deelnamepercentage voor 1987 wijkt in tabel 3.10 1 procentpunt af van het totale deelname-
percentage in tabel 3.6. Tabel 3.6 omvat tevens respondenten van wie geen informatie over het
opleidingsniveau beschikbaar is. Hierdoor ontstaat een kleine afwijking.

De groei van de deelname van ouderen aan cursussen en opleidingen sinds het eind van
de jaren zeventig is veel sterker dan op grond van de stijging van het opleidingsniveau
verwacht zou mogen worden. Er is vooral sprake geweest van een autonome trend tot
meer onderwijsdeelname. Dit neemt niet weg dat de toekomstige stijging van het
opleidingsniveau van de ouderen een groeiende vraag naar onderwijs tot gevolg zal
hebben. Indien daarnaast de autonome trend van groeiende deelname aanhoudt, zal de
vraag van ouderen naar onderwijs nog sterker toenemen. Een groei van het percentage
deelnemers met 10 procentpunten tot het jaar 2015 is dan zeker niet onwaarschijnlijk. 

Noten
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4  ARBEID

4.1 Inleiding

De geringe arbeidsdeelname van ouderen wordt in toenemende mate als een belangrijk
maatschappelijk probleem ervaren. In de jaren tachtig overheerste nog de opvatting dat
de ruime mogelijkheden voor ouderen om vervroegd het arbeidsproces te verlaten zowel
uit het oogpunt van het welzijn van ouderen als uit het oogpunt van de arbeids-
marktkansen van jongeren en andere nieuwkomers op de arbeidsmarkt een goede zaak
waren. In de jaren negentig heeft echter de opvatting ingang gevonden dat de omvang-
rijke inactiviteit van ouderen een ‘luxe’ is die we ons niet langer kunnen permitteren.
Overigens beperkt de aandacht zich hierbij vooralsnog tot de ouderen onder de 65-jarige
leeftijd. Hoewel zo nu en dan wordt gepleit voor verhoging van de AOW-gerechtigde
leeftijd en daarmee impliciet voor bevordering van de arbeidsdeelname van 65-plussers,
wordt toch vooral het geringe aantal werkenden in de categorie 55-64 jaar als
problematisch beschouwd. Dit problematische karakter komt met name voort uit twee
overwegingen. 

In de eerste plaats tast een omvangrijke uittreding van ouderen uit het arbeidsproces
langs twee wegen het financieel-economische draagvlak van de verzorgingsstaat aan:
enerzijds leveren ouderen die zijn gestopt met werken een geringere bijdrage aan de
financiering van de collectieve voorzieningen dan werkenden, anderzijds doet een groot
deel van hen een beroep op een sociale uitkering (incl. de semi-collectieve VUT-rege-
lingen). De collectieve-uitgavenquote neemt dan toe, doordat tegelijkertijd de noemer
(het nationaal inkomen) kleiner wordt en de teller (de collectieve uitgaven) groter. 
Dit probleem wordt steeds dringender, doordat het deel van de (potentiële) beroeps-
bevolking dat in de ‘kritieke’ fase (de leeftijd van 50 à 55 jaar) komt, gestaag groeit.
Zelfs indien het aandeel van de 55-plussers dat betaald werk heeft, zich stabiliseert, zal
de druk op de collectieve uitgaven toenemen en het financiële draagvlak verder
versmallen.

Naast het macroprobleem van kostenstijging en draagvlakversmalling, kan de geringe
arbeidsdeelname van ouderen, in de tweede plaats, ook op microniveau problematisch
zijn. Deze zijde van de medaille krijgt doorgaans overigens beduidend minder aandacht.
De afgelopen tien jaar is het zo vanzelfsprekend geworden dat ouderen ruim voor hun
vijfenzestigste jaar de arbeidsmarkt verlaten, dat gemakkelijk de indruk kan postvatten
dat ouderen geen ‘productieve’ bijdrage meer kunnen en willen leveren aan de
samenleving. Ouderen dreigen daardoor in de rol van een louter consumerende groep
terecht te komen. Hoewel niet te ontkennen valt dat veel ouderen na een arbeidzaam
leven uitkijken naar hun ‘welverdiende rust’, zijn er ongetwijfeld ook velen die er de
voorkeur aan geven zo lang zij daartoe fysiek in staat zijn in de betaalde arbeid te blijven
participeren. Als vervroegde uittreding de norm wordt, wordt dit echter steeds
problematischer. Werkgevers investeren niet meer in werknemers van wie zij verwachten
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dat zij nog slechts enkele jaren zullen blijven werken. Werklozen boven de 45 à 50 jaar
hebben vrijwel geen kans meer om nog aan de slag te komen. En op een ruime
arbeidsmarkt met een tekort aan banen staan collega’s en nieuwkomers te dringen om de
arbeidsplaats van ouderen in te nemen zodra deze vrijkomt. Al dan niet openlijke
leeftijdsdiscriminatie is daarvan het resultaat.

In dit hoofdstuk worden allereerst cijfers gepresenteerd over de arbeidsdeelname van
ouderen en de ontwikkeling daarvan (§ 4.2 ). Vervolgens wordt nagegaan wat voor soort
werk ouderen verrichten, onderscheiden naar zowel een aantal formele kenmerken als de
kwaliteit van het werk (§ 4.3). Daarna wordt een aantal sociaaleconomische factoren
besproken die van invloed zijn op het feit dat zo veel ouderen vervroegd het
arbeidsproces verlaten (§ 4.4). In paragraaf 4.5 wordt onderzocht welke mogelijkheden
er zijn om de uitstroom van ouderen te verminderen. Paragraaf 4.6 sluit het hoofdstuk af
met enkele conclusies.

4.2 Arbeidsparticipatie

De arbeidsdeelname van ouderen is in Nederland zeer laag. Van de bevolking tussen de
55 en 64 jaar heeft slechts een kwart (26%) betaald werk (tabel 4.1). Twee op de vijf
mannen en een op de acht vrouwen in deze leeftijdscategorie verrichten nog betaald
werk. Van de 60-64-jarigen heeft zelfs niet meer dan een op de zes mannen en een op de
twintig vrouwen werk. Hierbij worden personen die minder dan twaalf uur per week
werken, overeenkomstig de officiële definitie van de werkzame beroepsbevolking,
overigens niet meegeteld. Inclusief degenen met een klein baantje bedraagt de arbeids-
deelname van 55-64-jarigen 29% (niet in de tabel opgenomen).
De oorzaak van de lage (netto)arbeidsparticipatie is niet gelegen in een hoge onvrij-
willige werkloosheid onder ouderen. Integendeel, de werkloosheid onder 55-64-jarigen is
met 4% van de beroepsbevolking de helft van de gemiddelde werkloosheid.
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Tabel 4.1 Arbeidsdeelname en werkloosheid, naar leeftijdscategorie, 1995 (in procenten)
brutopartici- nettopartici- werkloosheids-
patiegraad patiegraad percentagea b c

mannen en vrouwen
35-54 jaar 73 68 7
55-64 jaar 27 26 4
w.v. 55-59 jaar 41 39 5

      60-64 jaar 12 11 3

mannen
35-54 jaar 92 88 5
55-64 jaar 40 39 4
w.v. 55-59 jaar 60 58 4

60-64 jaar 18 18 2

vrouwen
35-54 jaar 53 47 11
55-64 jaar 14 13 6
w.v. 55-59 jaar 22 20 7

60-64 jaar 5 5 5

Beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking in de betreffende leeftijdscategorie.a

Werkzame beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking in de betreffende leeftijdscategorie.b

Werkloze beroepsbevolking in procenten van de totale beroepsbevolking in de betreffendec

leeftijdscategorie.

Bron: CBS (EBB’95) SCP-bewerking

Tabel 4.2 laat de samenhang zien tussen de arbeidsparticipatie van ouderen en enkele
achtergrondkenmerken. Enerzijds blijkt hieruit dat deze participatie sterk samenhangt
met geslacht, opleidingsniveau en fysieke beperkingen: oudere vrouwen, laag opgeleiden
en degenen met lichamelijke beperkingen hebben relatief het minst vaak werk.
Anderzijds ligt de arbeidsdeelname voor élk van de onderscheiden groepen ver onder die
van vergelijkbare personen in de leeftijdscategorie 35-54 jaar. De lage arbeidsparticipatie
van ouderen wordt dus niet (of hoogstens voor een deel) verklaard door het feit dat
personen met bepaalde ‘ongunstige’ kenmerken in de categorie ouderen zijn
oververtegenwoordigd.
Overigens lijkt onder ouderen de etniciteit niet van invloed te zijn op de arbeidsdeel-
name, terwijl deze bij jongeren wel een belangrijke rol speelt. Vanwege het geringe
aantal waarnemingen is het echter niet duidelijk of ook de arbeidsparticipatie van oudere
Turken en Marokkanen gelijk is aan die van autochtonen.

Doordat de in tabel 4.2 genoemde kenmerken onderling kunnen samenhangen (bv.
geslacht en opleidingsniveau), is niet duidelijk wat het effect is van elk van deze factoren
afzonderlijk. Dit kan worden onderzocht door middel van een zogeheten logistische
regressie, waarbij wordt gecontroleerd voor het effect van andere factoren (zie figuur 4.1
en bijlage B2). 
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Tabel 4.2 Nettoarbeidsparticipatie, naar leeftijdscategorie en enkele achtergrondkenmerken, 1995 (in
procenten van de bevolking per categorie)

55-64 jaar 35-54 jaar totaal 15-64 jaar
totaal 22 59 51a

geslachta

man 34 78 64
vrouw 9 39 38

etniciteitb

autochtoon 22 60 53
Turks/Marokkaans -  33 35c

Surinaams/Antilliaans 23 57 45
overig allochtoon 25 47 41

opleidingsniveau
bo 13 42 29
mavo/lbo 20 54 48
havo/vwo/mbo 22 67 62
hbo/wo 38 74 70

beperkingend

niet beperkt 24 63 54
licht beperkt 23 51 46
matig beperkt 10 35 29
ernstig beperkt 6 11 9

Door gebruik van een andere bron (AVO’95 i.p.v. EBB’95) wijken deze percentages af van die ina

tabel 4.1.
Op basis van nationaliteit of geboorteland van de respondent of van de beide ouders.b

Geen aantal vermeld vanwege een te gering aantal waarnemingen (11).c

Zintuiglijke en andere fysieke beperkingen tezamen.d

Bron: SCP (AVO’95)   

Uit figuur 4.1 blijkt dat ook binnen de groep ouderen de leeftijd het sterkste effect heeft
op de arbeidsparticipatie, direct gevolgd door het geslacht. Een middelbaar opgeleide
55-jarige man heeft nog 79% kans om te werken, een 60-jarige man 41% en een
64-jarige man nog slechts 16%. Een 60-jarige vrouw heeft slechts 11% kans op betaald
werk. Ook laag opgeleiden en personen met fysieke beperkingen hebben een relatief
kleine kans om (nog) te werken: voor een 60-jarige ongeschoolde man is deze kans 21%
en voor een 60-jarige man met ernstige lichamelijke beperkingen slechts 13%. Lichte
fysieke beperkingen verkleinen de kans op werk overigens niet.

Dat de arbeidsparticipatie van ouderen zo laag is, is weliswaar geen recent verschijnsel,
maar evenmin een onveranderlijk gegeven, zo blijkt uit de figuren 4.2 tot en met 4.4
(vanwege de beschikbaarheid van cijfers worden hier andere leeftijdsgrenzen gehanteerd
dan in de tabellen 4.1 en 4.2). 
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Figuur 4.1 Kans op werk van ouderen, 1995

Referentiepersoon: 60-jarige middelbaar opgeleide man zonder lichamelijke beperkingen; de overige categorieën verschillen
steeds alleen in het genoemde aspect van de referentiepersoon.

Bron: SCP (AVO’95)

Bron:Figuur 4.2 Brutoparticipatiegraad, naar leeftijdscategorie, 1899-1993 (in procenten)

CBS (1994) SCP-bewerking
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Tot het begin van de jaren zeventig was de arbeidsparticipatie van ouderen (50-64 jaar)
slechts weinig lager dan die van jongeren (25-49 jaar). Terwijl de participatiegraad van
jongeren vanaf 1970 begon te stijgen, zette bij de ouderen juist een sterke daling in,
waardoor de arbeidsparticipatie van ouderen aan het begin van de jaren negentig nog
slechts de helft van die van jongeren bedroeg. Vergelijking van figuur 4.4 met 4.3 leert
dat de ontwikkeling bij de mannen sterk verschilde van die bij de vrouwen. De
participatie van jongere mannen is op lange termijn opvallend stabiel, terwijl de
participatie van oudere mannen vanaf 1970 sterk is gedaald. Bij vrouwen is daarentegen
de participatie van ouderen in de loop van deze eeuw vrijwel niet veranderd, terwijl de
participatie van jongeren na 1970 explosief is toegenomen. De oorzaak van de daling van
de arbeidsparticipatie van ouderen is dus geheel gelegen bij de mannen.

De laatste tien jaar lijkt de participatiegraad van ouderen zich overigens te stabiliseren.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit figuur 4.5, waarin de recente ontwikkeling wat gedetailleerder
in beeld is gebracht. 

 Figuur 4.3 Brutoparticipatiegraad van mannen, naar leeftijdscategorie, 1899-1993 (in procenten)

Bron: CBS (1994) SCP-bewerking
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Figuur 4.4 Brutoparticipatiegraad van vrouwen, 1899-1993 (in procenten)

Bron: CBS (1994) SCP-bewerking

Figuur 4.5 Brutoparticipatiegraad van 55-64-jarigen, naar geslacht, 1987-1995 (in procenten)

Bron: CBS (1996) SCP-bewerking
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Uit figuur 4.5 blijkt dat de arbeidsparticipatie van oudere mannen zich sinds 1991 heeft
gestabiliseerd. In 1995 was zelfs van een geringe stijging sprake. Vanwege de
onbetrouwbaarheidsmarge van de Enquête beroepsbevolking van het CBS, waarop deze
gegevens zijn gebaseerd, is het nog te vroeg om te concluderen dat de trend in de
participatie van oudere mannen vanaf 1995 weer omhooggaat.  Bij de oudere vrouwen1

was er in 1991 duidelijk sprake van een omslag in de ontwikkeling: de arbeidsparti-
cipatie van vrouwen tussen de 55 en 64 jaar begint langzaam te stijgen: van 11% in 1991
tot 14% in 1995. Gezien de sterke relatie tussen het opleidingsniveau van ouderen en
hun arbeidsparticipatie, zou men voor de toekomst een geleidelijke stijging van de
participatiegraad van ouderen kunnen verwachten. Het gemiddelde opleidingsniveau van
ouderen zal immers stijgen naarmate latere, gemiddeld hoger opgeleide generaties de
leeftijdsgrens van 45 of 50 jaar overschrijden. Men dient echter voorzichtig te zijn met
een dergelijke simpele extrapolatie. De daling van de arbeidsparticipatie van ouderen
heeft zich namelijk op alle opleidingsniveaus voorgedaan (figuur 4.6). Zo bedroeg de
participatiegraad van hoog opgeleide mannen van 45-64 jaar in 1979 93% en in 1995
nog maar 81%. Als deze trend doorzet, zal het positieve effect van een stijgend
opleidingsniveau van ouderen ten dele of geheel teniet worden gedaan door de daling
van de participatiegraad van hoog opgeleide ouderen.

Figuur 4.6 Brutoparticipatiegraad van 45-64-jarige mannen, naar opleidingsniveau, 1979 en 1995 (in procenten van de
bevolking)
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4.3 Kenmerken van het werk van ouderen

De verdeling van oudere werkenden (55-64 jaar) over bedrijfstakken wijkt op enkele
punten af van die van de rest van de werkzame beroepsbevolking (tabel 4.3). Ouderen
zijn verhoudingsgewijs vaker werkzaam in de landbouw en visserij en veel minder vaak
in de bouw en in de vervoerssector. De oververtegenwoordiging in de landbouw wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het grote aandeel boeren dat hun bedrijf zo lang
mogelijk voortzet. Het geringe aantal ouderen in de bouw en vervoerssector lijkt samen
te hangen met de zware werkomstandigheden in deze sectoren, waardoor slechts
weinigen het werk tot na hun vijfenvijftigste jaar volhouden.
Ouderen hebben iets vaker een voltijdbaan en beduidend minder vaak een grote deeltijd-
baan (20-34 uur) dan jongeren. Worden mannen en vrouwen afzonderlijk bezien, dan
blijken ouderen overigens juist iets minder vaak een volledige week te hebben dan
jongeren (mannen 88% vs. 92%, vrouwen 23% vs. 28%; niet in de tabel). Het relatief
grote aandeel voltijders onder ouderen wordt dus veroorzaakt door de
oververtegenwoordiging van mannen (die vaak in voltijd werken) onder oudere
werkenden. Het aantal personen dat op oudere leeftijd korter gaat werken, lijkt op grond
van deze cijfers (nog) erg klein te zijn.
Relatief veel ouderen werken niet in loondienst maar zijn zelfstandige: een op de vijf,
tegenover een op de acht 35-54-jarigen. Van de werkenden in de oudste categorie, de
60-64-jarigen, is zelfs meer dan een derde zelfstandige. Dit duidt erop dat zelfstandigen
doorgaans langer doorwerken dan werknemers in loondienst.  De oorzaak daarvan zou2

kunnen zijn gelegen in het ontbreken van aantrekkelijke regelingen om vervroegd uit te
treden (VUT, WAO) en mogelijk ook in een sterkere betrokkenheid bij het werk.
Oudere werknemers (55-64 jaar) hebben ongeveer even vaak als werknemers van
35-54 jaar een leidinggevende functie, maar wel beduidend vaker dan de jongste
categorie (15-34 jaar). De meeste oudere werkenden werken al erg lang in dezelfde baan:
ruim vier op de vijf langer dan tien jaar en meer dan een kwart zelfs langer dan
dertig jaar.

Na de ‘formele’ aspecten van het werk in tabel 4.3, is in tabel 4.4 een overzicht te vinden
van de score van oudere en jongere werkenden op een groot aantal kwalitatieve aspecten
van het werk. Het betreft hier overigens het subjectieve oordeel van de werkenden zelf,
ontleend aan het Doorlopend leefsituatieonderzoek van het CBS uit 1994 (DLO’94),
zodat bij de interpretatie enige voorzichtigheid op haar plaats is. Het kan niet worden
uitgesloten dat ouderen bepaalde vragen in gelijke omstandigheden anders
beantwoordendan jongeren (b.v. vaker of juist minder vaak ‘sociaal wenselijke’
antwoorden geven).
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Tabel 4.3 Enkele kenmerken van de arbeidssituatie van ouderen ten opzichte van jongeren, 1994/1995  (ina

procenten van de werkzame beroepsbevolking per leeftijdscategorie)
55-64 jaar 35-54 jaar totaal 15-64 jaar

bedrijfstak
landbouw, visserij 9 4 5
industrie, delfstoffen, openbaar nut 21 20 18
bouwnijverheid en -installatie 2 6 7
handel, horeca, reparatie 15 12 16
transport, opslag, communicatie 3 7 7
bank- en verzekeringswezen, zakelijke diensten 12 12 13
overige dienstverlening 37 39 35

beroepsgroep
wetenschappelijke e.a. vakspecialisten 20 29 27
beleidvoerende en hogere leidinggevende functies 11 7 5
administratieve functies 12 20 20
commerciële functies 15 8 10
dienstverlenende functies 12 8 9
agrarische beroepen 13 6 6
ambachts-, industrie-, transportberoepen 17 23 23

arbeidsduurb

1-11 uur 6 5 5
12-19 uur 7 6 5
20-34 uur 15 21 19
�35 uur 72 69 70

dienstverband
werknemer 77 88 89
zelfstandige 21 12 9
overige 2 1 2

leidinggevend 39 37 30

aantal dienstjaren
0-5 jaar 7 25 44
6-10 jaar 10 21 22
11-20 jaar 29 33 21
21-30 jaar 27 18 10
> 30 jaar 28 3 3

Bedrijfstak en beroepsgroep 1994; overige gegevens 1995.a

In procenten van alle betaald werkenden.b

Bron: CBS (DLO’94); SCP (AVO’95) SCP-bewerking
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Tabel 4.4 Kwalitatieve aspecten van het werk van ouderen ten opzichte van jongeren, 1994 (in procenten van de
werkenden op wie het betreffende aspect van toepassing is)

55-64 jaar 35-54 jaar totaal 15-64 jaar
ploegendienst 6 8 9
wel eens ’s avonds of ’s nachts werken 52 63 62
wel eens in het weekeinde werken 57 59 58
lawaaierige omgeving 30 35 35a

vuil werk 35 31 34a

stank in werkomgeving 23 22 24a

gevaarlijk werk 10 16 16a

lichamelijk zwaar werk 23 31 35a

in hoog tempo werken 57 73 74a

zelf bepalen wanneer men verlof opneemt 69 65 66
zelf beslissen hoe men het werk uitvoert 72 67 64
ieder moment het werk kunnen onderbreken (bv. voor een pauze) 66 53 54
temperatuur op werkplek zelf kunnen regelen 50 45 41
ventilatie op werkplek zelf kunnen regelen 57 50 46
onderlinge sfeer op het werk is goed 86 83 84b

eentonig werk 9 10 12a

ontplooiingsmogelijkheden in het werk 77 78 77c

werk sluit aan bij opleiding of ervaring 79 81 75c

de promotiekansen zijn goed 30 28 33c

de beloning is goed 80 73 73c

plezier in het werk 95 93 93
zelfstandig werken 70 64 58
overleg voeren over het werk 75 85 84

De antwoorden ‘ja’ en ‘soms’.a

Indien van toepassing (d.w.z. alleen indien men collega’s heeft).b

De antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘grotendeels mee eens’.c

Bron: CBS (DLO’94) SCP-bewerking

Over het algemeen zijn de verschillen tussen werkenden van 55-64 jaar en die van
35-54 jaar niet groot. Enkele verschillen springen echter in het oog. Ouderen werken
minder vaak ’s avonds of ’s nachts, in een lawaaiige omgeving en in een hoog tempo,
ouderen doen minder vaak lichamelijk zwaar en gevaarlijk werk, ze kunnen vaker een
aantal zaken met betrekking tot het werk zelf regelen (verlof, de uitvoering van het werk,
pauzes, temperatuur en ventilatie) en ze werken vaker zelfstandig. Alleen ten aanzien
van vuil werk scoren ouderen slechter dan jongeren. Dat ouderen minder vaak dan
jongeren overleg voeren over het werk, hangt samen met hun grotere zelfstandigheid en
moet dan ook niet zonder meer worden geïnterpreteerd als een ongunstig kenmerk. Zelfs
ten aanzien van hun promotiekansen zijn werknemers van 55 jaar en ouder niet
pessimistischer dan 35-54-jarigen. Blijkbaar menen veel oudere werknemers dat zij de
top van hun carrièreladder nog niet hebben bereikt.

Dat werkende ouderen over het geheel genomen op uiteenlopende aspecten van de
kwaliteit van de arbeid gunstig scoren, suggereert dat de kwaliteit van de arbeidsplaats
van ouderen geen reden tot zorg geeft. Het lijkt er zelfs op dat de kwaliteit verbetert
naarmate men ouder wordt. Dit zou echter een voorbarige conclusie kunnen zijn. Het is
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immers denkbaar dat juist de werkenden die een kwalitatief minder goede arbeidsplaats
hebben, het arbeidsproces voortijdig verlaten. Vanwege dit selectie-effect zullen de
ouderen die blijven werken, op de kwaliteit van de arbeid dan gemiddeld een hoge score
behalen. 
Om vast te stellen of een slechte kwaliteit van de arbeidsplaats inderdaad de kans
vergroot dat men ophoudt met werken, dient men bij voorkeur over paneldata te
beschikken. Omdat dergelijke panelgegevens, waarin individuele personen gedurende
meerdere jaren worden gevolgd, niet beschikbaar zijn, wordt hier een andere werkwijze
gevolgd. Stel dat de hogere kwaliteit van de arbeidsplaatsen van ouderen het gevolg is
van negatieve selectie: werkenden met een kwalitatief slechte arbeidsplaats verlaten
eerder het arbeidsproces. Bij de positieve samenhang tussen de kwaliteit van de
arbeidsplaats en de leeftijd van de werkende is dan niet de leeftijd de oorzaak en de
kwaliteit het gevolg, maar is juist de kwaliteit van de arbeidsplaats de oorzaak van het
feit dat men op hogere leeftijd nog participeert. Stel nu dat de kwaliteit van de arbeids-
plaats samenhangt met andere factoren, zoals het geslacht, het opleidingsniveau en het
beroep dat men uitoefent. Bij een regressie waarbij men de kwaliteit van de arbeidsplaats
tracht te verklaren uit deze factoren en de leeftijd, zal de leeftijd dan geen zelfstandige
invloed uitoefenen. Neemt de kwaliteit van de arbeidsplaats daarentegen daadwerkelijk
toe met de leeftijd, dan zal de factor ‘leeftijd’ uiteraard wel een zelfstandige invloed
hebben.

Om deze analyse uit te voeren worden de 23 kwalitatieve aspecten die in tabel 4.5 zijn
opgesomd door middel van factoranalyse samengevat tot vijf factoren, die gezamenlijk
44% van de variantie in deze variabelen verklaren (zie bijlage B2). Deze vijf factoren
kunnen kortweg als volgt worden aangeduid (tussen haakjes de variabelen met een
factorscore van 0,4 of meer; niet genoemde variabelen behalen op geen enkele factor een
score van 0,4):
1. arbeidsomstandigheden (lawaai, vuil, stank, gevaarlijk en zwaar werk);
2. arbeidsinhoud (goede sfeer, eentonig werk, ontplooiingsmogelijkheden, werk sluit

aan bij opleiding, promotiekansen, plezier in het werk);
3. autonomie (verlof, uitvoering en onderbreking van het werk zelf kunnen bepalen,

zelfstandig werken);
4. onregelmatige werktijden (ploegendienst, ’s avonds of in het weekeinde werken);
5. regelmogelijkheden (temperatuur of ventilatie zelf kunnen regelen).3

Op elk van deze factoren scoren ouderen beter dan het gemiddelde voor alle werkenden.
Het meest uitgesproken is dit het geval bij de arbeidsomstandigheden, de autonomie en
de onregelmatige werktijden, waarop ouderen ook beduidend beter scoren dan personen
van 35-54 jaar (zie bijlage B2).
Wordt nu door middel van multivariate variantieanalyse (Anova) onderzocht in welke
mate de leeftijd bijdraagt aan deze gunstige scores, dan blijkt dit alleen bij de onregel-
matige werktijden en bij de autonomie in het werk het geval te zijn: bij gelijke overige
kenmerken hebben 55-64-jarigen significant minder vaak onregelmatige werktijden dan
35-54-jarigen en significant vaker een hoge mate van autonomie. De gemiddeld betere
arbeidsomstandigheden van ouderen worden echter niet door de leeftijd bepaald.
Deze analyse levert geen geheel eenduidige conclusie op. Blijkbaar neemt de autonomie
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in het werk inderdaad toe en worden de werktijden regelmatiger naarmate men ouder
wordt, terwijl de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de regelmogelijkheden
niet noemenswaardig verbeteren. Dat personen van 55-64 jaar niettemin gemiddeld
onder betere arbeidsomstandigheden werken dan 35-54-jarigen, suggereert dat slechte
arbeidsomstandigheden de kans vergroten dat men vervroegd stopt met werken. Dit is in
overeenstemming met de eerdere constatering dat ouderen ondervertegenwoordigd zijn
in de bouw en de vervoerssector, waar de arbeidsomstandigheden over het algemeen
relatief slecht zijn (al geldt dit ook voor de landbouw en industrie waar ouderen resp.
oververtegenwoordigd en evenredig vertegenwoordigd zijn). 

4.4 Factoren die het uittreden van ouderen beïnvloeden

Hiervoor is reeds een aantal factoren de revue gepasseerd die van invloed blijken te zijn
op de kans dat ouderen nog actief aan het arbeidsproces deelnemen: een hogere leeftijd
(ook binnen de groep 55-plussers), het vrouwelijke geslacht, een lagere opleiding, fysieke
beperkingen, werken in loondienst (in tegenstelling tot zelfstandig zijn) en slechte
arbeidsomstandigheden vergroten elk de kans dat men na het vijfenvijftigste jaar geen
betaald werk meer verricht.
Deze factoren bieden echter nog weinig inzicht in de afwegingen die ten grondslag
liggen aan de beslissing om te stoppen met werken. Blijkbaar dragen de hiervoor
genoemde factoren ertoe bij dat het voor ofwel de werkgever ofwel de werknemer ofwel
beiden aantrekkelijk is om het dienstverband te beëindigen. De overwegingen die daarbij
een rol spelen kunnen van uiteenlopende aard zijn: medisch, sociaal-cultureel en
economisch (voor een overzicht zie De Kemp 1992: 98). De aandacht wordt hier beperkt
tot een drietal economische factoren waarnaar de laatste jaren in toenemende mate de
aandacht uitgaat:
1. de arbeidsprestaties van ouderen;
2. de loonkosten van ouderen;
3. alternatieve inkomensbronnen voor ouderen.

De eerste twee factoren spelen een belangrijke rol in de afweging die werkgevers maken
of zij oudere werknemers in dienst (willen) houden of voortijdig laten afvloeien.
Naarmate de arbeidsprestaties van ouderen lager zijn en hun loonkosten hoger, is de
prijs/kwaliteitverhouding ongunstiger en zal de balans sneller doorslaan naar het
beëindigen van de arbeidsrelatie. De beschikbaarheid van alternatieve inkomensbronnen
is vooral van invloed op de bereidheid van de oudere werknemer zelf om vervroegd het
arbeidsproces te verlaten. Naarmate men zonder te werken een hoger inkomen kan
ontvangen, zal men er eerder de voorkeur aan geven om te stoppen met werken. Op elk
van deze drie factoren zal in het navolgende worden ingegaan. Daarmee wordt overigens
niet ontkend dat ook andere (al dan niet economische) factoren, zoals de herstructurering
van de arbeidsmarkt, een belangrijke rol kunnen spelen. 

Ad 1. De arbeidsprestaties van ouderen

Bij de arbeidsprestaties van ouderen dient men niet alleen aan de productiviteit per
gewerkt uur te denken, maar ook aan aspecten als de creativiteit, flexibiliteit en sociale
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vaardigheden van oudere werknemers en het nettoaantal uren dat zij (kunnen) werken.
Doorgaans wordt aangenomen dat de arbeidsprestaties van werkenden na een bepaalde
leeftijd afnemen. De meeste aspecten van de arbeidsprestaties van werknemers zijn
echter niet of nauwelijks objectief te meten, zodat het moeilijk is om vast te stellen of de
arbeidsprestaties daadwerkelijk teruglopen en zo ja, vanaf welke leeftijd. 
Dat de fysieke prestaties van ouderen (spierkracht, uithoudingsvermogen, reactie-
vermogen e.d.) afnemen, is niet omstreden en is in veel fysiologisch onderzoek
vastgesteld. Het feit dat ouderen aanzienlijk minder vaak dan jongeren lichamelijk zwaar
werk verrichten, vormt hiervoor een bevestiging (tabel 4.4). Blijkbaar houden velen
lichamelijk zwaar werk niet tot hun pensioen vol. 
Tabel 4.5 laat zien dat ouderen vaker dan jongeren te maken hebben met lichamelijke
beperkingen: een op de zeven 55-64-jarigen ondervindt matige tot ernstige beperkingen,
een op de vijf lichte beperkingen. Toch zijn deze aandelen nog altijd betrekkelijk gering;
het overgrote deel van de ouderen zegt niet of nauwelijks door lichamelijke beperkingen
te worden gehinderd.

Tabel 4.5 Fysieke beperkingen, naar leeftijdscategorie, 1995 (in procenten)
55-64 jaar 35-54 jaar totaal 15-64 jaar

beperkingen
licht 19 16 14
matig 11 5 4
ernstig 3 1 1

Bron: SCP (AVO’95)   

Veel moeilijker vast te stellen zijn de intellectuele prestaties van ouderen. Vaak wordt
erop gewezen dat kennis veroudert en ‘slijtage’ vertoont en dat creativiteit met het
vorderen der jaren afneemt. Daar staat echter tegenover dat ouderen over meer ervaring
beschikken dan jongeren en mogelijk ook over meer sociale vaardigheden. Hiervoor werd
geconstateerd dat ouderen doorgaans al zeer lang bij dezelfde werkgever in dienst zijn
(tabel 4.3). Op grond daarvan mag worden aangenomen dat zij vaak over een grote
hoeveelheid ervaringskennis beschikken die voor het bedrijf van grote - en mogelijk vaak
onderschatte - betekenis kan zijn.
Kennisveroudering kan worden tegengegaan door het volgen van een opleiding of
cursus. Hier dreigt echter een vicieuze cirkel: als de meeste ouderen voortijdig stoppen
met werken, loont het voor hun werkgever niet om te investeren in een opleiding; de tijd
om die investering terug te verdienen is dan immers te kort. Maar als ouderen weinig
scholing volgen, lopen zij des te meer risico om vervroegd het arbeidsproces te verlaten
omdat hun kennis verouderd is.
In paragraaf 3.5 is aangegeven dat oudere werkenden veel minder vaak onderwijs of een
cursus volgen dan jongeren. Slechts een op de acht werkenden van 55-64 jaar heeft in de
afgelopen twaalf maanden aan een kwalificerende opleiding of cursus deelgenomen,
tegenover een op de vijf werkenden van 45-54 jaar en zelfs een op de drie werkenden van
35-44 jaar. Hoewel hier ten dele ook van een cohorteffect sprake kan zijn, lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat de scholingsdeelname beduidend afneemt met de leeftijd.
Dit effect blijft bestaan indien gecontroleerd wordt voor andere achtergrondkenmerken
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die eveneens van invloed zijn op de scholingsdeelname, zoals geslacht, opleidingsniveau
en etniciteit. Zo heeft een werkzame, middelbaar opgeleide, autochtone man tussen de 35
en 54 jaar 33% kans om een interne bedrijfscursus te volgen en een overeenkomstige
man tussen de 55 en 64 jaar slechts 20% kans. Voor laag opgeleide mannen (met een
lbo- of mavo/mulo-diploma) zijn deze kansen respectievelijk 20% en 11% (AVO’95; niet
in de tabel).

Een ander aspect waarop ouderen vaak worden verondersteld slechter te scoren dan
jongeren is de effectieve werktijd. Zo kan een hoog ziekteverzuim van ouderen ertoe
bijdragen dat zij gemiddeld een kleiner deel van de formele arbeidsduur werkzaam zijn
dan jongeren. Uit tabel 4.6 blijkt echter dat oudere werknemers minder vaak ziek zijn
dan jongere. Wel verzuimen zij, als zij ziek zijn, doorgaans iets meer dagen. Het
verzuimpercentage (d.w.z. het deel van het personeel dat op een willekeurige dag
gemiddeld wegens ziekte afwezig is) is als gevolg daarvan voor ouderen iets hoger dan
voor jongeren. Hieruit kan echter niet zonder meer worden geconcludeerd dat het
ziekteverzuim nauwelijks toeneemt met de leeftijd. Het is immers mogelijk dat personen
met een hoog ziekteverzuim een grote kans lopen voortijdig het arbeidsproces te
verlaten. Degenen die ook na hun vijfenvijftigste jaar nog werken, zouden daardoor een
relatief laag verzuim hebben.

Tabel 4.6 Ziekteverzuim, naar leeftijdscategorie, 1994/1995
afgelopen 2 gemiddelde verzuim- (n)

maanden duur van percentage
verzuimd  verzuim (dagen)

(procenten)

a

b

15-34 jaar 24 10 5,7 (1.656)
35-54 jaar 19 13 6,1 (1.826)
55-64 jaar 19 15 6,7 (196)

Gemiddeld aantal verzuimdagen in de afgelopen twee maanden voor die personen die verzuimd hebben.a

Gemiddeld aantal verzuimdagen in procenten van het totale aantal werkdagen in de afgelopen twee maandenb

(gelijkgesteld aan 42 dagen).

Bron: CBS (DLO’94 en DLO’95) SCP-bewerking   

Een indicatie voor de flexibiliteit van oudere werknemers kan worden verkregen uit het
aandeel ouderen met onregelmatige werktijden. In tabel 4.4 werd al geconstateerd dat
ouderen iets minder vaak dan jongeren in ploegendienst, ’s avonds, ’s nachts en in het
weekeinde werken. In tabel 4.7 wordt dit  gedetailleerder weergegeven. Ook van de
oudere werkenden heeft nog bijna twee derde te maken met onregelmatige werktijden.
Dit is weliswaar wat minder dan bij de jongere-leeftijdscategorieën, maar het verschil is
niet zodanig groot dat dit duidt op een aanzienlijk gebrek aan flexibiliteit van oudere
werknemers.
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Tabel 4.7 Onregelmatige werktijden, naar leeftijdscategorie, 1994
onregelmatige ploegendienst wel eens ’s avonds of wel eens in het

werktijden (totaal)  ’s nachts werken weekeinde werkena

15-24 jaar 64 8 51 54
25-34 jaar 75 11 66 59
35-44 jaar 72 10 64 58
45-54 jaar 72 5 62 59
55-64 jaar 65 6 52 57

Aandeel dat in ploegendienst werkt of wel eens ’s avonds, ’s nachts of in het weekeinde werkt.a

Bron: CBS (DLO’94) SCP-bewerking   

Het vorenstaande overziend, zijn er slechts vrij zwakke aanwijzingen voor het achter-
uitgaan van de arbeidsprestaties met het vorderen van de leeftijd. Ouderen ervaren wat
vaker lichamelijke beperkingen, volgen minder vaak scholing en werken minder op
onregelmatige werktijden, maar hun ziekteverzuim wijkt niet noemenswaardig af van dat
van jongere werknemers.
Hier passen echter twee belangrijke kanttekeningen bij. In de eerste plaats is een aantal
belangrijke aspecten van de arbeidsprestatie (zoals de productiviteit per uur en de
creativiteit) niet of moeilijk in onderzoek vast te stellen. De schaarse onderzoeken die
zijn gedaan naar de relatie tussen leeftijd en productiviteit leveren slechts zwakke
aanwijzingen op voor een afnemende productiviteit bij oudere leeftijdsgroepen (voor een
beknopt overzicht zie Gelderblom en De Koning 1992: 30-33). In een Nederlands
onderzoek (Gelderblom en De Koning 1992: 40-70) wordt wel geconcludeerd dat de
productiviteit na het vijftigste jaar vrij sterk afneemt (met ongeveer een derde tussen het
vijfenveertigste en het zestigste jaar). Deze conclusie is echter gebaseerd op gegevens op
bedrijfsniveau (de gemiddelde productiviteit per werknemer en de leeftijdsopbouw van
het personeel), zodat het de vraag is of ze betrouwbaar inzicht verschaft in de
productiviteitsontwikkeling op individueel niveau.
Een tweede kanttekening is dat de relatief goede score van werkenden in de leeftijds-
categorie 55-64 jaar juist het gevolg zou kunnen zijn van de selectie bij de uitstroom uit
het arbeidsproces. Als degenen die minder goed scoren eerder ophouden met werken,
zullen degenen die blijven werken niet of nauwelijks in ongunstige zin afwijken van
jongeren. Dit zou niet betekenen dat de uitstroom van ouderen uit het arbeidsproces hoog
is ondanks de relatief goede prestaties van oudere werknemers, maar dat de prestaties
van de overgebleven oudere werknemers juist goed zijn ten gevolge van de voortijdige
uitstroom van minder goed presterende werknemers. Alleen met behulp van
panelgegevens kan worden vastgesteld in welke richting het causale verband loopt.
Zolang deze gegevens niet beschikbaar zijn, mag uit de relatief gunstige score van
oudere werknemers nog niet worden geconcludeerd dat de prestaties van de ouder
wordende werknemer geen probleem vormen.

Ad 2. De loonkosten van ouderen

Figuur 4.7 toont het profiel van het brutomaandloon van voltijd werknemers naar
leeftijdscategorie. 
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Figuur 4.7 Brutomaandloon van voltijd werknemers, oktober 1994 (exclusief bijzondere beloningen, in guldens)

Bron: CBS (1995: 67)

Uit figuur 4.7 blijkt dat het loon van mannen aanvankelijk sterk stijgt met de leeftijd,
maar zich vanaf ongeveer het vijftigste jaar stabiliseert. Het loonprofiel van vrouwen met
een voltijdbaan verloopt vlakker, maar blijft tot het einde toe stijgen. Dergelijke
dwarsdoorsnedecijfers geven echter geen goed beeld van het verloop van de beloning van
een individuele werknemer over zijn of haar loopbaan, doordat ze het gecombineerde
resultaat zijn van leeftijd-, selectie- en cohorteffecten. Het selectie-effect houdt in dat er
een samenhang kan bestaan tussen de hoogte van het loon en de leeftijd waarop men het
arbeidsproces verlaat. Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat bij
mannen na het vijfenvijftigste jaar het gemiddelde loon weer toeneemt: wellicht blijven
juist degenen met het hoogste loon het langst werken. Het cohorteffect houdt in dat er
tussen de oudste en jongere cohorten verschillen bestaan, bijvoorbeeld in
opleidingsniveau, die een verschil in beloning kunnen verklaren. Doordat de oudste
generatie gemiddeld lager is opgeleid dan jongere generaties, mag men verwachten dat
zij gemiddeld minder zullen verdienen. Het is moeilijk om deze verschillende effecten
van elkaar te onderscheiden. Niettemin staat vast dat oudere werknemers, zeker in
vergelijking tot de jongste-leeftijdscategorieën (onder de 30 jaar), gemiddeld veel
verdienen. Zelfs indien hun prestaties niet lager zijn dan die van jongere werknemers,
zijn zij daardoor voor werkgevers toch relatief duur, hetgeen het voor een werkgever
aantrekkelijk kan maken om een oudere door een jongere werknemer te vervangen.
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Ad 3. Alternatieve inkomensbronnen voor ouderen

Terwijl de twee voorgaande factoren - arbeidsprestatie en beloning - vooral van invloed
zijn op de afweging van werkgevers met betrekking tot het in dienst houden (of nemen)
van ouderen, vormt de mogelijkheid om zonder te werken een inkomen te verkrijgen een
belangrijke overweging voor werkenden om vroegtijdig het arbeidsproces te verlaten. De
sterk gedaalde arbeidsparticipatie van ouderen wordt dan ook vaak in belangrijke mate
toegeschreven aan de beschikbaarheid van genereuze uitkeringen voor ouderen in de
vorm van de WAO en de VUT en van andere regelingen voor vervroegd pensioen. 
Tabel 4.8 geeft de ontwikkeling weer van het aantal 50-64-jarigen dat een sociale-
zekerheidsuitkering ontvangt alsmede de verdeling over verschillende soorten uitkering.
De aan De Kemp (1992) ontleende tijdreeks kan niet exact worden voortgezet, omdat de
Ziektewet, in haar oude vorm, niet meer bestaat.

Tabel 4.8 Sociale-zekerheidsuitkeringen aan personen van 50-64 jaar, 1970-1994 (in procenten)
1970 1975 1980 1985 1990 1994

nabestaanden (AWW) 34 28 21 16 16 15
arbeidsongeschiktheid (AAW/WAO) 39 45 58 52 49 47
werkloosheid (WW/WWV/RWW/IOAW) 3 7 6 14 14 17
vervroegde uittreding (VUT) - - 3 8 13 17
ziekteverzuim (ZW) 15 12 8 5 5 -
bijstand (ABW) 9 9 5 5 4 4

totaal (aantallen x 1.000 365 475 653 849 984 1.033
Bron: De Kemp (1992)

In 1994 ontvingen ruim een miljoen 50-64-jarigen een uitkering, dat is 45% van de
bevolking in die leeftijd. Het belang van de VUT is de laatste jaren, ondanks het feit dat
hier en daar de desbetreffende rechten zijn beperkt, nog toegenomen.
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen komen wat minder voor maar vormen toch nog bijna
de helft van het totaal aantal uitkeringen.
Het aantal uitkeringen neemt minder snel toe dan in het verleden; mede daardoor is het
aandeel uitkeringstrekkers in de bevolking sedert 1990 niet gestegen. In de toekomst zou
ook bij stabilisering van dit aandeel sprake zijn van een sterke groei van het absolute
aantal uitkeringstrekkers. Als gevolg van de toename van de bevolking in deze
leeftijdsklasse zou het aantal uitkeringstrekkers tussen de 50 en 64 jaar met 50%
toenemen; bij een aandeel uitkeringstrekkers van 45% betekent dit een toename met een
half miljoen uitkeringen.
De mate waarin oudere werknemers vervroegd uittreden via de VUT wordt in de eerste
plaats bepaald door de aanwezigheid van een VUT-regeling. Van de werknemers in
loondienst zegt 69% dat er in hun bedrijfstak een VUT-regeling bestaat (AVO’95).
Jongeren zeggen overigens beduidend minder vaak dan ouderen dat er een VUTregeling
is. Waarschijnlijk moet dit worden toegeschreven aan het feit dat vrij veel jongere
werknemers niet op de hoogte zijn van het bestaan van een dergelijke regeling.  Van de4
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werknemers van 35 jaar en ouder zegt 77% dat er een VUT-regeling is. Voor een op de
drie werknemers die in beginsel van een VUT-regeling gebruik kunnen maken, ligt de
leeftijd waarop men vervroegd kan uittreden onder de 60 jaar (meestal 57 of 58 jaar),
voor een op de drie is de VUT-gerechtigde leeftijd precies 60 jaar en voor een op de drie
is de VUT-leeftijd hoger dan 60 jaar (meestal 61 of 62 jaar). Dit betekent dat, indien
iedere werknemer vervroegd zou uittreden zodra dit mogelijk is, op 60-jarige leeftijd
ongeveer de helft van de werknemers zou ophouden of eerder zijn opgehouden met
werken.

Van de ouderen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, schrijft bijna de
helft de arbeidsongeschiktheid geheel of in belangrijke mate toe aan het werk dat men
vroeger heeft gedaan (tabel 4.9). Nog eens een zevende wijt de arbeidsongeschiktheid in
beperkte mate aan het werk. In ruim twee derde van de gevallen denkt men dan aan de
lichamelijke belasting en in een derde van de gevallen aan de geestelijke belasting.
Vergeleken met jongere arbeidsongeschikten (35-54 jaar) zoeken ouderen de oorzaak van
hun arbeidsongeschiktheid vaker in het werk, met name in de lichamelijke belasting.

Tabel 4.9 Oorzaken van arbeidsongeschiktheid, 1995 (in procenten)
55-64 jaar 35-54 jaar totaal 15-64 jaar

ziekte of aandoening gevolg van werk?
geheel of grotendeels 27 19 21
voor een belangrijk deel 20 22 20
in beperkte mate 15 16 15
in het geheel niet 38 43 44

indien geheel of gedeeltelijk gevolg van werk
lichamelijke belasting 71 62 66
geestelijke belasting 33 48 40
veiligheid 10 10 10
relatie met de leidinggevende 6 18 12
arbeidsomstandigheden in het algemeen 37 45 41
andere onderdelen van het werk 9 15 12

Bron: SCP (AVO’95)   

4.5 Mogelijkheden om de uitstroom van ouderen uit het arbeidsproces te beperken

Het ligt voor de hand om aanknopingspunten voor het beperken van de uitstroom van
ouderen uit het arbeidsproces te zoeken bij de hiervoor besproken factoren die van
invloed zijn op de arbeidsparticipatie van ouderen. Er zij daarbij nogmaals op gewezen
dat de aandacht hier beperkt blijft tot economische factoren. 

Arbeidsprestaties

Aan een vermindering van fysieke arbeidsprestaties met het ouder worden, valt waar-
schijnlijk weinig te veranderen. Wel kan worden gezocht naar mogelijkheden om de
fysieke belasting van oudere werknemers te verminderen, bijvoorbeeld door hen op een
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andere functie tewerk te stellen. Ervan uitgaande dat fysieke prestaties weliswaar achter-
uitgaan, maar dat andere capaciteiten, zoals sociale vaardigheden en ervaring, wellicht
verbeteren, is het heel wel denkbaar dat de productiviteit van ouderen op peil blijft of
stijgt, door hen met andere taken te belasten. Zo zouden oudere werknemers meer
betrokken kunnen worden bij de training en begeleiding van nieuwe medewerkers. 
Als aanpassing of verandering van functie niet mogelijk is, zou verkorting van de
werktijd ertoe kunnen bijdragen dat oudere werknemers lichamelijk zwaar werk langer
kunnen volhouden. Eerder werd geconstateerd dat ouderen nog iets vaker dan jongeren
een voltijdbaan hebben van 35 uur of meer per week. Verruiming van de mogelijkheden
om aan het eind van de loopbaan korter te gaan werken, zou een aantrekkelijk alternatief
kunnen zijn voor het volledig uittreden uit het arbeidsproces. Een voorwaarde daarvoor,
willen voldoende werknemers van deze mogelijkheid gebruikmaken, is waarschijnlijk
wel dat de inkomensgevolgen van korter werken (zowel onmiddellijk als voor de
pensioenaanspraken) beperkt zullen zijn.
Het middel bij uitstek om de intellectuele capaciteiten van ouderen op peil te houden, is
scholing. Het probleem is hier hoe de vicieuze cirkel van voortijdig uittreden en daardoor
een relatief gering rendement op scholing, kan worden doorbroken. Zolang werkgevers
met een ruim aanbod van jonge, hoog opgeleide werkzoekenden worden geconfronteerd,
is het onwaarschijnlijk dat hun bereidheid om in de scholing van ouderen te investeren
beduidend zal toenemen. Wellicht is een financiële ondersteuning van de overheid
noodzakelijk om bedrijven over de streep te trekken. Te denken valt aan
scholingssubsidies voor werkgevers, waarvan de hoogte oploopt met de leeftijd van de
werknemer, ter compensatie van de korte terugverdientijd van de scholingsinvestering bij
oudere werknemers.

Beloning

Voorzover de mogelijkheden om de arbeidsprestatie van ouderen te verhogen beperkt
zijn, zou de behoefte van werkgeverskant om oudere werknemers voortijdig te laten
‘afvloeien’ ook kunnen worden verminderd door de loonkosten van ouderen te verlagen.
Er wordt wel gesuggereerd om bij ouderen van wie de productiviteit terugloopt ‘demotie’
toe te passen, dat wil zeggen, een teruggang in functie- en beloningsniveau (als
tegengestelde van promotie). De kwaliteit/prijsverhouding van ouderen zou dan niet
worden verbeterd door de teller (de kwaliteit) te verhogen, maar door de noemer (de
prijs) te verlagen. Het is echter waarschijnlijk dat demotie bij (oudere) werknemers op
grote weerstanden zal stuiten. De belangrijkste reden daarvoor is wellicht dat demotie
een inbreuk betekent op de verwachtingen die men jarenlang heeft gekoesterd ten
aanzien van de toekomstige inkomensontwikkeling. Daar kan overigens tegenin worden
gebracht dat ook werknemers die vervroegd uittreden meestal in inkomen achteruitgaan,
wat een massaal gebruik van VUT-regelingen niet in de weg heeft gestaan.
Demotie in de vorm van een lagere beloning in dezelfde functie zal in veel gevallen
bezwaar oproepen omdat een vermindering van prestaties niet objectief valt vast te
stellen. Een loonsverlaging kan daardoor een willekeurige indruk maken en de
verdenking van leeftijdsdiscriminatie oproepen. Wanneer demotie de vorm aanneemt van
een lagere beloning in een andere functie, lijkt ze echter veel op degradatie, hetgeen
doorgaans wordt geassocieerd met slecht functioneren van de medewerker. Het lijkt dan
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ook niet eenvoudig een vorm voor demotie te vinden die niet op grote sociaal-
psychologische weerstanden stuit. 
Een ander bezwaar tegen demotie is dat ze onder de huidige omstandigheden vaak tot
een vermindering van aanspraken op VUT, pensioen of een sociale-zekerheidsuitkering
leidt. Stopt men, ondanks de demotie, toch voortijdig met werken, dan zal men door-
gaans met een lagere uitkering genoegen moeten nemen. Dit bezwaar kan worden
ondervangen door een loonsverlaging aan het eind van de loopbaan slechts in beperkte
mate te laten doorwerken in de uitkeringsaanspraken (bv. door ‘knipbepalingen’ of de
invoering van een zogeheten middelloonsysteem in het pensioenstelsel). Als gevolg
daarvan zal echter het verschil tussen het loon in geval men (na demotie) doorwerkt en
de uitkering die men ontvangt indien men stopt met werken, kleiner worden en dus ook
de financiële prikkel om te blijven werken. Demotie zou dan indirect vervroegde
uittreding kunnen bevorderen.
Al met al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat voorlopig van demotie geen belangrijke
bijdrage kan worden verwacht aan de verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen.
Wel kan men zich afvragen of het automatisme van een periodieke loonsverhoging in
veel loonschalen na een aantal dienstjaren, nog wel past bij de ontwikkeling in
arbeidsprestatie.

Alternatieve inkomensbronnen

Voor oudere werkenden zelf wordt de bereidheid om (al dan niet op aandrang van de
werkgever) vervroegd te stoppen met werken in belangrijke mate bepaald door de
beschikbaarheid en de hoogte van alternatieve inkomensbronnen. Als men bij het
beëindigen van het werk niet automatisch op een relatief hoge uitkering zou kunnen
terugvallen, zou de animo om vervroegd uit te treden waarschijnlijk aanzienlijk
teruglopen.
Hiervoor bleek dat de WAO en de VUT de twee belangrijkste inkomensbronnen zijn voor
personen tussen de 55 en 64 jaar die het arbeidsproces hebben verlaten. Het aantal
mannen van 55-64 jaar met een VUT- of WAO-uitkering is zelfs nog iets groter dan het
aantal werkende mannen in deze leeftijdscategorie (resp. 44% en 39% van de betreffende
leeftijdsgroep). Deze cijfers suggereren dat indien de VUT- en WAOuitkering niet
zouden bestaan, de arbeidsparticipatie van oudere mannen aanzienlijk hoger zou zijn.
Het is echter niet reëel om te veronderstellen dat alle vutters en WAO’ers zonder het
bestaan van deze uitkeringen zouden zijn blijven werken. Waarschijnlijk zou een
aanzienlijk deel dan een andere uitkering (bv. een werkloosheids- of bijstandsuitkering)
hebben ontvangen. Niettemin is het aannemelijk dat een hogere toetredingsdrempel tot
de VUT en WAO het aantal ouderen dat voor het vijfenzestigste jaar uittreedt beperkt.
Zowel de recente veranderingen in de WAO als de veranderingen die momenteel in veel
VUT-regelingen worden aangebracht, zouden daartoe kunnen bijdragen. Of daarvan een
substantieel effect op de arbeidsparticipatie van ouderen zal uitgaan, staat echter nog te
bezien. 
Bij de wijzigingen in de WAO zijn ouderen grotendeels ontzien. De beperking van de
uitkeringsduur is in sterke mate leeftijdsafhankelijk en raakt alleen personen die voor
hun achtenvijftigste jaar arbeidsongeschikt worden. De herkeuring van huidige
WAO’ers, waarbij een aanzienlijk deel voor een geringer percentage of in het geheel niet
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meer arbeidsongeschikt wordt verklaard, blijft beperkt tot personen onder de 50 jaar.
Bovendien worden de 45-49-jarigen nog op basis van de oude
arbeidsongeschiktheidscriteria herbeoordeeld. Van deze maatregelen valt dan ook
nauwelijks effect te verwachten op het aantal oudere werknemers (boven 55 jaar) dat in
de WAO vloeit of het aantal oudere WAO’ers dat herintreedt in het arbeidsproces. Wel is
op langere termijn een effect te verwachten van een geringere instroom in en hogere
uitstroom uit de WAO van jongeren. Waarschijnlijk zal daardoor een kleiner aantal
personen als WAO’er de leeftijdsgrens van 55 jaar passeren. Als gevolg daarvan zou
overigens de instroom in de WAO van 55-plussers weer kunnen toenemen: er is dan
sprake van uitstel van de WAO-instroom.

De houdbaarheid van de regelingen voor vervroegd uittreden (VUT) staat de laatste jaren
sterk ter discussie. Met de voortschrijdende vergrijzing dreigt een sterke toename van het
aantal werkenden dat van een VUT-regeling gebruikmaakt en daarmee de kosten van de
VUT-regelingen (die grotendeels via een omslagstelsel worden gefinancierd) de
komende tien jaar danig doet stijgen. In diverse bedrijfstakken zijn de laatste jaren in de
CAO-onderhandelingen daarom afspraken gemaakt om de VUT-regeling geleidelijk
en/of op termijn om te zetten in een stelsel voor flexibele pensionering. 
Flexibele pensionering verschilt in twee opzichten van een VUT-regeling. Ten eerste
wordt zij niet via een omslagstelsel, maar door middel van kapitaaldekking gefinancierd:
in feite moet iedere werknemer sparen voor zijn/haar eigen uitkering in geval van
vervroegd uittreden. Ten tweede kan de werknemer tot op zekere hoogte zelf bepalen
wanneer hij/zij uittreedt; naarmate men later ophoudt met werken ontvangt men een
hogere uitkering. Er ontstaat zo, anders dan bij de bestaande VUT-regelingen, een
financiële prikkel om het moment van uittreden naar een later tijdstip op te schuiven.
De vraag is nu hoe gevoelig mensen zijn voor een dergelijke financiële prikkel. Om dit te
onderzoeken is in het AVO’95 aan werkende respondenten de vraag voorgelegd wanneer
zij zouden willen ophouden met werken indien de uitkering zou oplopen met de leeftijd
waarop men uittreedt. Tabel 4.10 geeft hiervan de uitkomsten.  Twee derde van de5

werkenden wil het liefst op 60-jarige leeftijd of eerder ophouden met werken indien men
dan een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon ontvangt (tot aan 65-jarige
leeftijd; daarna ontvangt men de normale AOW-uitkering plus pensioen). Een kwart van
de werkenden geeft de voorkeur aan een moment tussen het zestigste en vijfenzestigste
jaar, zodat zij gedurende enkele jaren een hogere uitkering zouden ontvangen. Vrouwen
willen over het algemeen iets vroeger ophouden met werken dan mannen.
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Tabel 4.10 Leeftijd waarop werkenden wensen op te houden met werken

uittredingsleeftijd totaal mannen vrouwen

uitkering in procenten van
laatstverdiende loon

aandeel dat op een bepaalde leeftijd wil uittreden

< 60 jaar - 9 9 8
60 jaar 70 57 54 64
61 jaar 75 5 5 5
62 jaar 80 10 11 8
63 jaar 85 2 2 1
64 jaar 90 9 9 9
� 65 jaar AOW + volledig pensioen 9 10 6

Bron: SCP (AVO’95)   

Ervan uitgaande dat de leeftijd waarop de huidige werkenden zullen uittreden uitsluitend
wordt bepaald door hun eigen voorkeur, kan met behulp van de gegevens in tabel 4.10
worden berekend welk deel van de huidige werkenden op 60-64-jarige leeftijd nog zou
werken indien de geschetste uittredingsregeling van kracht zou zijn. Van de mannen zou
op 60-64-jarige leeftijd 24% nog werken en van de vrouwen 18%. Gegeven het feit dat
de nettoarbeidsparticipatie van alle mannen van 15-64 jaar momenteel 72% en van alle
vrouwen 44% bedraagt (CBS 1996), zou de gewenste nettoparticipatie van 60-64-jarige
mannen en vrouwen respectievelijk 17% en 8% bedragen. Dit verschilt slechts weinig
van de feitelijke huidige participatiegraden, te weten 18% en 5% (tabel 4.1). Hoewel
beide percentages niet zonder meer vergelijkbaar zijn,  duiden deze berekeningen erop6

dat een gedifferentieerde uitkering bij verschillende uittredingsleeftijden slechts een
gering effect zal hebben op de feitelijke arbeidsparticipatie van ouderen. Blijkbaar moet
ofwel het financiële voordeel van langer doorwerken veel groter zijn dan in het
vorenstaande voorbeeld is verondersteld, ofwel moeten andere belemmeringen voor een
hogere arbeidsparticipatie van ouderen worden weggenomen. Een bescheiden financiële
prikkel alleen lijkt in ieder geval nauwelijks te zullen bijdragen aan een verhoging van
de uittredingsleeftijd van ouderen.

4.6 Conclusies

De regering streeft om zowel financieel-economische als demografische en sociaal-
maatschappelijke redenen naar een hogere arbeidsparticipatie van ouderen. Omdat het
echter een bijna onmogelijke opgave is om niet-participerende ouderen weer aan het
werk te krijgen, geeft het kabinet prioriteit aan het terugdringen van de uitstroom van
oudere werknemers uit het arbeidsproces. Het kabinet is van mening dat de sociale
partners hierbij het voortouw dienen te nemen en dat het overheidsbeleid vooral gericht
moet zijn op het wegnemen van belemmeringen (TK 1994/1995: 12). De regering
bereidt dan ook slechts enkele concrete maatregelen voor om de arbeidsparticipatie van
ouderen te bevorderen. De belangrijkste daarvan is wetgeving om leeftijdsdiscriminatie
bij de werving en selectie van personeel tegen te gaan (TK 1994/1995 en 1996/1997:
50-51). Daarnaast zouden ook maatregelen in de sfeer van de pensioenen, zoals fiscale
stimulering van het middelloonstelsel, de arbeidsparticipatie van ouderen indirect
kunnen bevorderen, doordat de negatieve gevolgen van demotie en deeltijdpensionering
voor de pensioenaanspraken worden beperkt. Concrete maatregelen om de scholing van
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oudere werknemers te bevorderen worden niet overwogen.

De bespreking in paragraaf 4.5 van diverse mogelijkheden tot beperking van de
uitstroom van ouderen, laat zien dat hiervan geen al te grote effecten mogen worden
verwacht. Ook al spreken de verschillende betrokken partijen (werkgevers, vakbonden,
overheid) de intentie uit dat ze zullen trachten de arbeidsparticipatie van ouderen te
bevorderen, in de praktijk hebben de diverse actoren daar vaak weinig of geen belang bij.
Individuele werkgevers investeren liever in jong en relatief goedkoop personeel, dat
voorlopig nog overvloedig beschikbaar is, dan in dure en (althans in de ogen van de
werkgever) minder productieve en flexibele oudere medewerkers. De oudere werknemer
zelf stopt liever voortijdig met werken dan tot aan zijn/haar vijfenzestigste jaar de hoge
werkdruk te moeten trotseren. En hij of zij zet wellicht liever helemaal een punt achter
het werk dan in de naam van ‘demotie’ een aanzienlijke stap terug te doen. De overheid
ten slotte heeft slechts een beperkt financieel belang bij het terugdringen van het aantal
vutters, doordat de VUT-uitkeringen door het bedrijfsleven zelf worden gefinancierd.
Wanneer oudere werknemers in plaats van naar de VUT naar andere uitkeringen, zoals
de WAO en de WW, uitstromen, zouden de collectieve uitgaven zelfs kunnen stijgen.
Voorzover ouderen wel langer blijven werken, kan dit leiden tot een toename van het
aantal jongere werklozen, zodat ook dan de budgettaire baten beperkt blijven.
Opmerkelijk is in dit verband dat een onderzoek naar de financiële baten en lasten van
een aantal alternatieven voor de VUT bij de overheid zelf, uitwees dat er voor de
overheid nauwelijks financieel voordeel valt te behalen. Volledig afschaffen van de VUT
gaat gepaard met hogere gemiddelde salarissen (doordat de salarissen oplopen met de
leeftijd van het personeel), een hoger gemiddeld ziekteverzuim, meer uitstroom naar
werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen en een hogere werkloosheid onder
jongeren. 81% van de directe besparingen op de VUT gaat daardoor weer verloren aan
extra uitgaven (Van Imhoff en Henkens 1995).

Als men daadwerkelijk de arbeidsparticipatie van ouderen aanzienlijk wenst te verhogen,
staat men voor een zware opgave. Men dient dan een omslag te bewerkstelligen in een al
twintig jaar durende, dominante maatschappelijke trend. Dit vereist een
mentaliteitsverandering waardoor het niet langer als vanzelfsprekend wordt beschouwd
dat gezonde mensen van 55 jaar en ouder afscheid (beginnen te) nemen van het
arbeidsproces. Er lijkt nog een lange weg te gaan alvorens het zover is. In ieder geval
moet worden geconstateerd dat er sinds de Rapportage ouderen 1993 nauwelijks
vooruitgang is geboekt. De arbeidsdeelname van oudere mannen is op hetzelfde lage peil
blijven steken. Bij oudere vrouwen is er wel sprake van een licht stijgende trend, maar
hun arbeidsparticipatie bevindt zich op zo’n laag niveau dat dit vooralsnog weinig zoden
aan de dijk zet. Op zijn best mag de komende jaren dan ook een zeer geleidelijke stijging
van de participatiegraad van ouderen worden verwacht. 
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1 De schommelingen in de arbeidsparticipatie vanaf 1991 bevinden zich binnen de steekproefmarge bij
een 95% betrouwbaarheidsinterval.

2 Een alternatieve verklaring zou zijn dat een deel van de werknemers op latere leeftijd zelfstandig wordt,
maar dit lijkt minder aannemelijk. 

3 Deze kenmerken hangen bovendien negatief samen met een goede beloning (factorscore 0,43). De
interpretatie daarvan is nogal problematisch, zodat dit aspect hier verder ongenoemd blijft.

4 Een belangrijke aanwijzing daarvoor is het feit dat ook binnen iedere bedrijfstak (op 1 digit-niveau) een
beduidend kleiner deel van de jongere dan van de oudere werknemers zegt dat er een VUT-regeling
bestaat.

5 Het specifieke verband tussen uittredingsleeftijd en uitkeringspercentage is gebaseerd op een
overeenkomstige vraag in de VUT-enquête van de Organisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek (OSA; zie Henkens en Siegers 1992: 31). De antwoorden zijn echter niet goed
met deze enquête te vergelijken, doordat de OSA-enquête uitsluitend werd gehouden onder
(ex-)werknemers van 58-64 jaar die ofwel van plan waren met de VUT te gaan ofwel al vervroegd
waren uitgetreden.

6 Zo verlaat een aanzienlijk deel van de werkenden het arbeidsproces vóór men van een VUT-regeling
gebruik kan maken. Dit zou derhalve tot een nog lagere arbeidsdeelname van ouderen moeten leiden.
Anderzijds treden sommigen pas op latere leeftijd tot het arbeidsproces toe (zoals herintredende
vrouwen). Het is niet bekend op welke leeftijd zij eventueel van een VUT-regeling gebruik zouden
willen maken. Een deel van de huidige werkenden is niet vervroegd uitgetreden, omdat er voor hen geen
VUT-regeling bestaat. In de enquête is echter verondersteld dat alle werkenden van een VUT-regeling
gebruik kunnen maken.

Noten
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5  INKOMEN EN VERMOGEN

5.1 Inleiding

De financiële situatie van een individu of een huishouden wordt aan de middelenzijde
bepaald door de hoogte van het inkomen en de omvang van het vermogen, en aan de
bestedingenzijde door de omvang van de behoeften en de kosten om de behoeften te
bevredigen. 
In overheidsbeleid is er vooral aandacht voor de middelenzijde; het beleid met betrekking
tot de AOW is daarvan het belangrijkste onderdeel. Beleidsmaatregelen om de financiële
positie van ouderen aan de bestedingenzijde te beïnvloeden, worden zelden genomen.
Dat ligt ook nogal voor de hand, omdat niet de leeftijd op zich van invloed is op de
mogelijke en noodzakelijke bestedingen, maar de situatie waarin een aantal mensen op
oudere leeftijd verkeert. Te denken valt aan de categorie met een inkomen dat dicht bij
het sociaal minimum ligt en aan degenen met lichamelijke beperkingen die in verband
daarmee extra uitgaven hebben, waaronder eigen bijdragen voor het gebruik van
noodzakelijke voorzieningen. Eventuele compenserende maatregelen worden direct op
het totaal van zulke groepen gericht en niet alleen op de ouderen onder hen. Die
maatregelen zijn dan ook veelal onderdeel van ander categoraal beleid dan
ouderenbeleid.
Binnen de categorie ‘ouderen’ is de financiële positie van tehuisbewoners een bijzondere.
Door de heffing van hoge eigen bijdragen voor het verblijf in een tehuis hebben deze
ouderen enerzijds veel minder te besteden dan andere ouderen, maar hoeven ze
anderzijds niets meer uit te geven aan wonen, voeding en verzorging.

De beschrijving van de middelenzijde vraagt vanwege de hiervoor aangeduide verschil-
len om een wat andere insteek dan die van de bestedingenzijde; de aanknopingspunten
voor beleid zijn ook andere. De situatie van tehuisbewoners verschilt sterk van die van
andere ouderen. Mede daarom moet men voor de beschrijvingen te rade gaan bij
verschillende dataverzamelingen, die vaak niet zonder meer op elkaar te betrekken zijn.
Een en ander heeft tot het besluit geleid om middelen, bestedingen en de financiële
positie van tehuisbewoners in aparte hoofdstukken te beschrijven. Daar was ook nog een
andere reden voor: de gegevens die tezamen de vulling vormen van de monitor
‘financiële positie van ouderen’, waarover in de algemene inleiding is gesproken, zijn zo
veel mogelijk in één hoofdstuk bijeen gezet (hoofdstuk 6). In het voorliggende hoofdstuk
komt alleen de middelenzijde aan bod. De inkomenspositie van ouderen en de
ontwikkelingen daarin worden als eerste en op verschillende wijzen besproken (§ 5.2).
Eerst wordt een beeld geschetst van de verwervingskant (hoe komen ouderen aan hun
(bruto-)inkomen?), vervolgens wordt dieper ingegaan op de uitkomst daarvan: het
besteedbare inkomen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan huishoudens
met een laag inkomen. Ten slotte worden enige gegevens gepresenteerd over de bron
waaruit een ontoereikend inkomen kan worden gecompenseerd: de bijzondere bijstand.
Vervolgens wordt de vermogenspositie geschetst (§ 5.3).
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5.2 Het inkomen

In het eerste deel van deze paragraaf over het inkomen wordt een overzicht gegeven van
de bronnen waaruit ouderen hun inkomen putten, in het tweede deel wordt op de hoogte
van het inkomen ingegaan. In elk van die delen wordt een ander inkomensbegrip
gebruikt. 
De cijfers over de hoogte van het inkomen betreffen het nettobesteedbare inkomen van de
huishoudens van ouderen, dit is het inkomen dat overblijft nadat de verschuldigde
belasting en premies (inclusief die voor de ziektekostenverzekering) op de bruto-inkom-
sten in mindering zijn gebracht. Dit inkomensbegrip is in dit verband het meest
relevante, omdat het netto-inkomen de hoeveelheid geld weergeeft waarvan een
huishouden moet zien rond te komen.
Aan het nettobesteedbare inkomen valt echter moeilijk af te lezen uit welke bronnen het
afkomstig is. Voor inzicht in zulke bronnen is het bruto-inkomen een meer geschikte
eenheid van beschrijving. Bovendien kan de ontwikkeling van het gemiddelde bruto-
inkomen van huishoudens van ouderen vergeleken worden met andere bruto-inkomens
waaraan ze bewust wel of niet worden gekoppeld, namelijk de lonen. De hoogte van dat
bruto-inkomen zelf is minder relevant voor een oordeel over de financiële positie van
ouderen.

In tabel 5.1 staat weergegeven hoe het bruto-inkomen van ouderen in de jaren negentig
was samengesteld.  Daarnaast zijn in die tabel twee indices opgenomen. De eerste geeft1

de ontwikkeling van het werkelijke bruto-inkomen weer, de tweede de ontwikkeling van
het bruto-inkomen ten opzichte van het modale loon. Deze laatste index geeft een indruk
van de mate waarin huishoudens van ouderen in de groei of de afname van de welvaart
hebben gedeeld.

Tabel 5.1 Omvang en samenstelling van het gemiddelde bruto-inkomen, huishoudens met een of meer leden van
65 jaar en ouder, 1990-1994

eenheid 1990 1992 1994 % hh 1994
huishoudens x 1.000 1391 1431 1457
inkomensbestanddelen

AOW in % 46 45 45 100
aanvullend pensioen in % 22 23 26 78
overige inkomsten in % 33 32 30 74
totaal inkomen in gld. 42.000 45.920 45.940

indices 1990 = 100
inkomensontwikkeling 100 109 109
relatieve inkomensontwikkeling 100 102  97

Bron: CBS (IPO’90, ’92, ’94) SCP-bewerking

In de laatste kolom van tabel 5.1 staat aangegeven welk percentage huishoudens met
ouderen inkomen uit de betreffende bron heeft. Bijna 80% van die huishoudens heeft een
aanvullend pensioen (of een daarop gelijkende lijfrente), ongeveer driekwart heeft
overige inkomsten.
De categorie ‘overige inkomsten’ is trouwens een bonte verzameling van zeer
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uiteenlopende bronnen van inkomen. Het loon, de winst of de uitkering van een van de
(eventueel jongere) leden van het huishouden behoren ertoe, evenals de inkomsten uit
vermogen. Ook de eventueel ontvangen huursubsidie en de huurwaarde van de eigen
woning worden tot deze overige inkomsten gerekend. De inkomsten uit vermogen
(waaronder de eigen woning) vormen met een aandeel van ongeveer 40% de
belangrijkste post, na het inkomen uit arbeid, winst of sociale uitkeringen van ouderen
zelf of van hun jongere huisgenoten.

De AOW zorgt gemiddeld voor 45% van het inkomen en is daarmee de belangrijkste
bron van inkomsten. Het belang van de aanvullende financiële oudedagsvoorziening
neemt door de jaren heen toe, dat van de overige inkomsten neemt af.
Uit de indices valt op te maken dat het bruto-inkomen van ouderen in de jaren negentig
weliswaar nominaal met 9% is gestegen, maar dat het desondanks enigszins (3%) is
achtergebleven bij de ontwikkeling van het (modale) loon.

Aan de hand van de cijfers in tabel 5.2 wordt bezien in hoeverre bepaalde categorieën
huishoudens met ouderen van het hiervoor geschetste beeld van het gemiddelde
huishouden afwijken.

Tabel 5.2 Samenstelling van het gemiddelde bruto-inkomen, huishoudens met een of meer leden van 65 jaar en
ouder, naar type huishouden, 1990-1994 (in procenten van het totale inkomen)

eenheid    1990 1992 1994 % hh. 1994
alle huishoudens 
inkomenstrekkers x 1.000 1.391 1.431 1.457

AOW in % 46 45 45 100
aanvullend pensioen in % 22 23 26 78
overige inkomsten in % 33 32 30 74
totaal inkomen in gld. 42.000 45.920 45.970

alleenstaande vrouwen x 1.000 595 612 628
AOW in % 59 57 57 100
aanvullend pensioen in % 22 22 24 68
overige inkomsten in % 19 21 19 67
totaal inkomen in gld. 27.940 30.980 30.990

alleenstaande mannen x 1.000 139 155 160
AOW in % 54 51 50 100
aanvullend pensioen in % 30 31 34 72
overige inkomsten in % 16 18 16 64
totaal inkomen in gld. 30.280 35.470 35.100

paren x 1.000 495 511 535
AOW in % 47 46 44 100
aanvullend pensioen in % 28 29 32 83
overige inkomsten in % 25 25 24 79
totaal inkomen in gld. 48.760 53.510 54.780

overige huishoudens x 1.000 162 154 133
AOW in % 25 24 22 100
aanvullend pensioen in % 10 10 12 71
overige inkomsten in % 66 66 66 98
totaal inkomen in gld. 84.440 93.300 93.850

Bron: CBS (IPO’90, ’92, ’94) SCP-bewerking 
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Uit de laatste kolom van tabel 5.2 valt op te maken dat alleenstaanden, en vooral
alleenstaande vrouwen, minder vaak dan gemiddeld over een aanvullend pensioen
beschikken; (echt)paren hebben juist vaker dan gemiddeld zulke inkomsten. In dit
verschil komt een generatie-effect tot uiting. De oudste ouderen namelijk, die vaker
alleenstaand zijn (zie hoofdstuk 2), hebben minder kans gezien om tijdens hun
werkzame leven een aanvullende pensioenvoorziening te creëren dan de wat jongere
ouderen. Men mag op grond hiervan verwachten dat het aandeel ouderen met
pensioeninkomsten in de komende jaren nog zal stijgen.

Ook de overige inkomsten horen bij (echt)paren wat vaker, bij alleenstaanden juist wat
minder vaak tot de bronnen van inkomen. De overige huishoudens hebben vrijwel
allemaal zulke inkomsten en dat ligt ook wel voor de hand, omdat deze huishoudens een
niet-gepensioneerde (meestal een kind) tellen. Uit de gegevens over deze laatstgenoemde
9% van de huishoudens van ouderen blijkt dat deze groep ook op andere punten sterk
afwijkt van het gemiddelde.  Zo doet de hoogte van hun huishoudensinkomen vermoeden2

dat ze in financieel opzicht niet snel in de gevarenzone zullen komen.
Gezien de gesignaleerde verschillen tussen de inkomensbronnen van alleenstaanden en
die van samenwonenden, ligt het voor de hand dat alleenstaanden sterker afhankelijk
zijn van de AOW. Zo'n 220.000 alleenstaanden (van wie ruim twee derde vrouw is) heeft
geen aanvullend pensioen. Voor 110.000 samenwonenden geldt hetzelfde. De
alleenstaande vrouwen vormen tevens de enige categorie bij wie geen verandering is
opgetreden in het belang van de AOW. Anders dan alleenstaande mannen en
(echt)paren, hebben ze in de beschreven jaren kennelijk niet geprofiteerd van de
geleidelijk beter wordende pensioenvoorzieningen. Het inkomen van alleenstaande
ouderen is in 1997 overigens iets hoger geworden (een toename van 1%) door de
introductie van de aanvullende ouderenaftrek.

Zoals aan het begin van deze paragraaf al is opgemerkt, geeft het besteedbare inkomen
van huishoudens een betere indicatie van de welvaartspositie dan het bruto-inkomen,
omdat de verschuldigde belastingen, sociale premies en premies voor de ziektekosten-
verzekering in dat besteedbare inkomen zijn verrekend.3

De ontwikkeling van het gemiddeld besteedbare inkomen van huishoudens, waaronder
de huishoudens waarvan de kostwinner een pensioenuitkering ontvangt, is voor de
periode 1984-1994 beschreven door het CBS (Trimp 1996). Het inkomen is daarbij
gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling en is gestandaardiseerd voor de (zich wijzigende)
samenstelling van huishoudens. Aldus wordt een beeld van de ontwikkelingen in
koopkracht verkregen. Overigens zegt dit beeld niets over de oorzaak en de verandering
in koopkracht.
Uit de CBS-cijfers blijkt dat de koopkracht van het gemiddelde huishouden in de
genoemde periode met 19% is toegenomen, de koopkracht van het gemiddelde
huishouden van ouderen daarentegen met slechts 5%. Dat is minder dan de mate waarin
huishoudens met een werkloze of bijstandontvangende kostwinner erop vooruit zijn
gegaan (13%) en eveneens minder dan de stijging in koopkracht van huishoudens van
arbeidsongeschikten (8%) (Trimp 1996). 
In tabel 5.3 staat het besteedbare inkomen van typen huishoudens (waaronder bewoners
van tehuizen) en leeftijdsgroepen voor het jaar 1994 vermeld.
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Tabel 5.3 Gemiddeld besteedbaar inkomen, naar type huishouden en leeftijdscategorie, 1994
leeftijd hoofd huishouden

eenheid 35-54 jaar 55-64 jaar 65-75 jaar � 75 jaar alle hh 35+ 
particuliere huishoudens, totaal

aantal x 1.000 2.468 859 776 587 4.690
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 54,0 48,4 38,6 32,4 47,8

alleenstaande vrouwen
aantal x 1.000 180 132 240 303 855
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 30,1 27,7 26,2 25,8 27,2

alleenstaande mannen
aantal x 1.000 265 82 73 68 488
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 32,4 31,7 29,4 28,2 31,3

paren 
aantal x 1.000 445 405 379 171 1.400
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 55,5 48,5 43,0 39,5 48,2

overige zelfstandig wonend 
aantal x 1.000 1.578 239 84 45 1.946
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 59,9 65,3 62,0 56,3 60,6

bevolking in instellingen
aantal x 1.000 28 7 18 120 174
gemiddeld inkomen x 1.000 gld. 19,0 20,4 20,0 20,6 20,3

Bron: CBS (IPO’94) SCP-bewerking

Het gemiddeld besteedbare inkomen van ouderen is beduidend lager dan dat van niet-
ouderen. Dit komt vooral doordat ouderen vaker deel uitmaken van kleinere huis-
houdens, die - ook in andere leeftijdsgroepen - een lager inkomen hebben. Zo behoort
van alle huishoudens boven de 35 jaar 20% tot de categorie ‘alleenstaande vrouwen’,
terwijl dit onder de ouderen 40% is. Daarnaast blijkt het inkomen van ouderen binnen de
huishoudenstypen en van alleenstaanden en (echt)paren gemiddeld lager dan dat van de
jongere bevolkingsgroepen te zijn.

Overige huishoudens van ouderen hebben het hoogste besteedbare inkomen, de
verschillen in inkomen tussen de leeftijdsgroepen zijn bij hen niet alleen het grootst maar
naar samenstelling (aantal inkomenstrekkers) ook het meest gevarieerd. De inkomens
van de huishoudens die in een inrichting verblijven zijn veruit het laagst, verschillen
naar leeftijd zijn er binnen die categorie nauwelijks. Overigens zegt het inkomen in deze
gevallen niet zo veel over de welvaartspositie. De kosten van levensonderhoud zijn voor
deze huishoudens hoog, maar behoeven niet (volledig) uit dit inkomen te worden betaald.
Op de financiële positie van tehuisbewoners wordt in hoofdstuk 13 meer in detail
ingegaan. 

Het besteedbare inkomen krijgt meer reliëf als het vergeleken wordt met het voor
verschillende huishoudens geldende sociale minimum en met het modale inkomen. In
deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen een minimumniveau (tot 105% van
het voor het betreffende huishouden geldende sociaal minimum), een niveau hierboven
tot 95% van het modale inkomen, een niveau rond modaal (tussen 95%-105% van
modaal) en drie niveaus afgegrensd door meervouden van het modale inkomen.  De4

positie van de huishoudens van ouderen wordt vervolgens vergeleken met die van
werkenden en niet-werkenden van 18-64 jaar. Er is ten slotte onderscheid gemaakt
tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. In tabel 5.4 zijn huishoudens naar
de genoemde kenmerken ingedeeld. 
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Tabel 5.4 Frequentie van besteedbaar netto-inkomen, naar type huishouden en leeftijdscategorie, 1994 
leeftijd hoofd huishouden eenheid werkenden niet- niet- totaal

werkenden werkenden
18-64 jaar  � 65 jaar

alle huishoudens x 1.000 3.574 1.079 1.297 5.950
Inkomen rond het sociale minimum in % 3 34 14 11
Inkomen boven minimum tot modaal in % 16 31 49 26
Inkomen rond modaal in % 26 19 20 23
Inkomen boven modaal tot 2 x modaal in % 22 9 9 17
Inkomen boven 2 x modaal tot 3 x modaal in % 20 5 6 15
Inkomen boven 3 x modaal in % 12 2 3 8

alleenstaanden x 1.000 741 357 669 1.767
Inkomen rond het sociale minimum in % 4 41 18 17
Inkomen boven minimum tot modaal in % 49 43 60 52
inkomen rond modaal in % 30 10 12 19
Inkomen boven modaal tot 2 x modaal in % 10 4 7 8
Inkomen boven 2 x modaal tot 3 x modaal in % 4 1 3 3
Inkomen boven 3 x modaal in % 2 1 1 1

meerpersoonshuishoudens x 1.000 2.833 722 628 4.183
Inkomen rond het sociale minimum in % 3 31 9 9
Inkomen boven minimum tot modaal in % 8 24 36 15
inkomen rond modaal in % 25 23 28 25
Inkomen boven modaal tot 2 x modaal in % 25 12 11 21
Inkomen boven 2 x modaal tot 3 x modaal in % 24 7 10 19
Inkomen boven 3 x modaal in % 15 3 5 11

Bron: CBS (IPO’94) SCP-bewerking

 

Van de bijna 6 miljoen huishoudens waarvan het jaarinkomen bekend is, behoren er
1,3 miljoen tot de categorie ‘ouderen’. Van alle huishoudens gezamenlijk bevindt zich
37% duidelijk onder modaal (de eerste twee welvaartscategorieën). Hier zijn grote
verschillen tussen werkenden en niet-werkenden waar te nemen. Het percentage met een
relatief bescheiden inkomen is onder werkenden namelijk veel lager (19%) dan onder
niet-werkenden (65%) en ouderen (63%).
Opvallend is dat de ouderen geconcentreerd zijn in de op een na laagste welvaartsgroep,
terwijl de niet-actieven van 18-64 jaar evenredig in de laagste twee categorieën voor-
komen. Het aanvullend pensioen en het overig inkomen naast de AOW geven zichtbaar
wat ruimte. Welvarenden (de bovenste twee welvaartscategorieën) worden onder ouderen
wat vaker aangetroffen dan onder de niet-werkenden van jongere leeftijd, maar in beide
categorieën zijn ze veel minder te vinden dan onder de werkenden, van wie een derde tot
deze categorie blijkt te behoren.
De omvang van het huishouden heeft een duidelijke invloed op de inkomensverdeling.
Van de alleenstaanden treft men 70% aan in de onderste twee welvaartscategorieën aan.
Ofschoon vooral niet-actieven van 18-64 jaar en ouderen een inkomen beneden modaal
blijken te hebben, geldt dat toch ook voor een meerderheid van de werkende
alleenstaanden (53%). Oudere alleenstaanden zijn maar nauwelijks beter af dan alleen-
staande niet-actieven van 18-64 jaar. Meerpersoonshuishoudens van ouderen zijn
geconcentreerd in het gebied boven het sociale minimum tot en met het modale inkomen;
15% van deze huishoudens heeft een inkomen boven tweemaal modaal.
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De kans dat een huishouden met een zeer laag inkomen in kommervolle omstandigheden
geraakt, wordt groter naarmate men langer van een gering inkomen moet rondkomen. In
tabel 5.5 staan enige gegevens over het aantal huishoudens dat drie jaar of langer
afhankelijk is van een laag inkomen. In het betreffende onderzoek wordt van een laag
inkomen gesproken als het besteedbare inkomen in 1993 niet hoger is dan 112% van het
sociale minimum). In de eerste twee kolommen staat het aantal huishoudens binnen de
betreffende categorie dat een laag inkomen heeft. De overige kolommen geven in
procenten weer welk deel van een categorie tot de huishoudens met een laag inkomen
behoort.

Tabel 5.5 Huishoudens  met een laag inkomen , 1993a b

aantal huishoudens met aandeel huishoudens met een laag 
een laag inkomen (x 1.000) inkomen (in %)

in 1993 periode 1990-1993
totaal ouderen totaal ouderen totaal ouderen

alleenstaande man 158 31 21 21 8 13
alleenstaande vrouw 306 193 30 32 17 21
eenoudergezin 118 2 56 . 22 .
paar met kinderen 154 2 10 . 3 .
paar zonder kinderen 153 57 7 9 3 6
overige huishoudens 22 4 8 3 3 1

totaal 913 289 15 18 7 12
Huishoudens die verblijven in een tehuis alsmede huishoudens waarvan het hoofd of de partner studiefinancieringa

ontvangt en huishoudens die niet het gehele jaar inkomen genoten, zijn buiten de berekening gelaten.
Een laag inkomen is een besteedbaar inkomen dat lager is dan 112% van het betreffende sociale minimum.b

Bron: Bos (1996) SCP-bewerking

De 913.000 huishoudens die in 1993 een laag inkomen hadden, vormden samen 15%
van alle huishoudens in Nederland. Huishoudens van ouderen hebben iets vaker een laag
inkomen, namelijk in 18% van de gevallen. 
Sterk oververtegenwoordigd in de groep met lage inkomens zijn de eenoudergezinnen
(56% van alle eenoudergezinnen heeft een laag inkomen). Bij de ouderen zijn het de
alleenstaanden, en dan vooral de alleenstaande vrouwen, die relatief vaak een laag
inkomen hebben (32%).
Het percentage huishoudens dat van 1990 tot en met 1993 met een laag inkomen moest
doen (de laatste twee kolommen in tabel 5.5) is gemiddeld 7%, dus bijna de helft van de
15% die in 1993 een laag inkomen had. Onder ouderen is dat blijfpercentage veel hoger
(12% ten opzichte van 18%). Uit het onderscheid naar huishoudenstype blijkt dat een
voortdurend laag inkomen onder ouderen vooral voorkomt bij alleenstaande vrouwen. In
1990 had als gezegd 32% van deze groep een laag inkomen; 21% had in 1990 en 1993
een laag inkomen. Dit percentage benadert het percentage eenoudergezinnen die op
beide meettijdstippen een laag inkomen hadden. Meerpersoonshuishoudens zien over het
algemeen iets meer kans uit de situatie met een laag inkomen te geraken; de
mogelijkheden worden wel minder naarmate men ouder is.
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Een laag inkomen kan op allerlei manieren worden gecompenseerd. Enkele van die
compensatiemogelijkheden, zoals de bijstandsuitkering, de premiereductie voor de
ziektekostenverzekering en de individuele huursubsidie, zijn in de hiervoor gepresen-
teerde inkomensgegevens verwerkt. In individuele gevallen wordt nog langs andere
wegen bijgestaan.
- De gemeente kan huishoudens ontheffen van de verplichting een aantal gemeente-

lijke belastingen en heffingen te betalen. 
- Huishoudens met bijzondere lasten kunnen een beroep doen op de bijzondere

bijstand. 
Over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen zijn geen huishou-
densgegevens beschikbaar. Van de bijstandsontvangers heeft 30% ontheffing gekregen
van de onroerende-zaakbelasting (Schep en Bommeljé 1994). Hoeveel van deze laatsten
tot de ouderen behoren, is niet bekend.
Inzake de bijzondere bijstand zijn er wel gegevens. In tabel 5.6 is het aantal gebruikers
van periodieke en van incidentele bijzondere bijstand voor twee leeftijdsgroepen vermeld.
Daarnaast is weergegeven waarvoor de bijzondere bijstand is verstrekt.

Tabel 5.6 Bijzondere bijstand, 1985, 1993 en 1994

eenheid < 65 jaar �65 jaar samen
gebruikers bijzondere bijstand
periodieke bijstand

1985 x 1.000 6,2 9,8. 16,0
1993 x 1.000 21,6 24,1 45,7
1994 x 1.000 18,7 9,1 27,9

incidentele bijstand
1985 x 1.000 109,2 20,1 129,3
1993 x 1.000 172,6 58,7 231,5
1994 x 1.000 152,5 37,5 190,0

  
uitgaven bijzondere bijstand

1993 totaal x mln. gld. 171 98 269
directe levensbehoeften x mln. gld. 18 3 20
wonen x mln. gld. 55 22 77
maatschappelijke zorg, huish. hulp x mln. gld. 16 45 61
medische dienstverlening x mln. gld. 25 20 44
uitstroombevordering x mln. gld. 23 0 23
overig x mln. gld. 34 9 43

1994 totaal x mln. gld. 204 43 247
directe levensbehoeften x mln. gld. 22 3 25
 wonen x mln. gld. 61  8 69
maatschappelijke zorg, huish. hulp x mln. gld. 17 16 33

 medische dienstverlening x mln. gld. 26 11 37
uitstroombevordering x mln. gld. 40 0 40
overig x mln. gld. 38 4 42

Bron: CBS (Statistiek van de bijzondere bijstand)
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De verstrekking van bijzondere bijstand is het laatste decennium duidelijk toegenomen;
naar aantal gebruikers gemeten is de periodieke bijzondere bijstand het meest gegroeid.
Ouderen maken intensief gebruik van periodieke bijzondere bijstand. Het gebruik van
incidentele bijstand is meer evenredig met het aandeel van ouderen in de bevolking. De
cijfers voor 1994 weerspiegelen de inwerkingtreding van de Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG). Via deze wet worden voorzieningen verstrekt die vroeger uit de
Bijstandswet werden betaald. Het bedrag dat ten behoeve van ouderen aan bijzondere
bijstand wordt uitgegeven is van 1993 op 1994 met meer dan de helft gedaald. De
belangrijkste posten voor ouderen zijn nog de maatschappelijke, medische en
huishoudelijke dienstverlening. Voor niet-ouderen wordt, naar het uitgavenbedrag
gemeten, vooral bijzondere bijstand verstrekt voor woonvoorzieningen en (sterk
groeiend) bevordering van de uitstroom uit de bijstand. 
 
5.3 Het vermogen

Vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Nu zijn er
veel soorten bezittingen en schulden. Afhankelijk van de vraagstelling moeten de
verschillende vermogensbestanddelen wel of niet in de definitie worden opgenomen.
Wordt gezocht naar de mate waarin het vermogen een bijdrage levert aan de bestedings-
mogelijkheden van een huishouden, dan is het wenselijk het vermogen dat is opgesloten
in duurzame consumptiegoederen (als de auto) en de pensioenrechten niet mee te nemen.
Vermogen dat is vastgelegd in duurzame consumptiegoederen kan namelijk vaak niet
meer gebruikt worden om bestedingen te doen (de liquidatiekosten zijn zeer hoog);
pensioenrechten zijn expliciet bedoeld voor de toekomst, zij verhogen dus niet de
bestedingsruimte nu.
De CBS-vermogensstatistiek gaf tot en met 1990 slechts een gedeeltelijk beeld van de
vermogens in Nederland: alleen de vermogens boven de 200.000 gulden werden
beschreven. Slechts een op de zes huishoudens heeft een vermogen dat meer bedraagt
dan 200.000 gulden; de vermogenspositie van vijf van de zes huishoudens bleef dus
buiten beeld. Vanaf 1990 wordt door gegevensbestanden te combineren, de vermogens-
positie van álle huishoudens in beeld gebracht (Meuwissen 1994).
 
In twee tabellen wordt de vermogenssituatie van huishoudens beschreven. In tabel 5.7
staat voor 1993 het gemiddelde vermogen per type huishouden en leeftijdsgroep
aangegeven en in tabel 5.8 de relatie tussen vermogen en inkomen. In de eerste tabel zijn
alleen de huishoudens opgenomen die per saldo een positief vermogen hebben (= een
positief verschil tussen bezittingen en schulden). Tot dat vermogen zijn hier gerekend:
spaargelden en aandelen (minus leningen), de eigen woning (minus hypotheekleningen)
en ondernemingsvermogen. Roerende zaken als de auto, contant geld en antiek alsmede
pensioenaanspraken en lijfrenten zijn niet in de cijfers opgenomen.
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Tabel 5.7 Positieve vermogens van huishoudens, naar type huishouden en leeftijd hoofd huishouden, 1993
< 35 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal

% huishoudens met pos. vermogen
alle huishoudens  77 84 90 96 97 86
alleenstaande vrouwen  77 81 93 96 97 88
alleenstaande mannen  75 79 88 99 96 80
eenoudergezin  55 78 100 x x 69
huishoudens zonder minderjarige(n)
kinderen  82 85 91 97 99 89
ov. huishoudens met minderjarige(n)
kinderen  80 86 87 100 86

gem. bedrag per huishouden (x 1.000 gld.)
alle huishoudens  68 160 205 193 173 149
alleenstaande vrouwen  24  66 110 120 140  92
alleenstaande mannen  33  86 127 148 127  75
eenoudergezin  41  78  73  x  x  66
huishoudens zonder minderjarige kinderen  89 189 234 237 230 196
huishoudens met minderjarige kinderen 119 176 232 309 303 163

Bron: CBS (Vermogensverdeling 1990 en 1993)

Van alle huishoudens beschikte 86% in 1993 over een positief vermogen; 14% van de
huishoudens bezat per saldo een negatief vermogen; het gemiddelde vermogen van alle
huishoudens bedroeg in dat jaar 125.000 gulden, het gemiddelde positieve vermogen
bijna 150.000 gulden. In 1990 had 83% van de huishoudens een positief vermogen, en
was het gemiddelde vermogen positief 110.000 gulden.
Spaargeld komt in vrijwel elk huishouden met een positief vermogen voor. Een eigen
woning is er in vrijwel de helft van de genoemde huishoudens. Naarmate men ouder is,
neemt de kans dat men vermogensbezitter is toe. Toch heeft al driekwart van de huis-
houdens waarvan het hoofd jonger is dan 35 jaar een positief vermogen. Alleen bij
eenoudergezinnen in deze leeftijdsgroep komt vermogen duidelijk minder voor. Er is
weinig verschil tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. 
Het gemiddelde vermogen differentieert veel meer. De grootste vermogens bevinden zich
(gemiddeld) bij de huishoudens waarvan het hoofd zich aan het eind van zijn of haar
werkzame leven bevindt, of een leeftijdscategorie hoger als er kinderen zijn. Het
verschijnsel dat ouderen lagere vermogens hebben heeft niet als oorzaak dat de
vermogens zijn afgebouwd, maar vloeit voort uit een samenstellingseffect: ouderen zijn
veel vaker alleenstaand, en de vermogens van alleenstaanden zijn gemiddeld veel lager.
De vermogens van alleenstaande ouderen zijn feitelijk zelfs hoger dan die van jongere
alleenstaanden. 

In tabel 5.8 worden de frequentie van het vermogensbezit en het gemiddelde vermo-
gensbedrag voor 1993 weergegeven voor klassen van het besteedbare inkomen en
leeftijdsgroepen. De frequentie wordt relatief weergegeven: 7% van de huishoudens heeft
tegelijkertijd een hoofd dat jonger is dan 35 jaar en inkomen in het onderste kwartiel van
de inkomensverdeling. 
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Tabel 5.8 Vermogenssituatie, naar leeftijdscategorie en inkomenscategorie, 1993
leeftijdscategorie hoofd huishouden

< 35 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar  totaal
aantal huishoudens (x 1.000) 1.765 2.389  840 750 566  6.309
aantal huishoudens (in %) 28 38 13 12 9 100
percentage huishoudens met negatief vermogen   6  6 1 0 0 14
percentage huishoudens met positief vermogen

hiervan in eerste kwartiel (onderste)  7  3 2 3 4 20
hiervan in tweede kwartiel  6  6 3 4 3 21
hiervan in derde kwartiel  6 10 3 3 1 22
hiervan in vierde kwartiel (bovenste)  4 13 4 2 1 23

 
gemiddeld positief vermogen (x 1.000 gld.)

in eerste kwartiel (onderste)  37  141  98  72  36  67
in tweede kwartiel  43  67 106 101 127 80
in derde kwartiel  75 106 166 242 316 131
in vierde kwartiel (bovenste) 153 249 166 558 824 301

Bron: CBS (Vermogensverdeling 1993) 

Negatieve vermogens komen - zo was uit tabel 5.7 reeds te berekenen - voor bij 14% van
de huishoudens, vooral bij de wat jongere huishoudens die nog in de opbouwfase
verkeren. Huishoudens van ouderen bezitten vrijwel alle een vermogen. Uit het onderste
deel van de tabel blijkt dat de meeste onder hen een klein vermogen bezitten, maar als ze
een groter vermogen hebben is het gemiddeld flink groter. Het gemiddelde vermogen
correleert sterk met de inkomenspositie. Huishoudens in de lagere-inkomensgroepen
hebben kleine vermogens, huishoudens in de hoogste-inkomensgroepen hebben
vermogens die twee- tot tienmaal zo groot zijn. Hoe ouder het hoofd van het huishouden,
des te groter is het verschil in vermogen tussen huishoudens in de onderste- en die in de
bovenste-inkomensgroep.
De mate waarin de vermogenspositie de bestedingsruimte van het inkomen vergroot, is
niet goed kwantitatief weer te geven. Geconcludeerd kan wel worden dat de vermogens-
verschillen de bestedingsverschillen versterken. Dit geldt met name voor de huishoudens
van ouderen. 
Dat wil zeggen dat ouderen met de wat hogere inkomens vaak ook nog over een
substantieel vermogen beschikken en dat degenen met de laagste inkomens hooguit een
bescheiden spaargeld bezitten.

5.4 Conclusies

Bijna 80% van de tegenwoordige huishoudens met ouderen heeft inkomsten uit een
aanvullend pensioen, 75% heeft tevens inkomsten uit een andere bron, meestal
inkomsten uit arbeid, winst of sociale uitkeringen die door jongere huisgenoten worden
ingebracht of inkomsten uit vermogen. De AOW blijft, met een aandeel van 45%, de
belangrijkste bron van inkomsten voor ouderen; bij alleenstaanden is dat aandeel groter
(57% bij alleenstaande vrouwen).
Het bruto-inkomen van ouderen is in de jaren negentig enigszins achtergebleven bij de
ontwikkeling van het modale loon; ouderen hebben dus naar verhouding minder in de
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welvaartsgroei gedeeld.

Het nettobesteedbare huishoudensinkomen van ouderen is gemiddeld lager dan dat van
jongere huishoudens. Voor een belangrijk deel is dit verschijnsel het gevolg van het feit
dat de oudere bevolking relatief veel kleine huishoudens telt. Een vergelijking van de
jongere en oudere bevolking binnen huishoudenstypen leert echter dat ouderen telkens
een lager nettobesteedbaar huishoudensinkomen hebben; de inkomens van alleenstaande
vrouwen zijn onder de zelfstandig wonenden het laagst. Bewoners van tehuizen hebben
vrijwel allemaal een zeer laag inkomen.
Als men zich realiseert dat de tehuisbewoners voor 70% uit alleenstaande vrouwen
bestaan (zie hoofdstuk 2), dan springt deze categorie vrouwen er, wat het besteedbare
inkomen betreft, nog sterker negatief uit. 
Ongeveer twee derde van de ouderen heeft een inkomen dat beneden het niveau van het
modale inkomen ligt, bij alleenstaanden bedraagt dit aandeel 84%. 
In totaal moeten zo’n 180.000 huishoudens van ouderen, die tezamen een kwart miljoen
personen tellen, leven van een inkomen dat rond het minimumniveau ligt. De helft van
deze personen is alleenstaand, 40% alleenstaande vrouw. Gezien deze aantallen ouderen
met een inkomen op of vlak boven het minimum, is het gebruik dat ouderen maken van
de bijzondere bijstand betrekkelijk laag te noemen. In 1994 maakten tegen de 45.000
ouderen van die bijstand gebruik.

Meer dan 90% van de ouderen beschikt over vermogen. Opmerkelijk genoeg is het
percentage vermogensbezitters onder alleenstaande mannen noch vrouwen lager. Ook de
omvang van de vermogens verschilt gemiddeld genomen niet naar type huishouden, als
men de omvang tenminste corrigeert voor het aantal personen in die huishoudens.
Dat gemiddelde beeld verhult echter dat er enerzijds sprake is van een groep zeer
vermogende ouderen en anderzijds een grote groep met een bescheiden spaargeld. Als
namelijk per klasse van inkomen gekeken wordt naar de omvang van vermogens, dan
blijkt dat deze in het onderste kwartiel van de inkomensverdeling (waarin zoals gezegd
veel alleenstaande vrouwen voorkomen) betrekkelijk gering is. Zo bedraagt het
gemiddelde vermogen van 75-plussers in dit onderste kwartiel 37.000 gulden.

Het totale beeld verschilt niet zo veel van het in de Rapportage ouderen 1993 geschetste
beeld van vijf jaar geleden (Timmermans 1993: 21). Er is een kleine groep zeer rijke
ouderen, maar de meerderheid heeft een inkomen dat beneden het modale inkomen ligt.
Eenzelfde aantal als vijf jaar geleden moet het doen met een inkomen dat op of vlak
boven het sociale minimum ligt. Wat dit voor hun bestedingsmogelijkheden betekent,
komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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1 De gegevens over de jaren 1990-1994 hebben betrekking op inkomsten van huishoudens die een of
meer AOW-ontvangers tellen. De gegevens over de jaren vóór 1990 betreffen alleen de inkomsten van
ouderen en niet die van hun jongere huisgenoten. Vroegere gegevens zijn derhalve niet vergelijkbaar
met de gegevens uit de jaren negentig. De hier gehanteerde eenheid is het huishouden dat AOW
ontvangt, een en ander volgens de standaarddefinitie van het CBS.

2 De cijfers maken ook duidelijk dat deze groep voor vertekeningen in het gemiddelde zorgt. Zo blijkt
binnen categorieën bezien, geen sprake te zijn van een afname van het belang van de overige inkomsten.
Dat dit wel het geval is voor de oudere bevolking als geheel, komt doordat de categorie met zeer hoge
overige inkomsten, de overige huishoudens, sterk in omvang is afgenomen. Hun inbreng in het
gemiddelde is daardoor afgenomen en dus geeft dat gemiddelde een daling te zien.

3 Een gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is op zich een nog betere maatstaf, omdat hierin rekening
is gehouden met het aantal leden in het huishouden dat van het inkomen moet leven. Omdat in de
beschrijving expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen alleenstaanden, paren en overige huishoudens
voldoet het besteedbare inkomen in dit geval echter vrijwel net zo goed. Zoals uit hoofdstuk 2 bleek,
bestaan de huishoudens van ouderen voor 90% uit (echt)paren of alleenstaanden.

4 Het sociale minimum verschilt per type huishouden, maar het ‘modale loon’is voor elk type huishouden
gelijk.

Noten



80



81

6  FINANCIËLE POSITIE

6.1 Inleiding

De inkomenspositie van ouderen wijkt weinig af van die van een gemiddeld huishouden
in Nederland. Wanneer rekening wordt gehouden met de omvang en samenstelling van
het huishouden, dan heeft een 65-plus huishouden gemiddeld 10% minder te besteden
dan een jonger huishouden. Een belangrijk probleem is echter dat ouderen, wanneer ze
eenmaal weinig te besteden hebben, doorgaans weinig mogelijkheden hebben dat aan de
inkomenskant te compenseren. Bepaalde groepen ouderen, met name oudere alleen-
staande vrouwen, vormen daarom een belangrijke risicogroep voor armoede. Ouderen die
vrijwel geheel van een AOW-uitkering afhankelijk zijn, ondervinden vaak voortdurend
de krapte van hun beperkte bestedingsmogelijkheden en de stijgende lasten van vaste,
onontkoombare uitgaven. De belangrijkste pijler van armoedebestrijding van het huidige
kabinet, de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie, gaat aan ouderen geheel
voorbij. Zij zijn afhankelijk van aanvullende instrumenten, zoals fiscale compensaties
(ouderenaftrek) en regelingen die de vaste lasten drukken (bijzondere bijstand,
individuele huursubsidie). Het zijn vooral de vaste, moeilijk te vermijden uitgaven die in
dit hoofdstuk aandacht krijgen. Op de woonlasten wordt in hoofdstuk 7 uitgebreider
ingegaan.

In hoofdstuk 5 is een beeld geschetst van de ontwikkelingen in het inkomen en het
vermogen waarover categorieën ouderen beschikken. Gegevens over het inkomen en
vermogen alleen geven echter slechts een beperkt inzicht in de financiële positie van een
huishouden. De financiële positie wordt ook bepaald door de uitgaven die met het
inkomen kunnen worden gedaan. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de financiële
positie van zelfstandig wonende ouderen. In paragraaf 6.2 komen daartoe algemene be-
stedingspatronen en ontwikkelingen daarin aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3
nagegaan in welke mate huishoudens kunnen rondkomen van het inkomen dat zij
ontvangen. Daarna wordt in twee paragrafen aandacht geschonken aan twee bijzondere
uitgavenrubrieken: eigen bijdragen (§ 6.4) en gemeentelijke heffingen (§ 6.5). Aan de
eigen bijdragen wordt deze bijzondere aandacht gegeven omdat de overheid hier direct
verantwoordelijkheid voor draagt; de problematiek van lokale heffingen is bestudeerd
omdat deze tot de vaste lasten behorende uitgaven de laatste jaren sterk zijn gestegen.

Tenzij anders vermeld, wordt in dit hoofdstuk onder ‘inkomen’ verstaan het netto-
besteedbaar inkomen van het huishouden. Dat inkomen omvat dus alle bronnen van
inkomen, ook die uit de eigen woning, eventuele huursubsidie of fiscaal belaste bijstands-
uitkering.

6.2 Bestedingspatronen

In tabel 6.1 wordt het bestedingspatroon van huishoudens voor 1993/’94 onderscheiden
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naar leeftijd van het hoofd van het huishouden.  De premie voor de ziekte-1

kostenverzekering is op het inkomen in mindering gebracht en is derhalve niet tot de
bestedingen gerekend.  Tot de woondiensten worden gerekend de huur (voor huur-2

woningen) of huurwaarde (voor koopwoningen), het onderhoud van de woning en de
tuin en de zakelijke lasten (waaronder verzekeringen en belastingen).  De individuele3

huursubsidie en vergelijkbare overdrachten (studiefinanciering) maken deel uit van het
besteedbaar inkomen.

Tabel 6.1 Bestedingspatronen van huishoudens, naar leeftijd hoofd huishouden, 1993/’94
35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal

budgetaandelen (in %)
voeding en drank 19,2 17,8 17,5 17,0 18,5
woningdiensten 25,6 30,3 33,2 36,1 28,8
verwarming en verlichting 4,4 5,0 5,8 7,4 5,0
woninginrichting 6,1 6,3 6,3 5,5 6,2
kleding en schoeisel 7,3 6,3 5,7 5,1 6,7
verzorging 5,6 5,3 6,3 7,8 5,8
ontwikkeling 4,2 3,1 2,4 1,8 3,5
sport, spel, vakantie 6,7 5,9 4,6 4,0 5,9
ontspanning 5,9 4,8 4,7 4,1 5,3
verkeer en vervoer 12,3 12,1 10,0 7,2 11,4
overige bestedingen 2,6 2,8 3,4 4,0 2,9
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

totale consumptie 52.150 44.140 33.810 26.990 45.040
besparingen (in %) 16,0 9,6 6,0 6,8 13,2
besteedbaar inkomen 62.110 48.840 35.970 28.970 51.860
aantal huishoudens 1.536 500 608 203 2.847
aantal personen per
huishouden 2,9 1,7 1,5 1,3 2,3

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking

Uit tabel 6.1 blijkt dat huishoudens naarmate het hoofd van dat huishouden ouder is,
relatief meer uitgeven aan het wonen en relatief minder aan activiteiten buitenshuis,
zoals ontwikkeling, ontspanning en deelname aan het verkeer. Minder uitgeven betekent
overigens niet altijd dat er ook minder wordt geconsumeerd. Voor ouderen zijn de
prijzen van een aantal voorzieningen lager doordat zij gebruik kunnen maken van
speciale kortingsregelingen (seniorenkaart voor de trein of de Pas-65+ voor culturele
voorzieningen en het overige openbaar vervoer).
Voorts blijkt dat de uitgaven voor kleding en schoeisel relatief afnemen met de leeftijd en
de uitgaven voor verzorging juist toenemen. Tot deze uitgaven voor verzorging behoren
onder meer die voor lichamelijke verzorging (lichaamshygiëne, cosmetica en haar-
verzorging), huishoudelijke diensten (kinderopvang, gezinsverzorging) en eigen
betalingen voor de zorgverlening (eigen risico’s of eigen bijdragen, doch geen premies
ziektekostenverzekering).

In tabel 6.2 staat de ontwikkeling van de bestedingen in de tijd weergegeven. Om de
verschillen in gebruik (volume en kwaliteit) in beeld te brengen, moeten de uitgaven
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worden gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. Dit is slechts op beperkte schaal
mogelijk. De cijfers hebben per jaar steeds betrekking op steekproeven van verschillende
huishoudens, zodat de uitkomsten gelden voor de groep als zodanig en niet voor
individuele huishoudens.  4

Tabel 6.2 Bestedingspatronen van huishoudens, naar leeftijd hoofd huishouden, 1980/’81-1993/’94
35-64-jarigen 65-plussers

1980- 1990 1993- 1980- 1990 1993-
1981 1994 1981 1994

budgetaandelen (in %)
voeding en drank 24,1 21,1 18,9 23,8 21,4 17,4
woningdiensten 19,3 24,5 26,8 25,1 30,1 34,0
verwarming en
verlichting 7,3 4,7 4,5 9,5 6,9 6,2
woninginrichting 7,4 6,6 6,1 6,6 5,6 6,1
kleding en schoeisel 9,3 7,6 7,1 8,0 6,5 5,5
verzorging 4,8 5,6 5,5 5,9 6,4 6,6
ontwikkeling 3,2 3,7 3,9 2,3 2,6 2,3
sport, spel, vakantie 6,2 6,5 6,5 5,5 4,4 4,4
ontspanning 5,8 5,8 5,6 4,4 4,3 4,6
verkeer en vervoer 11,2 12,2 12,3 8,2 10,3 9,3
overige bestedingen 1,4 1,7 2,6 0,8 1,5 3,5
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

totale consumptie 33.360 42.380 50.180 20.900 26.060 32.100
besparingen (in %) 9,3 14,3 14,7 16,4 9,0 6,2
besteedbaar inkomen 36.790 49.440 58.840 25.010 28.630 34.210
aantal huishoudens 1.981 1.391 2.038 858 532 811
aantal personen per
huishouden 2,7 2,6 2,6 1,5 1,5 1,5

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking   

Tabel 6.2 laat duidelijk de snel toegenomen uitgaven voor de woning zien. Het budget-
aandeel van de woninguitgaven is vooral vanaf het einde van de jaren tachtig gestegen
en heeft zich in alle leeftijdsgroepen in nagenoeg gelijke mate voorgedaan. Deze sterke
stijging van de woonlasten kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de forse
verhogingen van huur- en koopprijzen en de eveneens forse verhogingen van lokale
heffingen, zoals de onroerende-zaakbelasting en de verschillende afvalheffingen
(Groenen et al. 1993: 88). Naast een prijseffect is er echter ook een volumeeffect op de
stijging van de woonlasten: de kwaliteit van het wonen is eveneens substantieel toe-
genomen. Uit een analyse van het Woningbehoeftenonderzoek blijkt dat de gemiddelde
kwaliteit van woningen - afgemeten aan het puntensysteem in de Huurprijzenwet - in de
periode 1981-1993 met gemiddeld 8% is toegenomen: 4% bij alleenstaanden, 7% bij
gezinnen met kinderen en 12% bij gezinnen zonder kinderen. 
Tegenover een opmerkelijke stijging van het aandeel van de woonuitgaven staat een
substantiële daling van het aandeel van de uitgaven voor energie (verwarming en
verlichting). Deze daling, die niet aan leeftijd is gebonden, heeft geheel plaatsgevonden
in de jaren tachtig en heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is er sprake van een sterk
afgenomen verbruik van aardgas wegens energiebesparingsprogramma’s: meer woning-
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isolatie en zuiniger omgaan met energie. In de tweede plaats is de reële prijs van
elektrische energie in de jaren tachtig gedaald (Groenen et al. 1993: 154). Vanaf 1990 is
het aandeel van de energie-uitgaven weer iets groter geworden doordat de bezuini-
gingsmogelijkheden grotendeels zijn benut en de prijs van energie is gestegen. Ook aan
voeding en drank, kleding en schoeisel en energie wordt relatief minder uitgegeven dan
vijftien jaar geleden. Deze daling is eveneens niet aan leeftijd gebonden en kan bijna
helemaal worden toegeschreven aan een daling van de relatieve prijzen. Terwijl de
prijzen de afgelopen vijftien jaar gemiddeld met bijna 40% zijn gestegen, zijn die voor
voeding en drank met ongeveer 25% gestegen en die voor kleding en schoeisel met
ongeveer 5%. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, is er sprake van een lichte
daling in het gebruiksvolume van voedingsmiddelen en een nagenoeg ongewijzigd
gebruiksvolume van kleding en schoeisel. 
Ten slotte blijkt uit tabel 6.2 dat de bestedingen van ouderen mede door een achterblij-
vende inkomensontwikkeling steeds meer onder druk zijn komen te staan. Het inkomen
van een huishouden van 35-64 jaar is in de hier besproken periode en het hier gebruikte
gegevensbestand gemiddeld sterker gestegen dan het inkomen van een 65-plus
huishouden. Jongere huishoudens kregen dus in verhouding meer te besteden en dit heeft
bij hen geleid tot extra besparingen. De 65-plussers konden met het inkomen hun
bestedingen niet op peil houden, hetgeen tot uitdrukking komt in een afname van de
besparingen.5

In tabel 6.3 is de ontwikkeling geschetst van de bestedingspatronen van enkele
bijzondere categorieën van ouderen, namelijk alleenstaanden en ouderen met een laag
inkomen (tot 150% van het relevante sociale minimum).

Tabel 6.3 Bestedingspatronen van huishoudens van 65-plussers, alleenstaanden en lage-inkomensgroepen,
1980/’81-1993/’94

alleenstaanden inkomen < 150% sociale minimum
1980- 1990 1993- 1980- 1990 1993-
1981 1994 1981 1994

budgetaandelen (in %)
voeding en drank 22,0 20,3 15,4 25,3 22,5 17,7
woningdiensten 27,4 32,5 38,1 25,1 31,2 37,6
verwarming en verlichting 10,4 7,8 7,1 10,7 7,9 7,4
woninginrichting 6,2 4,7 5,0 6,7 5,4 6,0
kleding en schoeisel 7,9 6,2 5,1 7,9 6,5 5,2
verzorging 6,0 6,5 7,2 5,7 6,6 6,7
ontwikkeling 2,4 2,9 2,1 2,0 2,3 2,0
sport, spel, vakantie 5,7 3,7 3,6 4,4 3,4 3,0
ontspanning 4,2 4,6 4,5 4,6 4,1 4,3
verkeer en vervoer 7,1 9,4 7,9 6,7 8,8 6,7
overige bestedingen 0,7 1,3 3,8 0,8 1,2 3,3
totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

totale consumptie 16.750 20.510 25.160 15.560 20.410 23.410
besparingen (in %) 18,5 11,0 4,5 5,9 -3,3 -3,9
besteedbaar inkomen 20.560 23.050 26.350 16.480 19.760 22.530
aantal huishoudens 443 297 430 472 294 409

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking
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Uit de cijfers in tabel 6.3 valt op te maken dat 65-plussers met een laag inkomen de
laatste jaren niet meer in staat lijken om rond te komen; zij moeten, gemiddeld genomen,
interen op het vermogen of schulden maken. Uit de tabel blijkt verder het hoge aandeel
van de woonuitgaven bij alleenstaande 65-plussers en 65-plussers met weinig inkomen.6

De sterk gestegen woonlasten blijken voornamelijk ten koste te zijn gegaan van de
uitgaven voor voeding en drank. Voor een deel kan dit worden toegeschreven aan de
achtergebleven prijsontwikkeling van voeding en drank in de genoemde periode
(hiermee kan ongeveer 70% van het verminderde budgetaandeel worden verklaard), voor
een ander deel moet dit worden toegeschreven aan een verminderd gebruik (in termen
van omvang en kwaliteit) van voedingsmiddelen. De daling in de uitgaven aan kleding
en schoeisel kan geheel aan de achterblijvende prijsontwikkeling worden toegeschreven.
De relatief sterke daling van de uitgaven voor verwarming en verlichting in de jaren
tachtig hangen samen met de eerdergenoemde besparingen op energie.

De financiële positie van chronisch zieken is zowel aan de inkomenskant als aan de
uitgavenkant onderzocht (Van Agt et al. 1994 en 1995). De uitgaven die specifiek met
ziekte te maken hebben, zijn gekwantificeerd. Tot die ziektegerelateerde uitgaven
behoren de eigen bijdragen voor medische dienstverlening, de zelf betaalde medicijnen
en hulpmiddelen en de extra kosten van aanpassing van de woning, van voeding en
vervoer. In tabel 6.4 wordt de financiële positie van de chronisch zieken geschetst in
vergelijking met de positie van niet-chronisch zieken. Hierbij worden de personen met
een chronische ziekte onderscheiden naar het aantal langdurige beperkingen alsmede het
aantal beperkingen bij het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen
(adl-beperkingen). Voor elke categorie worden de gemiddelde (gestandaardiseerde)
maandinkomens weergegeven  en de gemiddelde maandelijkse ziektegerelateerde7

uitgaven. De laatste kolom van de tabel geeft de kosten als percentage van dit inkomen.

Uit tabel 6.4 blijkt dat ziektegebonden uitgaven niet zo zeer met leeftijd, maar met
chronische ziekte en lichamelijke beperkingen te maken hebben. Wel komen beide
verschijnselen meer bij ouderen voor, en meer bij vrouwen.

Chronisch zieken blijken in financieel opzicht dubbel gehandicapt. Hun (gestandaar-
diseerde) inkomen is lager dan dat van personen zonder chronische ziekten en hun
ziektegebonden uitgaven zijn hoger. 
Het inkomen is ook lager naarmate het aantal beperkingen hoger is. De ziektegebonden
uitgaven bedragen voor diegenen die geen chronische ziekte hebben dertig gulden per
maand. Voor chronisch zieken zonder beperkingen of met een of twee beperkingen,
bedragen die uitgaven het dubbele en naarmate zich meer beperkingen voordoen, lopen
de uitgaven verder op. 
Als percentage van het inkomen zijn de ziektegerelateerde uitgaven het hoogst voor de
chronisch zieken met twee adl-beperkingen, namelijk 18,5%.  



86

Tabel 6.4 Inkomen en ziektegebonden uitgaven, naar het al dan niet voorkomen van chronische ziekte en daaruit
eventueel voorkomende lichamelijke beperkingen, 1995

aandeel in gestandaar- ziektegebon- ziektegebon-
deelgroep  diseerd den uitgaven den uitgavena

netto-inkomen (gld. per maand)  (in % van
(gld. per maand) gest.inkomen)

vrouwen onder de 65 jaar
niet chronisch ziek 55 2.260 30 1,2
chronisch ziek, maar zonder
beperkingen 29 2.290 50 2,2
chronisch ziek met een beperking 11 2.130 100 4,7
chronisch ziek met twee beperkingen 3 1.810 130 7,1
chronisch ziek met drie of meer
beperkingen 2 1.880 220 11,7

mannen onder de 65 jaar
niet chronisch ziek 64 2.450 40 1,5
chronisch ziek, maar zonder
beperkingen 25 2.440 80 3,3
chronisch ziek met een beperking 6 1.930 50 2,7
chronisch ziek met twee beperkingen 3 1.760 100 5,4
chronisch ziek met drie of meer
beperkingen 2 1.610 100 5,9

vrouwen van 65 - 80 jaar
niet chronisch ziek 40 2.170 30 1,4
chronisch ziek, maar zonder
beperkingen 22 2.090 70 3,2
chronisch ziek met een beperking 12 2.000 60 2,8
chronisch ziek met twee beperkingen 12 1.820 50 2,8
chronisch ziek met drie of meer
beperkingen 14 1.610 80 5,0

mannen van 65 - 80 jaar
niet chronisch ziek 50 2.470 40 1,5
chronisch ziek, maar zonder
beperkingen 25 2.480 50 2,1
chronisch ziek met een beperking 16 2.090 50 2,2
chronisch ziek met twee beperkingen 4 2.240 90 4,0
chronisch ziek met drie of meer
beperkingen 5 1.740 120 6,8
Ontbrekende waarden zijn proportioneel verdeeld over bekende waarden.a

Bron: Van Agt et al. (1996) SCP-bewerking

6.3 Rondkomen

De voorgaande analyses hebben duidelijk gemaakt dat de bestedingsruimte van
65-plussers onder druk is komen te staan. Met name ouderen met een laag inkomen
lijken de tering niet meer naar de nering te kunnen zetten. Dit roept de vraag op of de
vaste lasten voor wonen en de onontkoombare uitgaven voor verzorging, nog voldoende
ruimte laten voor functionele uitgaven die zijn bedoeld om volwaardig aan het maat-
schappelijke verkeer te kunnen deelnemen (zoals de uitgaven voor communicatie en
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sociale participatie).  Daarbij moet men uiteraard in het oog houden dat de omvang van8

de betreffende uitgaven in termen van ‘vast’ en ‘functioneel’ empirisch niet goed is vast
te stellen, omdat deze uitgaven ook individuele preferentieverschillen weerspiegelen.9

Tabel 6.5 brengt in beeld hoeveel huishoudens te maken hebben met relatief hoge vaste
lasten en hoge onontkoombare uitgaven en hoeveel huishoudens met relatief lage
functionele uitgaven. Het betreft hier uitsluitend huishoudens met een inkomen dat
maximaal 150% van het relevante sociale minimum bedraagt. Bij de woonlasten zijn de
woninggebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting en afvalheffingen) inbegrepen;
de individuele huursubsidie is als een bestanddeel in het besteedbaar inkomen
opgenomen.

Tabel 6.5 Huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociale minimum en met extreme uitgaven,
1980/’81-1993/’94 (in procenten)

35-64 jaar � 65 jaar
1980/ 1990 1993/ 1980/ 1990 1993/
1981 1994 1981 1994

vaste en onontkoombare uitgaven
meer dan 40% woningdiensten 3 8 24 8 20 40
meer dan 15% aan verzorging 1 1 1 2 4 8
meer dan 50% aan wonen en verzorging 1 4 14 3 11 31

functionele uitgaven
minder dan 3% aan verkeer en vervoer 16 12 15 21 17 24
minder dan 3% aan recreatie en
ontspanning 8 11 12 23 20 26
minder dan 5% aan verkeer en recreatie 3 3 4 8 6 11

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking   

Uit tabel 6.5 blijkt dat het percentage huishoudens met hoge vaste en onontkoombare
uitgaven drastisch is gestegen. Bij de 65-plussers met een inkomen tot 150% van het
sociale minimum is het aandeel huishoudens dat meer dan 50% van het inkomen kwijt is
aan wonen en verzorging, gestegen van 3% in 1980/1981 tot 31% in 1993/1994. Ook bij
de 35-64-jarigen is de stijging aanzienlijk, maar het gaat daarbij om de helft van het
percentage 65-plussers dat met deze hoge uitgavenniveaus wordt geconfronteerd. 
Uit de tabel blijkt verder dat dit maar in beperkte mate ten koste is gegaan van de
functionele uitgaven voor verkeer (incl. communicatie), vervoer, recreatie en ontspan-
ning. Blijkbaar is dit voornamelijk ten koste gegaan van de andere uitgavencategorieën,
zoals die voor voeding, drank, kleding en schoeisel. Het aandeel 65-plussers met een laag
inkomen dat minder dan 15% van het budget aan deze uitgaven besteedt, is toegenomen
van 5% in 1980/1981 tot 18% in 1993/1994. Voor een deel moet de laatstgenoemde
stijging overigens worden toegeschreven aan de naar verhouding achterblijvende
prijsontwikkeling bij deze producten. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de bestedingsruimte van
huishoudens is gebruikgemaakt van informatie uit het Sociaal-economisch panel-
onderzoek (SEP) van het CBS. Tabel 6.6 geeft het percentage huishoudens dat zegt
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moeilijk of zeer moeilijk met het inkomen te kunnen rondkomen. Daarbij moet worden
opgemerkt dat 1985 een dieptepunt vormde in de koopkrachtontwikkeling. Het sociale
minimum is tussen 1980 en 1985 met ongeveer 15% in koopkracht gedaald en het
modale inkomen met ongeveer 10%. Tussen 1985 en 1990 is de koopkracht van het
sociale minimum met ongeveer 5% gestegen en dat van het modale inkomen met
ongeveer 10%. In de periode 1990-1993 is de koopkracht van het inkomen nagenoeg op
peil gebleven.

Tabel 6.6 Huishoudens die zeggen moeilijk of zeer moeilijk te kunnen rondkomen, 1985-1993 (in procenten)
35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal

1985 18 22 16 8 17
1989 12 13 12 12 12
1993 9 12 10 8 10

Bron: CBS (SEP) SCP-bewerking; hoofden van huishoudens (gewogen)   

Het eerdergenoemde dieptepunt in de koopkrachtontwikkeling van het besteedbaar
inkomen in 1985 komt duidelijk in tabel 6.6 tot uitdrukking. In 1985 gaf 17% van de
huishoudens (van 35 jaar of ouder) te kennen moeilijk of zeer moeilijk rond te kunnen
komen. Dit percentage is geleidelijk gedaald tot 10% in 1993.

Uit tabel 6.6 blijkt verder dat 65-plussers - en met name de oudsten onder hen - in 1985
doorgaans minder moeite hadden om rond te komen dan de jongere bevolking. Dit
verschil is in de loop der jaren vrijwel verdwenen. Een preciezer inzicht in de
bestedingsruimte ontstaat als gekeken wordt naar de noodzaak om geld te lenen of in te
teren op het eigen vermogen. Tabel 6.7 geeft daar enig inzicht in.

Tabel 6.7 Huishoudens die zeggen schulden te moeten maken of in te moeten teren, 1985-1993 (in procenten)
35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal

1985 15 20 16 8 15
1989 13 9 16 10 12
1993 11 10 13 9 11

Bron: CBS (SEP) SCP-bewerking; hoofden van huishoudens (gewogen)   

Het beeld in tabel 6.7 wijkt niet veel af van dat in de voorgaande tabel. In 1985 hadden
vooral de 75-plussers minder te maken met inkomenstekorten die door verschuldiging of
ontsparing werden gecompenseerd. In 1993 is ook hier het verschil tussen de
verschillende leeftijdsgroepen gering geworden. Dit betekent dat de jongere-leeftijds-
groepen tussen 1985 en 1993 naar verhouding steeds minder problemen hebben gehad
om de financiële huishouding rond te krijgen, maar dat dergelijke problemen bij
65-plussers, en met name bij 75-plussers, nauwelijks zijn afgenomen. 
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6.4 Eigen bijdragen

Op een groot aantal terreinen van overheidsbeleid streeft de overheid naar een vergroting
van de ‘verantwoordelijkheid’ van de burger. Die grotere verantwoordelijkheid betekent
vaak dat de burger meer moet betalen voor het gebruik van voorzieningen. Dat geldt ook
voor voorzieningen op sociaal en cultureel gebied. Hogere eigen bijdragen van
gebruikers worden recentelijk onder meer gevraagd voor het onderwijs (les- en
collegegelden) en de gezondheidszorg (voor de tandarts en het ziekenfonds). 
De sociale en culturele voorzieningen kunnen deels als ondersteunend en deels als
compenserend worden aangemerkt. Ondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen
die een algemeen maatschappelijk nut bevorderen, zoals cultuur en sport.10

Compenserende voorzieningen zijn bedoeld om specifieke welzijnstekorten te compen-
seren, zoals gezondheidszorg en dienstverlening.  Bij compenserende voorzieningen11

wegen inkomenspolitieke gevolgen naar verhouding zwaar, omdat hoge eigen bijdragen
de toegankelijkheid van voorzieningen in de weg kunnen staan. Ouderen, die in het
bijzonder afhankelijk zijn van compenserende voorzieningen, zijn in dit opzicht
kwetsbaar.

Tabel 6.8 geeft een overzicht van eigen bijdragen voor overheidsvoorzieningen (verder
kwartaire diensten genoemd) voor de jaren 1980/1981. In de eigen bijdragen voor de
zorg zijn de premies voor ziektekostenverzekering niet opgenomen.  De uitkomsten in12

de tabel hebben betrekking op alle huishoudens, zowel gebruikers als niet-gebruikers.
Door deze wijze van presentatie moet rekening worden gehouden met het feit dat een
toename van eigen bijdragen ook het gevolg kan zijn van een toename van het gebruik
(participatie-effect). Bij de interpretatie van de uitkomsten moet voorts rekening worden
gehouden met het feit dat ouderen soms lagere eigen bijdragen per gebruikseenheid
betalen, doordat zij gebruik kunnen maken van speciale kortingsregelingen (Pas-65+
voor sociale en culturele voorzieningen en de Seniorenpas voor het vervoer per trein). 

Uit tabel 6.8 blijkt dat in 1980/1981 ongeveer 4% van het inkomen van huishoudens 
opging aan eigen bijdragen voor kwartaire voorzieningen. Deze procentuele bijdragen
waren in totaal iets hoger voor de lagere-leeftijdsgroepen (35-54 jaar) en iets lager voor
de iets hogere-leeftijdsgroepen (55-74 jaar). De samenstelling van de eigen bijdragen
verschilt aanzienlijk per leeftijdsgroep. De eigen bijdragen voor onderwijs, culturele en
recreatieve voorzieningen dalen scherp naarmate het huishouden op hogere leeftijd komt.
De eigen bijdragen voor huishoudelijke dienstverlening en, in iets mindere mate,
openbaar vervoer daarentegen nemen toe wanneer het huishouden op hogere leeftijd
komt. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 65-plussers ongeveer de helft aan eigen
bijdragen betalen ten opzichte van de 35-54- jarigen. Zo zijn de nominale uitgaven voor
openbaar vervoer van beide leeftijdsgroepen nagenoeg gelijk, maar door een relatief lager
inkomen stijgt het aandeel van de uitgaven voor openbaar vervoer. Bij huishoudelijke
dienstverlening stijgen de uitgaven wel nominaal met leeftijd.

Tabel 6.9 geeft de eigen bijdragen voor kwartaire voorzieningen voor de jaren
1993/1994.
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Tabel 6.8 Eigen bijdragen van huishoudens voor kwartaire diensten, naar leeftijd hoofd huishouden, 1980/’81 (in
guldens)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal
onderwijs 620 265 90 50 375a

zorg (excl. premies) 490 405 350 275 425b

huishoudelijke dienstverlening 175 200 235 340 210c

cultuur 65 50 40 15 50d

sociaal-culturele verenigingen 90 70 55 20 70e

sportverenigingen 160 40 20 5 90
openbaar vervoer 225 220 175 190 210

totaal kwartaire diensten 1.830 1.250 970 895 1.430

als % van het inkomen 4,6 3,9 3,6 4,1 4,1

School-, cursus-, les-, college-, examengelden, studieboeken en leermiddelen.a

Niet-verzekerde uitgaven en eigen betalingen (wegens eigen risico’s en eigen bijdragen), inclusiefb

geneesmiddelen.
Gezinsverzorging, particuliere hulp, kinderopvang, en dergelijke.c

Toneel-, muziek- en dansuitvoeringen.d

Bibliotheek, amateuristische kunst, jeugdverenigingen, sociaal-cultureel werk.e

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking

Tabel 6.9 Eigen bijdragen van huishoudens voor kwartaire diensten, naar leeftijd hoofd huishouden, 1993/’94 (in
guldens)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal
onderwijs 1.200 570 170 75 790a

zorg (excl. premies) 790 775 635 645 745b

huishoudelijke dienstverlening 570 325 385 675 495c

cultuur 175 165 65 70 140d

sociaal-culturele verenigingen 165 140 110 70 145e

sportverenigingen 350 155 70 50 235
openbaar vervoer 435 295 235 290 355

totaal kwartaire diensten 3.690 2.430 1.670 1.875 2.910

als % van het inkomen 5,9 4,8 4,6 6,3 5,5

School-, cursus-, les-, college-, examengelden, studieboeken en leermiddelen.a

Niet-verzekerde uitgaven en eigen betalingen (wegens eigen risico’s en eigen bijdragen), inclusiefb

geneesmiddelen.
Gezinsverzorging, particuliere hulp, kinderopvang, en dergelijke.c

Toneel-, muziek- en dansuitvoeringen.d

Bibliotheek, amateuristische kunst, jeugdverenigingen, sociaal-cultureel werk.e

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking

Uit tabel 6.9 blijkt dat de eigen bijdragen voor kwartaire voorzieningen een groter deel
van het inkomen zijn gaan vergen. Terwijl de eigen bijdragen in de periode
1980/1981-1993/1994 nagenoeg zijn verdubbeld, is het gemiddelde inkomen slechts met
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ongeveer 50% toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de eigen bijdragen als percentage
van het inkomen zijn gestegen van gemiddeld 4,1% in 1980/1981 naar 5,5% in
1993/1994. Voorts blijkt dat deze stijging het grootst is geweest bij de 75-plussers, bij
wie het inkomensaandeel van eigen bijdragen is gestegen van 4,1% naar 6,3%. Deze
stijging heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is het bedrag aan eigen bijdragen bij hen
iets meer gestegen dan bij de overige leeftijdsgroepen, vooral door een toename van de
eigen bijdragen voor zorg en culturele en recreatieve voorzieningen. In de tweede plaats
is de stijging van het inkomen van 65-plussers aanzienlijk achtergebleven bij die van de
overige leeftijdsgroepen. 

In tabel 6.10 staat de ontwikkeling van de eigen bijdragen in constante prijzen. Daarbij
zijn de eigen bijdragen voor 1980/1981 op 100 gesteld. Een verdere decompositie in
prijs- en volume-effecten is niet mogelijk door het ontbreken van adequate deflatoren.
Wel is uiteraard bekend of huishoudens wel of niet een eigen bijdrage betalen, waardoor
globaal het participatie-effect kan worden bepaald. In de betrokken periode is het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie met ongeveer 37% gestegen. Deze stijging is
in tabel 6.10 verdisconteerd. 

Tabel 6.10 Groei eigen bijdragen van huishoudens voor kwartaire diensten, naar leeftijd hoofd huishouden,
1980/’81-1993/’94 in constante prijzen (index: 1980/’81 = 100)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal
onderwijs 140 155 135 110 155a

zorg (excl. premies) 115 140 130 170 125b

huishoudelijke dienstverlening 235 120 120 145 170c

cultuur 195 240 120 340 205d

sociaal-culturele verenigingen 135 145 145 255 150e

sportverenigingen 160 280 255 725 190
openbaar vervoer 140 100 95 110 120

totaal kwartaire diensten 145 140 125 150 145

besteedbaar inkomen 114 111 99 97 113

School-, cursus-, les-, college-, examengelden, studieboeken en leermiddelen.a

Niet-verzekerde uitgaven en eigen betalingen (wegens eigen risico’s en eigen bijdragen), inclusiefb

geneesmiddelen.
Gezinsverzorging, particuliere hulp, kinderopvang, en dergelijke.c

Toneel-, muziek- en dansuitvoeringen.d

Bibliotheek, amateuristische kunst, jeugdverenigingen, sociaal-cultureel werk.e

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking

Uit tabel 6.10 blijkt dat de eigen bijdragen voor kwartaire diensten, in termen van
opgeofferde koopkracht, met gemiddeld 45% zijn gestegen. Deze stijging is iets hoger
voor de 75-plussers (+50%) en iets lager voor de 65-74-jarigen (+25%). Dit effect wordt
vooral veroorzaakt door de hogere eigen bijdragen voor zorg. Weliswaar blijken
75-plussers ook aanzienlijk meer uit te geven aan voorzieningen in de culturele en
recreatieve sfeer, maar deze leggen gezien het lagere nominale bedrag waarom het
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daarbij gaat, nauwelijks gewicht in de schaal. Uit nadere analyses blijkt dat hier voor-
namelijk sprake is van een participatie-effect: het aantal 75-plussers dat gebruikmaakt
van culturele en recreatieve voorzieningen is toegenomen.
De geringere stijging van eigen bijdragen voor 65-74-jarigen houdt voor een belangrijk
deel verband met de ontwikkeling van de huishoudelijke zorg. De toename van
huishoudelijke zorg vindt blijkbaar vooral plaats bij jongeren (kinderopvang) en
hoogbejaarden (gezinsverzorging). 

In tabel 6.11 staat de hoogte van de eigen bijdrage naar samenstelling en inkomen van
65+-huishoudens vermeld. 

De twee huishoudenstypen lijken op het punt van eigen bijdragen nogal te verschillen,
maar deze verschillen hangen voornamelijk samen met de aanwezigheid van kinderen
(onderwijs) of van meerdere personen in het huishouden (cultuur en sociaal-culturele
verenigingen). Naar inkomen - hier als afstand tot het relevante sociale minimum - zijn
de verschillen in betaalde eigen bijdragen aanzienlijk groter. Deze verschillen zijn onder
meer toe te schrijven aan verschillen in preferenties (cultuur), inkomensafhankelijke
regelingen (huishoudelijke dienstverlening) en demografische factoren (onderwijs).

Tabel 6.11 Eigen bijdragen van 65+-huishoudens voor kwartaire diensten, naar samenstelling en inkomen
huishouden, 1993/’94 (in guldens) 

samenstelling afstand tot sociale minimum totaal
alleen- (echt-) <115% 115-150% >150%
staand paar

onderwijs 80 205 25 65 245 145a

zorg (excl. premies) 515 785 465 470 810 635b

huishoudelijke dienstverlening 495 420 160 305 660 455c

cultuur 50 90 10 30 110 70d

sociaal-culturele verenigingen 75 130 45 65 140 100e

sportverenigingen 55 70 55 35 90 65
openbaar vervoer 235 265 190 200 300 250

totaal kwartaire diensten 1.505 1.965 950 1.175 2.355 1.720

als % van het inkomen 5,5 4,5 5,3 4,8 5,1 5,0

besteedbaar inkomen (x 1.000 gld.) 26 43 18 25 46 34

School-, cursus-, les-, college-, examengelden, studieboeken en leermiddelen.a

Niet-verzekerde uitgaven en eigen betalingen (wegens eigen risico’s en eigen bijdragen), inclusiefb

geneesmiddelen.
Gezinsverzorging, particuliere hulp, kinderopvang, en dergelijke.c

Toneel-, muziek- en dansuitvoeringen.d

Bibliotheek, amateuristische kunst, jeugdverenigingen, sociaal-cultureel werk.e

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking   

Wanneer de eigen bijdrage worden gerelateerd aan het besteedbaar inkomen, dan blijken
de gemiddelde verschillen nogal gering, vooral naar inkomensgroep. Wel zijn
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alleenstaanden gemiddeld 1 procentpunt meer inkomen kwijt aan kwartaire diensten
dan (echt)paren. Dat is vooral toe te schrijven aan het feit dat zij naar verhouding sterk
zijn aangewezen op huishoudelijke dienstverlening en - zij het in iets minder sterke
mate - op openbaar vervoer.

6.5 Lokale heffingen

De lokale lasten zijn de laatste jaren fors gestegen. De belangrijkste oorzaak ligt in de
uitvoering van het milieuprogramma, dat overwegend op nationaal niveau wordt
vastgesteld. Het zijn dan ook de milieugerelateerde heffingen, zoals het rioolrecht en de
afvalstoffenheffing, die het meest in prijs zijn gestegen. Naast een forse stijging kennen
de lokale heffingen ook een grote variatie. Zo blijken de lokale heffingen in 1996 voor
een gemiddeld huishouden te liggen tussen de 760 gulden en de 1.210 gulden per jaar,
een verschil van 450 gulden (Engbersen: 95). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
ontwikkeling van de lokale lastendruk recentelijk ook de aandacht heeft gekregen van
de rijksoverheid in het kader van het te voeren inkomensbeleid. Hierbij denkt de
overheid aan meer mogelijkheden voor tariefdifferentiatie, een verruiming van
kwijtscheldingsnormen en een intensiever gebruik van de bijzondere bijstand (TK
1996/1997: 100-102). 
De lokale lasten maken deel uit van de vaste, onontkoombare uitgaven. Doordat het gaat
om vaste bedragen, en ouderen gemiddeld een lager inkomen hebben, drukken deze
lasten naar verhouding zwaar op het beschikbare budget van ouderen, met name
wanneer het gaat om ouderen die hoofdzakelijk van een AOW-uitkering moeten
rondkomen. 

Lokale heffingen betreffen zowel retributies (zoals de milieuheffingen) als belastingen
(zoals de onroerende-zaakbelasting en de hondenbelasting). Retributies onderscheiden
zich van belastingen doordat tegenover een retributie een concrete tegenprestatie van de
overheid staat. De heffingen worden opgelegd door waterschappen (ingezetenenomslag),
zuiveringsschappen (verontreinigingsheffing), provincies (opcenten omroep en
motorrijtuigenbelasting), regiokorpsen (verkeersboetes) en gemeenten (overige
heffingen, incl. parkeerboetes).   
Tabel 6.12 geeft een overzicht van lokale heffingen voor de jaren 1980/1981 en
1993/1994. Daarbij zijn de heffingen ingedeeld in vier groepen.

Uit tabel 6.12 blijkt dat de betrokken heffingen tussen 1980/1981 en 1993/1994 met
gemiddeld 140% zijn gestegen. In vergelijking met de algemene prijsstijging (37%) gaat
het om een aanzienlijke stijging. Daar staat tegenover dat er ook meer diensten zijn
geleverd, met name op milieugebied. De fors toegenomen heffingslast heeft ertoe geleid
dat huishoudens in de loop van de tijd een groter deel van het inkomen aan lokale
heffingen kwijt zijn: 1,4% in 1980/1981 en 2,3% in 1993/1994. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat de lokale heffingen sinds 1994 (met terugwerkende kracht vanaf
1990) in het prijsindexcijfer worden verwerkt, waardoor zij vanaf dat moment expliciet
in de traditionele koopkrachtberekeningen worden meegenomen. Uit de tabel blijkt
verder dat er een ongelijkheid in uitkeringslast is onstaan in de waargenomen periode.
In 1980/1981 was er nauwelijk onderscheid in gemiddelde heffingsdruk naar leeftijd, in



94

1993/1994 liep de gemiddelde heffingsdruk op van 2,1% voor de 34-54-jarigen tot 3,0%
voor de 75-plussers. Deze toenemende ongelijkheid in heffingslast is hoofdzakelijk toe
te schrijven aan een combinatie van twee factoren: het regressieve karakter van de hef-
fingen en de achterblijvende inkomensontwikkeling bij de laagste-inkomensgroepen. Dit
leidt ertoe dat de laagste-inkomensgroepen, waartoe de hogere-leeftijdsgroepen voor een
belangrijk deel kunnen worden gerekend, een hogere heffingsdruk zijn gaan
ondervinden. Tabel 6.13 brengt dit in beeld voor de groep 65-plussers.

Tabel 6.12 Lokale heffingen, naar leeftijd hoofd huishouden, 1980/’81 en 1993/’94 (in guldens)
35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar totaal

1980/’81
OZB-gebruikersdeel 105 95 85 80 95a

woninggebonden heffingen 235 210 200 180 215b

motorrijtuigenbelasting 55 40 25 10 40c

diverse leges en heffingen 65 40 35 20 50d

totaal heffingen 460 385 345 290 405

als % van het inkomen 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4

1993/’94
OZB-gebruikersdeel 225 220 210 185 220a

woninggebonden heffingen 585 560 515 485 555b

motorrijtuigenbelasting 135 130 75 35 115c

diverse leges en heffingen 115 115 65 55 100d

totaal heffingen 1.060 1.020 870 765 990

als % van het inkomen 2,1 2,5 2,7 3,0 2,3

Onroerende-zaakbelasting (gebruikersdeel); dit is ook een woninggebonden heffing.a

Rioolrecht, afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht), (water)verontreinigingsheffing en ingezetenenomslagb

(waterschap).
Provinciale opcenten, uitsluitend voor bezitters van een motorvoertuig.c

Paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs, burgerlijke stand, hondenbelasting, visvergunning, boetes.d

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking, exclusief studenten

Tabel 6.13 Lokale heffingen van 65+-huishoudens, naar samenstelling en inkomen huishouden, 1980/’81 en
1993/’94  

samenstelling afstand tot sociale minimum totaal
alleenstaand (echt)paar < 115% 115-150% > 150%

1980/’81
bedrag (in gld.) 260 410 280 275 415 330
als % van het inkomen 1,4 1,5 1,7 1,4 1,2 1,4

1993/’94
bedrag (in gld.) 690 1010 670 785 940 840
als % van het inkomen 2,9 2,7 3,7 3,2 2,2 2,8

Bron: CBS (Budgetonderzoek) SCP-bewerking  
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Uit tabel 6.13 blijkt dat de druk van lokale heffingen groter is bij een lager inkomen
(regressieve karakter), en dat de ongelijkheid van de druk in de tijd sterk is toegenomen.
Zo is de heffingsdruk voor ouderen met lage inkomens toegenomen van 1,7% in
1980/1981 tot 3,7% in 1993/1994. Voor ouderen met een inkomen dat meer bedraagt
dan 150% van het relevante sociale minimum is de heffingsdruk in de betrokken periode
toegenomen van 1,2% tot 2,2%.
In dit verband moet wel gewezen worden op de versoepeling van de kwijtschelding van
lokale heffingen.  De mogelijkheden voor kwijtschelding van lokale heffingen zijn in13

1995 aanzienlijk verruimd door de invoering van de zogenoemde 95%-norm.14

Voorheen goldt de 90%-norm, hetgeen erop neerkwam dat slechts weinig sociale
minima voor kwijtschelding in aanmerking kwamen. Het ligt in de bedoeling de kwijt-
scheldingsnorm in 1997 te verruimen tot 100%, waardoor ook huishoudens met een
inkomen iets boven het sociale minimum voor kwijtschelding in aanmerking komen.

6.6 Conclusies

Ouderen gaven altijd al meer dan gemiddeld uit aan wonen en verzorging en minder
aan ontwikkeling, ontspanning, verkeer en kleding. De verhouding tussen deze uitga-
venposten is de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk veranderd, doordat de bestedingen
aan wonen en verzorging sterk zijn gestegen en die aan de andere genoemde posten zijn
gedaald of gelijk gebleven.
De resultante is dat de bestedingen van ouderen sneller in omvang zijn toegenomen dan
hun inkomen; ouderen zijn dan ook gemiddeld genomen minder gaan sparen.

De ontwikkeling in de verhouding tussen inkomen en bestedingen wijkt bij een aantal
categorieën ouderen nogal af van het gemiddelde. Lijken alleenstaande ouderen in het
begin van de jaren negentig nog rond te komen van hun inkomen, de ouderen met een
inkomen dat lager is dan 150% van het sociale minimum geven tegenwoordig meer uit
dan ze aan inkomen hebben. Dit leidt ertoe dat zij schulden (moeten) maken of (moeten)
interen op hun spaargeld. Tegelijkertijd is bij deze categorie een verschuiving tussen
uitgavenposten te zien. Zo worden de sterk gestegen woonlasten deels gecompenseerd
door minder uit te geven aan voeding. Voor een belangrijk deel was dit ook goed
mogelijk omdat de prijzen voor voeding sterk zijn gestegen.
Een andere bijzondere groep ouderen wordt gevormd door degenen met chronische
aandoeningen en/of lichamelijke beperkingen. Ouderen die tot deze groep behoren,
moeten veel vaker eigen bijdragen betalen voor de hulp of de hulpmiddelen waarvan ze
afhankelijk zijn; velen moeten daarnaast extra kosten in verband met hun handicap
maken. Als gevolg daarvan is de post ziektegebonden uitgaven onder hen een hoge;
deze kan bij zeer ernstige beperkingen oplopen tot bijna 20% van het inkomen.

De financiële omstandigheden van de hiervoor genoemde categorieën ouderen hebben
ertoe geleid dat steeds meer ouderen een groot deel van hun inkomen aan uitgaven voor
wonen en verzorging moeten besteden. Het aandeel ouderen dat meer dan 50% van het
inkomen kwijt is aan wonen en verzorging liep bijvoorbeeld op van 3% in 1980/1981 tot
maar liefst 31% in 1993/1994. Door deze ouderen blijkt behalve op voeding ook op
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verkeer en recreatie te zijn bespaard.
Merkwaardig genoeg is het aantal ouderen dat zegt niet rond te kunnen komen of zegt
schulden te moeten maken, veel lager dan het percentage dat zich in een zeer ongun-
stige financiële positie bevindt (in beide gevallen geeft 10% problemen aan). Wel is het
zo dat deze percentages door de jaren heen niet veranderen, terwijl de jongere bevolking
in dit opzicht veel minder problemen rapporteert dan zo’n tien tot vijftien jaar geleden.

In dit hoofdstuk is aparte aandacht geschonken aan de uitgaven voor eigen bijdragen en
aan gemeentelijke heffingen. Beide uitgaven laten een sterke stijging zien. Zo zijn de
uitgaven aan eigen bijdragen, uitgedrukt in termen van opgeofferde koopkracht, in de
laatste vijftien jaar met 45% gestegen, vooral als gevolg van verhoging van de eigen
bijdragen voor zorgverlening. Aangezien vooral oudere ouderen op hulpverlening zijn
aangewezen (zie hoofdstuk 9) en dus vaker eigen bijdragen verschuldigd zijn, heeft de
verhoging ervan vooral hen getroffen. Een huishouden van iemand die ouder is dan
75 jaar is thans ruim 7% van het inkomen aan eigen bijdragen kwijt. De gemeentelijke
heffingen gingen nog sterker omhoog, namelijk met 140%. Anders dan bij veel eigen
bijdragen het geval is, wordt bij deze heffingen geen rekening gehouden met de hoogte
van het inkomen. De financiële druk van deze heffingen zijn dan ook het sterkst toege-
nomen bij degenen met de laagste inkomens; het percentage dat deze lager betaalden
kwijt zijn aan lokale heffingen liep op van 1,7 in 1980/’81 naar 3,7 in 1993/’94.

De bestedingsruimte van ouderen is de afgelopen 15 jaar onder druk komen te staan.
Ouderen sparen steeds minder. Ouderen met een laag inkomen komen zelfs niet meer
rond met hun inkomen. Dit is een categorie die - zoals uit hoofdstuk 5 bleek - voor het
grootste deel uit alleenstaande vrouwen bestaat. Deze zwakke financiële positie is niet
het gevolg van een daling in het inkomen, ofschoon in hoofdstuk 5 wel sprake bleek van
een bescheiden daling van het reële inkomen. De zwakke financiële positie van ouderen
met een laag inkomen kan mede worden toegeschreven aan de stijging van de prijzen
voor noodzakelijke voorzieningen, zoals die voor het wonen en de verzorging. Die
prijsstijging is het gevolg van overheidsbeleid, zoals de toegestane huurstijgingen,
beperking van de rechten op individuele huursubsidie, invoering van eigen bijdragen
voor allerlei zorgvoorzieningen en invoering of verhoging van lokale heffingen. Dit
beleid heeft ertoe geleid dat de financiële positie van ouderen met lage inkomens weinig
rooskleurig is. Het is dan ook niet voor niets dat deze categorie nadrukkelijk naar voren
komt in de recente studies naar armoede in Nederland, en dat deze categorie middels
(verhogingen van) de ouderenaftrek ook de aandacht van de overheid heeft.
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1 De budgetonderzoeken van het CBS zijn beperkt van omvang: gemiddeld ongeveer 2.000 huishoudens
per jaar. Daarom zijn hier twee opeenvolgende budgetonderzoeken samengevoegd. Voorts zijn voor
andere jaren geen combineerbare gegevensbestanden beschikbaar.

2 De premie ziektekostenverzekering wordt als een verplichte heffing op het inkomen in het bruto-
nettotraject gezien, omdat de premie bedoeld is voor de bekostiging van een recht en niet van feitelijk
gebruik.

3 De economische huurwaarde bij koopwoningen maakt ook deel uit van het inkomen. Op het inkomen
worden de (eventuele) hypotheekrente en de belasting over de fiscale huurwaarde (huurwaardeforfait)
in mindering gebracht.

4 Dit betekent dat veranderingen in de samenstelling van een groep, gevolgen kunnen hebben voor de
uitkomsten. Hiermee wordt in de navolgende analyse geen rekening gehouden. De omvang van het
samenstellingseffect is overigens beperkt. Uit de analyses blijkt dat vooral de woonlasten fors zijn
gestegen. Deze woonlasten zijn doorgaans hoger bij alleenstaanden, een groep die in aantal sterk is
toegenomen. Uit een eenvoudige becijfering blijkt dat slechts 7% van de stijging van de woonlasten in
de periode 1980/1981-1993/1994 is toe te schrijven aan dit samenstellingseffect.

5 Deze grotere bestedingsbehoefte van ouderen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat zij
willen delen in de algemene welvaartsontwikkeling bij de werkende bevolking. Het kan echter ook zijn
dat er een algemene trend is naar meer bestedingen (periode-effect) of dat er jonge generaties ouderen
bijkomen die meer gericht zijn op de besteding van het inkomen (cohorteffect).

6 Vanaf 1994 wordt er voor sociale minima met huursubsidie normhuurcompensatie toegepast, waardoor
de huurstijging wordt gemitigeerd.

7 Het gestandaardiseerde inkomen is een welvaartmaatstaf waarbij het gegeven dat voor een groter
huishouden een hoger inkomen nodig is om eenzelfde welvaart te bereiken, geneutraliseerd is.

8 Het onderscheid tussen vaste lasten en onontkoombare uitgaven berust op de veranderbaarheid op
langere termijn: vaste lasten zijn door het huishouden op langere termijn wel te veranderen,
onontkoombare uitgaven niet of nauwelijks.

9 Ook over de invulling van de begrippen ‘vaste lasten’, ‘onontkoombare uitgaven’ en ‘functionele
uitgaven’ is discussie mogelijk. Zo worden soms de woongerelateerde uitgaven (zoals voor energie) ook
tot de vaste woonlasten gerekend, de kosten voor onderwijs ook tot de onontkoombare uitgaven en
recreatieve uitgaven niet tot de functionele uitgaven (Bosselaar et al. 1995).

10 Dit maatschappelijke nut kan voortvloeien uit het zogenoemde merit-karakter van de betrokken
voorzieningen - burgers onderschatten het eigen nut van deze voorzieningen (cultuur, sport) - maar kan
ook te danken zijn aan externe effecten die aan het gebruik van de betrokken voorzieningen zijn ver-
bonden. Met ‘externe effecten’ wordt bedoeld dat anderen dan de gebruikers zelf baat hebben bij het
gebruik van de betrokken voorzieningen (zoals onderwijs en openbaar vervoer).

11 Compenserende voorzieningen vloeien voort uit het rechtvaardigheidsmotief (zorg, huishoudelijke
dienstverlening). Honorering van dit recht leidt soms tot de introductie van inkomensafhankelijke eigen
bijdragen.

12 Vanaf 1992 wordt de premie ziektekostenverzekering door het CBS in het inkomenstraject ver-
werkt; wel wordt door het CBS nog rekening gehouden met het verschil tussen de werkelijk
betaalde premie en de premie die zou gelden voor een standaardpakket, maar hiermee is wegens de
vergelijkbaarheid in voorgaande jaren hier geen rekening gehouden. Voorts zijn de geneesmiddelen
ook tot de zorg gerekend; in 1993/1994 behoorden deze echter tot het AWBZ-pakket.

13 Kwijtschelding geldt voor het gemeentelijke minimabeleid in ruime zin (bijzondere bijstand,
schuldsanering, kortingspassen, en dergelijke).

14 Het voor lokale heffingen opeisbare bedrag wordt als volgt berekend. Eerst wordt een normatief bedrag
voor bijzondere vaste lasten bepaald (premie ziektekostenverzekering, lokale heffingen en de netto-
woonlasten boven de bijstandsnorm ). Dit bedrag is het feitelijk netto-inkomen minus de kwijtschel-
dingsnorm (momenteel 95% van de bijstandsuitkering). Vervolgens worden de feitelijke bijzondere
vaste lasten bepaald. Het opeisbare bedrag voor lokale heffingen wordt bepaald door 80% te nemen van
het positieve verschil tussen normatieve en feitelijke bijzondere vaste lasten (zie Allers 1996).
Bovendien geldt een zeer strenge vermogenstoets.

Noten
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7  WONEN

7.1 Inleiding

Slechts een klein deel van de ouderen woont in woningen die speciaal voor hun leeftijds-
categorie zijn gebouwd, de meesten wonen in een gewone woning. Bij de speciale
huisvesting voor ouderen kan het gaan om zelfstandige woningen en om niet-
zelfstandige woningen. Dit betreft vooral verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Ook
woont een aantal ouderen in bij hun kinderen en dus niet-zelfstandig. Dit aandeel neemt
echter snel af (zie § 2.2). Over deze beperkte groep wordt in dit hoofdstuk niet gerappor-
teerd.

De zelfstandige vormen van huisvesting voor ouderen zijn zeer divers: ouderenwoning,
seniorenflat, serviceflat, aanleun- en inleunwoning en niet te vergeten de ‘wozoco’, het
woon-zorgcomplex. Ouderen kiezen vaak voor een woning die speciaal voor hen is
gebouwd als ze problemen hebben met bepaalde dagelijkse handelingen die noodzakelijk
zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Een onbelemmerde mobiliteit in en om huis is
hierbij een belangrijke voorwaarde. Woningen speciaal gebouwd voor ouderen, zijn
meestal aangepast ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen in het dagelijks
leven. Dergelijke woningen zijn vaak zonder traplopen bereikbaar, binnen de woning
zijn alle vertrekken gelijkvloers, de drempels zijn verlaagd of afwezig, de wc-pot is
verhoogd en er zijn steunen en grepen aanwezig. Deze voorzieningen zijn natuurlijk niet
exclusief aan ouderenwoningen voorbehouden. In de reguliere woningvoorraad kunnen
aanpassingen een ongeschikte woning geschikt maken. Naast ouderenhuisvesting
waarbij de woning fysiek is aangepast, is er ook zelfstandige (extramurale) huisvesting
voor ouderen waar de mogelijkheid aanwezig is om gebruik te maken van speciale
zorgvoorzieningen, die geleverd worden door een aangrenzend verzorgingstehuis of
dienstencentrum.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de woonsituatie van ouderen in de reguliere woning-
voorraad. Alleen in paragraaf  7.2 en in paragraaf 7.5 wordt specifiek aandacht besteed
aan speciale huisvesting voor ouderen. In paragraaf 7.2 wordt een overzicht gegeven van
de algemene kenmerken van de woonsituatie van ouderen in de reguliere voorraad en de
specifieke huisvesting van ouderen. In paragraaf 7.3 wordt de mate van tevredenheid van
de ouderen over hun woonsituatie beschreven en wordt aandacht besteed aan het
verhuisgedrag van ouderen. In paragraaf 7.4 staan de woonlasten centraal. Hierbij zal er
apart aandacht zijn voor ouderen die huren en voor ouderen met een eigen woning.
Paragraaf 7.5 gaat over de relatie tussen het wonen en fysieke beperkingen waarmee
ouderen te maken kunnen krijgen. Dit hoofdstuk wordt in paragraaf 7.6 afgesloten met
een slotbeschouwing, waarin onder meer de gevolgen van het algemene
volkshuisvestingsbeleid voor de woonsituatie van ouderen zal worden geanalyseerd.
Gezien de omvang van dit hoofdstuk zal deze analyse slecht globaal kunnen zijn. 
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8  GEZONDHEID EN MEDISCHE DIENSTVERLENING

8.1 Inleiding

Een gevorderde leeftijd wordt als regel in verband gebracht met ziekten, kwalen en met
een veelvuldige gang naar de huisarts, specialist of het ziekenhuis. Ten dele is dit juist,
want het aantal chronisch zieken is gegroeid met de toename van de gemiddelde levens-
duur van de inwoners van ons land (STG 1992; Ruwaard en Kramers 1993). Een
belangrijk gevolg daarvan is dat het gebruik van voorzieningen voor de gezondheidszorg
onder ouderen toegenomen is en dat deze ontwikkeling zich verder zal voortzetten. De
cumulatie van chronische ziekten op oudere leeftijd plaatst het gezondheidsbeleid en de
gezondheidszorg voor grote problemen (Van den Bos et al. 1997). Dit zou een nogal
somber beeld op kunnen roepen van een mislukte gezondheidszorg, die wel de duur van
het leven, maar niet die van het gezonde leven kan verlengen. De belangrijke vragen
waarvoor gezondheidszorg en gezondheidsonderzoek voor ouderen zich nu en in de
nabije toekomst gesteld zien, luiden dan ook: hoe kan het leven in gezondheid worden
verlengd, en hoe kan de kwaliteit van het leven in de ouderdom worden verhoogd (Van
den Bos et al. 1997).
In dit hoofdstuk wordt een empirisch overzicht geboden van gezondheid en ziekte van
ouderen en enkele gevolgen daarvan. Met dat laatste worden bedoeld het gebruik dat
ouderen maken van de medische dienstverlening, de mate waarin ze lichamelijke beper-
kingen ondervinden, de sterfte en de oorzaken daarvan in de ouderdom. Ouderdom,
gezondheid en ziekte zijn echter relatieve zaken. Wat betekent het bijvoorbeeld als 16%
van personen die ouder zijn dan 75 jaar, de eigen gezondheid als ‘niet zo best’ of als
‘slecht’ omschrijft? Om een referentiekader te bieden, worden bij een aantal
onderwerpen gegevens naast elkaar gepresenteerd van de ‘middelbare-leeftijdsgroep’
(van 35 tot 55 jaar), de ‘jongere ouderen’ (van 55 tot 65 jaar), de ‘middengroep ouderen’
(van 65 tot 75 jaar) en de ‘oudere ouderen’ (75 jaar en ouder). Het andere referentiekader
is de woonvorm van ouderen. De ontwikkeling van de thuiszorg zou het thuis wonen ook
mogelijk maken bij ernstige ziekte en lichamelijke beperkingen. Daarmee samenhangend
zijn de criteria voor de opname in instellingen aangescherpt, zodat de bewoners van
verzorgings- en verpleeghuizen qua gezondheid er veel slechter aan toe zijn dan de
thuiswonenden. Met cijfermateriaal wordt geprobeerd deze verschillen toe te lichten.
Allereerst wordt in paragraaf 8.2 ingegaan op de aantallen gezonden en zieken die ons
land telt. Vervolgens komen de lichamelijke beperkingen in het algemeen (§ 8.3) en het
verband tussen lichamelijke beperkingen en het welbevinden van ouderen in tehuizen
(§ 8.4) aan de orde. Paragraaf 8.5 gaat in op het gebruik van de medische
dienstverlening en paragraaf 8.6 op de plaats van overlijden en de stervensbegeleiding.
In paragraaf 8.7 volgen de slotbeschouwing en conclusie.

8.2 Aantallen gezonden en zieken

Hoeveel personen in Nederland zijn gezond te noemen en wat is het verband tussen
leeftijd en gezondheid? Tabel 8.1 geeft daar enig cijfermatig inzicht in. 
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Tabel 8.1 Aantal goed gezonde personen , zelfstandig wonend, naar leeftijd en geslacht, 1994 (in procenten)a

leeftijdsklasse allen vrouwen
� 34 jaar 77 73
35-54 jaar 62 58
55-64 jaar 43 41
65-74 jaar 26 24
�75 jaar 21 19
aantal personen in steekproef 8.823 4.489

Met 'goed gezond' worden hier personen aangeduid die geen chronische ziekten rapporteren, geena

voorgeschreven medicijnen gebruiken en die hun eigen gezondheid als ‘goed’ of ‘zeer goed’ omschrijven.

Bron: CBS (GEZ’94) 

Het aantal personen dat hier als ‘goed gezond’ wordt aangeduid, daalt naarmate de
leeftijd hoger wordt. Driekwart van de middelbare-leeftijdsgroep vindt zichzelf goed
gezond, van de personen van 75 jaar en ouder is dat een vijfde. Is dat veel of weinig? Dat
is moeilijk te zeggen; in ieder geval kan worden gesteld dat er nog 21% oudere ouderen
zijn die aan de zeer strikte criteria van ‘goed gezond’ voldoen. Het aantal gewoon
‘gezonde ouderen’ is uiteraard groter dan in tabel 8.1 staat weergegeven. Wat onder
gezonde ouderen kan worden verstaan, wordt in dit hoofdstuk van diverse kanten belicht.
Een daarvan is die van chronische ziekten of aandoeningen. In het navolgende wordt een
selectie uit die aandoeningen nader bezien. Bij de selectie golden drie criteria: de ziekte
komt relatief veel voor, bezorgt de betrokkene een behoorlijke last en noopt hem of haar
tot een frequent gebruik van de medische zorg. Op basis van deze criteria zijn 24
chronische ziekten of aandoeningen gekozen, waarvan er zeven aangemerkt zijn als
ernstig (zie bijlage B4 voor nadere uitleg). In tabel 8.2 staat weergegeven hoeveel
personen binnen naar leeftijd en geslacht onderscheiden categorieën aan (ernstige)
chronische ziekten of aandoeningen lijden.

Tabel 8.2 Het voorkomen van 24 chronische en 7 ernstige chronische ziekten en aandoeningen onder zelfstandig
wonende personen, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1994 (in procenten)

allen vrouwen

lijdt aan jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar  jaar
35-54 55-64 65-74 � 75 35-54 55-64 65-74 � 75

geen chronische ziekte 64 50 39 38 61 46 35 31

één ziekte 23 24 29 24 23 25 27 24
twee of meer ziekten 14 27 32 38 16 30 39 44
één of meer ernstige ziekten 5 10 15 18 5 10 15 20a

(n) (2.652) (825) (716) (440) (1.322) (418) (400) (283)

Percentages mogen niet bij de vorige worden opgeteld.a

Bron: CBS (GEZ’94)

Het aantal personen dat chronische aandoeningen heeft, neemt toe van een derde onder
de jongere volwassen bevolking tot twee derde onder de oudsten. Vrouwen geven in 
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elke leeftijdsklasse vaker aan zo’n aandoening of ziekte te hebben. 57% van de bevolking
van 55 jaar of ouder lijdt aan een of meer chronische ziekten.
Binnen de bevolking met aandoeningen doen verschillen naar geslacht, maar vooral die
naar leeftijd, zich vooral voor in het aantal aandoeningen. Vrouwen signaleren vaker
meer dan een aandoening te hebben. Deze multimorbiditeit (het lijden aan meer dan een
ziekte) komt bij ouderen aanmerkelijk meer voor dan bij jongeren. Nu bestaat er tussen
een aantal van de hier besproken aandoeningen een causaal verband. Zo leidt hoge
bloeddruk in een aantal gevallen tot ernstige hart- en vaataandoeningen. Dat
multimorbiditeit op hogere leeftijd vaker voorkomt, hoeft dus niet te betekenen dat er
sprake is van geheel verschillende aandoeningen, maar kan betekenen dat de ene
aandoening tot een (vaak ernstige) andere aandoening heeft geleid. Dit verklaart ten dele
dat het aantal personen dat aan ernstige aandoeningen lijdt onder ouderen zo veel hoger
ligt.

Chronische aandoeningen zijn te zien als vrij objectieve gezondheidsindicatoren, omdat
mensen bij vragen daarnaar over het algemeen de medische diagnose zullen rapporteren
die hun door een arts is meegedeeld. Een andere indicator (die ook in tabel 8.1 is
gebruikt), namelijk de ervaren gezondheidstoestand, heeft een sterk subjectief karakter.
In tabel 8.3 staat de als slecht ervaren gezondheidstoestand van enkele bevolkingscate-
gorieën voor een aantal jaren vermeld.

Tabel 8.3 Aantal personen die de eigen gezondheid als niet zo best tot slecht beoordeelt, naar leeftijd en geslacht,
1980-1994 (in procenten)

gezondheidstoestand niet zo best tot slecht
leeftijdsklasse 1980 1986 1991 1994
allen

35-54 jaar 8 6 6 8
55-64 jaar 10 9 8 12
65-74 jaar 13 11 11 13
� 75 jaar 14 14 13 16

vrouwen
35-54 jaar 8 7 7 10
55-64 jaar 10 9 8 13
65-74 jaar 14 12 10 14
� 75 jaar 15 17 16 18

Bron: CBS (LSS’80 en ‘86; GEZ’94); CBS (DLO’91) SCP-bewerking

Het aantal personen dat de eigen gezondheid als ‘niet zo best’ of als ‘slecht’ beoordeelt,
vertoonde tot 1991 een dalende tendens; de laatste jaren lijkt het gevoel van ongezond
zijn weer sterker onder de bevolking te leven. Dit zou erop kunnen wijzen dat ambities
ten aanzien van de gewenste gezondheid onder de bevolking, en met name onder
vrouwen, in de afgelopen jaren groter zijn geworden. Dit toegenomen belang van de
gezondheid wordt in opinieonderzoeken bevestigd (Kooiker en Mootz 1995). 
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Anderzijds is het onmiskenbaar dat de eigen gezondheid met het klimmen der jaren als
minder wordt ervaren: het aantal personen dat zijn/haar gezondheid als ‘niet zo best’ of
‘slecht’ beoordeelt is in de oudste-leeftijdsklasse het dubbele van dat in de middelbare-
leeftijdsklasse.

De aantallen personen die de eigen gezondheid als minder of slecht aanduiden zijn in
elke onderscheiden categorie laag in vergelijking met de aantallen die chronische
aandoeningen of ziekten zeggen te hebben (tabel 8.2). Dit lijkt met elkaar in tegenspraak
te zijn. Bij nadere analyse blijkt dat twee derde van de 55-plussers die aan één
chronische ziekte lijden, zich nog gezond voelt; van degenen die aan meer dan een
chronische ziekte lijden, voelt een derde zich gezond. In veel gevallen leiden chronische
aandoeningen tot een zware ziektelast, in veel andere gevallen blijkt dat nogal mee te
vallen. 

Er zijn overigens twee andere verklaringen denkbaar voor het feit dat chronisch zieken
zich ondanks hun ziekte gezond voelen. De eerste hangt samen met het feit dat in het
gebruikte onderzoek de gezondheidstoestand op het moment van ondervragen wordt
geregistreerd. Sommige chronische ziekten worden gekenmerkt door kortere of langere
klachtenvrije perioden, waarin men zich heel goed gezond kan voelen. De tweede
mogelijke verklaring is dat mensen als ze ouder zijn of als ze al wat langer een
chronische aandoening hebben, anders over gezondheid gaan denken; met andere
woorden: zij hebben hun ambitieniveau lager gesteld. 
Hoe het ook zij, het is niet de volgens professionele standaarden geregistreerde ziekte die
bepaalt hoe mensen zich gedragen of hoe het hun vergaat; bepalend is veeleer hoe ze
zich bij die ziekte voelen. De ervaren gezondheidstoestand is dan ook een veel
belangrijker voorspeller voor ernstige ziekte, intensieve medische consumptie en zelfs de
sterfte dan de objectief gemeten ziekten en aandoeningen (Idler 1992).

Het voorgaande geeft aanleiding om de begrippen ‘ouderdom’ en ‘ziekte’ niet al te
nadrukkelijk aan elkaar te verbinden. Naast de groep die geen enkel gezondheids-
probleem zegt te hebben, is er een wellicht nog omvangrijker groep ouderen die naar
objectieve medische maatstaven gemeten niet helemaal gezond is, maar voor wie dat feit
moet worden gekwalificeerd als een statistisch gegeven met weinig sociale betekenis.
Er is nog een reden voor nuancering van het beeld van het leven met ziekte dat vaak aan
ouderdom wordt verbonden, en dat is dat men onder de ouderen van wie men de
gezondheidstoestand peilt, ook degenen treft die aan een ernstige ziekte lijden waaraan
ze spoedig zullen overlijden. Alvorens daar verder op in te gaan, worden eerst gegevens
over de levensverwachting en de sterfte onder ouderen gepresenteerd (tabel 8.4).

De levensverwachting van mannen is in de periode 1983-1994, toegenomen. De levens-
verwachting van vrouwen is ook wel toegenomen, maar stabiliseert zich in de afgelopen
jaren. Bij mannen gaat de toegenomen levensverwachting gepaard met een toename van
het aantal gezonde jaren; bij vrouwen, daarentegen, neemt het aantal ongezonde jaren
toe. Opvallend is dat het leven in gezondheid voor mannen en vrouwen gemiddeld even
lang is, namelijk 60 jaar (in 1990). Het leven van mannen gemiddeld genomen, veertien
jaren in ongezondheid, dat van vrouwen bijna twintig. De samenhang tussen een aspect
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Figuur 8.1 Overlevingscijfers en overlevenden zonder lichamelijke beperkingen (in procenten)

van die ongezondheid, de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen, en de leeftijd,
wordt in figuur  8.1 weergegeven.

Tabel 8.4 Gemiddelde levensverwachting en het gemiddelde aantal jaren in gezondheid en ongezondheid,  ina

1983-1994
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994

mannen
gemiddelde
levensverwachting

bij geboorte 72,9 73,0 72,9 73,2 73,5 73,6 73,7 73,9 74,1 74,3 74,6
bij 65 jaar 14,0 14,0 14,0 14,1 14,3 14,4 14,3 14,4 14,2 14,3 14,4

gezonde jaren 58,6 58,3 59,0 59,8 59,8 60,3 59,5 60,0 . . .
ongezonde jaren 14,3 14,7 13,9 13,4 13,8 13,3 14,1 13,9 . . .

vrouwen
gemiddelde
levensverwachting

bij geboorte 79,5 79,6 79,6 79,7 80,0 80,2 80,0 80,1 80,2 80,3 80,3
bij 65 jaar 18,6 18,7 18,6 18,8 19,0 19,0 18,9 19,0 18,6 18,7 18,7

gezonde jaren 60,9 59,8 60,9 60,7 61,5 61,8 60,8 60,2 . . .
ongezonde jaren 18,6 19,8 18,7 19,0 18,5 18,4 19,2 19,9 . . .

De meting werd verricht aan de hand van de ervaren gezondheid zoals opgenomen in de Gezondheids-a

enquête van het CBS. Daarbij waren vijf antwoordcategorieën mogelijk, te weten:
1. zeer goed, 2. goed, 3. gaat wel, 4. soms goed, soms slecht, 5. slecht. 1 en 2 = gezond en 3,4 en 5 =
ongezond.

Bron: Boshuizen et al. in SCP (1994); CBS (1966)

Bron: CBS (1994); CBS/NIMAWO (1990); CBS (1996) SCP-bewerkingen 
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Figuur 8.1 illustreert dat een meerderheid van de personen die tot een bepaald
geboortejaar of cohort behoren, een relatief hoge leeftijd bereikt maar dat zo’n cohort dan
betrekkelijk snel uitsterft. In de loop der jaren is de overlevingscurve steeds meer een
rechte hoek gaan benaderen dat wil zeggen, dat een steeds groter percentage van een
geboortecohort een hoge leeftijd bereikt (SCP 1990: 442). Dit vormt de verklaring voor
de dubbele vergrijzing, de relatief snellere toename van het aantal hoogbejaarden (zie
hoofdstuk 2). De lijnen die het percentage overlevenden zonder lichamelijke beperkingen
weergeven, hebben een veel vlakker verloop. Lichamelijke beperkingen zijn dus niet
exclusief verbonden aan de ouderdom, maar duidelijk is wel dat een meerderheid van de
overlevenden van een geboortecohort op hogere leeftijd (vanaf het tachtigste levensjaar)
ernstige lichamelijke beperkingen ondervindt.

In tabel 8.5 worden de ziekten weergegeven die de belangrijkste doodsoorzaken vormen
bij ouderen. Onder de drie hoofdgroepen wordt telkens één specifieke ziekte vermeld,
omdat deze voor gezondheidsbeleid belangrijk is. Ongevallen behoren niet tot de meest
frequente doodsoorzaken, maar omdat het gaat om vermijdbare sterfte, worden zij hier
vermeld. 

Tabel 8.5 De belangrijkste doodsoorzaken bij ouderen, naar leeftijd en geslacht, 1987 en 1993 (in procenten)
1987 1993

65-79 jaar � 80 jaar totaal  65-79 jaar � 80 jaar totaal
man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw

tumoren 35 31 23 16 26 34 32 22 14 24
w.o. van de
luchtwegen 14 2 6 - 6 13 3 5 1 5

hart- en
vaatziekten 43 34 45 35 39 41 41 41 46 43

w.o. acuut
myocard-
infarct 19 18 14 13 16 16 14 12 10 13

ziekten van
ademhalings-
wegen 5 11 9 20 12 11 7 17 11 11
 w.o.

longont-
steking 1 10 4 16 8 2 2 6 7 5

overige
oorzaken 17 23 24 29 23 14 20 20 29 22

 w.o.
ongevallen 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

N 28.061 18.809 19.042 28.594 94.506 29.703 20.024 22.438 37.691 109.856

Bron: CBS (1989); CBS (1994)

 

Opvallend is de forse toename in de sterfte van vrouwen aan hart- en vaatziekten. De
sterfte aan kanker is in zeer geringe mate gedaald, maar die aan longkanker is bij
vrouwen enigszins toegenomen. De sterfte aan ziekten van de ademhalingswegen is bij
vrouwen sterk afgenomen, voor mannen geldt het tegendeel. Dit laatste komt door de
toename van cara bij mannen. 
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Opgemerkt moet worden dat het in tabel 8.5 gaat om de zogenoemde eerste doods-
oorzaak. Dit geeft een onvolledig beeld van de ziekten waaraan ouderen overlijden.
Comorbiditeit - het lijden aan meer ziekten en aandoeningen tegelijk - komt bij de
ouderen immers veel meer voor dan bij de jongeren.

Het voorgaande maakt duidelijk dat ouderen in 97% à 98% van de gevallen overlijden
aan een ziekte die meestal met een kort of lang ziekbed gepaard gaat. Indien men de
gezondheidstoestand van ouderen op één moment meet, treft men ook nogal wat ouderen
met ernstige aandoeningen die binnen een of hooguit enkele jaren aan die aandoening
zullen overlijden. Meting van ongezondheid bij deze categorie betekent niet een lang
leven in ziekte op oudere leeftijd, maar het levenseinde. 
Dit fenomeen wordt compressie van ziekte genoemd: ziekte concentreert zich in het
laatste levensjaar of de laatste jaren van de betrokkene. Het tegenovergestelde hiervan
wordt expansie van ziekte genoemd. De cijfers in tabel 8.4 suggereren dit laatstge-
noemde; dienovereenkomstig zouden personen lijden aan chronische ziekten gedurende
een lange periode voorafgaand aan de dood. Samenhangend hiermee wordt in onder-
zoeksliteratuur gesproken van compressie en expansie van sterfte (Van den Bos 1989).
Expansie van sterfte hoort in Nederland grotendeels tot het verleden, toen sterfte optrad
in vele, ook jonge-leeftijdscategorieën. Over of er van een steeds verder voortgaande
compressie van sterfte sprake is, lopen de meningen uiteen (Van den Bos 1989). Met
andere woorden: worden onder ouderen veel zieken aangetroffen door het ‘gelukkige’
feit dat de meeste mensen in Nederland pas op hoge leeftijd overlijden? Schuift de sterfte
verder op naar een steeds hogere leeftijd, die dan biologisch gezien de maximale leeftijd
van de mens zou zijn? Er bestaat allerminst overeenstemming op dit punt, maar
recentelijk is in Nederland enig empirisch bewijs getoond dat voor een voortgaande
compressie van sterfte zou kunnen spreken (Nusselder en Mackenbach 1996).

Ouderen worden relatief vaak door ziekten getroffen, maar het beeld van de ouderdom
als de periode waarin mensen zichzelf en anderen tot last zijn, dient genuanceerd te
worden. Dit is ook van belang voor het gezondheidsbeleid. Het maakt voor gezondheids-
beleid namelijk nogal wat uit of het gericht is op mensen die met een chronische
aandoening nog een substantieel aantal jaren zullen leven, of op het zo veel mogelijk
vermijden van sterfte.

Ten slotte wordt in deze paragraaf ingegaan op ongevallen. In 1993 vonden er in de
privé-sfeer 764.000 ongevallen plaats die dermate ernstig waren dat behandeling op een
eerste-hulpafdeling van een ziekenhuis vereist was. Krap 10% van de slachtoffers was 65
jaar of ouder. In de periode 1984-1992 is het aantal personen dat getroffen wordt door
een privé-ongeval  afgenomen in de leeftijdsgroep van de 55-64-jarigen (Den Hertog en1

Toet 1995). Onder de personen van 75 jaar en ouder is, daarentegen, een toename waar
te nemen, zowel in absolute als relatieve aantallen. Ongevallen onder de ouderen vinden
ongeveer voor de helft plaats in en om het huis; een kwart vindt plaats op straat.
Ongevallen met de trap, in de tuin en in de keuken nemen af en ongevallen in de
badkamer en de toilet nemen toe met de leeftijd. Hoe ouder de betrokkene is, hoe vaker
wordt overgegaan tot ziekenhuisopname in plaats van behandeling op de afdeling Eerste
hulp. Ziekenhuisopname vindt vooral plaats als sprake is van een fractuur - in de helft
van de gevallen een heupfractuur.
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Tabel 8.6 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal ongevallen van ouderen in de
periode 1988-1991.

Tabel 8.6 Jaarlijks gemiddelde aantal ongevallen bij de bevolking van 55 jaar en ouder, die de dood tot gevolg
hadden of tot bezoek aan een ziekenhuis hebben geleid, 1988-1991

aantal personen per 100.000 aantal ongevallen met val
overleden na ongeval 2.200 53 1.500

w.v. privé-ongeval 1.740a

met ziekenhuisopname (excl.
overledenen) 30.000 900 24.000
eerste hulp in ziekenhuis bezocht 86.000 2.600 60.000

Privé-ongevallen zijn ongevallen excl. verkeersongevallen en ongevallen tijdens de beroepsuitoefening.a

Ongevallen met de fiets en bromfiets waarbij slechts één persoon betrokken is worden ook tot privé-ongevallen
gerekend.

Bron: Den Hertog en Toet (1995) 

Tabel 8.7 Aantal slachtoffers van privé-ongevallen, van 55 jaar en ouder, naar type ongeval, 1991a

geschatte aantal
ongeval met de fiets 5.600
val van vaste trap 4.700
ongeval door hond 2.600
ongeval met een stoel 1.700
ongeval met een bed 1.500
ongeval met overig woningmeubilair 1.700
vallen over trottoirtegel/steen 1.700
vallen over stoeprand 1.600
ongeval in badruimte/douche 1.200
ongeval door de drempel 900
ongeval met huishoudtrap 900
ongeval met glasproduct 900
ongeval met huishoudmes 900
ongeval door gladde bodem/bestrating door sneeuw/ijzel 600
ongeval met loophulpmiddel/rolstoel 400
ongeval door hete vloeistof 400
ongeval tijdens schaatsen 400

Betreft alleen slachtoffers behandeld op de EHBO’s van ziekenhuizen. a

Bron: Den Hertog en Toet (1995)

Valongevallen zijn de meest voorkomende privé-ongevallen bij ouderen. Meer dan 86%
van alle dodelijke slachtoffers van privé-ongevallen overlijdt door een val; 80% van de
ziekenhuisopnamen met de diagnose ongevallen, is het gevolg van een val, alsmede 70%
van alle behandelingen op de eerste-hulpafdeling van ziekenhuizen. Van deze
ongevallen die op de EHBO’s zijn geregistreerd, betreft het in 74% een val op gelijk
niveau en in 26% een val van hoogte. De meeste valpartijen vinden plaats tijdens de
huishoudelijke werkzaamheden en bij de persoonlijke verzorging. De oorzaak van of de
activiteit bij het vallen is in de helft van de gevallen niet bekend. Vermoedelijk vallen
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veel ouderen gewoon tijdens het lopen in huis (of in het verzorgingshuis). Tabel 8.7 geeft
een overzicht van aantallen ongevallen naar type, zoals beschreven door Den Hertog en
Toet (1995).
Fietsen en traplopen kunnen gevaarlijke activiteiten zijn voor ouderen, zoals blijkt uit
tabel 8.7. Slecht onderhoud van het wegdek kan voor ouderen vervelende gevolgen
hebben, evenals honden, die zich vaak op onberekenbare wijze gedragen. Drempels in
huis leveren gevaar op. Valpartijen uit bed of met het eigen meubilair kunnen het gevolg
zijn van slecht ter been zijn, slecht zien of duizeligheid. Het blijkt dat hoogbejaarden
vaker in badkamer of toilet vallen dan jongere ouderen.

8.3 Lichamelijke beperkingen

Het feit dat ouderen relatief vaak ernstige chronische aandoeningen hebben, is met de
nuances die in paragraaf 8.2 werden aangebracht niet weggewerkt. Het ligt dan ook
enigszins voor de hand dat ouderen vaker dan anderen lichamelijke beperkingen zullen
ondervinden, want deze beperkingen worden in 80% van de gevallen door chronische
aandoeningen veroorzaakt (CBS/NIMAWO 1990).
In het navolgende wordt dit gegeven nader toegelicht. Met behulp van het Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek van het SCP werden er voor de lichamelijke beper-
kingen zeven specifieke maten ontwikkeld en één algemene maat. Voor een toelichting
daarop zie bijlage B3. Tabel 8.8 laat zien hoeveel mensen in een bepaalde leeftijdsklasse
lichamelijke beperkingen ondervinden en de mate van ernst van de beperkingen.

Het voorkomen van lichamelijke beperkingen hangt sterk samen met de leeftijd van de
persoon. Is in de middelbare leeftijd driekwart van de personen zonder lichamelijke
beperkingen, in de oudste-leeftijdsklasse is dat ongeveer een kwart. Hierbij moet
overigens worden aangetekend dat lichte beperkingen over het algemeen minder hinder
veroorzaken (Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1996).
Ongeveer de helft van de oudste-leeftijdsklasse ondervindt matige of ernstige lichame-
lijke beperkingen; dat betekent dat een of meer van de activiteiten die in tabel 8.8 staan
genoemd ten minste moeite opleveren. In het geval van ernstige beperkingen kan men
die activiteiten niet of alleen met hulp of hulpmiddelen tot een goed einde brengen.

Beperkingen in de uitvoering van huishoudelijke taken en beperkingen in het lopen doen
zich het vaakst voor; onder de zelfstandig wonenden van 75 jaar en ouder heeft zelfs een
meerderheid last van zulke beperkingen. Ook beperkingen in het zitten en staan doen
zich vaker dan gemiddeld voor. Deze uitkomst wordt overigens bepaald door degenen die
aangeven niet in staat te zijn om een half uur lang te staan.
Zintuiglijke beperkingen, beperkingen in het gebruik van arm en hand en die in de
persoonlijke verzorging komen bij zo’n kwart van de oudsten voor en bij tussen de 10%
en 15% van de 65-74-jarigen. Er is nog een vrij groot aantal met problemen op het vlak
van de persoonlijke verzorging. Het gaat bij deze laatsten om activiteiten die van vitaal
belang zijn in het dagelijks leven, zoals eten en drinken, in en uit bed kunnen stappen en
naar toilet kunnen gaan. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de mogelijkheden om
lichamelijke beperkingen te compenseren. Hulpbehoefte en ontvangst van hulp staan
daar centraal. 
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Tabel 8.8 Aantal zelfstandig wonende personen dat lichamelijke/zintuiglijke beperkingen ondervindt, naar
leeftijdsklasse (in procenten)

leeftijdsklasse
type beperking 35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar
algemene maat voor lichamelijke
beperkingen

niet beperkt 77 67 50 23
licht beperkt 16 19 27 29
matig beperkt 5 10 16 26
ernstig beperkt 1 4 8 23

specifieke maten
zien

matig beperkt 3 4 6 14
ernstig beperkt 1 2 4 9

horen
matig beperkt 2 4 9 17
ernstig beperkt 1 3 3 10

zitten en staan
matig beperkt 9 14 23 35
ernstig beperkt 3 5 7 8

arm- en handgebruik
matig beperkt 6 8 12 24
ernstig beperkt 1 3 4 6

lopen
matig beperkt 5 10 19 33
ernstig beperkt 1 3 6 19

persoonlijke verzorging
matig beperkt 2 6 8 17
ernstig beperkt - 2 3 7

huishoudelijke verzorging
matig beperkt 8 13 23 35
ernstig beperkt 2 4 8 26

(n) (4.471) (1.454) (1.204) (697)

Bron: SCP (AVO’95) Voor de uitleg van de gebruikte maten zie bijlage B3.

Lichamelijke beperkingen zijn vaak het gevolg van chronische ziekten en aandoeningen
en van ongevallen. In het navolgende wordt ingegaan op de vraag welke aandoeningen
in meer of mindere mate tot beperkingen leiden. Eerder in dit hoofdstuk is al opgemerkt
dat ouderen nogal eens meer aandoeningen tegelijkertijd hebben en dat sommige van die
aandoeningen met andere aandoeningen in verband staan. Daarom is het verband tussen
beperkingen en aandoeningen onderzocht door middel van een multivariate analyse
(Renova) waarin voor de genoemde verbanden wordt gecorrigeerd. Alleen personen met
een of meer aandoeningen zijn in de analyse betrokken. De resultaten staan in tabel 8.9.
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Tabel 8.9 Thuiswonende personen die lichamelijke beperkingen  ondervinden door een (chronische) aandoening ,a b

1995 (bèta’s uit een Renova)
ondervindt beperking(en) ondervindt ernstige beperking(en)

alle leeftijdsklassen � 55 jaar alle leeftijdsklassen � 55 jaarc c

alle aandoeningen gemiddeld 47 61 16 23

astma 47 68 16 23
hartkwaal of -infarct 67 74 22 27
hoge bloeddruk 50 61 17 23
beroerte 74 89 48 57
maag- of darmstoornissen 53 66 20 28
ziekten aan gal of lever 42 - - -d d d

nierstenen of nierziekte 44 57 31 -d

suikerziekte 57 68 27 30
rugaandoening of hernia 65 74 19 26
gewrichtsslijtage 69 74 25 30
gewrichtsontsteking 62 73 27 37
epilepsie - - - -d d d d

kwaadaardige aandoening of kanker 70 86 35 39
tuberculose - - - -d d d d

gevolgen van een ongeval 55 75 21 31
overige chronische ziekten en 
aandoeningen 58 73 25 37

Fysieke beperkingen, excl. zintuiglijke.a

De percentages zijn gecontroleerd (met Renova) voor het hebben van meer dan één aandoening.b

16 jaar en ouder.c

Aantal < 50. d

Bron: SCP (AVO’95)

(Chronische) aandoeningen laten de betrokken personen niet onberoerd. Een groot
percentage van de lijders aan deze ziekten ondervindt lichamelijke beperkingen. In de
oudere-leeftijdsgroep is dat relatief vaker het geval. Het vaakst worden lichamelijke
beperkingen ondervonden door degenen die een beroerte hebben gehad of die lijden aan
kwaadaardige aandoeningen of kanker, rugaandoeningen, gewrichtsslijtage,
gewrichtsontsteking, gevolgen van een ongeval of hartkwaal of -infarct. Opgemerkt moet
worden dat het hier gaat om thuiswonende personen. In tabel 8.9 zijn de eventuele
zintuiglijke beperkingen niet inbegrepen.
Het feit dat veel voorkomende en/of ernstige chronische aandoeningen bij ouderen zo
vaak tot (ernstige) lichamelijke beperkingen leiden, vormt een extra argument voor op
ouderen gerichte gezondheidspreventie. Aangezien ongevallen ook nogal eens lichame-
lijke beperkingen tot gevolg hebben mag die preventie, gezien wat in paragraaf 8.2 over
de oorzaak van die ongevallen werd opgemerkt, niet beperkt blijven tot gezond-
heidsbeleid, maar zou ook onderdeel dienen te zijn van beleid met betrekking tot het
wonen.

8.4 Lichamelijke beperkingen en het welbevinden van ouderen in instellingen

Het is vanzelfsprekend dat de validiteit van bewoners van verzorgingstehuizen en
verpleeghuizen minder is dan die van de thuiswonenden; deze tehuizen zijn immers
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bedoeld voor gehandicapte ouderen. Hoe groot is echter het verschil met de thuis-
wonenden, nu de thuiszorg het wellicht meer dan vroeger mogelijk maakt dat ouderen
langer thuis blijven wonen? Het onderzoek naar ouderen in instellingen dat het SCP
heeft laten uitvoeren, geeft daar enig inzicht in. Tabel 8.10 geeft een overzicht van de
validiteit, uitgedrukt in typen lichamelijke beperkingen. De cijfers worden afzonderlijk
weergegeven voor de zelfstandig wonenden en voor de oudere bewoners van de
verschillende tehuizen.
Psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen
richten zich op een andere categorie ouderen: degenen met psychische stoornissen en
ouderen bij wie zich een onomkeerbaar proces van geestelijke achteruitgang voordoet.
Het is echter bekend dat onder deze groepen ook veel andere gezondheidsproblemen
voorkomen. Daarom zijn cijfers over de bewoners van deze twee laatste voorzieningen
eveneens in tabel 8.10 opgenomen.

Tabel 8.10 Lichamelijke beperkingen bij ouderen, naar woonvorm (in procenten)
zelfstandig verzorgings- verpleeghuis psychiatrisch

wonend huis ziekenhuisa

somatische psychogeria-
afdeling trische afdeling

algemene mate van beperking
(zonder hdl)b

niet beperkt 23 0 0 0 0
licht beperkt 26 9 0 0 21
matig beperkt 29 25 4 12 28
ernstig beperkt 19 66 96 88 51

(n) (702) (611) (187) (177) (130)

Leeftijd: 75 jaar en ouder.a

Aantallen voor zelfstandig wonenden wijken af van aantallen in tabel 8.8 omdat daar een andere maat voorb

beperkingen is gehanteerd, nl. met hdl. In 8.10 wordt een maat zonder hdl gehanteerd.

Bron: SCP (AVO’95) (zelfstandig wonenden); SCP (OII’‘96)

De verdeling naar ernst van de beperkingen onder zelfstandig wonenden, bewoners van
verzorgingstehuizen en van somatische afdelingen van verpleeghuizen maakt in een
oogopslag duidelijk dat de genoemde tehuizen vooral ernstig gehandicapte ouderen
herbergen en tevens welke hiërarchie er in dit opzicht tussen de verzorgings- en
verpleeghuizen bestaat.
Ruw geschat, woont een meerderheid van 80% van de ouderen met ernstige beperkingen
in tehuizen. 

Opvallend is dat ook bewoners van psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen
allemaal lichamelijke beperkingen hebben, een overgrote meerderheid zelfs ernstige
beperkingen. De lichamelijke problematiek van ouderen in psychiatrische ziekenhuizen
is gemiddeld wat minder ernstig, maar ook daar is ten minste de helft van de bewoners
lichamelijk gehandicapt te noemen. Dit betekent dat lichamelijke en geestelijke
gezondheidszorg in deze laatste voorzieningen hand in hand gaan, ook al vormen de
problemen met de geestelijke gezondheid de eerste reden voor opname. De oudere
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bewoners van psychiatrische ziekenhuizen wijken in dit opzicht nogal af van de
gemiddelde clientèle van deze ziekenhuizen; zij bevinden zich in een soort psychia-
trische verpleeghuizen. Dit verklaart wellicht het feit dat deze ouderen geconcentreerd
zijn in een beperkt aantal psychiatrische ziekenhuizen (SCP OII’96).

In tabel 8.11 zijn de verschillende categorieën tehuisbewoners en zelfstandig wonende
ouderen vergeleken op de lichamelijke en zintuiglijke beperkingen die zij ondervinden.

Tabel 8.11 Lichamelijke en zintuiglijke beperkingen bij ouderen, naar woonvorm, 1995 (in procenten)
zelfstandig verzorgings- verpleeghuis psychiatrisch

wonend huis ziekenhuisa

somatische psychogeria-
afdeling trische afdeling

horen
matige beperking 17 19 14 32 14 (n = 18)
ernstige beperking 10 16 11 7 (n = 12) 5 (n = 7)

zien
matige beperking 14 17 9 (n = 14) 5 (n = 9) 5 (n = 7)
ernstige beperking 9 18 10 (n = 16) 20 9 (n = 11)

staan en zitten
matige beperking 35 48 11 29 39
ernstige beperking 8 21 82 51 25

arm- en handgebruik
matige beperking 24 76 64 40 57
ernstige beperking 6 20 30 46 38

lopen
matige beperking 33 25 1 (n = 2) 11 21
ernstige beperking 19 60 97 87 52

persoonlijke verzorging
matige beperking 17 12 2 (n = 4) 7 (n = 12) 15 (n = 18)
ernstige beperking 7 58 95 89 48

dagelijkse huishoudelijke
handelingen

matige beperking 35 13 - - -
ernstige beperking 26 86 - - -

(n) (702) (611) (187) (177) (130)

Leeftijd: 75 jaar en ouder.a

Bron: SCP (AVO’95 ); SCP (OII’96)

Vergeleken met de zelfstandig wonenden hebben bewoners van verzorgingstehuizen
vooral meer problemen met de uitvoering van huishoudelijke taken (geen van hen kan
deze taken zonder problemen uitvoeren), met het lopen en met de persoonlijke verzor-
ging. Ook andere typen beperkingen komen onder de verzorgingstehuisbewoners meer
voor, maar de drie genoemde bepalen de verschillen die in tabel 8.11 stonden aange-
geven.
Bewoners van somatische afdelingen van verpleeghuizen onderscheiden zich vooral van
verzorgingstehuisbewoners op het vlak van de persoonlijke verzorging, het lopen 
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en het vermogen tot zitten en staan. Al deze bewoners hebben dus ernstige mobiliteits-
problemen en zijn niet in staat om zichzelf te verzorgen.

De verschillen tussen de ouderen in somatische en die in psychogeriatrische afdelingen
van verpleeghuizen zijn substantieel, maar dezelfde typen beperkingen domineren bij
beide categorieën tehuisbewoners. Die beperkingen kunnen bij de psychogeriatrische
patiënten wel een andere achtergrond hebben. Bij hen is het namelijk vaak een geeste-
lijke in plaats van een motorische stoornis die hen verhindert bepaalde handelingen te
verrichten. Dit kan ook verklaren waarom deze categorie tehuisbewoners vaker
beperkingen in het zien of het gebruik van arm en hand heeft. De vragen waaruit deze
typen beperkingen zijn samengesteld (zoals ‘kunt U de letters van de krant lezen?’ en
‘kunt U fijne vingerbewegingen maken zoals het dichtknopen van de jas?’) registreren
onvermogen zowel als onkunde maar niet de oorzaak daarvan. De eerder getrokken
conclusie dat ouderen in psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen en in
psychiatrische ziekenhuizen veel fysieke beperkingen hebben, is hiermee enigszins
genuanceerd. Die nuancering maakt de fysieke afhankelijkheid van deze ouderen
natuurlijk niet kleiner.

Welke invloed de opname in een tehuis op het welzijn van ouderen uitoefent, is kwanti-
tatief niet na te gaan. Wel kunnen gevoelens van welzijn of welbevinden tussen
zelfstandig wonenden en bewoners van verzorgingshuis worden vergeleken. Deze
vergelijking is te vinden in tabel 8.12.

Op grond van een schaal die samengesteld is uit een zevental items die op aspecten van
het welbevinden betrekking hebben, kan bijna 60% van de ouderen worden ingedeeld bij
een categorie die zich goed voelt, 8% voelt zich slecht. Bewoners van verzorgings-
tehuizen scoren op de schaal aanmerkelijk minder gunstig, maar dat komt vooral door
twee factoren: de verwachting voor de toekomst en de plannen die men nog heeft. Eerder
in dit hoofdstuk werd duidelijk dat bewoners van tehuizen in meerderheid ernstig
gehandicapt en daardoor van hulp afhankelijk zijn. De meesten hebben nog maar enkele
maanden of jaren te leven en zoals in hoofdstuk 13 zal blijken, kunnen tehuisbewoners
zich de uitvoering van de plannen die ze eventueel hebben, financieel niet kunnen
veroorloven.
Zo bezien valt eerder op dat zo’n grote minderheid in hun antwoord op de retorisch
lijkende vragen van zo veel optimisme getuigt.
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Tabel 8.12 Welbevinden van ouderen; zelfstandig wonenden en bewoners van verzorgingshuis, 1996 (in procenten)
zelfstandig wonend verzorgingshuis

welbevinden algemeen goed 58 23a

matig 34 58
slecht 8 19

innerlijk gespannenheid nooit 38 38
soms 46 43
vaak 15 19

vergeetachtig nooit 36 33
soms 53 49
vaak 11 18

gevoel het niet aan te kunnen nooit 73 58
soms 23 32
vaak 4 10

verwacht nog veel van het leven ja 52 24
gedeeltelijk 32 33
nee 16 43

vol plannen zitten ja 48 16
gedeeltelijk 29 21
nee 23 63

opzien tegen de komende jaren ja 8 17
gedeeltelijk 17 18
nee 75 65

dagen gaan langzaam voorbij ja 5 13
gedeeltelijk 9 15
nee 86 72

Dit is een combinatie van de onderstaande onderwerpen. Het aantal bewoners van verpleeghuizen ena

psychiatrische ziekenhuizen dat de vragen naar welbevinden kon beantwoorden, was te gering en is daarom uit
tabel weggelaten.

Bron: SCP (EBB-ouderen’96); SCP (OII’96)

Een betere indicator voor het welbevinden is wellicht de therapie die na klachten op dit
gebied is ingesteld. Een van die therapieën is het verstrekken van slaap- en
kalmeringsmiddelen. In tabel 8.13 zijn cijfers over dit medicijngebruik te vinden. 
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Tabel 8.13 Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen door ouderen, naar woonvorm (in procenten)
zelfstandig verzorgings- verpleeghuis psychiatrisch

wonend huis ziekenhuisa

somatische psychogeria-
afdeling trische afdeling

helemaal geen medicijnen 26 12 49 8 2
geen slaap- of
kalmeringsmiddelen 87 38 43 26 12
alleen slaapmiddelen 25 21 9 5b

alleen kalmeringsmiddelen 11 14 33 46b

zowel slaap- als
kalmeringsmiddelen 14 13 24 35b

Leeftijd: 75 jaar of ouder.a

Van hen gebruikt 13% slaap- en/of kalmeringsmiddelen.b

Bron: CBS (GEZ’94); SCP (OII’96)

Van de zelfstandig wonenden van 75 jaar en ouder gebruikt 13% slaap- of kalmerings-
middelen. In tehuizen komt het gebruik van deze middelen veel voor. De helft van de
tehuisbewoners gebruikt kalmerende en/of slaapmiddelen en kan zichzelf blijkbaar
zonder die middelen niet goed in de hand houden of krijgt zonder medicijnen onvol-
doende nachtrust. Dit wijst erop dat het welbevinden van een groot deel van deze
tehuisbewoners verre van goed is.
Bewoners van psychogeriatrische verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen
gebruiken in meerderheid kalmerings- en/of slaapmiddelen. De medicatie sluit bij deze
bewoners echter direct aan op hun gezondheidsproblemen.

8.5 Gebruik van de medische dienstverlening

Wat betekent het voorgaande nu voor het gebruik van de medische dienstverlening?
Betekent een toename van het aantal ouderen ook een toename van het gebruik? Betekent
de (licht) toegenomen ontevredenheid met de eigen gezondheid tevens een toegenomen
beroep op de medische zorg? Alvorens daarop in te gaan, worden in figuur  8.2 de trends
in het gebruik van de medische dienstverlening weergegeven.
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Figuur 8.2 Gebruik van medische dienstverlening door zelfstandig wonende personen, naar leeftijdsklassen en geslacht, in
1981-1995 (in procenten)

allen vrouwen

huisarts afgelopen 2 maanden

medisch specialist afgelopen 2 maanden
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allen vrouwen

ziekenhuis afgelopen 12 maanden

medicijnen
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allen vrouwen

fysiotherapie

Bron: CBS Gezondheidsenquêtes 1981-1995

Uit de figuren blijkt dat ouderen vaker gebruikmaken van de vijf onderzochte soorten
medische dienstverlening dan jongeren. Dit ligt nogal voor de hand, omdat ouderen
vaker aan chronische aandoeningen lijden die juist nopen tot veelvuldig bezoek aan
artsen en tot het volgen van therapieën. Tevredenheid of ontevredenheid met de eigen
gezondheid is daarbij minder van belang. Daarnaast zijn er ook bepaalde trends in het
gebruik te zien in die periode van tien tot vijftien jaar waarover de cijfers rapporteren. Zo
is het bezoek aan de huisarts door personen boven de 54 jaar merkbaar, en het bezoek
aan de fysiotherapeut sterk toegenomen in 1995 ten opzichte van 1985. Het bezoek aan
de medisch specialist en het verblijf in het ziekenhuis zijn in die periode in geringe mate
toegenomen. Opvallend is dat het gebruik van door de arts voorgeschreven medicijnen
sterk is gedaald in 1995 ten opzichte van 1981. Deze daling is het sterkst - van 6 tot
7 procentpunten - onder de drie oudste-leeftijdsklassen. Wellicht wordt er meer
terughoudendheid getracht bij het voorschrijven van medicijnen aan ouderen, zoals de
Gezondheidsraad heeft aanbevolen (Gezondheidsraad 1994). Opgemerkt moet worden
dat de cijfers betrekking hebben op zelfstandig wonende ouderen.  
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De bevolking wordt ouder en maakt in de ouderdom vaker gebruik van medische
dienstverlening, hoewel het beeld divers is. Bovendien doen de huidige ouderen iets
vaker een beroep op de medische zorg dan de ouderen in het (recente) verleden. Deze
twee trends versterken elkaar en hebben tot gevolg dat de druk op de medische zorg in de
nabije toekomst groter zal worden. 

8.6 Plaats van overlijden en stervensbegeleiding

Het is de wens van veel mensen om te overlijden in een hun vertrouwde omgeving en
temidden van mensen die hun na staan. Het is voor degenen in de persoonlijke omgeving
van de stervende vaak niet gemakkelijk om de noodzakelijke hulpverlening en
ondersteuning op te brengen. De professionele hulpverlening was weinig op deze
specifieke zorgverlening ingesteld. Mede daarom is de terminale thuiszorg als een aparte
tak van dienstverlening ontstaan, eerst als vrijwilligerswerk, maar nadat de intensieve
thuisverpleging tot aparte verstrekking krachtens de Ziekenfondswet werd, ook in de
vorm van professionele hulp. In deze paragraaf wordt op de terminale thuiszorg
ingegaan. 

Sinds de jaren zeventig en tachtig, toen de kritiek op instituties op zijn hoogtepunt was,
ontstond ook kritiek op de wijze waarop mensen sterven in Nederland. De dood was een
zaak geworden van medici en andere hulpverleners; thuis sterven werd steeds minder
mogelijk (Van den Akker et al. 1994). De mogelijkheid om thuis te kunnen sterven hing
in beslissende mate af van de houding van de huisarts (Spreeuwenberg 1981). De
cultuurkritiek is niet zonder invloed gebleven. Er ontstond nieuw particulier initiatief:
hospices - tehuizen om ‘bijna thuis’ te sterven, naar Engels voorbeeld. Een toenemend
aantal vrijwilligers ging hulp bieden aan familieleden met een stervende thuis. Hebben
deze ontwikkelingen feitelijk bijgedragen aan een toename van mogelijkheden om thuis
te sterven? Tabel 8.14 geeft getallen over de plaats waar oudere mensen overlijden.

Tabel 8.14 Plaats van overlijden, bevolking van 65 jaar en ouder, 1970-1995
1970 1985 1995

abs. in % abs. in % abs. in %
ziekenhuis 15.300 19 35.200 37 37.500 35
verzorgingstehuis 12.500 15 18.400 19 21.900 21a

verpleeghuis 6.700 8 14.000 15 19.600 18
overig 47.200 58 28.000 29 27.400 26a

N 81.700 100 95.600 100 106.400 100a

Aangenomen wordt dat een groot deel daarvan betreft sterven thuis; een veel kleiner deel betrefta

zwakzinnigeninrichtingen, psychiatrische ziekenhuizen, beschermende woonvormen en sterfgevallen in de
openbare ruimte.
1994.b

Bron: SIG Zorginformatie (ongepubliceerd); CBS (1970); CBS (1985); CBS (1989); CBS (1995); CBS (1996)
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De verschuivingen zijn spectaculair in de 25 jaar waarover de cijfers rapporteren. Stierf
in 1970 ruim de helft van de ouderen niet in een intramurale voorziening, in 1995 was
dat nog maar een kwart. Sterven in het ziekenhuis is bijna verdubbeld; sterven in
verzorgings- en verpleeghuizen is minder, maar wel in beduidende mate toegenomen.
Verzorgings- en verpleeghuizen zijn in de afgelopen 25 jaar sterk uitgebreid - ondanks
de recente bezuinigingen - en daarmee stijgt, uiteraard, ook het aantal sterfgevallen daar.
Bovendien zijn de indicatiecriteria aangescherpt; dit wil zeggen dat de ouderen er veel
slechter aan toe moeten zijn om opgenomen te worden. Daardoor zijn de tehuizen in een
nog sterkere mate dan voorheen de plaats geworden van het levenseinde.
Dat het ziekenhuis zo vaak de plaats van sterven is, geeft er blijk van dat het vertrouwen
in de medische behandelingen als verbanner van de dood sterk is. Men laat zich blijkbaar
toch liever behandelen in het ziekenhuis - met het risico daar te komen te overlijden -
dan af te zien van een (specialistische) behandeling om zeker te zijn van een sterfbed
thuis. Overigens bleek deze tendens al uit figuur 8.2 over het gebruik van medische
dienstverlening. Wat dragen het beleid van de overheid alsmede de vrijwillige
hulpverlening bij aan de mogelijkheid van een sterfbed thuis?
Het toenmalige ministerie van WVC financierde in de jaren tachtig een aantal experi-
menten met intensieve thuiszorg, die moesten aangeven of versterking van de thuiszorg
in de praktijk uitvoerbaar was ten behoeve van ernstig zieken, waaronder terminale
patiënten. De uitkomsten van de projecten leidden tot het in het leven roepen van een
subsidieregeling intensieve thuiszorg door de Ziekenfondsraad in 1990. Ontlasting van
de informele zorg thuis was nadrukkelijk een van de redenen daarvoor. Krachtens deze
regeling konden de kosten van extra hulp van gezinsverzorging en wijkverpleging en
huisartsen door de Ziekenfondsen worden vergoed, tot een bepaald maximum per patiënt
per etmaal, gedurende maximaal drie maanden. De patiënt diende te beschikken over een
indicatie voor een zieken- of verpleeghuis (Ziekenfondsraad 1989). Tabel 8.15 geeft
aantallen verzorgde terminale patiënten in 1993 en 1994 weer. 

Tabel 8.15 Aantal terminale patiënten in de intensieve thuiszorg, 1993 en 1994 
1993 1994

ziekenhuis 1365 1489
verpleeghuis 542 496
totaal 1897 1985

Bron: Ziekenfondsraad, BIT gegevens (ongecorrigeerd)

In 1993 ontvingen in totaal 3.631 en in 1994 4.064 patiënten gesubsidieerde, intensieve
thuiszorg (Ziekenfondsraad, ongepubliceerd). Ruim de helft van hen was kankerpatiënt;
deze vormen ook onder de terminale thuiszorgpatiënten de grootste groep. Het budget
voor de Regeling subsidiering Ziekenfondsraad intensieve thuiszorg bedroeg 56 miljoen
gulden voor het jaar 1996. De maximale kosten per patiënt per dag mogen niet hoger
zijn dan 421 gulden. De gemiddelde duur van de zorg bedroeg 24 respectievelijk 22
dagen in 1993 en 1994. Deze gegevens hebben betrekking op alle categorieën patiënten.
Het is de bedoeling dat deze regeling per 1 januari 1997 ophoudt. Degenen die intensieve
thuiszorg nodig hebben, zijn dan aangewezen op de regelingen voor thuis
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zorg, waaronder de Regeling persoonsgebonden budget. De praktijk moet uitwijzen in
welke mate deze regelingen voldoen aan de speciale vereisten bij terminale zorg thuis.

De stervende en zijn naasten kunnen zich ook laten bijstaan door vrijwillige hulpver-
leners die in stervenshulp zijn gespecialiseerd. In 1991 waren er 67 vrijwilligers-
organisaties actief op dit gebied met ruim 1.100 vrijwilligers. Zij leverden inzet in 900
situaties, met gemiddeld 50 tot 60 uur hulp per situatie. De financieringsgrondslag van
de bemiddelende organisaties is wisselend: een derde ontvangt subsidie van de Zieken-
fondsraad, een derde van de gemeente, de overige van provincie of andere kanalen,
sommige hebben geen financiering. Alleen de coördinatiekosten worden gesubsidieerd;
de overige kosten, zoals de onkosten van de vrijwilligers, worden bestreden uit donaties
en giften (Van der Veen 1992). Vrijwillige hulp wordt meestal pas in de laatste fase
ingeroepen, in de laatste levensweek van de stervende. De vrijwilligers zijn voor 93%
vrouw met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Zij ontvangen geen loon; meestal wordt
wel een vergoeding verstrekt voor de werkelijk gemaakte reiskosten. Per jaar besteedt een
vrijwilliger gemiddeld 50 uur aan stervensbegeleiding en nog eens 40 uur aan overige
activiteiten die daarmee verband houden, te weten werkbesprekingen, studie-
bijeenkomsten en trainingen (Van der Veen 1992).

8.7 Conclusies

Een deel van de ouderen verkeert in een voortreffelijke gezondheid, zelfs tot in de hoge
ouderdom. Een meerderheid, echter, lijdt aan chronische ziekten en een klein deel
daarvan lijdt aan een of meer ernstige chronische aandoeningen. De meeste chronische
ziekten en aandoeningen zijn te genezen noch te voorkomen, zodat het ouder wordende
bevolkingsdeel van Nederland in de komende jaren een toenemend aantal chronisch
zieken zal tellen. De druk op de medische dienstverlening zal daardoor toenemen en
daarbij komt nog dat de ouderen van nu en straks meer gebruik (zullen) maken van de
medische dienstverlening dan ouderen in het verleden gewend waren. Het gebruik van
medicijnen (door thuiswonenden) wijkt van dat beeld af en toont een dalende trend. In
tehuizen woonachtige ouderen maken veelvuldig gebruik van medicijnen, waaronder
vaak slaap- en kalmerende middelen.

Dit sombere vooruitzicht wordt genuanceerd wanneer de beleving door de zieken van
hun toestand in ogenschouw wordt genomen. Twee derde van de zelfstandig wonende
personen van 55 jaar en ouder die aan een chronische ziekte lijden, voelt zich naar eigen
zeggen gezond; een derde van de personen die aan twee of meer chronische ziekten
lijden, voelt zich naar eigen zeggen gezond. Men leeft dus, ondanks ziekte, niet in
voortdurende ongezondheid, maar kent betere - en uiteraard slechtere - perioden in zijn
leven. 

Een vijfde van de thuiswonende ouderen ondervindt ernstige lichamelijke beperkingen;
in tehuizen wonende ouderen zijn veel vaker ernstig lichamelijk beperkt. De last die
chronische ziekten in het dagelijks leven bezorgen wisselt naar type aandoening, maar is
doorgaans behoorlijk zwaar. Desondanks zijn de gevoelens van welbevinden onder de
bewoners van verzorgingshuizen niet dramatisch minder dan die van de thuiswonende
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1 Privé-ongevallen zijn ongevallen exclusief verkeersongevallen en ongevallen tijdens het uitoefenen van
een beroep. Ongevallen met de fiets of bromfiets waarbij maar één verkeersdeelnemer betrokken is,
worden ook als privé-ongeval opgevat.

ouderen. Naast medische behandelmogelijkheden zou meer aandacht moeten komen voor
de verlichting en opvang van de gevolgen van ziekte voor het dagelijks leven van de
patiënten en hun naasten.
Ongevallen in en rondom het huis met een slachtoffer van 75 jaar of ouder, zijn in de
afgelopen jaren toegenomen, zowel in absolute als in relatieve aantallen. Voor hoog-
bejaarden is het wonen thuis derhalve niet veilig. Vanuit het oogpunt van preventie zijn
aanpassing van de woning en van de woonomgeving noodzakelijk. 
Niet alleen het wonen in de eigen woning, maar ook het daar kunnen of mogen sterven is
belangrijk voor de oudere; beide onderwerpen zijn tevens object van het overheidsbeleid.
Thuis sterven is in de afgelopen vijfentwintig jaar zeldzamer geworden. Deels komt dit
doordat het aantal bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen in die periode
toegenomen is; de bewoners verblijven daar uiteraard tot het einde van hun leven. De
meeste overlijdensgevallen vinden echter in ziekenhuizen plaats en dat is ook nog in
toenemende mate het geval. Blijkbaar geeft men toch de voorkeur aan het ondergaan van
een behandeling in het ziekenhuis dan aan het afzien daarvan om zeker te zijn van een
sterfbed thuis (of in het tehuis). Op de Regeling intensieve thuiszorg, die sterven thuis
beter mogelijk maakt, is vooralsnog relatief weinig beroep gedaan.   

Komt de ouderdom met gebreken of wordt de bevolking steeds ouder en gezonder?
Gegevens daaromtrent zijn niet eenduidig. Enerzijds zijn er enige aanwijzingen van
compressie van sterfte. Dit wil zeggen dat steeds meer mensen zeer oud worden en
sterven op een ongeveer gelijke, hoge leeftijd. Anderzijds zijn de aanwijzingen onmis-
kenbaar dat chronische aandoeningen toenemen naarmate de leeftijd vordert en dat ook
de duur van deze ziekten toeneemt. De conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat
de leeftijdscategorie ‘ouderen’ zeer divers is en dat de ziektelast onder de ouderen,
ondanks de inspanningen van de overheid ter verlichting daarvan, nog steeds zeer
ongelijk verdeeld is. 

Noot
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9  HULPMIDDELEN EN HULPVERLENING

9.1 Inleiding

Chronische aandoeningen, ongevallen en slijtage kunnen ertoe leiden dat mensen
permanent lichamelijke beperkingen ondervinden. In  hoofdstuk 8 over de gezondheid en
medische dienstverlening werd het algemeen bekende feit dat relatief veel ouderen zulke
beperkingen ondervinden, nog eens bevestigd.
Beperkingen leiden in veel gevallen tot handicaps: men kan niet meer doen wat men zelf
zou willen of moeten doen. Om die situatie te voorkomen is in ons land een reeks
voorzieningen beschikbaar waarmee de negatieve gevolgen van beperkingen zijn te
compenseren. Een belangrijke categorie daarvan, de aanpassingen en andere speciale
woonvoorzieningen, werden in hoofdstuk 7 al besproken. Naast de woonvoorzieningen
zijn vervoersvoorzieningen en de hulpmiddelen die op grond van de AWBZ kunnen
worden verkregen of geleend, de belangrijkste. Op deze compenserende voorzieningen
wordt in paragraaf 9.2 ingegaan.
Wanneer allerlei compenserende voorzieningen onvoldoende soelaas bieden, moeten de
noodzakelijke taken die mensen niet meer zelf kunnen verrichten, door anderen worden
overgenomen. Over een bijzondere voorziening op dit gebied, de maaltijdvoorziening,
zijn recentelijk landelijk representatieve cijfers beschikbaar gekomen. Omdat zulke
cijfers tot op heden ontbraken, is aan deze voorziening een aparte paragraaf gewijd (§
9.3).
In paragraaf 9.4 worden gegevens gepresenteerd over de informele en de zelf betaalde
hulp naast gegevens over de dienstverlening van de instellingen voor thuiszorg. In die
paragraaf wordt in het bijzonder ingegaan op de invloed die bepaalde levensomstandig-
heden en de beschikbaarheid van hulpmiddelen en aanpassingen uitoefenen op het
gebruik van (gesubsidieerde) hulp.

9.2 Hulpmiddelen

Naast de in hoofdstuk 7 besproken woonvoorzieningen is een drietal soorten hulpmid-
delen te onderscheiden: 
- hulpmiddelen die zijn gericht op compensatie van tekorten in natuurlijke

lichaamsfuncties, zoals prothesen, orthesen en hulpmiddelen bij het zien of het
lopen;

- hulpmiddelen bij de persoonlijke verzorging en verpleging;
- hulpmiddelen bij het zich verplaatsen buitenshuis, waartoe naast de aangepaste

vervoermiddelen hier ook vervoersvergoedingen worden gerekend die op grond van
de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) verstrekt worden.

De eerste twee categorieën hulpmiddelen kunnen op verschillende manieren worden
verkregen. Mensen kunnen ze zelf hebben aangeschaft, ze in eigendom hebben
verkregen via het verbindingskantoor van de AWBZ dan wel uit de Algemene arbeids-



144

ongeschiktheidswet of geleend hebben van een kruisvereniging. Een cijfermatig beeld
van de herkomst valt niet te geven. Het gebruik van een aantal hulpmiddelen staat in
tabel 9.1 weergegeven.

Afgezien van hulpmiddelen als stokken en krukken, worden hulpmiddelen en vervoers-
voorzieningen maar door een zeer klein deel van de ouderen gebruikt. Het spreekt
vanzelf dat het gebruik van deze voorzieningen hoger is onder degenen met het soort
beperking dat de voorziening geacht wordt te compenseren. Desondanks blijft het
gebruik van vervoersvoorzieningen ook onder ouderen met beperkingen in het
verplaatsen relatief bescheiden.

Tabel 9.1 Gebruik van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen, bevolking van 65 jaar en ouder, als totaal en door
degenen onder hen die bepaalde lichamelijke beperkingen hebben, naar leeftijdsklasse, 1996 (in procenten)

allen degenen met beperkingena

65-74 jaar � 75 jaar 64-75 jaar � 75 jaar

hulpmiddelen bij het zien 2 8 32 43
prothesen, orthesen, beugels 3 2 7 2
stok, kruk, rollator 6 27 33 59
rolstoel 2 3 11 9
aangepaste vervoermiddelen 2 3 12 8
taxikostenvergoeding 2 4 9 7
andere vervoersvergoeding 2 2 - 3

(n) (5.717) (3.509) (812) (1.182)b b

De cijfers hebben betrekking op degenen met de specifieke lichamelijke beperkingen waarvoor het betreffendea

hulpmiddel compensatie kan bieden.
De percentages gebruikers van hulpmiddelen bij het zien hebben betrekking op andere randtotalen: 355 65-74-b

jarigen en 621 personen van 75 jaar of ouder.

Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

In tabel 9.2 staat het gebruik centraal van de hulpmiddelen die van een kruisvereniging
zijn geleend en het gebruik van vervoersvoorzieningen, uitgesplitst naar enkele
achtergrondkenmerken. De belangrijkste van die kenmerken is natuurlijk de ernst van de
lichamelijke beperkingen. Daarnaast is de samenstelling van het huishouden toegevoegd,
omdat deze een belangrijke determinant is van het beroep op hulp bij de persoonlijke
verzorging, een type hulp dat nauw bij het gebruik van hulpmiddelen aansluit. Het
opleidingsniveau is hier gebruikt als indicator voor de sociaal-economische positie. Op
vervoersvoorzieningen uit de WVG hebben in veel gemeenten namelijk alleen degenen
recht met een relatief laag inkomen. Omdat enkele van de achtergrondkenmerken een
sterk onderling verband vertonen (hoogbejaarden hebben bijvoorbeeld vaker ernstige
lichamelijke beperkingen) is een multivariate analyse uitgevoerd (Renova) waarin voor
die verbanden is gecorrigeerd.
Voor een overzicht van de voorzieningen zij verwezen naar bijlage B4.
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Tabel 9.2 Gebruik door huishoudens van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen, naar een aantal achtergrondkenmerken
in een variantieanalyse (Renova), 1995 (in werkelijke (procenten) en gecorrigeerde cijfers (bèta's))

hulpmiddelen aangepaste vergoeding
kruiswerk vervoermiddelen vervoerskosten (n)

werkelijk gecorrigeerd werkelijk gecorrigeerd werkelijk gecorrigeerd
algemeen gemiddelde 10 10 3 3 4 4 (4.702)
lichamelijke beperkingen sign. sign. sign.a

geen 9 9 1 1 1 1 (3.049)
licht 9 10 1 1 2 2 (932)
matig 9 10 8 7 11 11 (482)
ernstig 19 20 18 17 24 24 (239)

samenstelling huishouden sign.
alleenstaand 7 6 4 2 5 3 (1.384)
samenwonend 11 12 2 3 3 4 (3.318)

opleidingsniveau
laag 4 3 5 4 (2.361)
midden 2 3 2 3 (1.394)
hoog 1 2 1 3 (947)

leeftijdsklasse sign. sign.
35-54 jaar 10 10 1 2 2 4 (2.521)
55-64 jaar 8 8 2 3 3 3 (863)
65-74 jaar 10 10 4 3 6 5 (782)
� 75 jaar 12 13 9 5 8 3 (535)

sign. = significant.a

Bron: SCP (AVO'95)

Uit tabel 9.2 wordt in de eerste plaats duidelijk dat vooral de ernst van de lichamelijke
beperkingen bepaalt of mensen over de genoemde voorzieningen beschikken of niet.
Daarnaast valt op dat samenwonenden in veel meer gevallen hulpmiddelen bij de
kruisverenigingen lenen dan alleenstaanden. Dit heeft te maken met een niet in de
analyse betrokken verschil tussen categorieën ouderen met ernstige beperkingen. De ene
categorie bestaat uit degenen die zich met aanpassingen, hulpmiddelen en hulp nog zelf
staande kunnen houden, de andere uit diegenen die permanent en frequent afhankelijk
zijn van hulp. Naar later in dit hoofdstuk zal worden aangetoond, kan de laatste
categorie alleen thuis blijven wonen als er een partner is die veel verzorgende taken op
zich neemt. Voor een alleenstaande in deze omstandigheden blijft alleen tehuisopname
als oplossing over, en tehuisbewoners zijn in het gebruikte databestand afwezig.
De verschillen naar opleidingsniveau blijken na correctie verwaarloosbaar. Dit doet
vermoeden dat het feit dat in veel gemeenten geen (deels gratis) vervoermiddelen worden
verstrekt aan mensen wier inkomen boven een bepaald niveau ligt, geen invloed heeft op
de beschikbaarheid van die voorzieningen. Ouderen met een hogere sociaal-economische
positie schaffen zich zulke voorzieningen kennelijk zelf aan.

Een van de voorzieningen die mensen bepaalde hulpmiddelen verschaft is de WVG.
Over deze voorziening zijn wel gedetailleerdere gegevens bekend. In tabel 9.3 staat een
overzicht van het soort vervoersvoorziening dat aan ouderen wordt verstrekt. 
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De gegevens zijn afkomstig uit het zogenoemde grootschalig cliëntenonderzoek dat ten
behoeve van een eerste evaluatie van de WVG is uitgevoerd.

Tabel 9.3 Op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten verstrekte vervoersvoorzieningen, naar leeftijds-
klasse, 1995 (in procenten)

< 65 jaar � 65 jaar
aangepaste auto (ev. bruikleen) 10 8
scootermobiel 5 3
overige vervoermiddelen 4 2
loophulpmiddelen 6 13

kilometervergoeding eigen auto 31 25
overige gebruikskosten auto 18 12
taxikostenvergoeding 16 29
aangepast collectief vervoer 5 4
overige voorzieningen 6 4

(n) (406) (512)
Bron: Ipso Facto en SGBO (1995)

In 1994 zijn op grond van de WVG ruim 150.000 vervoersvoorzieningen verstrekt. De
helft van de individuele voorzieningen werd aan personen ouder dan 65 toegewezen; de
voorziening aangepast collectief vervoer is in twee derde van de gevallen aan ouderen
verstrekt (Ipso Facto en SGBO 1995: 53). Ouderen ontvangen relatief gezien minder
vaak aangepaste vervoermiddelen en bijbehorende vergoedingen voor gebruikskosten.
Daarentegen ontvangen ze veel vaker een vergoeding voor taxikosten waaronder
overigens ook de vergoedingen vallen voor de verwanten en bekenden die het vervoer
eventueel voor hun rekening nemen.

Naar schatting worden jaarlijks enige honderdduizenden van de hier beschreven
hulpmiddelen voor langere of kortere tijd aan ouderen verstrekt. Het gaat dus om
voorzieningen die in elk geval qua omvang van belang zijn. Op de betekenis ervan voor
het dagelijks leven wordt in paragraaf 9.4 ingegaan. 

9.3 Maaltijdvoorziening

In veel gemeenten in Nederland bestaat een zogenoemde maaltijdvoorziening, waarvan
ouderen 
die zelf niet in staat zijn de warme maaltijd te bereiden, gebruik kunnen maken. In de
enquête EBB-ouderen van het CBS was een aantal vragen over deze voorziening
opgenomen. In tabel 9.4 staan de antwoorden op die vragen samengevat.
6% van de zelfstandig wonende oudere bevolking (ruim 100.000 personen) maakt op één
peildag gebruik van een maaltijdvoorziening. Twee derde van hen krijgt de maaltijd
thuis bezorgd, een derde deel bezoekt voor de maaltijd een tehuis of buurtcentrum in de
directe woonomgeving. Degenen die de maaltijd thuis bezorgd krijgen, worden in
meerderheid vrijwel dagelijks voorzien; het bezoek aan eettafels buitenshuis blijft
doorgaans beperkt tot enkele keren per week.
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Tabel 9.4 Gebruik van maaltijdvoorzieningen en de met dat gebruik gemoeide kosten, bevolking van 65 jaar en
ouder, naar de plaats waar de maaltijd wordt genoten, 1996

thuis bezorgd eettafel elders totaal
percentage gebruikers van verzorgde maaltijden 4 2 6
gemiddeld aantal verzorgde maaltijden per week 5,5 3,7 4,6
percentage gebruikers dat vijf of meer keer per
week verzorgde maaltijden gebruikt 72 24 59
gemiddelde kosten per maaltijd (in guldens) 8,40 9,30 8,60
(n) (9.230) (9.230) (9.230)

kosten van maaltijden in procenten van het
huishoudensinkomen - - 8,4
percentage ouderen dat meer dan 10% van het
inkomen aan maaltijdvoorzieningen kwijt is - - 34
(n) (328) (328) (328)
Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking

Voor een maaltijd moeten de betreffende ouderen gemiddeld ƒ 8,60 betalen; de thuis
bezorgde maaltijd blijkt de ouderen minder te kosten dan die van de eettafels. De
spreiding rond dat gemiddelde is betrekkelijk gering: ruim 80% van de gebruikers betaalt
een prijs die minstens zeven en hooguit tien gulden bedraagt. 
Dat gemiddelde bedrag is overigens relatief hoog als men het vergelijkt met het gegeven
uit budgetonderzoek dat ouderen in Nederland gemiddeld ƒ 3,00 à ƒ 3,50 uitgeven aan
de door henzelf bereide warme maaltijd (NIBUD 1996: 196). 

Sommige categorieën ouderen zullen eerder op een maaltijdvoorziening zijn aangewezen
dan anderen. Het ligt voor de hand dat een van die categorieën wordt gevormd door
mensen die niet in staat zijn om zelf boodschappen te doen of de warme maaltijd te
bereiden. Het doet er daarbij niet toe of er sprake is van onvermogen dat door
lichamelijke beperkingen wordt veroorzaakt of van gebrek aan vaardigheden, zoals bij
zeer veel mannen het geval is.
Naast de omstandigheden waarin bepaalde ouderen verkeren, kan ook de beschikbaar-
heid van een maaltijdvoorziening het gebruik ervan bepalen. Het is voorstelbaar dat zo'n
voorziening in stedelijke gebieden eenvoudiger in stand valt te houden dan in
plattelandsgebieden; ouderen in plattelandsgebieden maken wellicht dan ook minder
gebruik van zo'n voorziening.
In tabel 9.5 staat het gebruik van maaltijdvoorzieningen uitgezet tegen de hiervoor
genoemde en enkele andere kenmerken.

Uit de cijfers over het werkelijke gebruik (de eerste cijferkolom in tabel 9.5) blijkt dat de
oudste ouderen en ouderen die problemen hebben met de huishoudelijke activiteiten die
voor het bereiden van een warme maaltijd nodig zijn, veel meer dan anderen een beroep
doen op voorzieningen. Het geslacht van de gebruiker noch de stedelijkheid van diens
woonplaats lijkt van invloed op het gebruik.
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Tabel 9.5 Gebruik van maaltijdvoorzieningen naar een aantal achtergrondkenmerken in een variantie-analyse
(Renova), 1996 (in werkelijke (in procenten) en gecorrigeerde cijfers (bèta’s))

waargenomen gecorrigeerd (n)
algemeen gemiddelde 6 6 (9.154)
leeftijdsklasse

65-69 jaar 4 4 (2.976)
75-79 jaar 5 5 (4.336)
80 jaar en ouder 17 12 (1.667)

geslacht
man 6 6 (3.797)
vrouw 7 6 (5.357)

samenstelling van het
huishouden

alleenstaand 12 12 (3.459)
samenwonend 3 3 (5.695)

kan boodschappen doen
goed 4 5 (7.891)
met moeite 11 9 (874)
kan het niet 18 11 (281)

kan de warme maaltijd
bereiden

goed 4 4 (7.530)
met moeite 12 8 (401)
kan het niet 19 18 (1.223)a

stedelijkheid van de
woonplaats

zeer sterk stedelijk 6 5 (1.742)
sterk stedelijk 6 6 (1.896)
matig stedelijk 6 6 (1.946)
weinig stedelijk 6 6 (1.924)
niet stedelijk 6 7 (1.647)
Het hoge aantal ouderen dat de warme maaltijd niet kan bereiden ontstaat door het gebrek aan vaardigheid vana

veel mannen op dit gebied.

Bron: CBS (EBB-ouderen’96)

Nu kunnen deze uitkomsten beïnvloed zijn door een samenloop van de omstandigheden
die in de tabel zijn onderscheiden. Dat bijvoorbeeld het onvermogen van oudere mannen
op culinair gebied niet in hun veelvuldiger gebruik van voorzieningen tot uiting komt,
kan gelegen zijn in het feit dat oudere mannen relatief vaak samenwonen en dus een
partner hebben die voor hen kookt. Om voor dit soort samenloop van omstandigheden te
corrigeren, is een multivariate analyse uitgevoerd. De uitkomsten staan in de tweede
cijferkolom van tabel 9.5.
Uit die cijfers blijkt dat de uitersten bij een bepaald kenmerk na correctie wat dichter bij
elkaar liggen, maar dat het beeld niet wezenlijk verandert. Zoals te verwachten valt,
blijven degenen die moeite hebben met boodschappen doen en koken oververtegen-
woordigd onder de gebruikers. Het is eigenlijk opvallend dat een overgrote meerderheid
met dit soort problemen kennelijk andere oplossingen daarvoor heeft gevonden dan de
maaltijdvoorziening.
Los van de problemen met het huishouden en van andere kenmerken, doen de oudste
ouderen en alleenstaanden relatief vaak een beroep op een maaltijdvoorziening.
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Ook na correctie blijken mannen even vaak als vrouwen van een maaltijdvoorziening
gebruik te maken; naar stedelijkheidsgraad van de woonplaats ontstaan door de correctie
wat verschillen, maar deze zijn te klein om op meer dan op toeval te berusten. Blijkbaar
is in iedere plaats in Nederland, ook in landelijke gebieden, een maaltijdvoorziening
voor ouderen beschikbaar.
Uit tabel 9.5 valt op te maken dat alleenstaande hoogbejaarden die het betreffende
huishoudelijke werk niet kunnen verrichten, het vaakst van allen de verzorging van hun
warme maaltijd uitbesteden. Van deze categorie blijkt 30% gebruik te maken van een
maaltijdvoorziening, onder de 90-plussers bedraagt dat aandeel zelfs 40% (CBS
EBB-ouderen’96).

Eerder werd erop gewezen dat er nogal wat verschil bestaat tussen de kosten van zelf
bereide maaltijden en die van een maaltijdvoorziening. De uitgaven voor de georga-
niseerde maaltijdvoorziening kunnen, door de hoge prijs ervan, een aanzienlijk beslag
leggen op het inkomen van de gebruikers. Gemiddeld blijken gebruikers 8,4% van hun
netto-inkomen aan de maaltijdvoorziening te besteden, ruim tweemaal zo veel als bij zelf
kokende ouderen.
Ten behoeve van deze rapportage is berekend welk deel van het inkomen door
verschillende categorieën ouderen aan de maaltijdvoorziening wordt besteed. Daarbij
zijn dezelfde categorieën onderscheiden als in tabel 9.5 en is een verdeling naar inko-
mensklasse toegevoegd. Alleen degenen die vijf of meer maaltijden per week van de
voorziening betrekken, zijn in de berekeningen betrokken.

Uit de berekeningen bleek dat de betreffende ouderen gemiddeld 9,3% van hun inkomen
besteden aan de maaltijdvoorziening. Verschillen naar leeftijdsklasse, geslacht,
samenstelling van het huishouden en naar aard en ernst van huishoudelijke problemen
bleken zo klein dat ze vermoedelijk op toeval berusten. Significante uitkomsten staan
vermeld in tabel 9.6.

Tabel 9.6 Deel van het nettohuishoudensinkomen dat wordt besteed aan de kosten van maaltijdvoorziening,  naara

stedelijkheidsgraad en inkomensklasse, 1996 (in procenten)

mate van stedelijkheid inkomensklasse (in guldens) gemiddelde
zeer sterk weinig 16.000-27.000 > 27.000
tot matig of niet

inkomensdeel maaltijdvoorziening 7,9 10,9 11,0 6,0 9,3
(n) (109) (95) (132) (72) (204)

Alleen degenen die vijf of meer maaltijden per week van de voorziening betrekken.a

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking

Dat ouderen met een laag inkomen een relatief groot deel van hun inkomen (11%) kwijt
zijn aan de verzorgde maaltijden ligt voor de hand. Er zijn wel signalen dat degenen
onder hen met een minimuminkomen het zich daarom niet kunnen veroorloven om meer
dan enkele keren per week zo'n maaltijd te laten komen. Ouderen die in landelijke
gebieden wonen, zijn eveneens betrekkelijk veel geld aan verzorgde maaltijden kwijt.
Dat heeft drie oorzaken: het inkomen van deze ouderen is gemiddeld wat lager, ze
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consumeren gemiddeld wat meer verzorgde maaltijden en de prijs van die maaltijden ligt
een gulden hoger dan het gemiddelde voor heel Nederland.

9.4 Hulpverlening

Wie ondanks de aanwezigheid van hulpmiddelen en aanpassingen op het vlak van
wonen, vervoer en verzorging niet voor zichzelf kan zorgen, moet geholpen worden. In
deze paragraaf wordt getracht een antwoord te vinden op de vragen wie onder welke
omstandigheden hulp krijgt en door wie men dan wordt geholpen. Ter inleiding daarop
is in tabel 9.7 aangegeven hoeveel huishoudens, onderscheiden naar leeftijd en ernst van
lichamelijke beperkingen, hulp ontvangen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen hulp
bij de persoonlijke verzorging en die bij de huishoudelijke verzorging. Wat de laatste
inhoudt, spreekt vanzelf; persoonlijke verzorging omvat onder andere de hulp bij het
aan- en uitkleden, het wassen en het eten en drinken.

Tabel 9.7 Huishoudens die hulp  ontvangen bij de persoonlijke of huishoudelijke verzorging, naar leeftijdsklassea

van het hoofd van dat huishouden en ernst van de lichamelijke beperkingen van een of meer leden van dat
huishouden, 1995 (in procenten)

35-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar � 75 jaar
hulp bij de persoonlijke verzorging

geen beperkingen 3 3 6 8
lichte beperkingen 3 4 9 12
matige beperkingen 11 6 12 15
ernstige beperkingen 25 46 44 44

hulp bij de huishoudelijke verzorging
geen beperkingen 13 9 20 47
lichte beperkingen 12 13 23 48
matige beperkingen 20 18 38 63
ernstige beperkingen 35 68 68 81
Zowel zelf betaalde hulp als informele hulp van familie, vrienden, enzovoort en hulp van instellingen voora

thuiszorg.

Bron: SCP (AVO'95)

10% van de huishoudens van ouderen (hoofd ouder dan 55 jaar) krijgt op de een of
andere manier hulp bij de persoonlijke verzorging die een van de leden van het
huishouden nodig heeft; 30% van die huishoudens heeft huishoudelijke hulp uit een
andere bron.
Uit tabel 9.7 valt op te maken dat huishoudens over het algemeen vaker van hulp
voorzien zijn naarmate dat zij oudere leden tellen en/of leden met ernstiger beperkingen.
Wat de persoonlijke verzorging betreft, springen vooral degenen met ernstige
beperkingen eruit als een categorie die vaak hulp ontvangt; de hulp bij de huishoudelijke
verzorging blijkt daarnaast sterk aan de leeftijd gebonden. De verklaring voor dit
verband met de leeftijd moet gezocht worden in het feit dat de lichamelijke beperkingen
wel een belangrijke, maar niet de enige reden voor een beroep op hulp vormen. In de
periode van herstel van een ziekte of medische ingreep kan tijdelijk hulp nodig zijn;
wanneer mensen lijden aan psychische stoornissen of er geestelijk op achteruit zijn
gegaan, geldt hetzelfde. In paragraaf 8.3 werd er al op gewezen dat mensen in die
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omstandigheden de concrete verzorgende taken - puur ergonomisch gezien - nog wel
kunnen verrichten, maar dat ze de verzorging van zichzelf of van het huishouden niet
meer kunnen organiseren. Situaties als die welke hiervoor werden beschreven, doen zich
onder ouderen vaker voor. Het is dan ook een misverstand te denken dat de
niet-lichamelijk gehandicapte ouderen die hulp ontvangen, ten onrechte van die hulp
gebruikmaken. 

Ten behoeve van deze rapportage is tevens nagegaan bij welke type lichamelijke
beperkingen ouderen in meer of mindere mate hulp krijgen. Het blijkt dat vooral de
ouderen met ernstiger beperkingen op het gebied van de persoonlijke en de huishou-
delijke verzorging hulp bij de persoonlijke verzorging krijgen. Huishoudelijke verzorging
wordt significant vaker - en dan ook veel vaker - geboden aan ouderen die problemen
hebben met de uitvoering van huishoudelijke taken; andere typen beperkingen lijken op
het gebruik van hulp niet van invloed.
Deze uitkomsten liggen nogal voor de hand, de cijfers zijn daarom naar een bijlage
verwezen (bijlage B4). Wanneer men, ingedachtig de tautologie dat taken van mensen
vooral dan worden overgenomen als ze deze zelf niet kunnen uitvoeren, opnieuw naar de
cijfers in tabel 9.7 kijkt, dan valt op hoeveel huishoudens er eigenlijk in het geheel geen
hulp krijgen. Kennelijk beschikken deze huishoudens over andere oplossingen of maken
levensomstandigheden een beroep op hulp minder noodzakelijk.
De genoemde andere oplossingen kunnen bestaan uit hulpmiddelen, aanpassingen van de
woning, de woonomgeving en de woninginrichting, uit vervoersvoorzieningen en uit de
in paragraaf 9.3 besproken maaltijdvoorziening. Het belang van zulke voorzieningen valt
eenvoudig in te zien. Wie zo slecht ter been is dat de trap waaraan men woont een
onneembare hindernis wordt, kan de deur niet meer uit en moet de boodschappen door
een ander laten doen. Degene die de woning via een lift kan verlaten, over een hulp-
middel bij het lopen beschikt en buiten de woning niet al te veel drempels tegenkomt,
kan, ondanks de mobiliteitsbeperkingen, zelf de boodschappen doen.
Onder de eerdergenoemde omstandigheden die het gebruik van hulp bepalen, blijken er
twee in elk onderzoek de belangrijkste te zijn: de samenstelling en de sociaal-
economische positie van het huishouden. Wat de samenstelling van het huishouden
betreft, gaat het er vooral om of men het huishouden met anderen deelt of niet. De
invloed van de sociaal-economische positie is wat minder eenduidig. Een hoger inkomen
biedt de mogelijkheid zich te voorzien van een woning die ook in het geval zich
beperkingen voordoen, goed hanteerbaar is; men kan het zich daarnaast gemakkelijker
veroorloven verzorgend werk uit te besteden of te automatiseren. Een hogere opleiding
hebben betekent tevens dat mensen vaak meer zicht hebben op de mogelijkheden die er
zijn om de nadelige gevolgen van lichamelijke beperkingen te compenseren.

In het navolgende wordt eerst het effect van de laatstgenoemde omstandigheden op het
hulpgebruik bekeken. Daar die omstandigheden niet geheel los van elkaar staan (ouderen
zijn bijvoorbeeld vaker alleenstaand, ouderen zowel als alleenstaanden hebben
gemiddeld een lagere sociaal-economische status) is een multivariate analyse uitgevoerd.
Die analyse levert per onderscheiden categorie een gecorrigeerd cijfer op dat is te
beschouwen als de zelfstandige invloed van een kenmerk op het gebruik van hulp. De
resultaten staan in tabel 9.8.



152

Tabel 9.8 Huishoudens die hulp  ontvangen bij de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging, naar een aantala

achtergrondkenmerken in een variantieanalyse (Renova), 1995 (in werkelijke (procenten) en gecorrigeerde cijfers
(bèta’s))

persoonlijke verzorging huishoudelijke verzorging (n)a a

waargenomen gecorrigeerd waargenomen gecorrigeerd
algemeen gemiddelde 6 6 21 21 (4.702)
lichamelijke beperkingen sign. sign.

geen 3 4 14 17 (3.049)
lichte 7 6 23 20 (932)
matige 11 10 37 31 (482)
ernstige 37 34 71 58 (239)

samenstelling huishouden sign.
alleenstaand 10 6 35 27 (1.384)
samenwonend 5 6 15 19 (3.318)

opleidingsniveau sign.b

laag 8 6 19 17 (2.361)
midden 6 7 25 21 (1.394)
hoog 3 6 14 31 (947)

leeftijdsklasse sign. sign.
35-54 jaar 4 5 14 16 (2.521)
55-64 jaar 5 5 18 15 (863)
65-74 jaar 10 9 27 25 (782)
� 75 jaar 17 11 59 48 (535)

R 10 192

Zowel zelf betaalde hulp als informele hulp van familie, vrienden enz. en hulp van instellingen voor thuiszorg.a

Laag: alleen lager onderwijs of lager beroepsonderwijs; midden: mavo/mulo, havo/vwo of mbo; hoog: hbo/wo.b

Bron: SCP (AVO'95)

De werkelijke percentages ontvangers van hulp (de eerste en derde cijferkolom in
tabel 9.8) lijken te bevestigen wat eerder over de invloed van bepaalde kenmerken werd
gezegd: naarmate mensen ernstiger beperkingen hebben, ouder zijn, lager zijn opgeleid
en bovendien alleenstaand zijn, wordt in meer gevallen hulp verleend.
Uit de gecorrigeerde cijfers blijkt dat noch de samenstelling van het huishouden noch het
opleidingsniveau een zelfstandige invloed uitoefent op het aantal huishoudens dat hulp
bij de persoonlijke verzorging ontvangt. Een hogere sociaal-economische status biedt
hierbij dus niet de mogelijkheden die eerder werden verondersteld, en degenen die alleen
wonen krijgen hun hulp kennelijk voldoende uit andere bron dan die van huisgenoten.
Het gecorrigeerde beeld van de hulp bij de huishoudelijke verzorging wijkt van het
voorgaande af: alleenstaanden krijgen (uiteraard) veel vaker hulp van personen of
instanties buiten het huishouden en hetzelfde geldt voor hoger opgeleiden. Naar later in
deze paragraaf zal blijken, beschikken hoger opgeleiden veel vaker over een door henzelf
betaalde huishoudelijke hulp. Met betrekking tot de huishoudelijke verzorging worden de
eerder geuite veronderstellingen dus wel bevestigd.

Als volgende stap is eenzelfde multivariate analyse uitgevoerd op het ontvangen van
hulp, maar nu is de aanwezigheid van woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en
hulpmiddelen in de analyse betrokken. De uitkomsten van zo'n analyse worden vaak
bepaald door de grote meerderheid die geen lichamelijke beperkingen heeft, niet over
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voorzieningen beschikt en geen hulp ontvangt. Daarom zijn alleen die huishoudens in de
analyse betrokken die voldeden aan de volgende voorwaarden.
- Ze ontvangen hulp bij de persoonlijke huishoudelijke verzorging of beschikken over

aanpassingen, hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen.
- Ze tellen ten minste één lid van het huishouden met ten minste lichte beperkingen.
- Het hoofd van dat huishouden is 55 jaar of ouder.
De resultaten van de analyse staan in tabel 9.9. Aangezien voor de interpretatie alleen de
gecorrigeerde cijfers van belang zijn, zijn de werkelijke cijfers hier niet opgenomen. In
bijlage B4 is een volledig overzicht te vinden.

Tabel 9.9 Huishoudens die hulp ontvangen bij de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging, naar een aantal
achtergrondkenmerken en de beschikbaarheid van een aantal voorzieningen in een variantieanalyse (Renova), 1995
(gecorrigeerde cijfers, bèta's uit een Renova)

persoonlijke verzorging huishoudelijke verzorging
lichte matige ernstige lichte matige ernstige

beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen beperkingen
algemeen gemiddelde 29 26 57 66 71 88
samenstelling
huishouden sign. sign. sign. sign.

alleenstaand 35 28 57 76 86 95
samenwonend 22 22 56 53 45 72

opleidingsniveau
lager 32 28 55 61 73 86
hoger 26 24 60 71 69 90

leeftijdsklasse sign. sign.
55-74 jaar 31 22 57 58 67 80
� 75 jaar 26 31 57 77 75 94

aanpassingen woning sign. sign. sign. sign.
niet aanwezig 65 45 67 82 79 92
wel aanwezig 3 10 50 45 59 84

vervoersvoorzieningen sign. sign. sign. sign.
niet beschikbaar 31 34 67 68 76 89
wel beschikbaar 11 13 45 52 59 86

hulpmiddelen kruiswerk sign. sign.
niet beschikbaar 35 25 56 71 72 89
wel beschikbaar 11 28 60 45 64 83

Bron: SCP (AVO'95)

In het linker deel van tabel 9.9 staat het gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging
voor de naar ernst van de lichamelijke beperkingen onderscheiden categorieën ouderen.
Dat gebruik is uitgezet tegen de eventuele aanwezigheid van voorzieningen en enkele
achtergrondkenmerken.
De verschillen in het gebruik van hulp tussen alleenstaanden en samenwonenden, lager
en hoger opgeleiden en jonge en oudere ouderen lijken substantieel, maar ze zijn, op één
geval na, niet significant. Deze verschillen zouden daarom ook op toeval kunnen
berusten.
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De aanwezigheid van voorzieningen heeft wel een significante invloed op het ontvangen
van hulp bij de persoonlijke verzorging en die invloed is groter naarmate de lichamelijke
beperkingen minder ernstig zijn. Voor ouderen met lichte en matige beperkingen geldt
wellicht dat een meerderheid geen hulp nodig heeft als de woning en de
woninginrichting is aangepast aan hun handicaps en als zij beschikken over hulp-
middelen bij het zich binnenshuis verplaatsen. In het geval zich ernstige beperkingen
voordoen, blijken vaak zowel hulp als allerlei compenserende voorzieningen nodig; toch
maken met name zowel vervoersvoorzieningen als de hulpmiddelen bij het lopen, het
ouderen met ernstige beperkingen in veel gevallen mogelijk om het zonder hulp te
stellen.

Wat de hulp bij de huishoudelijke verzorging betreft, is het beeld iets anders (het rechter
deel van tabel 9.9). Ongeacht andere omstandigheden en de aanwezigheid van
voorzieningen, blijken alleenstaanden en oudere ouderen in meer gevallen hulp te
krijgen. Gegeven het feit dat de hier bedoelde hulp alleen de hulpbronnen buiten het
eigen huishouden omvat en niet die van een medebewoner, ligt deze uitkomst voor
alleenstaanden nogal voor de hand.
Opnieuw blijken woningaanpassingen, vervoermiddelen (in dit geval ook de hulp-
middelen bij het zich verplaatsen buiten) zowel als hulpmiddelen, vaak een aanzienlijke
invloed te hebben op het gebruik van hulp. Ook hier is die invloed groter naarmate de
lichamelijke beperkingen minder ernstig zijn, maar hij is desondanks minder specta-
culair dan bij de persoonlijke verzorging het geval was. Dat komt doordat veel algemene
voorzieningen die het voeren van een huishouden vergemakkelijken (auto, magnetron,
glazenwasser, wasserij) niet in de analyse betrokken zijn.

In de Rapportage gehandicapten 1995 is ingegaan op de literatuur over de invloed die
hulpmiddelen en andere compenserende voorzieningen hebben op het gebruik van hulp
(Timmermans en Schoemakers-Salkinoja 1995). De hiervoor gepresenteerde cijfers
bevestigen wat uit die literatuur en uit de in die rapportage opgenomen gegevens blijkt:
hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen bevorderen de zelfstan-
digheid van ouderen in die zin dat het hen in veel gevallen onafhankelijk maakt van hulp
van derden. Dergelijke voorzieningen leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de
veelvuldig bepleite autonomie van oudere individuen en huishoudens.
Voor ouderen met ernstige beperkingen gaat dit niet altijd op. In een aantal gevallen is
zelfstandig wonen en zelfstandig functioneren alleen mogelijk als zowel allerlei voor-
zieningen beschikbaar zijn en hulp geboden wordt.
Veel van de hier besproken voorzieningen zijn in meer dan een opzicht van belang. Zo
bleek in hoofdstuk 8 dat ongevallen vaak te maken hebben met de veiligheid en het
gebruiksgemak van de woning. De hulpmiddelen dragen er dus niet alleen toe bij dat
ouderen met lichamelijke beperkingen minder afhankelijk van hulp zijn, ze dragen er
ook toe bij dat zulke beperkingen minder vaak ontstaan. 

Van wie krijgen ouderen de meeste hulp? De cijfers in tabel 9.10 vormen de basis voor
een eerste, globaal antwoord op die vraag.
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Tabel 9.10 Hulp bij de persoonlijke en de huishoudelijke verzorging aan huishoudens van ouderen (55+), naar
hulpbron en ernst van de lichamelijke beperkingen van een of meer leden van het huishouden, 1995 (in procenten)

persoonlijke verzorging huishoudelijke verzorging
geen licht matig ernstig geen licht matig ernstig

geen hulp 96 91 88 61 85 70 57 26
instelling voor thuiszorg 2 4 6 21 2 8 14 32a

informele of particulier hulp 1 4 3 10 13 21 26 36
beide hulpbronnen - - - 8 - - 3 7

(n) (1.123) (556) (375) (213) (1.123) (556) (375) (213)
In het geval van persoonlijke verzorging betreft het hier hulp van de wijkverpleging of de gezinsverzorging, in heta

geval van de huishoudelijke verzorging alleen hulp van de gezinsverzorging (inclusief alfa-hulp).

Bron: SCP (AVO'96)

Zoals eerder gezegd, wordt hulp bij de persoonlijke verzorging vooral verleend aan
ouderen met ernstige beperkingen. De hulp van de instellingen voor thuiszorg
(wijkverpleging en gezinsverzorging) is in omvang veel belangrijker daarbij dan de
informele of zelf betaalde hulp.
Bij de huishoudelijke verzorging is dat anders. Bij die verzorging wordt hulp ook bij
lichte en matige beperkingen al relatief vaak geboden, zij het dat dit veelal informele of
zelf betaalde hulp betreft. Wel zijn het ook hier degenen met ernstige beperkingen die
verreweg het meest door een instelling voor thuiszorg (hier de gezinsverzorging) worden
geholpen. Desondanks blijft de informele en zelf betaalde huishoudelijke hulp bij
ouderen van alle categorieën de belangrijkste hulpbron.

In tabel 9.11 is de informele hulp verder uitgesplitst. Aangezien huishoudens van meer
dan een hulpbron tegelijk gebruik kunnen maken, komt het totaal van de percentages
niet overeen met het totaal aantal huishoudens dat informele hulp ontvangt. De familie
- veelal de (schoon)kinderen - vormt de belangrijkste hulpbron. Toch worden buren,
vrienden en kennissen door zo’n 10% van de ouderen met zeer ernstige beperkingen als
hulpbron genoemd. De cijfers illustreren het belang van het (familie)netwerk voor
ouderen die lichamelijke beperkingen ondervinden.

Tabel 9.11 Huishoudens van ouderen die informele hulp ontvangen, naar hulpbron en ernst van de beperkingen van
een van de leden van het huishouden, 1996 (in procenten)

ernst van de beperkingen
geen zeer licht licht matig ernstig zeer ernstig

huisgenoten 4 8 11 12 20 19
familie buiten het huishouden 11 22 25 29 33 35
buren 2 5 6 6 7 11
vrienden of kennissen 2 4 5 3 5 10
overig 2 4 4 4 6 5

(n) (5.307) (813) (439) (302) (161) (145)
Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking
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Het aantal personen dat door andere personen of instanties geholpen wordt, zegt nog
weinig over de investering van de verschillende partijen in de huishouding. Daarom is
nagegaan hoeveel tijd mensen zelf aan hun huishouden besteden en hoeveel uur hulp ze
per week krijgen. Deze investeringen zijn vervolgens gepercenteerd op de totale
investering in het huishouden. De resultaten staan in tabel 9.12.

Tabel 9.12 Tijd die in huishoudens van ouderen wordt besteed aan het huishouden en de bijdrage daaraan van
degenen die het huishouden doet, informele hulp en de gezinsverzorging, 1996 (in uren en procenten)

uren per week aan percentage dat aan die uren wordt bijgedragen door: (n)
 huishouden besteed

huishouden zelf informele helpers gezinsverzorging
(ernst van) beperkingen

geen 17 94 5 1 (5.013)
zeer licht 18 85 10 5 (779)
licht 17 79 14 7 (404)
matig 17 70 20 10 (257)
ernstig 15 45 39 16 (179)

allen 17 89 8 3 (6.632)
Bron: CBS (EBB-ouderen'96) SCP-bewerking

Uit de cijfers in tabel 9.12 blijkt dat de tijd die mensen zelf in het huishouden steken
sterk minder wordt als ze ernstiger beperkingen krijgen. De compensatie hiervoor komt
vooral van informele helpers. Hier blijkt niet alleen dat ouderen in meer gevallen
informele hulp ontvangen, maar dat de informele helper gemiddeld ook nog veel meer
uren huishoudelijk werk verricht dan de gezinsverzorging.
Het totaal aantal uren dat per week aan het huishouden wordt besteed, ligt bij alle
categorieën rond de zeventien uur, met uitzondering van degenen met ernstige beper-
kingen. Het geringer aantal uren bij deze categorie zou kunnen wijzen op een tekort in
de hulpverlening, maar het is ook mogelijk dat de huishouding efficiënter wordt gevoerd
naarmate beroepskrachten meer tijd in een huishouden steken.
Men mag - mede op grond van het voorgaande in deze paragraaf - verwachten dat
ouderen die over informele of zelf betaalde hulp beschikken, minder vaak een beroep op
de gesubsidieerde hulp van de instellingen voor thuiszorg doen. Het is, gegeven de eerder
beschreven invloed van compenserende voorzieningen op het totale gebruik van hulp,
eveneens denkbaar dat die voorzieningen er ook toe bijdragen dat minder vaak een
beroep wordt gedaan op gesubsidieerde hulp. Om na te gaan of deze veronderstellingen
juist zijn, is een multivariate analyse uitgevoerd op het gebruik dat ouderenhuishoudens
maken van de diensten van de wijkverpleging en de gezinsverzorging. De aanwezigheid
van andere hulpbronnen en compenserende voorzieningen zijn daarbij als verklarende
variabelen opgenomen. Ook nu is de analyse beperkt tot de categorie waarvoor de
vraagstelling relevant is: degenen met ten minste lichte beperkingen die hetzij hulp
krijgen uit enige hulpbron, hetzij over een of meer compenserende voorzieningen
beschikken. Ook nu zijn alleen gecorrigeerde cijfers weergegeven, de werkelijke cijfers
zijn te vinden in bijlage B4. Bij eerste inspectie van de uitkomsten bleek dat analyse van
het gebruik van de wijkverpleging, voor elke categorie van ernst van beperkingen tot
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ongewenst kleine celvullingen leidde. Daarom is die uitsplitsing achterwege gelaten en is
de ernst van de beperkingen bij deze hulpvorm aan de verklarende variabelen toegevoegd
(tabel 9.13).

Tabel 9.13 Gebruik dat huishoudens maken van de professionele hulp van de gezinsverzorging en de wijkver-
pleging, naar een aantal achtergrondkenmerken, beschikbare voorzieningen en alternatieve hulpbronnen, in een
variantieanalyse (Renova), 1995 (bèta's uit een Renova)

huishoudelijke verzorging door de gezinsverzorging persoonlijke
verzorging door

lichte matige ernstige wijkverpleging of
beperkingen beperkingen beperkingen gezinsverzorging

algemeen gemiddelde 18 29 45 26
samenstelling huishouden sign. sign. sign.

alleenstaand 27 41 53 28
samenwonend 5 8 25 21

opleidingsniveau
lager 17 32 43 25
hoger 19 26 48 27

leeftijdsklasse sign.
55-74 jaar 12 26 38 25
� 75 jaar 26 33 50 26

aanpassingen woning sign. sign.
niet aanwezig 25 29 46 36
wel aanwezig 10 30 44 18

vervoersvoorzieningen
niet beschikbaar 19 30 44 27
wel beschikbaar 15 27 46 22

hulpmiddelen kruiswerk
niet beschikbaar 19 28 43 24
wel beschikbaar 18 32 50 30

informele hulp sign. sign. sign. a

niet beschikbaar 24 37 64 24
wel beschikbaar 0 8 11 31

zelf betaalde hulp sign. sign. sign.
niet beschikbaar 31 38 57
wel beschikbaar 0 0 0

lichamelijke beperkingen sign.
licht 17
matig 18
ernstig 43

Zelf betaalde hulp bij de persoonlijke verzorging komt zo weinig voor dat deze hulpbron hier buiten beschou-a

wing is gelaten.

Bron: SCP (AVO'95)

De leeftijd en de samenstelling van het huishouden blijken, ongeacht de beschikbaarheid
van compenserende voorzieningen en informele of zelf betaalde hulp, van invloed op het
gebruik van gezinsverzorging. Wat de samenstelling van het huishouden betreft, wordt
hierin het effect zichtbaar van een niet eerder benoemde hulpbron, namelijk degenen met
wie ouderen het huishouden delen.
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Van de compenserende voorzieningen blijken alleen de aanwezigheid van woning-
aanpassingen samen te gaan met een geringer gebruik van de gezinsverzorging en dat
nog alleen bij degenen met lichtere beperkingen. De invloed van informele en zelf
betaalde hulp is echter spectaculair te noemen. Bij ouderenhuishoudens die personen met
lichte of matige beperkingen tellen, blijken deze hulpbronnen de hulp van de
gezinsverzorging geheel te kunnen vervangen. Ook onder degenen met ernstiger
beperkingen is de invloed van andere hulpbronnen op het gebruik van gezinsverzorging
groot, maar in een aantal gevallen blijkt met name de informele hulp niet toereikend en
moet er daarnaast een beroep op de gezinsverzorging worden gedaan.

Bij de persoonlijke verzorging doet zich het omgekeerde voor: de aanwezigheid van
informele hulp gaat juist gepaard met een wat hoger gebruik van de verzorging door
wijkverpleging of gezinsverzorging. Dat verschil is weliswaar niet significant, doch het
is duidelijk dat verschillende hulpbronnen bij de persoonlijke verzorging niet voor elkaar
in de plaats kunnen treden maar elkaar juist aanvullen. Dit strookt met de ervaring met
bijvoorbeeld de intensieve thuisverpleging, dat informele helpers niet zonder steun van
de instellingen voor thuiszorg in de grote zorgbehoefte kunnen voorzien, maar dat
tegelijkertijd in deze behoefte alleen bij mensen thuis kan worden voorzien als de
instellingen voor thuiszorg kunnen rekenen op een goed functionerend netwerk van
informele hulp.

Opvallend is dat mensen die de beschikking hebben over woonvoorzieningen, los van
andere kenmerken en dus ook van de informele hulp, voor hun persoonlijke verzorging
veel minder vaak gebruikmaken van wijkverpleging en gezinsverzorging. 
Bij de overige voorzieningen lijkt een dergelijk effect niet op te treden. Dat de aan-
wezigheid van deze voorzieningen wel een groot effect op het gebruik van hulp als totaal
heeft, betekent dat ze vooral heeft bijgedragen aan onafhankelijkheid van informele en
zelf betaalde hulp.

9.5 Conclusies

Ongeveer 6% van de bevolking van 65 jaar en ouder (dat zijn circa 125.000 personen)
maakt gebruik van een maaltijdvoorziening in hun gemeente; gezamenlijk ontvangen
deze ouderen zo’n 600.000 maaltijden per week. Een meerderheid (60%) laat alle warme
maaltijden door de voorziening verzorgen, de overigen koken af en toe nog zelf.
De maaltijdvoorziening trekt meer belangstelling naarmate mensen ernstiger problemen
hebben met huishoudelijke taken als eten koken en boodschappen doen en niemand
hebben om die taken van hen over te nemen. Het gebruik ligt binnen deze categorie op
30%.
De maaltijdvoorziening is relatief duur als men de prijs (gemiddeld ƒ 8,50) ervan
vergelijkt met het bedrag dat zelf kokende ouderen gemiddeld aan hun warme maaltijd
blijken uit te geven (ƒ 3,00 tot ƒ 3,50). Een frequent gebruik van de maaltijdvoorziening
kan, zeker bij ouderen met een laag inkomen, een substantieel beslag op het
huishoudbudget leggen. Gemiddeld bleek deze categorie 11% van het netto-inkomen aan
de kosten van de warme maaltijd kwijt te zijn.
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In dit hoofdstuk is uitgebreid aandacht besteed aan de kenmerken van ouderen die hulp
ontvangen. Het betreft zo’n 10% van de huishoudens van ouderen (55+) die hulp bij de
persoonlijke verzorging ontvangen van een van de leden van het huishouden; ongeveer
30% van die huishoudens heeft huishoudelijke hulp.

Het ligt voor de hand dat hulp vooral gegeven wordt aan degenen die hulp nodig hebben.
Hoe ouder de persoon, hoe belangrijker hulp geacht wordt, ook bij lichte problemen. De
oudsten worden namelijk ook bij minder ernstige problemen relatief vaak geholpen.
Of mensen een beroep op hulp moeten doen, hangt in belangrijke mate af van de
gebruikersvriendelijkheid van hun woning en woninginrichting en van de toegankelijk-
heid van hun woning en woonomgeving. Hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen maar
vooral de woningaanpassingen en andere woonvoorzieningen blijken de behoefte aan
hulp zeer sterk te beïnvloeden. Degenen die over dergelijke voorzieningen beschikken,
gebruiken in veel mindere mate hulp van anderen. Vooral bij degenen met lichte tot
matige beperkingen kunnen voorzieningen de hulpverlening geheel overbodig maken.
Bij degenen met ernstige beperkingen is dat minder het geval, onder hen zijn er zelfs
velen die zowel voorzieningen als hulp nodig hebben om zich zelfstandig te kunnen
handhaven.

Bij de persoonlijke verzorging is de hulp van een instelling voor thuiszorg veel vaker de
hulpbron dan informele of zelf betaalde hulp, bij de huishoudelijke verzorging is het
omgekeerde het geval. Familieleden die niet tot het huishouden behoren, zijn verreweg
de belangrijkste informele helpers van ouderen, maar huishoudens met een gezinslid met
zeer ernstige beperkingen worden toch ook geregeld geholpen door buren of vrienden en
kennissen (elk ongeveer 10% van de huishoudens).

Uit de analyses die ten behoeve van dit hoofdstuk zijn verricht, blijkt dat informele en
zelf betaalde hulp de huishoudelijke hulp van de gezinsverzorging vrijwel altijd geheel
kunnen vervangen. Het beroep op deze gesubsidieerde hulp wordt dan ook veel meer
bepaald door de beschikbaarheid van hulpbronnen die men zelf kan aanspreken. Deze
beschikbaarheid wordt op haar beurt weer bepaald door een tweetal factoren: is er sprake
van een netwerk dat de benodigde informele hulp kan leveren en/of is er sprake van een
zodanige financiële positie dat hulp kan worden gekocht? De beschikbaarheid van
woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en dergelijke blijkt alleen bij degenen met
lichtere beperkingen van invloed op het gebruik van gezinsverzorging. Kennelijk dragen
deze voorzieningen er wel toe bij dat een beroep op hulp in het algemeen kan worden
uitgesteld, maar slechts tot een moment dat veel hulp - en dan ook direct professionele
hulp - nodig is.
Bij de persoonlijke verzorging is van substitutie tussen informele en particuliere hulp
enerzijds en de professionele gesubsidieerde hulp anderzijds geen sprake, integendeel:
wie eigen hulpbronnen gebruikt, ontvangt ook vaker gesubsidieerde hulp. De hulp-
gebruikers om wie het gaat zijn veelal ernstig verzorgings- en verpleegbehoevend.
Handhaving van de zelfstandigheid van deze ouderen is alleen mogelijk als alle
hulpkrachten worden ingeschakeld. Wel blijft in deze gevallen de invloed merkbaar van
allerlei materiële compenserende voorzieningen. Wie over een aangepaste woning
beschikt en/of over vervoersvoorzieningen, doet veel minder vaak een beroep op hulp,
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ook op de gesubsidieerde hulp, en dat ongeacht de ernst van de lichamelijke
beperkingen.

De conclusie dat allerlei hulpmiddelen en aanpassingen een beroep op hulp voorkomen,
is om twee redenen van belang. De eerste is dat deze middelen ouderen blijkbaar
onafhankelijk van derden kunnen maken. Niet alleen is onafhankelijk zijn een wens van
veel ouderen, het is ook een belangrijke doelstelling van ouderenbeleid.
Ten tweede blijkt dat de substitutie van hulpverlening door hulpmiddelen financiële
verschuivingen in de dienstverlening teweeg kan brengen. Het is niet uitgesloten dat
substitutie relatieve besparingen mogelijk maakt, omdat de kosten van hulpmiddelen
veelal in het niet vallen bij die van de wat langer durende hulpverlening. 
Aanpassingen en hulpmiddelen kunnen daarnaast een belangrijke preventieve functie
hebben. Nogal wat ongevallen die ouderen in en om de woning overkomen, houden
verband met de onveiligheid en het te geringe gebruiksgemak van de woning en de
woonomgeving. Ook aan deze preventie zit een financiële kant. In veel gevallen leiden
ongevallen voor ouderen tot kostbare medische consumptie; andere ouderen houden aan
een ongeval nogal eens permanente lichamelijke beperkingen over, die hen voor de rest
van hun leven afhankelijk kunnen maken van - eveneens kostbare - hulp. 
In hoofdstuk 7 (Wonen) is stilgestaan bij het tekort aan voor ouderen geschikte woningen
zoals afgemeten aan bepaalde kenmerken van thans door ouderen bewoonde woningen
en van de woningvoorraad. Dat enigszins rekenkundige tekort krijgt door de in
hoofdstuk 8 geschetste relatie tussen ongevallen en woningkenmerken en het in dit
hoofdstuk aangetoonde verband tussen die woningkenmerken en het gebruik van hulp,
meer scherpte en ondersteunt daarmee het pleidooi om aanpassing van de bestaande
woningvoorraad met enige voortvarendheid aan te pakken. In dit hoofdstuk is duidelijk
gemaakt dat de kosten daarvan zeker voor een belangrijk deel worden terugverdiend.
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10  TIJDSBESTEDING EN VRIJETIJDSACTIVITEITEN

10.1 Inleiding

In het denken over werk en vrije tijd draait het veelal om beroepsarbeid. Wie geen baan
(meer) heeft, zo wordt meestal gedacht, heeft vrijaf. In die gedachtegang wordt de
situatie van ongeveer de helft van de bevolking, die geen betaald arbeid verricht,
verwaarloosd. Naast beroepsarbeid zijn er immers nog andere taken en verplichtingen en
die lopen na de pensionering gewoon door. Landgenoten die huishoudelijk werk doen of
leren, hebben trouwens ook hun werk- en hun vrije uren (steeds meer mensen met een
baan hebben er overigens dergelijke andere taken naast). 
Als nu wordt uitgegaan van de tijd die voor de diverse verplichtingen nodig is, dan kan
men de gewerkte uren van alle bevolkingsgroepen vergelijken, ongeacht of die
verplichtingen nu bestaan uit zorgtaken dan wel arbeid (of combinaties hiervan). Vrije
tijd verwijst vervolgens naar de vrij te besteden uren en omvat het deel van de week dat
resteert na aftrek van alle verplichtingen aan zorg, arbeid of studie en na aftrek van de
tijd besteed aan nachtrust, maaltijden en persoonlijke verzorging. In die benadering
hebben niet alleen mensen met een baan, maar ook gepensioneerden, huisvrouwen en
studerenden hun gewerkte uren en hun vrije uren. Aangezien beide begrippen op
iedereen van toepassing zijn, kan men de gewerkte tijd en de vrije tijd van alle
bevolkingsgroepen onderling vergelijken en ook nagaan hoe die cijfers zich de laatste
decennia hebben ontwikkeld. Dat gebeurt aan de hand van tijdsbudgetonderzoek; dit type
onderzoek is sinds 1975 elke vijf jaar herhaald. Een steekproef uit de Nederlandse
bevolking (van twaalf jaar en ouder) houdt een week lang een dagboek bij en noteert hoe
de zeven dagen werden gevuld. Dat gebeurt steeds in dezelfde najaarsperiode; in oktober
1995 heeft de jongste peiling in die reeks plaatsgevonden.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het voornoemde onderzoek een beeld geschetst
van de tijdsbesteding van ouderen. Eerst wordt in paragraaf 10.2 de verhouding tussen
verplichtingen en vrije tijd weergegeven, vervolgens wordt ingegaan op enkele algemene
kenmerken van het vrijetijdsgedrag: de mate van uithuizigheid en diversiteit in
activiteiten (§ 10.3). In paragraaf 10.4 wordt aandacht besteed aan enkele afzonderlijke
takken van vrijetijdsbesteding.

10.2 Gewerkte uren en vrije uren

Uit de voorgaande peilingen van het Tijdsbestedingsonderzoek (1975, 1980, 1985, 1990)
bleek dat de verdeling van vrije uren over leeftijdsklassen ongelijker was geworden (SCP
1992: 285-292; SCP 1994: 414-418). Alles bijeengenomen groeide de werkdruk onder
het werkende bevolkingsdeel tussen de 20 en 50 jaar, met name onder de 35-50-jarigen.
Er werd onder meer geconstateerd dat de participatie in betaalde arbeid ongelijker naar
leeftijd en opleidingsniveau verdeeld werd. In de levensfasen waarin de zorglast beperkt
pleegt te zijn, het lege-neststadium (de leeftijd tussen circa 55 en 65 jaar), liep de
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deelname aan het arbeidsproces terug, onder andere door VUT-, werkloosheids- en
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het totaal voor de diverse verplichtingen benodigde
tijd nam onder de bevolking ouder dan 50 jaar in het algemeen af. 
Het feit dat de werklast ongelijker werd verdeeld, leidde ertoe dat ook de verdeling van
vrije uren ongelijker werd. Beneden de leeftijd van 50 jaar liep het wekelijkse aantal vrije
uren in het algemeen terug, boven die leeftijd nam dat aantal juist toe.
Uit tabel 10.1 en figuur 10.1 blijkt dat die trend ten dele heeft doorgezet en ten dele ook
werd doorbroken. 

Tabel 10.1 Tijd besteed aan verplichtingen (arbeid, huishoudelijk werk en/of onderwijs samen) en aantal vrije uren,  tijdensa

één week in oktober, bevolking van 35 jaar en ouder, naar geslacht en leeftijdsklasse, 1975-1995
verplichtingen in uren per week vrije uren

ontwikkeling
1975 1985 1995 1975 1985 1995

mannen
35-54 jaar 41,0 46,4 50,1 48,5 46,8 44,9
55-64 jaar 35,1 27,3 30,2 53,3 59,9 58,1
� 65 jaar 20,0 18,1 20,1 62,1 66,4 65,4

vrouwen 
35-54 jaar 41,9 43,9 45,2 46,6 47,1 45,1
55-64 jaar 37,5 35,4 32,3 50,2 54,0 56,5
� 65 jaar 30,3 28,7 28,4 53,9 58,3 57,4

mannen en vrouwen samen 36,4 36,8 39,0 50,9 52,9 51,1
 Verplichtingen en vrije uren met inbegrip van verplaatsingen.a

Bron: SCP (TBO'75-'95)

Onder het bevolkingsdeel van 35 tot 55 jaar is de aan alle verplichtingen bestede tijd
verder toegenomen en is de vrije tijd verminderd. Dit geldt voor zowel mannen als
vrouwen uit die leeftijdsgroep.
Bij de mannen tussen de 55 en 65 jaar deed zich tot het begin van de jaren negentig een
sterke teruggang voor in het totaal aantal gewerkte uren. Deze trend werd in de recente
periode echter onderbroken (figuur 10.1). De jongste lichting in die leeftijdsfase (geboren
tussen 1931 en 1940) besteedde gemiddeld veel meer tijd aan beroepsarbeid dan haar
onmiddellijke voorgangers. Dit lijkt enigszins in strijd met de conclusie die in het
hoofdstuk over de arbeid werd getrokken (hoofdstuk 4) waar gesproken werd over
stabilisatie van de arbeidsdeelname van oudere werknemers. Het verschil vloeit voort uit
een verschil in definities: het begrip ‘beroepsarbeid’ is in het Tijdsbestedingsonderzoek
ruimer gedefinieerd dan in de onderzoeken die gebruikt zijn voor de samenstelling van
het hoofdstuk over arbeid.1

Onder de mannen in de drie (in tabel 10.1) onderscheiden leeftijdsgroepen wordt sinds
de jaren zeventig meer tijd aan zorgtaken besteed. Deze trend heeft in de jongste peiling
van 1995 doorgezet. Hoewel vrouwen nog steeds het leeuwendeel van de zorgtaken voor
hun rekening nemen, heeft zich onder het vrouwelijke bevolkingsdeel sinds de jaren
zeventig wel een gestage afname voorgedaan van de aan zorgtaken bestede tijd. 
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Figuur 10.1 De tijd besteed aan zorg, arbeid en onderwijs opeengestapeld, naar geslacht en leeftijdsklasse, 1975-1995 (in
uren per week)

Bron: SCP (TBO'75-'95)
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Bij het vorderen van de leeftijd neemt de werklast (arbeid maar ook zorg) in het
algemeen af. Deze afname verloopt bij vrouwen geleidelijker dan bij mannen: zij begint
bij vrouwen al rond het vijfenveertigste jaar, maar loopt niet zo steil naar beneden dat de
20 uur per week, zoals bij mannen van 65 jaar en ouder, wordt bereikt. Bij mannen viel
de totale werklast in 1995 terug van gemiddeld ruim 50 uur per week in de levensfase
35-54 jaar naar gemiddeld 20 uur in de levensfase van boven 65 jaar en ouder. Bij
vrouwen was er een verval tussen die levensfasen van 45 naar 28 uur, een teruggang van
17 in plaats van 25 uur per week zoals bij de mannen. Mannen zijn bij het wegvallen van
de betaalde arbeid weliswaar meer tijd aan huishoudelijke bezigheden gaan besteden,
maar ook in de leeftijd boven de 65 jaar nemen de vrouwen het grootste aandeel hiervan
voor hun rekening. Hierdoor zijn vrouwen van 65 jaar en ouder aan hun werkzaamheden
meer tijd kwijt dan mannen in dezelfde leeftijd. 

In het gejaagde leeftempo van tegenwoordig wordt door de bevolking minder tijd besteed
aan persoonlijk onderhoud (slapen, toilet maken, eten en drinken). De senioren, die niet
langer de werkdruk van een drukke levensfase kennen, zijn merkwaardig genoeg
meegegaan in die trend. Mannen van 65 jaar en ouder besteedden in 1995 per week 3,5
uur minder aan de persoonlijke verzorging dan hun leeftijdgenoten in 1975. De vrouwen
van 65 jaar en ouder uit 1995 besteedden hieraan 2 uur minder dan hun leeftijdgenoten
uit 1975. De reductie van de verzorgingstijd is met name te koste gegaan van de tijd die
aanvankelijk nog aan nachtrust en dutjes overdag werd besteed: bij mannen van 65 en
ouder is die rusttijd nu 2 uur minder dan bij hun voorgangers in 1975, en bij vrouwen
van dezelfde leeftijd bijna 3 uur minder. Voor die rust trekt men nu gemiddeld 8 uur en
drie kwartier per etmaal uit; in 1975 was dit gemiddeld ruim 9 uur per etmaal. Ter
vergelijking: het bevolkingsdeel van 35 tot 54 jaar trok voor (nacht)rust in 1995 circa 8
uur gemiddeld per etmaal uit (bij mannen uit die leeftijdsgroep was dit dagelijks
gemiddeld een half uur minder dan in 1975). 
Hoewel er dus wel verband bestaat tussen de totale werklast en de rust die men zichzelf
gunt, kan dit niet verklaren waarom ook senioren minder tijd aan slapen zijn gaan
besteden. Waarschijnlijk houdt dit verband met een toegenomen aanbod aan ontspan-
ningsmogelijkheden. In eerdere onderzoeken werden aanwijzingen gevonden dat
Nederlanders gemiddeld wat later zijn gaan slapen sinds er op latere tijdstippen naar
Nederlandse televisie-uitzendingen kon worden gekeken (Knulst en Kalmijn 1988).
Zoals hierna zal blijken, is het niet alleen televisie; tal van andere ontspanningsmogelijk-
heden worden door de huidige senioren ook vaker benut dan door hun voorgangers. 

Aangezien de bij het ouder worden vrijkomende tijd niet aan de persoonlijke verzorging
is besteed, moet zij wel zijn gebruikt voor vrijetijdsbesteding. Het rechterdeel van tabel
10.1 wijst uit dat dit voor de bevolking van 55 jaar en ouder inderdaad het geval is
geweest. Het aantal uren dat door de groep van 55 tot 65 jaar in vrijetijdsactiviteiten
wordt gestoken, is sinds 1975 bij mannen met 5 uur en bij vrouwen met 6 uur toege-
nomen. Onder de groep van 65 jaar en ouder bedroeg de stijging sinds 1975 3 uur bij de
mannen en 4 uur bij de vrouwen. Ondanks het feit dat het accres bij vrouwen iets sterker
is geweest dan bij mannen, hebben mannen in de leeftijd van 65 jaar en ouder nog steeds
beduidend meer vrije uren dan vrouwen in dezelfde leeftijd. Dit verschil valt
hoofdzakelijk te herleiden tot het hiervoor beschreven verschil in zorgtaken. 



165

10.3 Algemene kenmerken van het vrijetijdsgedrag

Naast de diverse vormen van vrijetijdsbesteding die later in dit hoofdstuk beschreven
worden, kunnen twee algemene kenmerken van de vrije tijd worden onderscheiden. Het
gaat hier om uithuizigheid en diversiteit van de vrijetijdsbesteding. Deze begrippen, die
makkelijk over het hoofd worden gezien indien alleen naar de participatie in afzonder-
lijke activiteiten wordt gekeken, verwijzen in algemene zin naar de mate waarin
personen of groepen deel kunnen hebben aan de aanwezige ontplooiingsmogelijkheden.
Uithuizigheid geeft daarbij aan in welke mate personen in de gelegenheid zijn om
contacten of belevenissen in de buitenwereld te hebben, diversiteit geeft informatie over
de mate van afwisseling in soorten bezigheden. 

Wat de eerste indicator betreft, bezaten Nederlanders vanouds de naam huiselijk van
aard te zijn. Die reputatie was tot in de huidige periode ook wel terecht. Zo bleek uit
internationale vergelijkingen dat Nederlanders in verhouding tot hun buren het meest
investeerden in private outillage en dat ze het meest uitgaven aan drankconsumptie in
huiselijke kring. Aan vertier buitenshuis, zoals bioscoopbezoek en verteringen in
restaurants of cafés, gaven zij daarentegen minder uit dan de inwoners van omringende
landen (Martin en Mason 1978). Ook wat betreft vakanties bleken Nederlanders veel
meer dan gemiddeld met eigen onderdak en kookgerief (met caravan of tent) op pad te
gaan (SCP 1990: 243).
Recentelijk lijken Nederlanders echter in mindere mate aan dit beeld van huiselijkheid te
beantwoorden. Aan uitgaan en uithuizige verteringen wordt steeds meer geld uitgegeven,
zo bleek uit het jongste Sociaal en Cultureel Rapport (SCP 1996). Het aandeel van de
vrije uren dat elders dan thuis wordt doorgebracht, is al evenzeer gestegen en dit met
name door het gedrag van de bevolking van middelbare en oudere leeftijd (figuur 10.2). 

Terwijl de bevolking van 35 jaar en ouder in 1975 30% van al haar vrije tijd elders dan
thuis spendeerde, is dit aandeel via een kleine 32% in 1985 gestegen naar 35% in 1995.
De mate van uithuizigheid is het meest toegenomen onder de mannelijke senioren, die
aanvankelijk nog relatief weinig vrije tijd buitenshuis plachten door te brengen. Onder de
vrouwen van 65 jaar en ouder lag de uithuizigheid aanvankelijk al boven de 25% en van
een verdere toename is hier geen sprake geweest. Bij de vrouwen is de uithuizigheid wel
aanzienlijk toegenomen onder de leeftijdsgroep van 35 tot 65 jaar. 
Als gevolg van die ontwikkeling hebben de mannen van 55 jaar en ouder hun aan-
vankelijke achterstand ten opzichte van de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar goeddeels
ingelopen. Bij de vrouwen zijn de aanvankelijke verhoudingen in grote lijnen gehand-
haafd. Hierbij dient men zich te realiseren dat bij de vrouwen niet de leeftijdsgroep van
35 tot 55 jaar aanvankelijk het meest uithuizig was (zoals bij de mannen), maar de groep
van 55 tot 65 jaar. In 1995 was die van 65 jaar en ouder de minst uithuizige, net als bij
de mannen. 
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Figuur 10.2 Aandeel van de vrije uren dat elders dan thuis is besteed, bevolking van 35 jaar en ouder,, naar geslacht en
leeftijdsklasse, 1975-1995 (in procenten van alle vrije uren per week) 

De cijfers waarop deze figuur is gebaseerd, staan in bijlage B5 (tabel B5.1).

Bron: SCP (TBO'75-'95)

In een rijke samenleving zijn de meeste vormen van spel, sport en vertier losgeweekt van
het leven van alledag. Er zijn speciale locaties voor ingericht, de deelnemers schaffen er
aparte uitrusting of kledij voor aan en er zijn tal van gespecialiseerde bedrijfstakken
opgekomen die geheel van die vrijetijdsbesteding bestaan. Van de uitgaven van
huishoudens gaat tegenwoordig gemiddeld circa 17% naar de vrijetijdsbesteding (SCP
1994: 381). Op grote schaal wordt klandizie aangemoedigd om langs te komen of aan
iets mee te doen en voor dit doel worden alle mogelijke toegangsdrempels geslecht. Om
aan iets mee te doen hoef je geen uitblinker meer te zijn. De meeste uitrusting is ook
voor dagjesmensen te huur. 
Onder deze condities is het totale aantal uiteenlopende vrijetijdsbezigheden waar een
gemiddelde Nederlander wel eens aan deelneemt door de tijd toegenomen. Men spreekt
hier van een toegenomen diversiteit van het individuele vrijetijdsgedrag. 
Personen uit de meer welgestelde bevolkingslagen - en daarvan met name jongeren -
hebben steeds vooropgelopen bij die ontwikkeling. Uit de nieuwste gegevens blijkt echter
dat er wat betreft de leeftijdsverdeling sprake is geweest van een nivellering van
aanvankelijke verschillen (figuur 10.3). 
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Figuur 10.3 Aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten waaraan men vaak of soms deelneemt, bevolking van 35 jaar en ouder,
naar geslacht en leeftijdsklasse, 1975-1995

De cijfers waarop deze figuur gebaseerd is, staan in bijlage B5 (tabel B5.2).

Bron: SCP (TBO'75-'95)

Bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke senioren is er tussen 1975 en 1995 sprake
geweest van een inhaalbeweging ten opzichte van de groep van 35 tot 55 jaar. Deze
nivellerende beweging was overigens ook weer het meest uitgesproken bij de mannen en
dit omdat de groep van 55 jaar en ouder diverser in de vrijetijdsbesteding is geworden en
die van 35 tot 55 jaar op het niveau van 1975 is blijven staan. Van de vrouwen
vertoonden alle onderscheiden leeftijdsgroepen meer diversiteit in de vrijetijdsbesteding
dan in 1975, maar de vrouwen van 55 jaar en ouder het meest. 

In samenhang met de ontwikkeling naar een diverser en uithuiziger vrijetijdsgedrag is
het autogebruik ten behoeve van vrijetijdactiviteiten eveneens gestegen (SCP 1996: 370).
Uit een eerder onderzoek naar - onder meer - de invloed van de vrijetijdsbesteding op de
mobiliteit, werd vastgesteld dat het autogebruik onder alle geledingen van de bevolking
is gestegen. Verhoudingsgewijs bleek zich dat echter het sterkst voor te doen onder
groepen die zich in 1975 nog onderscheidden door een beperkt activiteitenpatroon en een
geringe mate van mobiliteit, en daartoe behoorde de groep van gepensioneerden. Terwijl
het autogebruik voor vrijetijdsactiviteiten tussen de jaren zeventig en begin jaren
negentig met gemiddeld 13% steeg, bedroeg de toename onder de groep gepensioneerden
38% (SCP 1994: 396).
Terugkerend naar het kenmerk van de diversiteit, is er het gegeven dat vrouwen op alle
drie de meetmomenten een grotere diversiteit in vrijetijdsgedrag aan de dag leggen dan
mannen. Volgens een nadere analyse geldt dit in algemene zin voor de hele groep van 35
jaar en ouder, maar niet voor het bevolkingsdeel van 55 jaar en ouder. In figuur 10.4 zijn
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Figuur 10.4 Invloed van achtergrondkenmerken  op de mate van diversiteit en uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding,a

bevolking van 35 jaar en ouder en van 55 jaar en ouder, 1995 

ook invloeden van andere relevante achtergrondkenmerken op de mate van diversiteit en
uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de
situatie in 1995 en telkens is ook onderzocht of de uitslagen anders uitvallen indien men
uitsluitend senioren van 55 jaar en ouder in de analyse opneemt (donkerste staven in de
grafiek). De figuur dient men zo te lezen dat naarmate de staaf een hogere uitslag
vertoont, de invloed van het bewuste achtergrondkenmerk op de diversiteit
respectievelijk uithuizigheid sterker is. In de figuur zijn er positieve maar ook negatieve
effecten. Een negatieve uitslag zoals bij leeftijd betekent dat de diversiteit respectievelijk
uithuizigheid lager uitvalt naarmate de leeftijd hoger ligt. De invloed per
achtergrondkenmerk is vastgesteld terwijl de effecten van de overige kenmerken waren
uitgeschakeld. Als er bijvoorbeeld een invloed van de hoogte van het inkomen wordt
vastgesteld, dan geldt dit in een situatie waarin reeds rekening is gehouden met de
effecten van andere statusgegevens (zoals opleidingsniveau). 

Bèta's, verkregen uit een Anova. Uitslagen van minder dan 0,08 bij de groep van 35 jaar en ouder en van minder dana

0,10 bij de groep van 55 jaar en ouder, zijn meestal niet significant

Bron: SCP (TBO'95)

Richt men zich op de groep van 55 jaar en ouder, dan blijken leeftijd, opleidingsniveau,
bezit van vervoersfaciliteiten (beschikbaarheid auto en/of bezit van reductiekaarten voor
openbaar vervoer) en inkomen de meeste invloed uit te oefenen op verschillen in
diversiteit. Verschillen in uithuizigheid binnen dezelfde groep van 55 jaar en ouder
kunnen hoofdzakelijk aan verschillen in leeftijd, gezondheidsbeleving en inkomen
toegeschreven worden. Interessant hierbij is dat gezondheid zoals men die zelf ervaart
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wel van invloed is op de mate van uithuizigheid - mensen van 55 jaar en zijn vaker
uithuizig naarmate ze zich gezonder voelen - en niet (in significante mate) op de
diversiteitsscore. Omgekeerd spelen goede vervoersfaciliteiten wel een rol bij de mate
van diversiteit, maar nauwelijks bij de mate van uithuizigheid. 
Verder is belangrijk vast te stellen dat het effect van variabelen zoals inkomen, vervoers-
faciliteiten, gezondheidsbeleving, opleiding en ook leeftijd zwaarder gaan wegen binnen
de groep van 55 jaar en ouder. Dit betekent dat gunstige condities zoals fysiek
welbevinden, welstand of kennisniveau essentiëler worden voor de diversiteit en
uithuizigheid naarmate de leeftijd vordert. 
Gezinsomstandigheden blijken op die algemene eigenschappen van het vrijetijdsgedrag
geen noemenswaardige invloed te hebben. Voorzover die invloed al werkzaam is, geldt
dat alleenwonenden meestal een diverser en uithuiziger vrijetijdspatroon tonen dan
samenwonenden. De mate van betrokkenheid bij kerkelijke of andere religieuze
verbanden ('religiositeit' in de figuur) heeft wel een licht positief effect op de mate van
uithuizigheid, maar niet (in significante mate) op de diversiteit. 

Het bevolkingsdeel van 55 jaar en ouder is, zo werd hiervoor aangetoond, tegenwoordig
actiever en mobieler in zijn vrije tijd dan zijn voorganger in de jaren zeventig. De vraag
die zich hierbij aandient, is of mensen bij het bereiken van die levensfase door de tijd
actiever en uithuiziger zijn geworden of dat hier veeleer sprake is van een expansief
gedragspatroon dat men al op jongere leeftijd had en dat men handhaaft bij het ouder
worden. 
De beschikbare data kunnen hierover strikt gesproken nog geen uitsluitsel geven.
Niettemin zijn er in de figuren 10.5 en 10.6 wel enige indicaties te vinden. 
In figuur 10.5 is de mate van diversiteit berekend voor drie geboortecohorten van elk tien
jaargangen. Van elk cohort zijn gegevens met een interval van telkens ook tien jaar
(1975, 1985, 1995) opgenomen. Dit betekent dat men het gedrag per geboortecohort kan
volgen bij het ouder worden. Het cohort 1910-1919 was bijvoorbeeld in 1975 56-65 jaar,
in 1985 66-75 jaar en in 1995 75-85 jaar. 
Zowel voor de mannen als voor de vrouwen uit dit cohort is de diversiteitsscore bij het
ouder worden afgenomen. Het verschijnsel dat mensen bij het ouder worden hun
activiteitenniveau terugschroeven of hooguit consolideren is overigens niet uniek voor
het levenstraject van 56 naar 85 jaar. Dit geldt ook voor het cohort 1920-1929, waarvan
met name de vrouwen in 1975 op 46-54-jarige leeftijd meer activiteiten hadden dan 20
jaar later op 66-74-jarige leeftijd. Zelfs de cohorten 1930-1939 matigden of
consolideerden hun diversiteit in de levensloop van 36-44 jaar naar 56-64 jaar. 
De figuur wijst echter tevens uit dat het cohort 1920-1929, in 1985 even oud als het
cohort 1910-1919 in 1975, op die leeftijd actiever was. Op zijn beurt was ook het cohort
1930-1939 in dezelfde levensfase actiever dan zijn voorganger uit 1920-1929. Dit zou
erop wijzen dat elke nieuwe lichting met een breder repertoire aan vrijetijdsactiviteiten
de pensioengerechtigde levensfase binnenstapt dan zijn onmiddellijke voorganger.
Senioren zijn dus niet actiever geworden bij het bereiken van die levensfase, maar elk
nieuw aantredend cohort van senioren kwam telkens met een wat actiever patroon
aanzetten. Als er bij het vorderen van de leeftijd enige activiteiten afvallen, blijft er op
hogere leeftijd van bijvoorbeeld 75 jaar, toch meer van over dan bij de voorgaande
cohorten het geval was. 
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Figuur 10.5 Aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten waaraan men vaak of soms deelneemt, naar geslacht en
geboorteperiode, 1975-1995

Figuur 10.6 Mate van uithuizigheid van de vrijetijdsbesteding, naar geslacht en geboorteperiode , 1975-1995

Bron: SCP (TBO'75-'95)

Bron: SCP (TBO'75-'95)
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De ontwikkeling van de uithuizigheid geeft voor dezelfde cohorten geen eenduidig beeld;
bovendien lopen de uitslagen voor mannen en vrouwen sterker uiteen (figuur 10.6). 

De mate van uithuizigheid van de oudste mannelijke cohorten is bij het ouder worden
toegenomen, bij het jongste mannelijke cohort is deze op het hoge niveau geconsolideerd. 
Bij de vrouwen is de uithuizigheid juist alleen bij het jongste cohort toegenomen. Bij het
oudste cohort is de uithuizigheid met het ouder worden afgenomen, bij het cohort 1920-
1929 is deze min of meer constant gebleven. Welke effecten hier ook werkzaam mogen
zijn, de mate van uithuizigheid lijkt geen verschijnsel te zijn dat via de jongere cohorten
opgang maakt (zoals een hoge mate van diversiteit). 

10.4 Afzonderlijke takken van vrijetij dsbesteding 

De vraag welk soort vrijetijdsbesteding onder de ouderen door de tijd aan belang heeft
gewonnen, laat zich het best beantwoorden aan de hand van cijfers waarin de aan diverse
activiteiten bestede tijd wordt uitgedrukt in procenten van het totaal aantal vrije uren.
Door middel van deze bewerking wordt de invloed van de soms grote verschillen in
aantal vrije uren geneutraliseerd. Het aandeel van de vrije tijd dat aan de diverse takken
is besteed, biedt bruikbare informatie over het relatieve belang dat de takken voor de
onderscheiden leeftijdsgroepen hebben. De percentages zijn voor drie tijdstippen
berekend. Figuur 10.7 geeft een samenvattend beeld van die vele cijfers; de tabel waarin
de exacte percentages staan vermeld, is opgenomen in bijlage B5. In figuur 10.7 is in het
linkerdeel uitgegaan van de jongste peiling in 1995. In het rechterdeel is telkens ook het
verschil tussen 1995 en de eerste peiling in 1975 per leeftijdsgroep weergegeven. De
mannen van 65 jaar en ouder besteedden bijvoorbeeld in 1995 circa 27% van hun vrije
uren aan televisie en (aandachtig luisteren naar) radio of muziekapparaten (eerste
donkere staaf in linkerdeel figuur 10.7). Die 27% was bijna 4 procentpunten minder dan
aanvankelijk, in 1975, aan die media werd besteed (eerste donkere staaf in rechterdeel
figuur 10.7). 
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Figuur 10.7 Aandeel van soorten activiteiten in het totaal aantal vrije uren per week in 1995 en veranderingen in dit aandeel
sinds 1975 in procentpunten, naar geslacht en leeftijdsklasse 

Bron: SCP (TBO'75,'95)
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Het algemene beeld dat uit de figuren naar voren springt, is dat de leeftijdsgroepen van
55 jaar en ouder aan uitgaan, participatie en sport relatief meer tijd hebben besteed dan
in 1975 en dat dit correspondeert met de eerdere bevinding over de toegenomen
uithuizigheid. Voorts valt uit de figuur af te lezen dat de gemelde veranderingen bij de
groep van 55 jaar veelal overeenkomstig zijn met veranderingen die in meer of minder
uitgesproken mate ook onder de referentiegroep van 35 tot 55 jaar hebben plaatsgehad. 
Een tweede conclusie luidt dat de toegenomen activiteit op het gebied van uitgaan,
participatie en sport samen is gegaan met een reductie van de tijd die aanvankelijk in de
seniorenleeftijd aan huiselijke contacten (bezoek ontvangen, op bezoek gaan, praten met
huisgenoten) werd besteed.
Gespecialiseerde, aan een specifieke locatie gebonden vrijetijdsbesteding zou wat meer in
de plaats zijn gekomen van een vrijetijdspassering zoals contacten waar geen specifieke
voorzieningen aan te pas komen. Er is dus een verschuiving van koffievisites en
dergelijke naar echt op zichzelf staande vrijetijdsbesteding. Die ontwikkeling van
algemene naar specifieke vrijetijdsbesteding werd eerder al onder jongere-leeftijdsklassen
waargenomen. 
Op dit punt stuit men tevens op verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke senioren.
De aan contacten bestede tijd is onder de vrouwen van 65 jaar en ouder ten opzichte van
hun voorgangers in 1975 veel sterker gereduceerd dan bij de mannen in die leeftijd. 
Waar bij de mannen van 55 jaar en ouder het televisiekijken (en naar de radio luisteren)
minder dominant is geworden in vergelijking met hun voorgangers uit 1975, is bij de
vrouwen in de leeftijd van 55 jaar en ouder sprake geweest van een toename van het
televisiekijken. Anders dan voor de vrouwen van 55 jaar en ouder, zijn doe-het-zelf-
achtige bezigheden (incl. de verzorging van tuin of dieren) en hobby's voor de mannen in
dezelfde leeftijd belangrijker geworden. 

10.5 Conclusies

In hoofdstuk 4 werd het vermoeden uitgesproken dat aan de gestage daling van de
arbeidsdeelname van oudere werknemers een einde lijkt te zijn gekomen. In dit
hoofdstuk over de tijdsbesteding wordt dat bevestigd. Als gevolg daarvan is vrije tijd van
ouderen de laatste vijf jaar per saldo dan ook niet meer toegenomen.
Deze uitkomst is overigens de resultaten van wat uiteenlopende ontwikkelingen bij
categorieën ouderen. Mannen in de leeftijd van 55-64 jaar zijn de laatste jaren meer tijd
gaan besteden aan beroepsarbeid en aan huishoudelijke taken; hun vrije tijd neemt
daardoor af, terwijl die van vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep licht toenam.

Analyse van de ontwikkeling in twee algemene kenmerken van vrijetijdsbesteding, de
diversiteit en de mate van uithuizigheid, leert dat ouderen thans een breder en minder
bezadigd patroon van vrijetijdsbesteding hebben dan twintig jaar geleden en dat ze hun
vertier veel vaker dan vroeger buitenshuis zoeken. De grote verschillen die in dit opzicht
bestonden tussen de oudere en jongere bevolking zijn zelfs voor een belangrijk deel
verdwenen.
Deze ontwikkeling is overigens niet veroorzaakt door gedragsveranderingen onder
degenen die in het verleden ook al tot de ouderen behoorden. De gesignaleerde trend is
een gevolg van het feit dat in het verleden elke nieuwe lichting volwassenen die tot de
ouderen ging behoren een breder repertoire aan vrijetijdsactiviteiten meebracht en aan
het bijbehorende activiteitenpatroon vasthield. Op deze wijze zijn de gemiddelden
langzaam verschoven.
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1 De gegevens die in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd, hebben, in overeenstemming met registraties en
CBS-onderzoek, betrekking op degenen die ten minste twaalf uur per week werken. In het Tijds-
bestedingsonderzoek wordt geen ondergrens aangehouden.

Natuurlijk blijven er verschillen tussen categorieën ouderen bestaan. Ouderen zijn
uithuiziger en hun activiteitenpatroon is diverser naarmate hun sociaal-economische
positie hoger is, hun gezondheid beter is en de leeftijd lager is. Opmerkelijk is dat
behalve religiositeit ook de beschikbaarheid van vervoersfaciliteiten een positieve invloed
op het activiteitenpatroon heeft. Dit positieve effect van vervoersfaciliteiten, dat
onafhankelijk is van de leeftijd of eventuele gezondheidsproblemen, maakt aannemelijk
dat vervoersvoorzieningen zoals die welke op grond van de WVG worden verstrekt, een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding van een bepaald
activiteitenpatroon op hogere leeftijd of bij lichamelijke beperkingen.

In paragraaf 10.4 is ingegaan op een aantal afzonderlijke takken van vrijetijdsbesteding.
Het zal, gezien het voorgaande, geen verbazing wekken dat de ouderen van nu veel meer
tijd steken in uitgaan, participatie en sport dan de ouderen van vroeger, en dat ze minder
tijd steken in huiselijke contacten (al dan niet met of op bezoek). Er is binnen
afzonderlijke takken van vrijetijdsbesteding een verschuiving opgetreden van
vrijetijdspassering waar geen specifieke voorzieningen aan te pas komen naar echt op
zichzelf staande vrijetijdsbesteding op de vrijetijdsmarkt. 

Vermeldenswaard is ten slotte de ontwikkeling in de participatie, een begrip waarin de
bestede tijd aan vrijwilligerswerk, politieke participatie en kerkelijk werk is samengevat.
Afgezien van vrouwen van 55-64 jaar, die hieraan relatief minder van hun vrije tijd zijn
gaan besteden, is het aandeel van participatie in de tijdsbestedingen van ouderen
toegenomen. Desondanks wordt maar een relatief klein deel van de vrije tijd aan
participatie besteed.

Door de tijd die aan activiteiten wordt besteed uit te drukken in procenten van de totale
vrije tijd worden, zoals gezegd, verschillen in vrije tijd tussen bevolkingsgroepen
geëlimineerd. Deze benadering past bij de vraag welke activiteit bij een bepaalde
bevolkingsgroep meer of minder belangstelling geniet. Men mag uit deze gegevens niet
de conclusie trekken dat ouderen onder de beoefenaren van een bepaalde activiteit voorop
of juist achter lopen. Ouderen hebben immers, afhankelijk van de categorie waarnaar
men kijkt, een kwart tot de helft meer vrije tijd dan personen jonger dan 55 jaar. Wordt
hiervoor gecorrigeerd, dan blijkt dat het aandeel van ouderen onder de beoefenaren van
vrijwel alle van de in dit hoofdstuk besproken activiteiten hoger ligt dan hun aandeel in
de bevolking. In de Rapportage ouderen 1993 werd al geconstateerd dat ouderen wat dit
betreft geen achterstand op de rest van de bevolking hebben; de hier gepresenteerde
cijfers wijzen erop dat de achterstand die in de jaren zeventig bleek te bestaan, inmiddels
is omgezet in een voorsprong.

Noot
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11  CRIMINALITEIT EN GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID

11.1 Inleiding

In de Rapportage ouderen 1993 werd een aantal gegevens gepresenteerd over ouderen
die slachtoffer waren geworden van criminaliteit en over de angst voor criminaliteit die
onder hen leeft. Die gegevens bevestigden het al langer bekende paradoxale beeld dat
ouderen veel minder vaak dan anderen in de bevolking slachtoffer van een misdrijf
worden, maar dat hun angst ervoor veel groter is dan onder de jongere bevolking. In de
literatuur wordt dan ook wel opgemerkt dat ouderen vaak zonder reden bang zijn voor
criminaliteit.

In dezelfde rapportage werd geopperd dat het genoemde beeld wellicht minder para-
doxaal is dan het lijkt. Ouderen worden relatief gezien weliswaar niet zo snel slachtoffer
van een misdrijf, maar het overkomt henzelf of oudere personen in de nabije omgeving
toch zo vaak dat het om een van de meest voorkomende negatieve levensgebeurtenissen
gaat. De vrees van ouderen zou dus wel degelijk kunnen stoelen op de eigen negatieve
ervaring. Het is niet uitgesloten dat de aldus gevoede vrees om slachtoffer van
criminaliteit te worden ouderen ertoe brengt risico's te mijden door niet of minder de
deur uit te gaan.

Recentelijk beschikbaar gekomen enquêtemateriaal maakt het mogelijk een aantal
relaties die in de voorgaande veronderstellingen zijn gelegd, nader te verkennen. Die
verkenning vindt in paragraaf 11.3 plaats. Voorafgaand daaraan worden in paragraaf
11.2 wat algemene gegevens over slachtofferschap en gevoelens van onveiligheid
gepresenteerd. In paragraaf 11.4 worden de conclusies gegeven.

De misdadigheid onder ouderen zelf is, zoals in voorgaande rapportages over ouderen
werd aangetoond, te verwaarlozen. Aan dit verschijnsel wordt in dit hoofdstuk dan ook
geen aandacht besteed.

11.2 Slachtoffers van misdrijven en gevoelens van onveiligheid

In tabel 11.1 is de mate waarin ouderen in de periode van vijf jaar slachtoffer van een
misdrijf worden, vergeleken met de ervaringen van jongere-bevolkingsgroepen.
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Tabel 11.1 Slachtoffers van misdrijven in een periode van vijf jaar, naar soort misdrijf en leeftijdsklasse, 1995 (in
procenten)

< 65 jaar � 65 jaar
inbraak 11 10
bedreiging 8 2
zakkenrollerij 9 5
vernieling 13 5
telefoonterreur 14 14
mishandeling 7 1

Bron: CBS (ERV’ 95)

Ouderen blijken even vaak slachtoffer te zijn geweest van inbraak en telefoonterreur als
jongeren. Andere delicten overkomen ouderen veel minder vaak, vermoedelijk omdat de
genoemde delicten sterk samenhangen met een bepaald uitgaansgedrag.

In tabel 11.2 wordt een indruk gegeven van verschillen in slachtofferschap die zich
tussen categorieën ouderen voordoen.

Tabel 11.2 Oudere slachtoffers van een aantal vaak gepleegde misdrijven, naar leeftijdsklasse en geslacht en soort
misdrijf, 1996 (in procenten)

mannen vrouwen
65-69 70-74 75-79 � 80 65-69 70-74 75-79 � 80

jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar
bedreiging met geweld 4 2 2 - 1 2 - -
diefstal van portemonnee of tas 4 5 4 4 9 7 9 6
vernieling 15 11 11 6 8 8 7 4
telefoonterreur 9 6 8 6 14 12 12 12
inbraak 9 8 10 8 8 9 9 8

14 12 11 10 11 11 9 11

alle misdrijven samen 41 33 35 28 38 35 35 31

(n) (1.400) (1.154) (703) (581) (1.622) (1.512) (1.059) (1.148)

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking  

Uit tabel 11.2 blijkt dat onder oudere mannen vernieling het delict is waarvan men het
vaakst slachtoffer wordt, gevolgd door inbraak en telefoonterreur. Bij oudere vrouwen
komt telefoonterreur het vaakst voor en in meer gevallen dan bij mannen wordt hun
portemonnee of tas ontvreemd. De kans slachtoffer te worden van een misdrijf is vooral
bij mannen op hogere leeftijd lager dan gemiddeld.

Onderzoek naar de kenmerken van ouderen die in meer of mindere mate slachtoffer van
misdrijven worden (uitgevoerd op de in tabel 11.2 gebruikte databron) wijst uit dat twee
van die kenmerken er in negatieve zin en bij elk delict uitspringen: de stedelijk-
heidsgraad van de woonplaats en de samenstelling van het huishouden (Jol 1996).
Bewoners van grotere steden en alleenstaanden worden vaker slachtoffer van crimi-
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naliteit.
Andere significante verbanden tussen de kenmerken en slachtofferschap wijzen in de
richting van een verhoogde trefkans. Vrouwen doen vaker de boodschappen en lopen dus
meer kans dat hun portemonnee wordt gerold, hoger opgeleiden beschikken vaker over
een auto en aangezien de auto het vaakst doelwit is van op persoonlijk bezit gerichte
vernieling, lopen ze dus meer kans slachtoffer te worden. Ouderen die meer uitgaan,
lopen een grotere kans een onverlaat tegen het lijf te lopen en zij worden dan ook vaker
slachtoffer van bedreiging, mishandeling en zakkenrollerij.
Een laatste categorie die vaker slachtoffer blijkt van bedreiging, telefoonterreur en
vernieling wordt gevormd door ouderen die relatief ongezond zijn. De oorzaak hiervan is
wellicht dat ze vanwege hun lichamelijke gesteldheid een gemakkelijk prooi vormen.
Ofschoon de genoemde verschillen significant zijn, moet in navolging van Jol worden
opgemerkt dat de besproken kenmerken maar een klein deel van verschillen in slacht-
offerschap verklaren. Zoals ook al uit tabel 11.2 blijkt, gaat het eerder om meer en
minder en niet om bepaalde categorieën ouderen die duidelijk voor misdrijven gespaard
blijven.

In de inleiding werd opgemerkt dat ouderen zich vaak onveilig voelen, zeker in verge-
lijking met jongere-bevolkingsgroepen. De cijfers in tabel 11.3 bevestigen dat.

Tabel 11.3 Zelfstandig wonende personen die bepaalde situaties onveilig vinden, naar leeftijdsklasse en geslacht,
1981-1994 (in procenten)

mannen vrouwen
35-54 55-64 65-75 35-54 55-64 65-75
 jaar  jaar  jaar  jaar  jaar  jaar

angst voor inbraak bij lange
afwezigheid 1981 39 40 39 47 50 42

1986 47 61 45 56 54 53
1991 49 51 50 58 61 49
1994 57 63 55 63 62 60

angst voor inbraak terwijl
men thuis is 1981 12 16 26 24 30 30

1986 21 26 21 34 29 27
1991 18 27 22 37 40 25
1994 26 37 24 38 40 39

kent onveilige buurten in
gemeente 1981 22 25 40 43 43 61

1986 18 30 32 40 46 53
1991 26 18 45 52 45 52
1994 26 29 39 52 55 53

gaat in het donker niet
alleen naar buiten 1981 7 14 33 34 55 67

1986 5 15 27 33 50 52
1991 4 6 22 25 43 61
1994 3 8 24 18 39 54

Bron: SCP (CV’81-’94)
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De belangrijkste conclusie die men uit de cijfers in tabel 11.3 kan trekken, is dat erg veel
mensen zich geregeld onveilig voelen, ook in eigen huis. Vrouwen voelen zich, tot welke
leeftijdscategorie ze ook behoren, minder veilig dan mannen, maar de verschillen zijn
het grootst bij bedreigende situaties buitenshuis.
De leeftijdscategorieën verschillen nauwelijks wat de angst voor inbraak betreft; de
buitenwereld komt bij ouderen blijkbaar veel bedreigender over. Overigens is het gevoel
van onveiligheid voor de buitenwereld sedert 1981 afgenomen, angst voor inbraak lijkt
sedert hetzelfde jaar meer voor te komen.

In tabel 11.4 is een aantal op andere wijzen gemeten gevoelens van onveiligheid onder
categorieën ouderen gepresenteerd.

Tabel 11.4 Gevoelens van onveiligheid onder ouderen, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1996 (in procenten)
65-69 jaar 70-74 jaar 75-79 jaar � 80 jaar

mannen
soms, vaak of altijd bang indien alleen thuis 2 1 3 4
kent enge plekken in de buurt 18 22 20 23
doet bij aanbellen na 22.00 uur de deur niet meer open 7 12 14 18
gaat niet in het donker straat op 29 43 52 72
eens met: mensen lopen tegenwoordig meer kans om
slachtoffer van een misdrijf te worden 36 38 33 32
eens met: ik loop zelf tegenwoordig meer kans om
slachtoffer van een misdrijf te worden 7 7 5 7

vrouwen
soms, vaak of altijd bang indien alleen thuis 18 16 15 14
kent enge plekken in de buurt 28 33 34 41
doet bij aanbellen na 22.00 uur de deur niet open 43 47 46 46
gaat niet in het donker de straat op 58 68 75 90
eens met: mensen lopen tegenwoordig meer kans om
slachtoffer van een misdrijf te worden 40 38 34 33
eens met: ik loop zelf tegenwoordig meer kans om
slachtoffer van een misdrijf te worden 10 10 9 9

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking

Onveiligheid is in tabel 11.4 op drie verschillende manieren gemeten: een gevoel van
onveiligheid of angst, risicomijdend gedrag (in het donker niet de straat op gaan en na
22.00 uur de deur niet meer open doen) en de inschatting van de kans op slachtoffer-
schap. Voor alle indicatoren geldt dat het aldus geregistreerde onbehagen groter blijkt
naarmate de bevolkingsgroep die in beschouwing genomen wordt ouder is. Oudere
vrouwen voelen zich veel minder veilig dan mannen van dezelfde leeftijdsgroep en een
substantieel aantal van deze vrouwen voelt zich ook thuis niet altijd geborgen. 
Voorts wisselt de mate waarin op de betreffende vragen bevestigend wordt geantwoord
bijna maximaal: een verwaarloosbaar deel van de jongbejaarde mannen is bang als ze
alleen thuis zijn, bijna alle hoogbejaarde vrouwen mijden, als het donker is, de straat.
Het besef dat ze - naar eigen oordeel - zo veel mogelijk risico's mijden, is er wellicht de
oorzaak van dat slechts een klein aantal de kans om zelf slachtoffer van een misdrijf te
worden, groter vindt geworden.
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Het al eerder geciteerde onderzoek naar gevoelens van onveiligheid onder ouderen
(gebruikmakend van dezelfde EBB-ouderen) laat zien dat zulke gevoelens behalve onder
hoogbejaarden en vrouwen, ook sterker leven onder bewoners van stedelijke gebieden,
onder ouderen die relatief ongezond zijn en onder ouderen van wie iemand in de sociale
omgeving recentelijk slachtoffer van een misdrijf is geworden (Jol 1996).
Zelf slachtoffer zijn geworden blijkt minder van invloed op gevoelens van onveiligheid
dan de voorgaande kenmerken, ook al is wel van een significante invloed sprake.
Daarnaast blijken mensen die veel van openbaar vervoer gebruikmaken maar verder
minder dan anderen uitgaan en lager opgeleiden, banger te zijn dan anderen.
Opmerkelijk is dat een bescheiden maar significante invloed op het gevoel van onvei-
ligheid uitgaat van het nieuws: hoe beter ouderen het nieuws volgen, hoe banger ze zijn.
Anders dan bij slachtofferschap het geval was, blijken de genoemde kenmerken een
substantieel deel van het verschijnsel ‘onveiligheid’ te kunnen verklaren.

Uit ander onderzoek is gebleken dat naast de hiervoor genoemde factoren, ook de
kwaliteit van de buurt waarin men woont en daarbinnen met name de zogenoemde
buurtdreiging, sterk bepalend is voor het optreden van onveiligheidsgevoelens (BiZa
1996: 105). Onder buurtdreiging wordt verstaan: de mate waarin in de woonbuurt van
mensen sprake is van overlast, veroorzaakt door rondhangende jongeren en/of dronken
mensen en de mate waarin mensen in de buurt worden lastiggevallen of bedreigd.

Tabel 11.5 Slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid en risicomijdend gedrag onder ouderen, naar stedelijkheids-
graad van de woonplaats, 1996 (in procenten)

zeer sterk sterk matig weinig niet totaal
stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk stedelijk

slachtoffer van een misdrijf 45 37 37 31 25 35
idem, lijdend aan de gevolgen
ervan 7 6 5 2 3 4

gevoel van onveiligheid 54 42 38 23 15 35
eens met: tegenwoordig meer
kans om slachtoffer te worden 44 42 40 33 28 38
risicomijdend gedrag 70 65 65 60 61 64

gaat niet meer uit 22 18 17 10 13 16
heeft uitgaansgedrag op andere
wijze veranderd 27 26 25 17 14 22

(n) (1.750) (1.912) (1.965) (1.943) (1.660) (9.230)

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) 

Oudere stedelingen zijn vaker slachtoffer van misdrijven en voelen zich minder veilig.
Hoe groot de verschillen in dit opzicht zijn, moge blijken uit tabel 11.5. Ten behoeve van
die tabel zijn de items uit tabel 11.4 samengevoegd tot drie groepen (gevoelens van
onveiligheid, risicomijdend gedrag en de inschatting van de kans slachtoffer te worden).
Daarnaast is het antwoord op de vraag of ouderen vanwege het gevaar dat dit met zich
meebrengt hun uitgaansgedrag hebben veranderd, gesplitst; degenen onder hen die
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zeggen vanwege de criminaliteit in het geheel niet meer uit te gaan, zijn daarbij apart
onderscheiden. 

Naarmate het woongebied van ouderen stedelijker is, blijkt een groter aandeel van hen in
een periode van vijf jaar slachtoffer van een misdrijf te zijn geworden. Ze zijn ook vaker
slachtoffer van op de persoon gerichte misdrijven als bedreiging met geweld en
mishandeling. Als gevolg daarvan (overigens niet in de tabel aangegeven) houdt de
gebeurtenis hen nog geregeld of zelfs voortdurend bezig.
Ook gevoelens van onveiligheid blijken onder ouderen sterker te zijn naarmate ze in
stedelijker gebieden wonen; de kansen om slachtoffer van een misdrijf te worden schat-
ten ze, terecht, hoger in. In hun angst lijken veel ouderen zich veel te ontzeggen, want
ongeveer 40% heeft daarom het uitgaansgedrag gewijzigd. In stedelijke gebieden gaat
ongeveer 20% van de ouderen naar eigen zeggen helemaal niet meer uit, daarnaast gaat
een kwart minder uit, niet meer alleen uit of mijdt bepaalde uitgaansgelegenheden.

11.3 Relaties tussen slachtofferschap, gevoelens van onveiligheid en uitgaansgedrag

Het voorgaande versterkt het vermoeden dat er een verband bestaat tussen slachtoffer-
schap, gevoelens van onveiligheid en risicomijdend gedrag, zoals minder of niet meer
uitgaan. In deze paragraaf worden  deze verbanden verder verkend. Als eerste stap wordt
nagegaan in hoeverre slachtofferschap eventuele onzekerheid oproept; die onzekerheid
wordt uitgedrukt in gevoelens van onveiligheid, risicomijdend gedrag en in de
inschatting van de kans slachtoffer te worden (tabel 11.6). 

Tabel 11.6 Gevoelens van onveiligheid, over de kans slachtoffer van een misdrijf te worden en risicomijdend
gedrag van slachtoffers van misdrijven en slachtoffers die kampen met de emotionele gevolgen van het misdrijf,
naar geslacht, 1996 (in procenten)

mannen vrouwen
geen wel slachtoffer, geen wel slachtoffer,

slachtoffer slachtoffer, lijdend aan slachtoffer slachtoffer, lijdend aan
geen gevolgen geen gevolgen

gevolgen gevolgen
voelt zich relatief onveilig 16 26 38 40 52 66
acht de kans op
slachtofferschap vergroot 33 41 60 35 42 58
vermijdt risicovolle situaties 48 43 57 77 73 83

(n) (3.840) (1.349) (119) (5.387) (1.864) (288)

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) 

Uit tabel 11.6 valt op te maken dat ouderen die slachtoffer van een misdrijf zijn gewor-
den zich minder veilig voelen. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Veel
groter is echter het effect van een misdrijf op de slachtoffers die nog kampen met de
emotionele gevolgen van het misdrijf dat hun werd aangedaan. Dat in het eerder geci-
teerde onderzoek van Jol een bescheiden statistisch verband tussen slachtofferschap en
onveiligheid werd gevonden, kan dus verklaard worden door de sterkere angstgevoelens
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van een relatief kleine groep slachtoffers die lijden aan de gevolgen van het misdrijf dat
hun is overkomen.

Een volgende stap in de redenering is de vraag of slachtofferschap dan wel gevoelens van
onveiligheid die los daarvan bestaan, ouderen hebben gebracht tot verandering in hun
uitgaanspatroon. De drie indicatoren uit tabel 11.6 die verschillende aspecten van angst
voor criminaliteit weergeven, zijn daarbij samengevoegd tot één variabele die het gevoel
van onveiligheid weergeeft. De uitkomsten van de uitgevoerde analyse staan in tabel
11.7.

Tabel 11.7 Eigen oordeel van ouderen over verandering van hun uitgaansgedrag, naar slachtofferschap en
gevoelens van onveiligheid, 1996 (in procenten)

heeft uitgaansgedrag veranderd gaat niet meer uit (n)a

geen slachtoffer van een misdrijf
voelt zich niet onveilig 27 12 (4.179)
voelt zich wel onveilig 57 25 (1.811)

wel slachtoffer van een misdrijf
voelt zich niet onveilig 25 9 (1.679)
voelt zich wel onveilig 59 23 (1.155)
lijdt aan de gevolgen van het
misdrijf 62 25 (408)

allen 38 16 (9.230)

Gaat niet meer, minder of niet meer alleen uit of gaat niet meer naar bepaalde plaatsen.a

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking 

Onder ouderen die hun uitgaansgedrag zeggen te hebben veranderd uit angst voor
criminaliteit zijn twee groepen te onderscheiden. De ene groep bestaat uit degenen die
zich onveilig voelen (of ze nu zelf slachtoffer van een misdrijf zijn geweest of niet) en
degenen die nog kampen met de emotionele gevolgen van het misdrijf waarmee ze te
maken hebben gehad (ruim een derde van de ondervraagde 65-plussers). De tweede
groep bestaat uit de slachtoffers die geen hinder meer ondervinden van de betreffende
levensgebeurtenis en uit degenen die voor zo'n gebeurtenis gespaard zijn gebleven. Van
de laatste groep zegt ruim een kwart dat het zijn uitgaansgedrag heeft veranderd, van de
eerste groep is dat bijna 60%. Ook hier blijkt slachtofferschap op zich van geen enkele
invloed.
Blijkens de cijfers zegt een zeer grote minderheid van de ouderen dat ze het uitgaans-
gedrag heeft gewijzigd, zo'n 15% zegt zelfs dat ze nooit meer uitgaat. De vraag is nu of
dat werkelijk het geval is en in hoeverre met name gevoelens van onveiligheid en de
emotionele gevolgen van slachtofferschap daarin een rol spelen naast de verandering in
uitgaansgedrag die men zegt te hebben ingevoerd.

In het hoofdstuk over de tijdsbesteding werd duidelijk dat op het uitgaansgedrag veel
meer factoren van invloed zijn dan de in dit hoofdstuk behandelde. De belangrijkste
daarvan zijn betrokken in de analyse waarvan hierna verslag wordt gedaan. Daar veel
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van die kenmerken een sterk verband met elkaar hebben is een aantal multivariate
analyses uitgevoerd (Renova) welke zicht bieden op de werkelijke invloed van een
bepaald kenmerk.

Het uitgaansgedrag is op verschillende manieren gemeten. De eerste is het antwoord op
de simpele vraag of men nog wel eens een avondje uitgaat. De tweede en derde vertonen
gelijkenis met de indicatoren die in hoofdstuk 9 zijn gebruikt: de mate van uithuizigheid
en de mate van diversiteit in het uitgaansgedrag.

De volledige resultaten van de analyse alsmede een toelichting op de wijze waarop
uithuizigheid en diversiteit zijn gedefinieerd, staan in bijlage B6. In tabel 11.7 staan
alleen de gecorrigeerde cijfers voor de voor dit hoofdstuk relevante variabelen vermeld.

Tabel 11.8 Uitgaansgedrag van ouderen, naar het voorkomen van gevoelens van onveiligheid, slachtofferschap van
misdrijven en zelfrapportage over verandering in het uitgaansgedrag in een variantieanalyse, 1996 (bèta’s uit een
Renova)

gaat wel eens uithuizigheid diversiteit
een avond uit  (keren per jaar)  (aantal activiteiten)

a a

gemiddeld veiligheidsgevoel 44 23 4,8
onveilig 45 23 4,9
veilig 43 22 4,7

slachtofferschap sign
niet 44 22 4,7
wel, geen last 44 25 5,1
wel, wel last 45 23 5,0

ander uitgaansgedrag sign. sign. sign.
nee 49 24 5,0
gaat niet meer uit 25 19 4,1
andere verandering 44 23 4,9

R 10 27 312

Voor een overzicht van de betreffende activiteiten zie bijlage B6.a

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking

Na correctie voor allerlei andere kenmerken, blijken gevoelens van onveiligheid en
slachtofferschap geen rechtstreekse significante invloed op het uitgaansgedrag meer te
hebben. Degenen die zeggen uit angst voor criminaliteit niet meer uit te gaan, gaan ook
daadwerkelijk veel minder uit.
Er is dus een groep ouderen die zich zeer onveilig voelt of nog kampt met de gevolgen
van het misdrijf dat hun is overkomen en daarom veel minder de deur uitgaat. Als gevolg
daarvan vindt zelfs een zekere verschraling van hun activiteitenpatroon plaats. Ter
illustratie daarvan is in tabel 11.9 het uitgaansgedrag weergegeven voor drie categorieën:
degenen van wie men op grond van het voorgaande kan verwachten dat het
uitgaansgedrag sterk is veranderd, een contrastgroep bij wie het tegendeel verwacht
wordt en een categorie ‘overigen’.
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Tabel 11.9 Uitgaansgedrag van ouderen, naar hun reacties op criminaliteit, 1996
personen die zich onveilig voelen personen die zich veilig voelen en overigen

of nog last hebben van een geen slachtoffer van een misdrijf zijn
misdrijf dat hun is overkomen en geworden en evenmin hun

zeggen om veiligheidsredenen uitgaansgedrag om veiligheids-
niet meer uit te gaan redenen hebben aangepast

gaat wel eens een
    avondje uit (in %) 20 46 44
aantal activiteiten
    buitenshuis in één jaar 16 23 23
aantal verschillende acti
    viteiten buitenshuis per
    jaar 2,6 3,5 3,5

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking

De groep personen die zich onveilig voelt of nog last heeft van de gevolgen van een
misdrijf en zegt niet meer uit te gaan, vormt ruim 10% van de personen van 65 jaar en
ouder. Hun uitgaansgedrag is veel schraler dan dat van de contrastgroep. 

Minstens zo opvallend is echter dat het uitgaansgedrag van andere categorieën niet van
dat van de contrastgroep verschilt. Dat veel ouderen zich onveilig voelen of dat velen van
hen slachtoffer van een misdrijf zijn geworden of zo’n slachtoffer goed kennen, betekent
dan ook niet dat ze in meerderheid wegkruipen voor de bedreigende buitenwereld.
Integendeel, ouderen gedragen zich gelukkig niet naar de angst waarvan ze desgevraagd
blijk geven.

11.4 Beschouwing

In dit hoofdstuk is de aandacht vooral uitgegaan naar het ogenschijnlijk vreemde feit dat
ouderen veel minder vaak dan anderen slachtoffer van een misdrijf maar zich deson-
danks in veel groter getale onveilig voelen. In het bijzonder is ingegaan op de vragen
‘welk verband er is tussen slachtoffer zijn van een misdrijf en de angst ervoor’ en
‘hoeveel invloed gevoelens van onveiligheid hebben op het uitgaansgedrag’.

Ouderen blijken zich erg onveilig te voelen als ze nog kampen met de gevolgen van een
misdrijf dat hen is overkomen; meestal is dan sprake geweest van een ernstig misdrijf
waarbij geweld is gebruikt. Andere misdrijven laten blijkbaar weinig immateriële sporen
na, want ouderen die er slachtoffer van zijn geworden voelen zich niet minder veilig dan
anderen. Aangezien misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt veel minder voorkomen
dan andere delicten, is het verband tussen slachtofferschap van enig misdrijf en het
gevoel van onveiligheid, vrij zwaar.

Een indrukwekkend percentage ouderen zegt het uitgaansgedrag te hebben veranderd of
beperkt, omdat ze bang zijn dat hen iets overkomt als ze hun vertier zonder gezelschap,
op bepaalde plaatsen in hun woonplaats of ’s avonds in het donker zoeken. Wat ouderen
zeggen, blijkt echter iets anders dan wat ze doen want slechts zo’n 10% van de ouderen
blijkt in verband met de ondervonden of gevreesde criminaliteit werkelijk minder uit te
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gaan en minder gevarieerd uitgaansleven te hebben. Daarbij moet worden aangetekend
dat dit percentage in sterk verstedelijkte gebieden veel hoger ligt, in plattelandsgebieden
veel lager. 

Het lijkt erop dat de onderzoeksvragen die meestal worden gebruikt om gevoelens van
onveiligheid te registreren een overtrokken beeld van de werkelijkheid geven. Dat wordt
ook wel bevestigd door een van de uitkomsten in dit hoofdstuk. Ouderen blijken namelijk
in hun antwoord op de vraag naar de mogelijkheid dat ze zelf slachtoffer van een
misdrijf zullen worden, een heel reëel beeld te hebben van de relatief geringe kans dat
zoiets gebeurt. De bedoelde vragen meten kennelijk een meer abstracte bezorgdheid die
daarnaast verbonden is aan de vrees voor andere calamiteiten als verkeersongevallen of
ernstige ziekte. Die abstracte bezorgdheid wordt eerder bepaald door de greep die men op
het eigen leven in de eigen wereld meent te hebben dan door de concrete risico’s die
bepaald handelen (zoals uitgaan) met zich meebrengt (Van der Vijver 1993: 96; Roes
1994: 23; BiZa 1996: 103).

Zo bezien lijken de gevoelens van onveiligheid onder ouderen eerder te wijzen op een
gevoel minder dan anderen greep te hebben op de wereld om hun heen. 

Ook al zijn er redenen om de veel voorkomende gevoelens van onveiligheid onder
ouderen te relativeren, het gaat te ver om ze te bagatelliseren. Met name in de grote
steden hebben veel ouderen hun uitgaansgewoonten uit vrees veranderd; slachtoffer
worden van een misdrijf blijft, ook bij ouderen, een van de vaakst voorkomende levens-
gebeurtenissen.

De noodzaak om de veiligheid van de directe woonomgeving, winkelgebieden en
uitgaanscentra te verbeteren blijft dan ook bestaan. Ook veilig vervoer van deur tot deur
is van groot belang. Het lijkt dan ook gewenst het aanvullend collectief vervoer dat
gemeenten in het kader van de WVG hebben opgezet, voorzover dat nog niet is gebeurd,
ook voor niet-gehandicapte ouderen open te stellen, zeker in de avonduren. 
De meer algemene bezorgdheid die wellicht onder ouderen leeft, zou een punt van
aandacht kunnen worden in beleid dat dient tot bevordering van de participatie van
ouderen. Gezien de ontwikkelingen in de vrijetijdsbesteding van ouderen (zie hoofd-
stuk 10) zou men zich daarbij vooral op de achterblijvers moeten richten.
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12  ALLOCHTONE OUDEREN

12.1 Inleiding

Nederland telt thans zo’n 100.000 personen van 50 jaar en ouder die behoren tot de
groepen waarop het minderhedenbeleid is gericht. De oudste-leeftijdscategorieën zijn
nog klein van omvang; 65-plussers maken 13% uit van het hiervoor genoemde aantal.
De omvang van de allochtone oudere bevolking gaat echter snel toenemen en dus is het
van belang dat wordt bezien of allochtone ouderen een specifieke groep (zullen) vormen
binnen de totale groep ouderen. Gezien het nog kleine aantal 65-plussers, kan dat alleen
door bestudering van de wat jongere-leeftijdsgroepen die in de komende decennia tot de
ouderen gaan behoren. In dit hoofdstuk wordt kortom een impressie gegeven van de te
verwachten kenmerken van de toekomstige allochtone ouderen.

De keuze voor de te behandelen onderwerpen en te bestuderen groepen wordt deels
ingegeven door inhoudelijke motieven, deels door de beschikbaarheid van literatuur en
databronnen. De nadruk ligt op oudere Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
Zij vormen nu en in de toekomst de grootste groepen allochtone ouderen van 50 jaar en
ouder. Verder zal, waar mogelijk, informatie worden geboden over enkele kleinere
minderheidsgroepen. Naast aspecten van de economische positie, zoals opleidingsniveau,
beroepsarbeid en financiële positie, gaat de aandacht uit naar demografische gegevens en
de gezondheid van allochtone ouderen.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst zullen in paragraaf 12.2 diverse
demografische kenmerken van allochtone en autochtone ouderen de revue passeren.
Deze dienen als achtergrond voor de sociaal-economische positie van de ouderen in de
daaropvolgende hoofdstukken. In paragraaf 12.3 wordt ingegaan op het opleidingsniveau
en op de beheersing van de Nederlandse taal. Paragraaf 12.4 heeft de deelname aan de
arbeidsmarkt, paragraaf 12.5 de financiële positie tot onderwerp. In paragraaf 12.6 wordt
summier aandacht geschonken aan de gezondheidstoestand van oudere allochtonen. Het
rapport wordt afgesloten met een samenvattende paragraaf (§ 12.7).

12.2 Demografische gegevens

De groep allochtone ouderen in Nederland is op dit moment nog vrij klein; zo’n 10%
van de allochtonen is ouder dan 50 jaar, terwijl 29% van de autochtone bevolking tot
deze leeftijdsgroep behoort (Martens et al. 1994: 42). In tabel 12.1 staat een overzicht
van de bevolking van 50 jaar en ouder, naar etnische herkomst en leeftijdsklasse.
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Tabel 12.1 Bevolking van 50 jaar en ouder, naar etnische herkomst ,1994a

50-54 55-59 60-64 � 65 totaal
jaar jaar jaar jaar � 50 jaar

Turken 11.260 7.078 3.134 2.166 23.638
Marokkanen 9.620 7.053 2.608 1.558 20.839
Surinamers 8.753 6.486 4.666 8.672 28.577
Antillianen/Arubanen 2.977 1.839 1.398 1.861 8.075

Italianen 1.727 1.884 901 882  5.394
Spanjaarden 1.980 1.734 1.083 771 5.568
(ex-)Joegoslaven 1.645 1.040  536 851 4.072
Kaapverdianen 587 489 222 187 1.485
Portugezen 837 735 457 323 2.352
Grieken 636 546 180 178  1.540
Molukkers 1.085 875 1.680 3.920 7.560b

Chinezen 1.108 1.054 784 1.457 4.403c

overige allochtonen 43.895 34.556 29.745 104.407 212.603
totale allochtone bevolking 86.110 65.369 47.391 127.233 326.103

autochtonen 767.700 678.004 644.568 1.880.761 3.971.033
totale bevolking Nederland 853.810 743.373  691.959 2.007.994 4.297.136

Op basis van geboorteland.a

Schatting op basis van Martens en Roelandt (1993: 7) en Veenman en Martens (1991: 9). De cijfers hebbenb

betrekking op 1990.
Afkomstig uit de Volksrepubliek China en Hongkong. c

Bron: CBS (1994 en 1995: 41) SCP-bewerking

Uit tabel 12.1 komt naar voren dat onder Turken, Marokkanen en Surinamers de grootste
aantallen personen in de leeftijd van 50-64 jaar voorkomen. Tezamen met
Antillianen/Arubanen vormen zij een groep van bijna 67.000 personen. De andere
minderheidsgroepen tellen afzonderlijk en tezamen beduidend minder personen in deze
leeftijdscategorie. Voor de ouderen van 65 jaar en ouder is het beeld anders. Daarin
vormen Surinamers veruit de grootste groep. Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen van 65 jaar en ouder tellen tezamen ruim 14.000 personen. 
De categorie overige allochtonen bevat uiteenlopende groepen; in alle leeftijdsgroepen
vormen personen die in Indonesië zijn geboren (voorzover niet tot de Molukkers
behorend) en Duitsers de grootste groepen; daarnaast zijn er kleinere aantallen Belgen en
Britten.
Uit de tabel wordt verder duidelijk dat bij Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen het leeftijdscohort 50-54 jaar omvangrijker is dan dat van 55-59 jaar en, met
name bij Turken en Marokkanen, veel omvangrijker dan dat van 60-64 jaar. De leeftijds-
opbouw is bij Turken en Marokkanen dan ook het minst evenwichtig. Dat komt doordat
de migratie onder hen sterk selectief was (aanvankelijk vooral jonge mannen) en nog niet
zo lang geleden plaatsvond (jaren zestig en begin jaren zeventig). Daarnaast is er sprake
van enige remigratie van met name de wat oudere Turken en Marokkanen. Bij andere
groepen betrof de migratie meer een dwarsdoorsnede van de bevolking (Surinamers,
Antillianen) of vond deze in een eerdere periode plaats (Zuid-Europeanen).
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Als gevolg van de selectieve migratie tellen de oudere Turken en Marokkanen duidelijk
meer mannen dan vrouwen (ongeveer twee keer zo veel). De oudere Surinamers en
Antillianen tellen meer vrouwen (20% tot 40% meer; Hooghiemstra en Niphuis-Nell
1995: 32, 343). Vermoedelijk laten Surinamers en Antillianen in Nederland vanwege het
matrifocale karakter van de gezinnen vaker hun bejaarde moeders dan hun vaders uit het
land van herkomst overkomen (Hooghiemstra en Niphuis-Nell 1995: 33). Bovendien is
deze vorm van gezinshereniging voor Surinamers en Antillianen minder aan regels en
beperkingen gebonden dan voor personen uit andere allochtone groepen.  1

In tabel 12.2 zijn prognoses voor de ouderen uit een aantal allochtone groepen vermeld.
Voor het jaar 2000 is gebruik gemaakt van de prognose (middenvariant) die het NIDI
voor de vier grootste minderheidsgroepen heeft opgesteld. Verdergaande prognoses op
landelijk niveau zijn niet voorhanden. Om toch een beeld te krijgen van het aantal
allochtone ouderen op lange termijn, zijn op basis van prognoses voor de gemeente
Rotterdam berekeningen gemaakt van het verwachte aantal allochtone ouderen op
landelijk niveau in het jaar 2008. Daarbij is verondersteld dat het aandeel van de
betreffende allochtone groepen dat in Rotterdam woont, constant blijft. Aan beide
prognoses ligt de veronderstelling ten grondslag dat de sterftecijfers voor de minder-
heidsgroepen identiek zijn aan die van de autochtone bevolking. Alleen al op grond van
de hogere sterfte onder lagere sociaal-economische groepen (Van Oers en Teeuwen
1990: 15-28), waarin de hier onderzochte minderheidsgroepen zijn
oververtegenwoordigd, kan sterk worden betwijfeld of dat een reële veronderstelling is.
Prognoses die uitgaan van andere veronderstellingen omtrent sterfte zijn echter niet
voorhanden.
Vergelijking van tabel 12.1 met tabel 12.2 maakt duidelijk dat het aantal ouderen uit de
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse bevolkingsgroepen in de toekomst
flink zal toenemen, met name in de periode 2000-2008. De huidige cohorten allochtone
ouderen zullen worden vervangen door de veel omvangrijkere jongere cohorten.

Tabel 12.2 Prognose aantallenTurken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Noord-Mediterranen van 50 jaar en
ouder, 2000 en 2008

jaar 50-54 55-59 60-64 � 65 totaal
jaar jaar jaar jaar � 50 jaar

Turken 2000 10.400 10.400 7.700      4.300 32.900
2008 13.500 10.400 8.200 15.100 47.200

Marokkanen 2000 8.500 8.800 6.700 3.700 27.700
2008 12.200 8.700 6.300 11.700 38.800

Surinamers 2000 15.400 11.000 8.300 13.800 48.500
2008 27.500 18.700 12.200 19.100 77.500

Antillianen 2000 5.100 3.200 2.000 2.600 12.900
2008 9.400 6.700 4.700 5.800 26.600

Noord-Mediterranen 2008 6.200 7.700 5.800 11.200 31.000
Bron: Van Imhoff et al. (1994: 171, 174, 177, 180); Van Zundert (1994: 61-71, 77-83) SCP-bewerking

Tabel 12.3 laat zien dat bij oudere Turken en Marokkanen echtparen met kinderen het
dominante huishoudenstype vormen. Daarentegen zijn de meeste Surinamers en
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Antillianen alleenstaand of alleenstaand met kinderen. Bij autochtone ouderen bestaan
de meest voorkomende huishoudenstypen uit echtparen zonder kinderen en alleenstaande
vrouwen. 

Tabel 12.3 Samenstelling van huishoudens met een hoofd van 50 jaar of ouder, naar etnische herkomst, 1994 (in
procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen autochtonen

alleenstaande man 6 16 12 16 11
alleenstaande vrouw 4 - 29 25 29
echtpaar 23 10 24 21 41
echtpaar met kind(eren) 48 62 18 16 13
echtpaar met kind(eren) en anderen 11 6 - - -
vader met kind(eren) en anderen 2 3 - - -
moeder met kind(eren) en anderen 6 2 11 20 2
overig - - 4 - 2

(n) (126) (229) (174) (174) (369)

Bron: ISEO (SPVA’94) SCP-bewerking

De samenstelling van de huishoudens van allochtone ouderen kan niet los worden gezien
van hun burgerlijke staat. Turken en Marokkanen zijn vrijwel allen gehuwd. Ook onder
de alleenstaande mannen is dit in grote meerderheid het geval; het gaat hierbij om
mannen wier echtgenotes (nog) in het land van herkomst wonen. Het aandeel gehuwden
bij Surinamers en Antillianen is veel lager (ongeveer 45%). Autochtonen nemen een
tussenpositie in met een aandeel van 65% gehuwden. Voor Molukkers zijn geen
gegevens beschikbaar over de samenstelling van de huishoudens; wel zijn uit de
Arbeidsmarktsurvey Molukkers 1990 gegevens bekend over hun burgerlijke staat.
Daaruit blijkt dat bijna 80% van de Molukse ouderen gehuwd is (Martens en Roelandt
1993: 12). 

Terwijl veel allochtone ouderen nog thuiswonende kinderen hebben, wonen sommigen
bij hun kinderen en (soms) bij andere personen in. Dit blijkt onder Turkse ouderen het
meeste voor te komen: 18% van hen woont in het huishouden van een van de kinderen
en 2% bij anderen. Ook onder de Antilliaanse ouderen zijn er veel inwonenden (15%),
maar bij Marokkaanse en Surinaamse ouderen komt inwoning weinig en bij autochtonen
vrijwel niet voor. Bij de Turken zijn het iets meer vaders dan moeders die inwonen, bij
de Marokkanen is het ongeveer gelijk en bij Surinamers en Antillianen vormen vrouwen
het overgrote deel van de inwonende ouderen (ISEO (SPVA’91) SCP-bewerking). Dit
vormt een bevestiging van het eerder geuite vermoeden dat bij de laatste twee
groeperingen vooral moeders door hun kinderen naar Nederland worden gehaald. De bij
hun kinderen inwonende allochtone ouderen behoren voor het overgrote deel (81%) tot
een driegeneratiehuishouden. Allochtone ouderen die zelf hoofd van het huishouden zijn,
wonen vrijwel nooit met kleinkinderen onder een dak.
Verweduwden komen onder de allochtone bevolking nog niet veel voor. Hoe dat in de
toekomst zal zijn, hangt af van het verschil in leeftijd en levensverwachting van gehuwde
mannen en vrouwen. In tabel 12.4 staat het gemiddelde verschil in leeftijd van
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huwelijkspartners voor de verschillende etnische groepen weergegeven. 
Opvallend is het grote verschil in leeftijd tussen oudere Marokkaanse gehuwden; de
vrouwen zijn gemiddeld 9,6 jaar jonger dan hun echtgenoten. Bij de andere groeperingen
is het verschil duidelijk minder groot, variërend van 3,3 jaar bij autochtonen tot 6,8 jaar
bij Turken.

Tabel 12.4 Gemiddelde leeftijd van gehuwde mannen en vrouwen in huishoudens met een hoofd van 50 jaar of
ouder, naar etnische herkomst, 1994 (in jaren)

leeftijd verschil (n)
man vrouw

Turken 55,4 49,1  6,3 (88)
Marokkanen 56,1 46,7 9,6 (147)
Surinamers 58.2 53,1 5,2 (55)
Antillianen 58,8 54,7 4,5 (26)

autochtonen 62,9 59,7 3,3 (168)
Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

Over de levensverwachting is minder bekend. Zoals in hoofdstuk 2 bleek, is de levens-
verwachting van vrouwen in Nederland bij de geboorte gemiddeld 6 jaar hoger dan die
van mannen. De vraag is nu of dit ook het geval is bij allochtone mannen en vrouwen.
Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat de verschillen in levensverwachting tussen
mannen en vrouwen in de herkomstlanden van de minderheidsgroepen kleiner zijn dan
in Nederland. Zo bedraagt dat verschil in Marokko gemiddeld 3 jaren, in Turkije 4 jaren
en in Suriname en op de Nederlandse Antillen beide 5 jaar (UN 1992: 470; WEP 1995:
4-5). Anderzijds kunnen de allochtone ouderen op oudere leeftijd profiteren van de goede
gezondheidszorg in Nederland, maar het is wederom niet duidelijk wat precies de
invloed hiervan is op gezondheids- en sterfteverschillen tussen mannen en vrouwen.
Het is dus nogal lastig om een precies beeld te schetsen van de levensverwachting van de
allochtone oudere mannen en vrouwen in Nederland, omdat verschillende factoren
daarop van invloed zijn.  Als men de levensverwachting in het herkomstland tot2

uitgangspunt neemt, verschilt de totale verwachte overlevingsperiode van weduwen (dus
de som van het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen en het verschil
in leeftijd tussen echtgenoten) uit allochtone groepen niet veel die van van autochtonen;
ze bedraagt naar schatting 10 à 12 jaar. Dit betekent dat de toekomstige allochtone
oudere bevolking wellicht eenzelfde aandeel alleenstaande (vrouwen) zal gaan tellen als
de autochtone bevolking. 

Van de Turkse en Marokkaanse hoofden van huishoudens die thans ouder dan 50 jaar
zijn, kwam het overgrote deel (80% à 85%) eind jaren zestig en begin jaren zeventig
naar Nederland. Hun partners volgden veelal later. De meesten van hen kwamen in de
jaren zeventig, met een piek in de periode 1976-1981 (ISEO (SPVA’91) SCP-bewer-
king).
Bij Surinamers en Antillianen is sprake van een grotere verscheidenheid in dit opzicht.
Een derde van de Surinaamse ouderen verblijft sinds de jaren zestig in Nederland en de
helft is gemigreerd in de jaren zeventig, waarvan een groot deel in de periode rond en
vlak na de onafhankelijkheid (1975). Anders dan bij Turken en Marokkanen, was er bij
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de Surinamers sprake van verschillende migratiemotieven, die bovendien niet aan
bepaalde perioden van migratie waren verbonden. Veel genoemde motieven zijn werk
(17%) en gezinshereniging (18%). 
De Antilliaanse ouderen verblijven minder lang in Nederland. Ruim een kwart van hen
kwam in de jaren vijftig en zestig naar Nederland, veelal om te studeren, en 30%
migreerde in de jaren zeventig, vooral vanwege werk. Opvallend is dat een relatief grote
groep (42%) pas in de jaren tachtig en begin jaren negentig naar Nederland is gekomen.

Tabel 12.5 Remigratie en gebruik Remigratieregeling, allochtonen van 50 jaar en ouder, 1994
remigratie bereik (in % gebruik gebruik

betreffende Remigratie-  Remigratie-
bevolkingsgroep) regeling regeling (in %a

 (abs.) remigranten)
50-64 �65 � 50 50-64 � 65 � 50 jaar � 50 jaar

jaar jaar jaar jaar jaar

Turken 356 50 406 2 2 205 50
Marokkanen 269 57 326 1 4 178 55
Surinamers 170 121 291 1 1 0 0
Antillianen 352 148 500 1 1 - -
Spanjaarden 109 53 162 2 7 2 7
Italianen 51 11 62 1 1 0 0
overige
minderheden 43 6 49 1 1 36b b b

totaal minderheden 1.350 446 1.796 421b b b

Zie cijfers tabel 12.1.a

Exclusief Grieken, Kaapverdianen, Molukkers en individuele vluchtelingen en asielgerechtigden.b

Bron: CBS, SVB, SCP-bewerking

Naast immigratie vond en vindt er remigratie van allochtone ouderen plaats. De feitelijke
remigratie van oudere allochtonen uit Nederland is de afgelopen jaren betrekkelijk laag.
In 1994 keerden enkele honderden Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen van
50 jaar en ouder naar hun geboorteland terug (tabel 12.5). In 1994 is van bijna elke
allochtone bevolkingsgroep van 50 jaar en ouder 1% à 2% geremigreerd. Ook in de jaren
1991-1993 bedroeg het aandeel geremigreerde Turken en Marokkanen van 50-64 jaar
jaarlijks 2% à 3% (Nicolaas 1994: 10). Op langere termijn kan het aandeel van de oudere
allochtonen dat uiteindelijk remigreert, oplopen. Zo leidt een jaarlijkse remigratie van
2% in een periode van tien jaar ertoe dat in totaal ruim 18% van de oorspronkelijke
groep zal zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. 

Tegenover cijfers over feitelijke remigratie kunnen de wensen en verwachtingen worden
gesteld die allochtonen hieromtrent zelf naar voren brengen. Een aanzienlijk deel van de
hoofden van huishoudens weet niet of het wil terugkeren naar het land van herkomst. Dit
doet zich het vaakst voor onder Turken en Marokkanen (tabel 12.6). Een ambivalente
houding ten aanzien van remigratie wordt vaker in de literatuur vermeld, niet alleen voor
de hier genoemde groepen ouderen (Van Niekerk 1991), maar ook voor Zuid-Europese



191

ouderen (Brand et al. 1992). Enerzijds is er heimwee naar het geboorteland, anderzijds
beseft men het leven in het geboorteland te zijn ontwend en weerhoudt ook de
aanwezigheid van kinderen en de goede gezondheidszorg in Nederland hen ervan om
terug te keren.
Van de respondenten die wél weten of ze willen terugkeren, is bij de oudere Marokkanen
een krappe meerderheid te vinden die wil remigreren. Bij de overige drie groeperingen
ligt dit aandeel op 40% à 45%. Het aantal dat daartoe ook mogelijkheden ziet (15% tot
23%), wijkt weinig af van de eerdergenoemde 18% die in een periode van tien jaar tijd
remigreert. 

Tabel 12.6 Remigratiewensen en -mogelijkheden, hoofden van huishoudens van 50 jaar en ouder, naar etnische
groepering, 1991 (in procenten)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen
wil remigreren en ziet mogelijkheden 20 15 15 23
wil remigreren en ziet geen of twijfelt over
mogelijkheden 13 20 17 16
weet niet of men wil remigreren 23 33 17 15
wil niet remigreren 44 31 51 46

(n) (135) (235) (134) (74)
Bron: Martens en Roelandt (1993: 54)

Uit onderzoek naar remigratie blijkt dat een financiële bijdrage, zoals die uit hoofde van
de Remigratieregeling, geen doorslaggevende reden vormt om terug te gaan (SZW 1991:
8). Verder kan de eerdergenoemde ambivalentie ten aanzien van remigratie ertoe leiden
dat men met de mond belijdt te willen terugkeren, maar dat het er nooit werkelijk van zal
komen. Vooral oudere Turken en Marokkanen zijn in dit opzicht ambivalent (Van
Eekert en Gelderloos 1990: 122). Sommige allochtonen die nog geen beslissing hebben
weten te nemen of bij wie de discrepantie tussen remigratiewens en praktische
haalbaarheid te groot is, kiezen voor de tussenoplossing van pendelmigratie. Afwisselend
verblijven zij een aantal maanden in het land van herkomst en een aantal maanden in
Nederland (Van Niekerk 1991: 73, 76).
Ten slotte is er nog de groep bij wie de emotionele of praktische binding aan Nederland
kennelijk de doorslag heeft gegeven; men heeft niet (langer) de wens te remigreren. Bij
de Surinaamse ouderen is deze groep het grootst (de helft), bij Antillianen en Turken iets
kleiner. Onder Marokkaanse ouderen is het aandeel dat in Nederland wil blijven het
kleinst. Een belangrijke reden voor de ouderen om niet te remigreren is de aanwezigheid
van kinderen in Nederland (40% van de Turken en Marokkanen en een kwart van de
Surinamers en Antillianen; Martens en Roelandt 1993: 54-55). Ook uit andere literatuur
komt naar voren dat dit een veelgenoemd motief is om in Nederland te blijven (Van
Eekert en Gelderloos 1990: 122; Van Niekerk 1991: 72-77; Brand et al. 76-79). Naast de
emotionele band met de kinderen leeft bij een aantal ook de verwachting dat de kinderen
zorg en steun zullen verlenen op de oude dag (Van Niekerk 1991: 77).
Economische redenen (‘geen geld’ of ‘werk in Nederland’) weerhouden 35% van de
Marokkanen en bijna een kwart van de Turken ervan om te remigreren. Voor een kwart
van de Surinaamse ouderen speelt de politieke situatie in het land van herkomst een



192

doorslaggevende rol om hier te blijven. Ten slotte geeft de helft van de Antilliaanse
ouderen die hier willen blijven als algemene reden daarvoor aan: ‘bevalt goed in
Nederland’ (Martens en Roelandt 1993: 55). 

12.3 Opleiding en taalvaardigheid

In tabel 12.7 wordt een overzicht gegeven van het hoogste gerealiseerde opleidings-
niveau van groepen allochtone en autochtone ouderen. Vanwege de geringe omvang van
verschillende categorieën, moest er een aantal worden samengevoegd.

Tabel 12.7 Gerealiseerd opleidingsniveau, bevolking van 50 jaar en ouder, naar etnische herkomst en geslacht, 1994
(in procenten)

geen lo lbo/mavo mbo/havo/ hbo/wo (n)a

vwo
Turken, mannen

50-54 jaar 41 47 10 2 -  (97)
55-64 jaar 65 32 2 - 2 (60)

Turken, vrouwen
50-54 jaar 68 27 5 - - (42)
55-64 jaar 85 12 3 - - (31)

Marokkanen, mannen
50-54 jaar 82 17 1 - - (121)
55-64 jaar 88 10 2 - - (102)

Marokkanen, vrouwen
50-54 jaar 93 7 - - - (56)
55-64 jaar 94 3 3 - - (33)

Surinamers/Antillianen, mannen
50-54 jaar 17 17 35 12 19 (40)
55-64 jaar 20 28 32 4 16 (47)

Surinamers/Antillianen, vrouwen
50-54 jaar 12 40 29 7 12 (65)
55-64 jaar 27 34 19 8 12 (65)

allochtonen, mannen
� 65 jaar 41 43 10 - 6 (47)

allochtonen, vrouwen
� 65 jaar 61 21 12 3 3 (59)

autochtonen, mannen
50-54 jaar - 18 26 26 30  (46)
55-64 jaar - 28 32 20 20 (96)
� 65 jaar - 32 39 9 20 (117)

autochtonen, vrouwen
50-54 jaar 29 45 12 14 (35)
55-64 jaar 39 30 16 15 (103)
� 65 jaar 55 22 11 12 (162)
Geen onderwijs gevolgd of lager onderwijs niet voltooid.a

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

Uit tabel 12.7 blijkt dat het opleidingsniveau van Turkse en Marokkaanse ouderen zeer
laag is. Weinigen hebben meer dan alleen lager onderwijs gevolgd. De meesten van
hebben zelfs in het geheel geen onderwijs gevolgd of de lagere school niet voltooid. Het
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opleidingsniveau van oudere Surinamers en Antillianen is hoger. Weliswaar heeft een
groot deel van hen geen onderwijs gevolgd, maar een behoorlijk aantal heeft voortgezet
onderwijs voltooid en een klein deel heeft hoger onderwijs gevolgd. 
Het opleidingsniveau van mannen is voor alle groeperingen, zowel allochtonen als
autochtonen, hoger dan van vrouwen, bij de Surinamers en Antillianen is dit verschil
tussen mannen en vrouwen het kleinst.

Een zeer groot deel van de oudere Turken en Marokkanen heeft naar eigen zeggen
moeite met het Nederlands. De helft van hen geeft aan het Nederlands slecht te beheer-
sen en bijna de helft spreekt het matig.
Bij de Surinaamse en Antilliaanse ouderen is dat anders. Twee derde tot driekwart geeft
aan niet of nauwelijks problemen met het Nederlands te hebben. Het gemiddeld hogere
opleidingsniveau, maar ook het feit dat het onderwijs in het land van herkomst vroeger
in het Nederlands werd gegeven, verklaart de betere taalbeheersing van deze ouderen. 
Onderzoek naar de behoefte aan cursussen Nederlands bij allochtonen in Amsterdam liet
zien dat vooral personen van 50 jaar en ouder, (bijna-)analfabeten en Turken en
Marokkanen (categorieën die elkaar voor een belangrijk deel overlappen) geen cursus
Nederlands willen volgen (Van Schooten et al. 1995: 40-42). De uitkomsten van dit
onderzoek staan in contrast met hetgeen soms uit de praktijk blijkt. Uit ervaringen die
zijn opgedaan met het voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland van het
NIZW blijkt dat bij sommige allochtone ouderen wel degelijk belangstelling bestaat voor
les in de Nederlandse taal en dan met name voor spreekles (NIZW 1995: 15). Wellicht
spreken de inhoud en het tempo van de reguliere cursussen Nederlands allochtone
ouderen niet aan, maar kunnen zij wel gestimuleerd worden voor het volgen van aan hun
leeftijd en achtergrond aangepaste lessen Nederlands.

12.4 Arbeid

De beroepsbevolking bestaat uit personen die in loondienst of als zelfstandige werkzaam
zijn en personen die geen baan hebben, maar wel naar werk zoeken. Arbeids-
ongeschikten, studenten en personen die in de huishouding werkzaam zijn, vallen buiten
de beroepsbevolking. Het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking van 15
tot 65 jaar wordt wel aangeduid als beroepsdeelnemingspercentage of
brutoparticipatiegraad. Wordt de omschrijving beperkt tot degenen die daadwerkelijk
werk verrichten in loondienst of als zelfstandige dan spreekt men van nettoparticipatie-
graad. In de tabellen 12.8 en 12.9 zijn voor de verschillende groepen ouderen de bruto-
respectievelijk nettoparticipatiegraad vermeld, uitgesplitst naar geslacht en leeftijds-
categorieën. Om te voorkomen dat de absolute aantallen te klein zouden worden, zijn
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds samenge-
voegd.
Uit de tabellen 12.8 en 12.9 wordt duidelijk dat bij alle groeperingen - Turken/Marok-
kanen in wat mindere mate dan de anderen - de leeftijd van 55 jaar een duidelijke
scheidslijn vormt voor het al dan niet deelnemen aan de arbeidsmarkt en het al dan niet
verrichten van beroepsarbeid. Vermoedelijk is de participatie in de oudste groep werk-
nemers (60-64 jaar) nog veel lager dan in de iets jongere groepen, maar het beschikbare
materiaal laat verdere verbijzonderingen niet toe. Bij de Turkse en Marokkaanse mannen
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markeert ook de leeftijd van 50 jaar reeds een belangrijke scheidslijn tussen het al dan
niet actief zijn op de arbeidsmarkt. 
De participatie van oudere vrouwen, zowel bruto als netto beschouwd, is in alle groepe-
ringen lager dan die van de mannen. Bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is de
binding met de arbeidsmarkt nog het sterkst. Oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen
nemen nauwelijks deel aan de arbeidsmarkt. Ook in de toekomst zal dat weinig het geval
zijn, gezien de vrij lage participatie (17%) in de categorie 40-49 jaar.

Tabel 12.8 Brutoparticipatiegraad, naar etnische herkomst, geslacht en leeftijd, 1994 (in procenten van betreffende
bevolkingsgroep)

mannen vrouwen
40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar 40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar

Turken/Marokkanen 62 37 17 15 7 3
Surinamers/Antillianen 86 71 35 68 46 21
Molukkers 94 76 28 48 29 7a

autochtonen 92 77 31 59 51 11
1990.a

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking; Veenman en Martens (1991: 15)

Tabel 12.9 Nettoparticipatiegraad, naar etnische herkomst, geslacht en leeftijd, 1994 (in procenten van betreffende
bevolkingsgroep)

mannen vrouwen
40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar 40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar

Turken/Marokkanen 40 21 13  8 4 1
Surinamers/Antillianen 71 59 22 51 35 16
Molukkers 62 37   62 13a b c

autochtonen 88 83 32   44 32 10
1990.a

Cijfer voor totale groep 40-49 jaar.b

50-64 jaar.c

Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking; Veenman en Martens (1991: 9, 15, 53); Martens en Roelandt (1993: 19, 21)
SCP-schatting

Van de oudere Turkse en Marokkaanse mannen die niet tot de beroepsbevolking
behoren, is een groot deel arbeidsongeschikt; rond 40% van hen ontvangt een
WAO/AAW-uitkering (tabel 12.10). Daarbij is er nauwelijks verschil te constateren
tussen de jongere ouderen (50-54 jaar) en de groep van 55-64 jaar. Voor Turkse en
Marokkaanse mannen is arbeidsongeschiktheid de meest gebruikte weg waarlangs men
de arbeidsmarkt verlaat. Dat geldt overigens ook voor oudere Surinaamse en Antilliaanse
mannen; van regelingen voor vervroegde uittreding wordt veel minder gebruikgemaakt.
Voor de oudere autochtone en Molukse mannen geldt daarentegen dat arbeids-
ongeschiktheid en vervroegde uittreding in ongeveer gelijke mate de voornaamste
redenen vormen voor inactiviteit (Martens en Roelandt 1993: 23). 

Oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn voornamelijk werkzaam in de eigen
huishouding. Voor de vrouwen uit de andere groeperingen die niet tot de beroeps-
bevolking behoren, vormt het huishouden ook de belangrijkste activiteit, maar niet de



195

enige. Ook arbeidsongeschiktheid (zie bijvoorbeeld de Surinaamse/Antilliaanse vrouwen
van 55 jaar en ouder) en, in mindere mate, vervroegde uittreding spelen een rol bij het
verlaten van de arbeidsmarkt.

Tabel 12.10 Aandeel arbeidsongeschikten, naar etnische herkomst, geslacht en leeftijd, 1994 (in procenten
van betreffende bevolkingsgroep)

mannen vrouwen
40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar 40-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar

Turken/Marokkanen 27 48 55 10 7 11
Surinamers/Antillianen 8 18 27 5 11 16
autochtonen 6 15 21 6 5 12
Bron: ISEO (SPVA'94) SCP-bewerking

Tabel 12.11 laat zien dat onder allochtone ouderen de werkloosheid, op welke manier
dan ook gemeten, veel hoger is dan onder autochtone ouderen. Vooral bij de Turken is de
werkloosheid hoog.

Tabel 12.11 Niet-werkzame personen , geregistreerde werklozen , werkzoekenden zonder baan , beroepsbevolkinga b c

van 50-64 jaar, naar etnische herkomst, 1994 (in procenten)
niet-werkzame geregistreerde werkzoekenden (n)

personen werklozen zonder baan
Turken 40 33 40 (30)
Marokkanen 16 16 16 (68)
Surinamers 16 12 16 (68)
Antillianen 17 15 17 (41)
Molukkers 17 14 - (176)d

autochtonen 4 2 4 (100)
Aandeel personen dat geen werk heeft voor ten minste twaalf uur per week.a

Aandeel personen dat geen werk heeft voor ten minste twaalf uur per week en staat ingeschreven bij eenb

arbeidsbureau.
Aandeel personen dat geen werk heeft voor ten minste twaalf uur per week en de laatste maand actief op zoekc

is geweest naar werk.3

1990.d

Bron: ISEO (SPVA’94) SCP-bewerking; Martens en Roelandt (1993: 20)

Allochtone ouderen zijn niet alleen vaker, maar meestal ook langer werkloos. Van de
Turkse en Marokkaanse werklozen is het overgrote deel (79% à 85%) al langer dan
vijf jaar zonder werk. Velen van hen zijn als gevolg van inkrimpingen en faillissementen
in de jaren tachtig hun werk kwijtgeraakt en daarna nooit meer aan de slag gekomen. De
kans om in dit soort situaties werkloos of arbeidsongeschikt te worden, is voor
allochtonen in het algemeen groter dan voor autochtonen. Uit onderzoek naar uitstroom
uit arbeidsorganisaties blijkt dat een onevenredig groot aantal allochtone werknemers
met gedwongen ontslag te maken krijgt, ook als gecorrigeerd wordt voor relevante
factoren als leeftijd, opleiding en aantal dienstjaren (Verweij et al. 1990).
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Een ander deel van de werkloze allochtone ouderen heeft nog nooit in Nederland
gewerkt. Bij de werkloze Turken en Marokkanen geldt dit voor slechts 4%, maar van de
Surinamers en Antillianen heeft maar liefst 60% nooit eerder in Nederland gewerkt. De
positie van degenen die vóór de oliecrisis (1973) naar Nederland kwamen, is
aanmerkelijk beter dan van degenen die later kwamen, met name na de economische
crisis aan het begin van de jaren tachtig. Zo hebben ouderen die al minstens twintig jaar
in Nederland wonen, bijna allen ooit hier gewerkt. Anderzijds heeft van de groep met
een verblijfsduur korter dan tien jaar een grote meerderheid nog nooit een baan in
Nederland gehad. Dat hangt ook samen met het feit dat zij op het moment van aankomst
ouder dan veertig jaar waren en daardoor moeilijk werk konden vinden.
Ondanks de lange duur van de werkloosheid zeggen sommige werkloze allochtone
ouderen nog steeds intensief naar werk te zoeken. Een derde van de niet-werkzame
oudere Turken en Marokkanen en bijna de helft van de Surinamers en Antillianen zegt
de afgelopen maand naar werk te hebben gezocht (Martens en Roelandt 1993: 20). Uit
kwalitatief onderzoek (Van Eekert en Gelderloos 1990) onder langdurig werkloze
allochtonen blijkt dat de oudere Turkse en Marokkaanse mannen aan arbeid een
belangrijke waarde toekennen, maar een minder intensief zoekgedrag vertonen dan op
grond daarvan verwacht zou kunnen worden. Van Eekert en Gelderloos verklaren dit
door te wijzen op de geringe kansen van oudere Turkse en Marokkaanse werkloze
mannen om nog werk te vinden. Hun opvattingen ten aanzien van arbeid blijven in
stand, maar door de geringe herintredingskansen gaan zij deze steeds minder op zichzelf
van toepassing achten naarmate de werkloosheid voortduurt (Van Eekert en Gelderloos
1990: 52).

12.5 Financiële positie

Tabel 12.12 Voornaamste bron van inkomsten, bevolking van 50-64 jaar, naar etnische groepering en geslacht, 1993
(in procenten)

Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen autochtonen
mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen

loon 20 10 34 16 43 18
winst 0 0 5 -  9 3
WW  5  1  1  3 4 2
IOAW 3 - - - 1 0
WAO/AAW 47  13  28  11 21 9
AWW - - - - 0  8
ABW  6 0 3 34 0 3
RWW 13 2 19 10 1 1
pensioen 2 - 7 4 15 3
overige uitkeringen 1 1 1 0 3 2
overige inkomsten 1 7 2 1 1 5
geen 2 67 0 19 2 45

N 23.632 12.300 10.505 11.616 942.668 956.553
Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

Tabel 12.12 laat de belangrijkste inkomensbronnen van allochtone en autochtone
ouderen tot 65 jaar zien. Voor de inkomens van allochtone ouderen van 65 jaar en ouder
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geldt dat de absolute aantallen te klein zijn om een verantwoorde uitsplitsing naar
etnische herkomst mogelijk te maken.

Uit de tabel blijkt dat arbeid alleen bij Surinaamse, Antilliaanse en autochtone mannen
van 50-64 jaar de belangrijkste bron van inkomen vormt. Surinaamse en Antilliaanse
vrouwen zijn relatief vaak op de bijstand aangewezen. Hier kan een verband gelegd
worden met het grote aandeel eenoudergezinnen onder hen. Ook de RWW kent een
oververtegenwoordiging van een aantal categorieën allochtone ouderen (Turkse en
Marokkaanse mannen en Surinamers en Antillianen). Dat geldt echter niet voor andere
werkloosheidsregelingen, zoals de WW en de IOAW. Van de Turkse en Marokkaanse
vrouwen heeft het grootste deel geen eigen inkomsten; zij zijn voornamelijk werkzaam in
de eigen huishouding. Ook een tamelijk groot deel van de autochtone oudere vrouwen
beschikt om deze reden niet over eigen inkomsten. 
Voorts blijkt uit tabel 12.12 dat een relatief groot deel van de autochtone mannen van
50-64 jaar pensioen ontvangt. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een
VUT-uitkering. Uit de Arbeidsmarktsurvey Molukkers blijkt dat Molukse mannen
ongeveer even vaak als autochtone mannen een VUT-uitkering hebben en Molukse
vrouwen even weinig als Antilliaanse vrouwen (Martens en Roelandt 1993: 23).4

Uitgezonderd de Molukse mannen maken dus relatief weinig allochtone ouderen gebruik
van VUT-regelingen. Waarschijnlijk halen veel oudere allochtone werknemers de
VUT-gerechtigde leeftijd niet, doordat zij al voortijdig werkloos of arbeidsongeschikt
zijn geworden. 

Zoals reeds eerder vermeld, ontvangen oudere Turkse en Marokkaanse mannen relatief
erg vaak een WAO/AAW-uitkering.  Deze hoge mate van arbeidsongeschiktheid kan5

gezien worden als uiting van een slechtere gezondheid en een relatief negatieve
gezondheidsbeleving. Zo blijkt uit de CBS-Gezondheidsenquête Turkse ingezetenen in
Nederland (CBS 1991: 78, 84) dat Turken van 55 jaar en ouder vaker dan autochtone
leeftijdgenoten te kampen hebben met chronische aandoeningen (74% versus 56%) en
vaker de gezondheid als ‘minder goed’ ervaren (72% versus 35%).
Meer in het algemeen is gebleken dat werknemers die alleen een lagere-schoolopleiding
hebben gevolgd, een significant grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te worden
dan hoger opgeleiden. Dit verband geldt ook als gecorrigeerd wordt voor leeftijd en
lichamelijke en geestelijke inspanning in het werk, beide factoren die eveneens een
positief verband met arbeidsongeschiktheid hebben (Bloemhoff en De Winter
1991: 21-33). Zowel het lage opleidingsniveau als het zware fysieke werk zouden dus
kunnen verklaren waarom allochtone ouderen vaker dan autochtone ouderen een
WAO/AAW-uitkering hebben.

Voor inzicht in de inkomensbronnen van toekomstige oudere allochtonen is het recht op
AOW van belang. Recht op AOW heeft iedere persoon die de leeftijd van 65 jaar heeft
bereikt en voor de AOW verzekerd is geweest. Verzekerd is iedereen die na het vijftiende
maar voor het vijfenzestigste levensjaar in Nederland woont. Degenen die pas na hun
vijfenzestigste verjaardag in Nederland zijn komen wonen (bijvoorbeeld de bij hun
kinderen inwonende ouders), hebben dus geen recht op een AOW-uitkering (na een
aantal jaren onder bepaalde voorwaarden overigens wel). 
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Van groter belang voor de financiële positie is dat de meeste allochtone ouderen (en
sommige autochtone ouderen) vermoedelijk geen recht zullen hebben op een volledige
AOW-uitkering. De AOW is een verzekering met een opbouwkarakter. Voor elk
kalenderjaar dat men tussen de vijftiende en vijfenzestigste verjaardag niet verzekerd is
geweest (doordat men niet in Nederland heeft gewoond) wordt een korting van 2%
toegepast. In de AOW wordt het gebied Nederland strikt opgevat, dat wil zeggen
exclusief overzeese gebiedsdelen (Antillen en voorheen: Suriname). In de praktijk
hebben de meeste allochtone ouderen te maken met een korting over de periode 1957
(jaar van inwerkingtreding van de AOW) tot het jaar van vestiging in Nederland.6

Driekwart van de allochtone 65-plussers heeft minimaal 10 jaar niet in Nederland
gewoond en een derde mist zelfs minstens 20 jaar AOW-rechten. Het gemiddelde aantal
niet verzekerde jaren bedraagt voor Turken en Marokkanen 13,5 jaar en voor Surinamers
en Antillianen 17 jaar Dit heeft een korting van 27% à 34% tot gevolg.
Ook voor de ouderen die in de nabije toekomst de 65-jarige leeftijd bereiken zal dit
probleem een vergelijkbare omvang hebben. Uit de gegevens van het SPVA'91 valt af te
leiden dat de allochtonen van 50-64 jaar op het moment van pensionering gemiddeld 36
verzekerde jaren zullen hebben opgebouwd (verondersteld dat zij tot hun pensionering
onafgebroken in Nederland blijven wonen), en dus met een niet onaanzienlijke korting
van gemiddeld 28% op hun AOW-uitkering te maken zullen krijgen. Daarbij staan de
toekomstige Turkse en Marokkaanse 65-plussers er iets gunstiger voor dan hun
Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten. De eersten zullen op hun 65-jarige
verjaardag gemiddeld 14 respectievelijk 12 jaar te weinig verzekerd zijn voor de AOW,
de laatsten 17 respectievelijk 19 jaar.

Vermoedelijk werkt de relatief korte verblijfsduur ook negatief uit voor de opbouw van
het aanvullend pensioen van allochtone ouderen. Dit pensioen kent een maximale hoogte
indien de werknemer 40 jaren bij dezelfde werkgever premie heeft betaald door in
Nederland arbeid te verrichten. Gegevens over de pensioenaanspraken van allochtone
ouderen ontbreken, maar gezien de korte verblijfsduur en de lange periode van
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (gedurende welke geen pensioenopbouw
plaatsvindt) is het waarschijnlijk dat veel allochtone gepensioneerden een mager
aanvullend pensioen (zullen) hebben. Daar komt nog bij dat allochtone ouderen en met
name de Turken en Marokkanen onder hen, relatief vaak in bedrijfstakken met een
relatief ongunstige pensioenregeling werkzaam zijn (geweest). Volgens berekeningen
van Rekers en Hermkens zijn de gemiddelde (toekomstige) aanvullende pensioenen van
mannelijke werknemers behorend tot het geboortecohort 1924-1940 relatief laag in een
aantal takken van industrie. Met name de hout- en meubelindustrie en de textielindustrie
springen er in negatieve zin uit, met pensioenen van hoogstens 4.100 gulden per jaar,
verondersteld dat deze werknemers een volledige diensttijd hebben doorlopen (Rekers en
Hermkens 1989: 228-229). Voor allochtonen zullen deze pensioenen nog lager zijn
doordat de diensttijd veelal verre van volledig is. 

Voor het deel van de AOW-uitkering dat is gekort, kan een beroep worden gedaan op de
algemene bijstand. Bij de toekenning hiervan wordt, in tegenstelling tot de AOW,
rekening gehouden met inkomsten van de overige leden van het huishouden en met het
eigen vermogen. Een indruk van de mate waarin allochtone ouderen een beroep (moeten)
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doen op de bijstand geeft de CBS-statistiek van de algemene bijstand. Deze statistiek
kent geen uitsplitsing naar land van herkomst, wel naar het al dan niet bezitten van de
Nederlandse nationaliteit van de bijstandsontvangers. In tabel 12.13, waarin cijfers over
de bijstand zijn opgenomen, wordt dus maar een deel van de bijstandsafhankelijkheid
van allochtone ouderen in beeld gebracht.

Tabel 12.13 Bijstandsontvangers met Nederlandse en niet-Nederlandse nationaliteit van 65 jaar en ouder, 1992
aantal bijstands- bevolking � 65 jaar bijstandsontvangers

ontvangers (x 1.000) (x 1.000) als % van bevolking
Nederlandse nationaliteit 9,9 1989 0,5
niet-Nederlandse nationaliteit 2,4 19 12,6
Bron: CBS (1994: 16); CBS (1994: 49)

Tabel 12.13 laat duidelijk zien dat het gebruik van de algemene bijstand door
niet-Nederlanders vele malen groter is dan door ouderen met de Nederlandse
nationaliteit. Dat kan erop wijzen dat relatief veel allochtone ouderen te maken hebben
met kortingen op hun AOW-uitkering. 
Wellicht is de omvang van de groep allochtone 65-plussers die een gekorte AOW-
uitkering ontvangen nog groter dan tabel 12.13 doet vermoeden, doordat sprake kan zijn
van niet-gebruik van de (aanvullende) bijstand door deze groep. Het mogelijke
niet-gebruik van mensen zonder bijstandsuitkering die waarschijnlijk wel recht hebben
op een aanvulling tot het sociale minimum (zoals personen met een gekorte AOW-
uitkering), varieert van 17% tot 28% van de huishoudens met een inkomen onder het
sociale minimum (Vrooman en Asselberghs 1994: 104-105). Ook blijkt de kans dat geen
sociale-zekerheidsuitkering wordt aangevraagd groter te zijn, en dan met name bij
Surinamers en Antillianen. Verder is die kans groter naarmate het opleidingsniveau
lager is (Vrooman en Asselberghs 1994: 153-154) en dat laatste is bij allochtone ouderen
vaker het geval.

Door de sterke afhankelijkheid van uitkeringen als inkomensbron, ligt het inkomen van
allochtone ouderen vrij laag (tabel 12.14). Gemiddeld hebben zowel Turken/Marokkanen
als Surinamers/Antillianen van 50-64 jaar een inkomen van ongeveer 28.000 gulden
per jaar tegenover 40.000 gulden bij autochtone leeftijdgenoten. Ondanks het feit dat
Surinamers/Antillianen vaker werk hebben, is het gemiddelde inkomen van de hele
categorie niet hoger dan dat van Turken en Marokkanen. Dat komt doordat zo velen
onder hen afhankelijkheid zijn van een bijstandsuitkering. Autochtone ouderen van
50-64 jaar verdienen aanzienlijk meer dan allochtonen in deze leeftijdscategorie, doordat
zij vaker een inkomen uit arbeid hebben en op hogere functieniveaus werken. Voorzover
zij vaker dan allochtonen uitkeringen ontvangen, betreft dit alleen de relatief gunstige
VUT (80%-85% van het laatstverdiende brutoloon). 
Bij de 65-plussers zijn de verschillen in inkomens tussen allochtonen en autochtonen
veel minder groot dan bij de jongere-leeftijdsgroep. Verschillen in deelname aan arbeid
spelen niet langer een rol. In principe ontvangt iedere persoon van 65 jaar en ouder een
AOW-uitkering (tenzij de betrokkene pas sinds kort in Nederland woont), zo nodig
aangevuld tot het minimumniveau door een bijstandsuitkering. De inkomensverschillen
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schuilen vermoedelijk vooral in verschillen in aanvullende pensioenen.

Tabel 12.14 Netto-inkomens van huishoudens met een hoofd van 50 jaar en ouder, naar etnische herkomst en
leeftijd, 1993 (in guldens per jaar) 

50-64 jaar � 65 jaar
Turken/Marokkanen 28.456 24.862a

Surinamers/Antillianen 28.007
autochtonen 40.377 28.530

 Gemiddeld inkomen voor Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tezamen.a

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking, gewogen resultaten

Naast gegevens over de gemiddelde inkomens die huishoudens van allochtone en
autochtone ouderen ontvangen, is de verdeling van die inkomens interessant, met name
de onderkant van de verdeling. Gegevens uit het WBO’93/’94 maken het mogelijk te
bepalen in hoeverre de huishoudens afwijken van de normen voor het sociale minimum,
die verschillen voor verschillende typen huishoudens (woningdelers, alleenstaanden,
eenoudergezinnen, samenwonenden). De grens voor bestaansonzekerheid is daarbij
gelegd op 95% van het sociale minimum. In tabel 12.15 zijn alleen de aandelen voor alle
huishoudens tezamen vermeld omdat de absolute aantallen alleenstaanden en
eenoudergezinnen een verantwoorde verbijzondering naar type huishouden niet toelieten.
Deze overweging vormde eveneens de reden om de groep 65-plussers niet in de tabel op
te nemen.

Tabel 12.15 Afstand van huishoudens met een hoofd van 50-64 jaar tot het relevante sociaal minimum,  naara

etnische herkomst, 1993 (in procenten)
Turken/Marokkanen Surinamers/Antillianen autochtonen

netto-inkomen tot 95% van het sociale minimum 12 18 7

N 205 68 10.911
Afzonderlijk berekend voor woningdelers, alleenstaanden, eenoudergezinnen en samenwonenden.a

Bron: CBS (WBO’93/’94) SCP-bewerking, gewogen en opgehoogde resultaten

Tabel 12.15 maakt duidelijk dat huishoudens van allochtone ouderen tot 65 jaar vaker
dan die van hun autochtone leeftijdgenoten moeten rondkomen van inkomens onder het
relevante sociaal minimum. Vooral Surinaamse en Antilliaanse huishoudens bevinden
zich relatief vaak onder de armoedegrens.

12.6 Gezondheidstoestand

Na uitvoerig literatuuronderzoek moest geconstateerd worden dat er bijzonder weinig
empirisch onderzoek is gedaan naar de gezondheidstoestand van allochtone ouderen. De
voornaamste oorzaak hiervan is waarschijnlijk het feit dat deze ouderen vooralsnog een
kleine en moeilijk te benaderen groep vormen (zie § 12.2). De weinige en al wat
gedateerde gegevens die voorhanden zijn, hebben voornamelijk betrekking op de oudere
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Turkse bevolking.

Uit onderzoek van het CBS valt op te maken dat oudere Surinamers en Antillianen
ongeveer evenveel gezondheidsklachten melden als hun Nederlandse leeftijdgenoten
maar dat Turkse en Marokkaanse ouderen tweemaal zo veel klachten hebben als anderen
(CBS 1984 en 1985). Ook uit de gezondheidsenquête onder Turken die door het CBS
werd uitgevoerd, bleek dat deze groep gemiddeld veel minder gezond lijkt dan de
autochtone bevolking (CBS 1990).

De vraag bij verschillen als de hiervoor genoemde is telkens of ze voortkomen uit de
omstandigheden waaronder de betreffende groepen in Nederland leven of dat de oorzaak
moet worden gezocht in de herkomst, een conglomeraat van factoren waartoe aanleg,
levensgebeurtenissen tijdens de jeugd in het herkomstland en de medische faciliteiten in
dat land behoren.
In een analyse van de eerdergenoemde gezondheidsenquête onder Turken, heeft het CBS
de gemeten gezondheid gecorrigeerd voor verschillen in inkomen en opleiding. Uit die
analyse bleek dat verschillen tussen Turken en Nederlanders in werkelijkheid kleiner
zijn dan op het eerste oog het geval lijkt te zijn, maar dat de Turkse ouderen, ondanks de
sociaal-economische categorie waartoe ze behoren, minder gezond blijken.
Deze conclusie is echter in strijd met die uit een andere studie waarin de gezondheid van
allochtonen is vergeleken met die van autochtonen in vergelijkbare sociaal-economische
omstandigheden. Uit dit onderzoek, dat Uniken Venema (1989) onder een aantal
Rotterdammers instelde, bleek dat de gezondheidstoestand van de onderzochte
categorieën ouderen onderling niet significant verschilt.

Naast het feit dat er nauwelijks empirisch onderzoek naar de gezondheid van allochtone
ouderen is verricht, blijken de uitkomsten van het wel verrichte onderzoek met elkaar in
tegenspraak. Daarom valt in het geheel geen uitspraak te doen over die gezondheids-
toestand.
Dergelijk onderzoek lijkt wellicht niet zo relevant als gekeken wordt naar de nog kleine
aantallen ouderen onder de verschillende categorieën allochtonen. Toch zou nader
onderzoek van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat processen van veroudering en
ouderdomsziekten bij bepaalde categorieën allochtonen wellicht op jongere leeftijd
optreden dan onder de autochtone bevolking. Als dat het geval is, kan men op veel
kortere termijn een groeiende vraag naar hulp vanuit die categorieën verwachten dan
wanneer deze klachten, net als onder autochtone ouderen, gemiddeld pas na het
vijfenzeventigste tot en met tachtigste levensjaar manifest wordt.

12.7 Conclusies

De bevolkingsgroepen die tot de doelgroep van het minderhedenbeleid worden gerekend,
tellen nog weinig ouderen. De omvang van deze allochtone oudere bevolking zal
weliswaar snel in omvang toenemen, maar ook over vijftien jaar nog niet zo groot zijn
dat algemeen ouderenbeleid op hen moet worden afgestemd. Op lokaal niveau ligt dat
anders. De betreffende groepen ouderen zijn oververtegenwoordigd in de grote steden,
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vermoedelijk vooral in een beperkt aantal wijken. Voor deze (deel)gemeenten dringt zich
al op middellange termijn de vraag op of en in hoeverre het ouderenbeleid op deze
categorie moet worden afgestemd. Daarom is in dit hoofdstuk een beeld geschetst van de
levensomstandigheden van toekomstige allochtone ouderen.

Het opleidingsniveau van Turken en Marokkanen van 50 jaar en ouder, blijkt zeer laag.
Een grote meerderheid heeft geen enkele vorm van onderwijs voltooid en bijna niemand
heeft voortgezet onderwijs gevolgd. Een meerderheid van hen kan als analfabeet worden
beschouwd, de helft beheerst het Nederlands slecht en bijna de helft matig. Deze slechte
taalbeheersing onder oudere Turken en Marokkanen heeft tot gevolg dat zij in
meerderheid slechts binnen de eigen groep sociaal kunnen functioneren. Dat zal des te
sterker gelden als zij op leeftijd komen en hulpbehoevender worden. Men mag dan ook
aannemen dat ze voor ieder optreden buiten de groep afhankelijk zullen zijn van anderen
en de weg naar de reguliere opvang- en woonvoorzieningen voor ouderen niet
zelfstandig weten te vinden.
Surinaamse en Antilliaanse ouderen zullen daar waarschijnlijk minder problemen mee
hebben. Zij zijn weliswaar gemiddeld lager opgeleid dan hun autochtone leeftijdgenoten,
en ook in de toekomst zal een dergelijk verschil in opleidingsniveau blijven bestaan,
maar slechts een minderheid heeft problemen met de Nederlandse taal. Dat betekent
echter nog niet automatisch dat alle Surinamers en Antillianen goed op de hoogte zijn
van het aanbod van voorzieningen voor ouderen in Nederland.  Onzekerheid over7

remigratie is bijvoorbeeld een factor die de gedachtevorming over en kennis van het
ouder worden in Nederland kan belemmeren.

De positie van oudere allochtonen op de arbeidsmarkt is voor alle groepen ongunstig. De
werkloosheid is onder allochtonen van 50-64 jaar hoger dan onder autochtone
leeftijdgenoten, zelfs bij eenzelfde opleidingsniveau, en de eerste groep is gemiddeld
langer werkloos. Onder oudere Turkse en Marokkaanse mannen is bovendien sprake van
een hoge graad van arbeidsongeschiktheid. De allochtone ouderen die een baan hebben,
werken in lagere functies dan autochtonen (Merens 1995). Oudere Turkse en
Marokkaanse vrouwen nemen nauwelijks deel aan de arbeidsmarkt, bijna allen zijn
werkzaam in de eigen huishouding.
Hoe de arbeidsmarktpositie van de toekomstige oudere allochtonen eruit zal zien, is
moeilijk te voorzien, omdat de economische omstandigheden daarbij een sterk bepalende
rol spelen. Wel kan al worden vastgesteld dat het niveau van de toekomstige oudere
werknemers waarschijnlijk niet hoger zal zijn dan nu, gezien het feit dat de huidige
allochtonen van 40-49 jaar op eenzelfde of soms zelfs lager functieniveau dan de
50-plussers werken (Merens 1995). Daarnaast is het aandeel arbeidsongeschikte Turken
en Marokkanen ook in de jongere-leeftijdsgroep niet onaanzienlijk.

Vanzelfsprekend hebben de hier geschetste omstandigheden gevolgen voor de financiële
positie. Veel van de 50-64-jarigen onder de grootste groepen allochtonen zijn afhankelijk
van een uitkering en hebben (mede) daardoor een laag inkomen. Naar schatting bevindt
12% tot 18% van de huishoudens van deze ouderen zich onder de armoedegrens
(tegenover 7% van autochtonen). Dat komt doordat men vaker een minimumuitkering
heeft en ook schulden heeft. Voor Surinamers en Antillianen geldt daarnaast dat ze
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wellicht onvoldoende gebruikmaken van hun recht op financiële voorzieningen. Nader
onderzoek naar dergelijke verschillen tussen allochtone en autochtone
uitkeringsgerechtigden is gewenst.
Ook de inkomens van de nu nog kleine, maar in de toekomst sterk toenemende groep van
65-plussers zullen niet of nauwelijks boven het minimumniveau uitkomen. De meesten
onder hen wonen namelijk nog te kort in Nederland om aanspraak te kunnen maken op
een volledige AOW-uitkering. Door het relatief korte arbeidsverleden dat veel allochtone
ouderen (uitgezonderd Molukkers) in Nederland hebben gehad en het feit dat de meesten
van hen in de laagst betaalde banen werkzaam waren en vaak voortijdig werkloos of
arbeidsongeschikt zijn geworden, zal ook de aanvullende pensioenvoorziening weinig
florissant zijn. Doordat zij al lange tijd vóór de pensioengerechtigde leeftijd met werken
zijn gestopt en aangewezen zijn op lage uitkeringen, ontbreekt het bovendien aan
financiële reserves die voor een aanvulling op het schamele pensioen zouden kunnen
zorgen.
Veel allochtonen van 65 jaar en ouder zullen in de toekomst een beroep moeten doen op
de Algemene bijstandswet om hun pensioeninkomen aan te vullen tot het sociale
minimum. Deze sterke afhankelijkheid van (toekomstige) allochtone ouderen van de
bijstand heeft, behalve uiteraard voor de betrokkenen zelf, ook nog andere consequenties.
Afhankelijk van de concentratie allochtone ouderen kan dat binnen een beperkt aantal
gemeenten een substantieel beslag leggen op de bijstandsuitkeringen.

Oudere vrouwen, zowel autochtone als allochtone, nemen in een aantal opzichten een
minder gunstige positie in dan oudere mannen. Bij Surinamers en Antillianen zijn deze
verschillen wat kleiner dan bij autochtonen, vermoedelijk door het grotere belang van
economische zelfstandigheid bij deze vrouwen. Wat betreft hun arbeidsmarktpositie
wijken oudere Molukse vrouwen weinig af van autochtone leeftijdgenoten. Bij oudere
Turken en Marokkanen is het sekseverschil erg groot. Zo is de deelname aan beroeps-
arbeid en - daarmee samenhangend - het verdienen van een eigen inkomen, voorbe-
houden aan minder dan 10% van deze groepen vrouwen, terwijl de arbeidsparticipatie
van de mannen rond de 40% tot 55% bedraagt. Ook bij de toekomstige oudere Turkse en
Marokkaanse vrouwen zal de arbeidsmarktparticipatie vrij laag zijn. Verontrustend is
verder het zeer lage opleidingsniveau van de oudere Marokkaanse vrouwen: bijna
niemand van hen heeft lager onderwijs gevolgd of voltooid. 

Het aantal alleenstaande mannen onder de allochtone ouderen wijkt niet zo veel af van
dat onder autochtone leeftijdgenoten. Hetzelfde geldt voor de alleenstaande Surinaamse
en Antilliaanse vrouwen. Turkse en Marokkaanse vrouwen daarentegen zijn vrijwel
nooit alleenstaand noch alleenstaand ouder. In de toekomst echter zal het aantal alleen-
staande ouderen onder hen door verweduwing wel sterk toenemen. Uitgaande van
verschillen in levensverwachting in het land van herkomst en verschillen in leeftijd
tussen echtgenoten van vijftig jaar en ouder, zullen allochtone vrouwen hun echtgenoten
naar verwachting gemiddeld tien à twaalf jaar overleven. Vooral voor de Turkse en
Marokkaanse vrouwen kan dat problemen opleveren. Ze zijn voor het merendeel
analfabeet, ze zijn de Nederlandse taal niet machtig, zijn niet gewend zich om hun
rechten en plichten in Nederland te bekommeren, en de meesten wonen nog te kort in
Nederland om een volledige AOW-uitkering te krijgen.
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Vaak wordt gesteld dat oudere allochtonen wel binnen het eigen netwerk opgevangen
zullen worden, bijvoorbeeld in de driegeneratiehuishoudens die onder hen vaker zouden
voorkomen dan onder de autochtone bevolking. Inderdaad blijken zulke huishoudens
onder Turken en Antillianen meer voor te komen, maar het gaat hierbij wel om een
minderheid van hooguit 20%. Oudere Surinamers en Marokkanen verschillen in dit
opzicht nauwelijks van de gemiddelde bevolking. Er zijn thans nog te weinig allochtone
hoogbejaarden die zorgbehoevend of alleenstaand zijn om te kunnen nagaan of deze
meer in het algemeen in het gezin van een van hun kinderen (zullen) worden opgeno-
men. De ouders hebben deze verwachting ten aanzien van hun oude dag vaak wel, maar
het is de vraag of de kinderen deze verwachting zullen waarmaken.

In de nota Ouderenbeleid 1995-1998 (TK 1994/1995: 8-9) wordt gesteld dat de hoofd-
doelstelling van het minderhedenbeleid - volledige integratie met name op de punten van
arbeid en onderwijs - niet van toepassing is op allochtone ouderen, omdat dit moeilijk te
realiseren is. Wel wordt gesteld dat bevordering van arbeidsparticipatie van allochtone
ouderen aandacht verdient, maar in het hoofdstuk over die participatie wordt dit punt
niet verder uitgewerkt. Ten aanzien van onderwijs gaat van het jongste beleids-
voornemen (en van de toelichting daarop) de suggestie uit dat wordt afgezien van
pogingen om de taalvaardigheid van deze ouderen te verbeteren, het analfabetisme onder
hen te bestrijden en (daarmee) hun sociaal functioneren in de Nederlandse samenleving
te bevorderen (TK 1994/1995: 8-9). 
Er kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst bij de uitzondering die in de nota
Ouderenbeleid voor allochtone ouderen wordt gemaakt waar het volledige integratie op
de punten van onderwijs en arbeid betreft. In de eerste plaats is die uitzondering tamelijk
algemeen van aard. Allochtone ouderen vormen echter geen homogene groep. Tussen en
ook binnen de in het voorgaande besproken grootste minderheidsgroepen doen zich
verschillen voor in wensen en mogelijkheden. Ten tweede lijkt het erop - ofschoon stellig
niet zo bedoeld - dat een categorie wordt afgeschreven, terwijl in het algemene
ouderenbeleid de participatie in onderwijs en arbeid hoog in het vaandel staat. Uiteraard
is het niet realistisch te verwachten dat allochtone ouderen, na jaren geen onderwijs te
hebben gevolgd, nu in dezelfde mate en op dezelfde wijze daaraan deelnemen als jongere
allochtonen. Er blijkt echter bij sommige allochtone ouderen wel degelijk belangstelling
te bestaan voor cursussen Nederlands, met name voor spreekles. Het is dus niet alleen
zinvol vanwege het belang van hun zelfredzaamheid, maar bovendien is het ook haalbaar
om toekomstige ouderen te stimuleren tot deelname aan aangepaste cursussen gericht op
(basale) kennis en gebruik van de Nederlandse taal. Vanwege de eerder geschetste
verwachte problematiek van oudere allochtone vrouwen, zouden zij nog meer dan de
mannen gestimuleerd moeten worden tot deelname aan dergelijke taalcursussen.
De schaarse gegevens over de gezondheid van allochtone ouderen maken niet duidelijk
of hun minder gunstige gezondheid moet worden toegeschreven aan de omstandigheden
waaronder ze in Nederland leven of aan etnische kenmerken. Nader onderzoek hiernaar
lijkt gewenst, omdat thans volstrekt onduidelijk is welke de zorgbehoefte van deze
categorie ouderen is of zal zijn. 
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1 Voor Antillianen is migratie aan geen enkele beperking gebonden. Voor de toelating van andere oudere
vreemdelingen die zich bij hun kinderen in Nederland willen voegen, gelden de volgende regels:
betrokkenen moeten de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en moeten alleenstaand zijn, (vrijwel) alle
kinderen moeten legaal in Nederland wonen, zij moeten beschikken over voldoende middelen van
bestaan om hun vader of moeder te onderhouden en verder moet er passende huisvesting zijn voor de
betrokken vreemdeling (inwoning bij kinderen is niet verplicht). Voor de toelating van Surinaamse
ouders wordt de minimumleeftijd van 65 jaar niet als eis gesteld (Kuijer 1993: 33-35; Stuldreher 1993:
109). Ook voor de ouder(s) van begunstigde EG-onderdanen bestaat een aparte verblijfsregeling
(Kuijer 1991).

2 Sterftecijfers van allochtonen worden beïnvloed door selectieve processen bij immigratie en remigratie.
Zo vereist migratie in het algemeen een goede gezondheid en meer in het bijzonder werden gastarbei-
ders destijds op hun gezondheid geselecteerd. Verder is het denkbaar dat personen met een ernstige
ziekte naar het land van herkomst terugkeren om daar te sterven (Mackenbach 1993: 636). Of deze
processen een vergelijkbaar effect hebben op de sterfte van allochtone mannen en vrouwen is niet
bekend.
Ten aanzien van verschillen in levensverwachting tussen vrouwen en mannen in lagere sociaal-econo-
mische groepen, waarin allochtonen zijn oververtegenwoordigd, zijn helaas geen gegevens voorhanden,
doordat de relatie tussen levensverwachting en sociaal-economische status alleen voor mannen is
onderzocht (Stronks et al. 1993: 627). 
Verder kan worden verondersteld dat de situatie in het land van herkomst wat betreft gezondheidszorg,
voeding en klimaat enig effect heeft (gehad) op de levensverwachting van de nu in Nederland wonende
allochtone ouderen, die destijds vrijwel allen op latere leeftijd zijn gemigreerd. Internationale literatuur
laat zien dat pas na verloop van tijd de gezondheidstoestand van immigranten steeds meer gaat lijken op
die van de autochtone bevolking (Jansen en Ruwaard 1993: 103-106). Cijfers over de
levensverwachting van mannen en vrouwen in de landen van herkomst kunnen dus iets zeggen over de
levensverwachting van allochtone ouderen in Nederland. 

3 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de werkloosheidsdefinities Roelandt et al. (1992: 206).
4 In VUT-statistieken wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit, zodat het precieze aantal

allochtone ouderen met een VUT-uitkering niet bekend is.
5 Niet alleen de omvang van de arbeidsongeschiktheid van Turken en Marokkanen kan als problematisch

worden beschouwd. Ook in de gevalsbehandeling van Turken en Marokkanen bij GAK/GMD doen
zich problemen voor, zo blijkt uit een aantal rapporten van de Sociale Verzekeringsraad (In 't Groen en
Sweep 1994; Schraven 1987). Deze problemen hebben onder meer betrekking op de communicatie
tussen migrant en uitvoeringsfunctionaris en de toepassing van de regelgeving op de situatie van de
migrant.

6 Voor degenen die op 1 januari 1957 ouder dan 15 jaar waren is een overgangsbepaling getroffen,
waardoor zij voor de AOW verzekerd zijn van hun vijftiende verjaardag tot 1957 en zij niet met een
korting over deze periode te maken hebben. Aan het verkrijgen van overgangsvoordeel zijn de volgende
drie voorwaarden verbonden: 
a. na de negenenvijftigste verjaardag zes jaar in Nederland of op de Nederlandse Antillen hebben

gewoond;
b. de Nederlandse nationaliteit bezitten;
c. in Nederland wonen. 
De meeste allochtone ouderen voldoen zonder meer aan voorwaarden a. en c. Aan voorwaarde b.
voldoen Antillianen en de meeste Surinamers automatisch. Voor de meeste andere allochtone ouderen
vindt gelijkstelling plaats op grond van koninklijke besluiten (personen met Surinaamse nationaliteit),
verdragen tussen Nederland en het herkomstland (Turken, Marokkanen, onderdanen EG-lidstaten) of
op grond van het feit dat betrokkenen na hun twintigste verjaardag minstens vijftien jaar in Nederland
hebben gewoond (dit is voor andere groepen allochtone ouderen van belang). 
Verder heeft voorwaarde a. als consequentie dat allochtonen die na hun vijfenzestigste verjaardag voor
het eerst naar Nederland komen en nooit verzekerd zijn geweest voor de AOW, na een verblijf van zes
jaar recht krijgen op een AOW-uitkering, omdat zij dan voldoen aan de voorwaarden van de
overgangsbepaling (zodat ze geacht kunnen worden verzekerd te zijn geweest van hun vijftiende
verjaardag tot 1957). Voorwaarde is wel dat zij Nederlander zijn of hiermee gelijkgesteld worden. Voor
Antillianen die na hun vijfenzestigste verjaardag voor het eerst in Nederland gaan wonen geldt zelfs dat
zij direct in aanmerking komen voor het overgangsvoordeel doordat, voorwaarde a. ook het wonen op
de Antillen betreft. De AOW-uitkering is voor de allochtone ouderen die na hun vijfenzestigste

Noten
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verjaardag naar Nederland zijn gekomen bepaald niet hoog; voor elk jaar gelegen tussen 1 januari 1957
en de vijfenzestigste verjaardag wordt een korting toegepast.

7 Om deze reden heeft het NIZW ook voor Surinaamse en Antilliaanse ouderen voorlichtings-
programma's gemaakt in het kader van Ouder worden in Nederland. Deze methode, die verder voor
Turkse, Marokkaanse, Molukse, Chinese en Spaanse ouderen is ontwikkeld, houdt in dat de betreffende
allochtone ouderen in een aantal bijeenkomsten worden geïnformeerd over het voorzieningenaanbod in
hun woonplaats. Daarna wordt de deelnemers gevraagd aan te geven wat in dit aanbod zou moeten
veranderen om het voor hen geschikt te maken. Zo worden vraag naar en aanbod van voorzieningen
voor allochtone ouderen beter op elkaar afgestemd. Voor een beschrijving van deze methodiek en de
uitvoering daarvan op lokaal niveau zie NIZW (1995).
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13  FINANCIËLE POSITIE EN ACTIVITEITEN VAN TEHUISBEWONERS

13.1 Inleiding

Financiële positie en sociale activiteiten van tehuisbewoners

In verschillende van de voorgaande hoofdstukken zijn gegevens over oudere bewoners
van tehuizen gepresenteerd. Die gegevens laten zich in twee algemene conclusies
samenvatten: tehuisbewoners hebben veel meer en veel ernstiger gezondheidsproblemen
dan zelfstandig wonenden en ze hebben in veel mindere mate dan anderen de
beschikking over hulpbronnen die een zelfstandig leven met zulke gezondheids-
problemen mogelijk maken. Uit cijfers in hoofdstuk 8 bleek bijvoorbeeld dat tehuis-
bewoners vaker en ernstiger lichamelijke beperkingen ondervinden dan hoogbejaarde
zelfstandig wonenden, waarbij beperkingen in de verzorging en in het zich verplaatsen
eruit springen. Ofschoon er in dit opzicht wel verschillen bleken te bestaan tussen
bewoners van verschillende typen tehuizen, bleek het voorgaande op te gaan voor zowel
de bewoners van bejaardenoorden als die van verpleeghuizen en psychiatrische
ziekenhuizen.

De algemene conclusies worden in de samenvattende beschouwing (hoofdstuk 14) verder
beargumenteerd. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op twee onderwerpen die in
eerdere hoofdstukken nog niet aan bod kwamen: de financiële positie van tehuisbewoners
en hun sociale activiteiten.

In paragraaf 13.2 wordt de financiële positie van oudere tehuisbewoners (bewoners van
bejaardenoorden, verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen) besproken. Eerstens
wordt daarbij gekeken naar het inkomen dat overblijft nadat de eigen bijdragen op het
netto-inkomen in mindering zijn gebracht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van
een aantal, veelal onvermijdbare bestedingen die de betreffende ouderen van dat
resterende inkomen of zakgeld blijken te doen. In paragraaf 13.3 komen de sociale
activiteiten van tehuisbewoners aan bod. Daarbij worden deze bewoners zo veel mogelijk
vergeleken met de zelfstandig wonenden van 75 jaar en ouder. 
Anders dan in hoofdstuk 10, kan alleen ingegaan worden op het al dan niet, en in een
zekere frequentie, beoefenen van bepaalde activiteiten en niet op de tijd die eraan is
besteed. Wel zijn de in hoofdstuk 10 gebruikte begrippen als ‘diversiteit van het
activiteitenpatroon’ en ‘uithuizigheid’ zo veel mogelijk benaderd. Het laatste begrip
krijgt wel een wat andere lading, omdat tehuisbewoners in het tehuis veel evenementen
en andere tijdspassering krijgen aangeboden waarvoor de zelfstandig wonende de deur
uit moet. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 13.4 afgesloten met een samenvatting waarin
de belangrijkste conclusies zijn opgenomen.
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13.2 De financiële positie van tehuisbewoners

Wie permanent in een tehuis verblijft, moet doorgaans een zeer hoge eigen bijdrage
betalen. Bewoners van bejaardenoorden wordt zelfs de volledige verzorgingsprijs in
rekening gebracht. De bewoners van tehuizen houden dus vaak maar een gering deel van
hun inkomen over. Nu hebben ze ook minder uitgaven. De kosten van onderdak,
voeding, verpleging en verzorging en van allerlei activiteiten behoren tot de vaste
diensten van het tehuis en zijn dus in de verzorgings- of verpleegprijs inbegrepen. Toch
moet van het resterende inkomen nog een aantal uitgaven worden gedaan, voor een deel
zelfs onvermijdelijke uitgaven.
In deze paragraaf worden de inkomsten en uitgaven van de ouderen in instellingen
beschreven, met als doel inzicht te bieden in de financiële ruimte die deze ouderen
hebben. Allereerst komen de inkomsten aan bod en vervolgens de kosten van de
bewoning. Vergelijking van inkomsten en bijdragen resulteert in een vrij te besteden
bedrag, waarvan uitgaven als die voor verzekeringen, kleding, vervoer en dergelijke
gedaan moeten worden. De combinatie van vrij te besteden inkomsten en de bestedingen
ten slotte, geven een indruk van de mate waarin ouderen in instellingen rond kunnen
komen van hun vrij te besteden inkomen.

Inkomen

In het onderzoek Ouderen in instellingen (OII’96)  is gevraagd naar het netto-inkomen.1

In tabel 13.1 staan de uitkomsten vermeld voor elk van de in het onderzoek onder-
scheiden woonvoorzieningen voor ouderen.

Tabel 13.1 Netto-inkomen per maand van ouderen in instellingen, naar type instelling, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
< 1.250 gulden 23 25 31 
1.250-1.500 gulden 34 32 33 
1.500-2000 gulden 20 15 36a

2.000-3.100 gulden 18 16 - 
� 3.100 gulden 5 12 - 

gemiddeld (in gld.) 1.770 1.940 1.580 

�1.500 gulden.a

Bron: SCP (OII’96)   

Voor elk van de drie soorten tehuizen geldt dat de meeste bewoners alleen AOW of
AOW met een klein pensioen ontvangen. De netto-AOW voor gehuwden is 987 gulden
per persoon per maand, terwijl alleenstaande ouderen 1.372 gulden ontvangen (CPB-
Microtax). Ten opzichte van de verzorgingstehuizen ligt het gemiddelde inkomen van
verpleeghuisbewoners iets hoger. Een mogelijke verklaring is dat mensen met een hoger
inkomen langer thuis blijven wonen, omdat zij zich meer hulp aan huis kunnen
veroorloven. Pas als opname in een verpleeghuis onvermijdelijk is geworden, geeft men
het zelfstandig wonen op. Ten opzichte van de verzorgingstehuizen ligt het gemiddelde
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inkomen van ouderen in psychiatrische inrichtingen iets lager. Een verklaring hiervoor
zou kunnen zijn dat oudere mensen die in psychiatrische ziekenhuizen verblijven dit ook
al deden voordat ze 65 jaar werden. Vanwege hun psychiatrische problematiek hebben
zij waarschijnlijk nooit veel pensioenrechten opgebouwd, omdat ze veelal het
minimumloon of een uitkering hebben ontvangen.

Kosten van wonen in instellingen

Van het hiervoor gepresenteerde inkomen moet de verzorgingsprijs of een eigen bijdrage
betaald worden. In de verzorgingstehuizen moeten de bewoners de gehele prijs zelf
betalen indien hun inkomen dat toelaat. Dit kan oplopen tot 3.800 gulden per maand. De
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen vallen onder de AWBZ en de bewoners
moeten voor hun verblijf een eigen bijdrage betalen, bestaande uit een vast gedeelte en
een inkomensafhankelijk gedeelte. In tabel 13.2 staat een beknopt overzicht van de
maximale eigen bijdrage voor het verblijf in de AWBZ-inrichtingen. 

Tabel 13.2 Maximale eigen bijdrage AWBZ per maand, 1996 (in guldens)
ongehuwd gehuwd (p.p)

inkomensafhankelijk deel verpleeghuizen (maximaal) 2.200 1.100
inkomensonafhankelijk deel (vast) 210 105
totaal (maximaal) 2.410 1.205
inkomensafhankelijk deel psychiatrische ziekenhuizen (maximaal) 1.350 675
inkomensonafhankelijk deel (vast) 210 105
totaal (maximaal) 1.560 780
Bron: Sociaal memo 2 (1996)   

In de psychiatrische inrichtingen is men pas na een verblijf van 365 dagen verplicht de
eigen bijdrage te betalen. In andere instellingen gaat deze verplichting uiterlijk na een
verblijf van zes maanden in, maar soms ook direct als de vorige verblijfplaats ook een
tehuis was. 

Aan de onderzochte ouderen is gevraagd hoeveel ze per maand voor hun verblijf in de
instelling moeten betalen. In tabel 13.3 staan deze kosten vermeld.

Tabel 13.3 Kosten van verblijf in instellingen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
< 750 gulden 34 37 38
750-1.500 gulden 34 48 62
1.500-3.800 gulden 32 15 -

gemiddeld (in gld.) 1.330 900 725

Bron: SCP (OII’96)   

De kosten van het wonen verschillen aanzienlijk naar type tehuis. Het verschil tussen de
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen vindt zijn oorsprong in de lagere
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inkomens van de bewoners van de psychiatrische ziekenhuizen. Voor het verblijf in de
verzorgingstehuizen wordt aanzienlijk meer betaald. Mensen die een inkomen krijgen
dat onder de verzorgingsprijs ligt, moeten hun inkomen geheel afdragen aan het tehuis.
Dit betreft 84% van de bewoners van verzorgingstehuizen. Zij ontvangen zak- en
kleedgeld. Bewoners van verzorgingstehuizen die meer inkomen hebben dan de
verzorgingsprijs, beschikken uiteraard vrij over het restbedrag. Dit geldt ook voor de
bewoners van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen. Hun eigen bijdrage komt
nooit boven hun inkomen uit.

Vrij te besteden inkomen

Wanneer van het netto-inkomen van de ouderen in instellingen de eigen bijdrage dan
wel de verzorgingsprijs is betaald, houden de ouderen een bedrag over dat zij vrij kunnen
besteden. In tabel 13.4 staat een overzicht van dit vrij te besteden inkomen.

Tabel 13.4 Vrij te besteden inkomen  van bewoners van instellingen, 1996a

verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch
ziekenhuis

< 500 gulden 73 30 36 
500-1.250 gulden 20 26 31 
1.250-2.000 gulden 7 32 33b

� 2.000 gulden - 12 - 

gemiddeld (in gld.) 520 1.255 975 

Zakgeld van verzorgingstehuis of netto-inkomen per maand minus kosten van wonen.a

�1.250 gulden.b

Bron: SCP (OII’96)   

Er bestaat een enorm verschil tussen de bewoners van de onderscheiden soorten tehuizen
in het vrij te besteden zakgeld. De bewoners van verzorgingstehuizen houden het minste
geld over wanneer de kosten van het wonen zijn betaald. Het merendeel van deze mensen
houdt minder dan 500 gulden per maand over. Daarentegen houden de mensen die in
een verpleeghuis wonen het meeste geld over. Hun inkomen ligt wat hoger dan dat van
de mensen in verzorgingstehuizen of psychiatrische ziekenhuizen en hun eigen bijdrage
is aanzienlijk lager dan de verzorgingsprijs in verzorgingstehuizen. De bewoners van de
psychiatrische ziekenhuizen houden ook meer geld over dan de bewoners van
verzorgingstehuizen, maar minder dan de mensen in verpleeghuizen. Weliswaar is hun
inkomen lager ten opzichte van de bewoners van de andere soorten instellingen, maar
ook is hun eigen bijdrage lager dan die van de andere ouderen.

Uitgaven

Van het bedrag dat de ouderen overhouden moeten nog allerlei zaken betaald worden,
zoals verzekeringen, persoonlijke verzorging, uitstapjes, abonnementen, enzovoort. In
het navolgende wordt een aantal uitgaven van ouderen beschreven. Allereerst staat in
tabel 13.5 een aantal verzekeringen genoemd.
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Tabel 13.5 Verzekeringskosten per maand van ouderen in instellingen, 1996
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
heeft WA-verzekering (in %) 32 45 57

premie per maand (in gld.) 6 11 5

heeft inboedelverzekering (in %) 28 . .
premie per maand (in gld.) 1 . .

heeft uitvaartverzekering (in %) 43 38 33
premie per maand (in gld.) 11 15 17

ziekenfonds (in %) 85 79 89
nominale premie per maand (in gld.) 29 29 29

particuliere ziektekostenverzekering (in %) 15 21 11
eigen risico (in %) 41 61 -
grootte eigen risico per maand (in gld.) 19 22 -
premie per maand (in gld.) 187 244 -

Bron: Sociaal memo 2 (1996); SCP (OII’96)

Alleen in de psychiatrische ziekenhuizen blijkt een meerderheid WA-verzekerd te zijn.
In de verzorgingstehuizen zijn de meeste mensen niet (meer) WA-verzekerd. Mogelijk
heeft het tehuis een collectieve WA-verzekering afgesloten. Een andere verklaring zou
kunnen zijn dat men de WA-verzekering niet meer heeft uit bezuinigingsoverwegingen
of omdat men het nut ervan niet meer inziet. In de verzorgingstehuizen hebben veel
mensen een uitvaartverzekering waar zij nog premie voor betalen. De mensen in ver-
pleeghuizen zijn over het algemeen iets ouder dan de bewoners van verzorgingstehuizen
en hebben dus meer gelegenheid gehad om de volledige premie van de uitvaartver-
zekering te voldoen. In de psychiatrische inrichtingen is de leeftijd iets lager dan in de
verzorgingstehuizen. Toch is hier het percentage mensen met een uitvaartverzekering
waar premie voor betaald moet worden het laagst. Mogelijk zijn zij op een jongere
leeftijd begonnen met premie betalen of hebben zij helemaal geen uitvaartverzekering.

Verder blijkt dat het overgrote deel van de ouderen in instellingen via het ziekenfonds
verzekerd is. In de tabel staat alleen de nominale premie vermeld; het procentuele deel
van de ziekenfondspremie is namelijk door de uitkerende instanties ingehouden en is
dus al in de opgave van het netto-inkomen per maand verwerkt. Het aantal particulier
verzekerden in de psychiatrische ziekenhuizen is te verwaarlozen. De andere particulier
verzekerden hebben een aanzienlijke maandpremie, naast hun eigen risico.

Tevens is gevraagd of mensen in verzorgingstehuizen hun inboedel verzekerd hebben.
Een aantal bewoners van verzorgingstehuizen heeft inderdaad zo’n inboedelverzekering,
maar omdat deze mensen niet zo heel veel inboedel hebben, is de maandpremie
bijzonder laag. Slechts aan een enkeling worden nog gemeentebelastingen doorbere-
kend.
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Niet alleen de verzekeringen moeten worden betaald van het zakgeld, maar ook
uitgaven voor de persoonlijke verzorging en recreatie. In tabel 13.6 staan enkele van de
mogelijke uitgaven gepresenteerd.

Tabel 13.6 Persoonlijke uitgaven van ouderen in instellingen, 1996 (gemiddeld per maand in guldens)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis

kapper/ toiletartikelen 37 43 60 

maakt gebruik van pedicure/manicure (in %) 82 78 41 
kosten pedicure/manicure 18 15 14 

heeft afgelopen jaar kosten voor gebit gemaakt
(in %) 8 9 - 

kosten gebit 34 17 - 

kleding/ huisraad 97 129 114 

was gedaan door
oudere zelf (in %) 4 4 18a

kinderen/kennissen (in %) 23 19 - 
het tehuis (in %) 71 74 82 
zelf geregelde wasserij (in %) 2 3 - 

kosten wassen door tehuis of wasserij 7 50 21 

betaalt vaste bijdrage voor uitstapjes (in %) 12 39 24 
kosten uitstapjes 11 35 54 

Anders dan door het tehuis.a

Bron: SCP (OII’96)   

In de psychiatrie wordt duidelijk minder gebruikgemaakt van de pedicure of manicure
dan in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ook is het aantal mensen in de psychiatrie
dat het afgelopen jaar kosten aan het gebit heeft gehad veel kleiner. In de verpleeg-
huizen wordt iets meer geld uitgegeven aan kleding. Ook zijn de waskosten in deze
tehuizen hoger. Deze hogere kosten kunnen verklaard worden door de hogere slijtage
van kleding en beddengoed, want deze moeten er vaker en op hogere temperaturen
gewassen worden. In veel verzorgingstehuizen zijn de waskosten in de verzorgingsprijs
begrepen, zodat de gemiddelde waskosten die apart betaald moeten worden vrij laag
zijn. Ook de kosten van uitstapjes zijn vaak in de verzorgingsprijs inbegrepen. In de
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen moet echter vaak nog een vaste bijdrage
betaald worden voor uitstapjes en andere activiteiten. Deze kosten liggen daar dan ook
aanzienlijk hoger dan bij de verzorgingstehuizen.

Telefoon

Ten slotte is ook nog gevraagd of men een eigen telefoon ter beschikking heeft en zo ja,
hoeveel men per maand kwijt is aan abonnementsgelden en gesprekskosten. 
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In tabel 13.7 staat een overzicht van de resultaten.

Tabel 13.7 Kosten telefoon ouderen in instellingen, 1996 (in guldens per maand)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
heeft eigen telefoon (in %) 88 7 3
kosten per maand (in gld.) 40 63 -

Bron: SCP (OII’96)   

Het valt direct op dat in de verzorgingstehuizen bijna iedereen over een eigen telefoon
kan beschikken, terwijl in de verpleeghuizen dit aantal juist zeer klein is. In de psychi-
atrische ziekenhuizen is het aantal bewoners met een eigen telefoon te verwaarlozen.
De bewoners van een verpleeghuis hebben meer gesprekskosten dan die van verzor-
gingstehuizen.

Overige kosten van bewoners van verzorgingstehuizen

De bewoners van verzorgingstehuizen zijn meestal in betere lichamelijke en geestelijke
conditie dan de bewoners van de andere instellingen. Daarom is alleen aan deze
bewoners gevraagd of ze geabonneerd zijn op een krant of een radio- en televisiegids.
Een abonnement op een krant is alleen te verwachten indien de ondervraagde nog
redelijk kan zien en lezen. Een radio- en televisiegids is alleen waarschijnlijk indien de
ondervraagde de beschikking heeft over een eigen televisie. 

Naast abonnementen zijn er ook verzorgingstehuisbewoners die zelf hun brood en beleg
gaan kopen en ook nog zelf de apotheek betalen. Hoewel brood en beleg in de
verzorgingsprijs inbegrepen zijn, is toch naar deze kosten gevraagd. In tabel 13.8 staat
een overzicht van de overige kosten waar een verzorgingstehuisbewoner voor kan
komen te staan.

Tabel 13.8 Overige kosten per maand in verzorgingstehuizen
percentage/gulden

geabonneerd op een krant (in %) 38
kosten (in gld.) 32

geabonneerd op radio- en televisiegids (in %) 67
kosten (in gld.) 8

koopt zelf brood en beleg (in %) 29
kosten (in gld.) 85

eigen bijdrage medicijnen op recept (in gld.) 4
kosten vrij verkrijgbare medicijnen (in gld.) 4

Bron: SCP (OII’96)   



214

Een groot gedeelte van de bewoners heeft een abonnement op een krant. Wie beschikt
over een eigen televisietoestel heeft vrijwel altijd ook een radio- en televisiegids. In het
onderzoek is verondersteld dat zij ook allemaal het vaste bedrag aan luister- en kijkgeld
betalen.
De kosten voor brood en beleg zijn bij de verzorgingsprijs inbegrepen en vaak krijgen
de bewoners van het tehuis een bedrag om zelf brood en beleg te kopen als ze dat
willen. Per maand wordt zo’n vier gulden aan eigen bijdrage voor geneesmiddelen op
recept besteed en zo’n vier gulden voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Rondkomen

Wanneer de inkomsten en de mogelijke uitgaven van de tehuisbewoners verrekend
worden, ontstaat een beeld van de mate waarin ze rond kunnen komen van hun
zakgeld, dan wel met het geld dat overblijft nadat de eigen bijdrage voor het wonen in
de instelling is betaald. Van dit vrij te besteden inkomen zijn de kosten afgetrokken,
voorzover deze op de bewoners van toepassing waren. Daarnaast is bij bewoners van
verzorgingstehuizen met een eigen televisietoestel het kijk- en luistergeld meegeteld.
Het bedrag dat eventueel aan brood en beleg wordt uitgegeven, is niet meegenomen,
aangezien deze kosten in principe in de verzorgingsprijs zijn inbegrepen. In tabel 13.9
staat een overzicht van de bedragen die mensen overhouden na aftrek van alle
geregistreerde kosten. Tussen haakjes staan de bedragen die degenen met een
netto-inkomen beneden de 1.500 gulden per maand blijken over te houden.

Tabel 13.9 Overgebleven inkomen per maand van ouderen in instellingen en degenen onder hen met een laag inkomen
(tussen haakjes), 1996 (in procenten)

allen inkomen �1.500 gulden
verzorgings- verpleeg- psychiatrisch verzorgings- verpleeg- psychiatrisch

tehuis huis ziekenhuis tehuis huis ziekenhuis
krijgt krijgt krijgt krijgt

zakgeld geen zakgeld geen
zakgeld zakgeld

komt niet uit met zakgeld/
      inkomen 24 74 13 - 19 52 20 - 
houdt < 250 gulden over 40 7 15 43 43 11 22 57a b a b

houdt 250-500 gulden over 33 - 11 - 36 - 8 - 
houdt � 500 gulden over 3 19 61 56 2 37 50 43 

 
gemiddeld (in gld.) 92 108 953 733 133 294 528 538 

eigen oordeel
komt goed rond met zakgeld 36 - - - 37 - - - 
komt redelijk rond met zakgeld 43 - - - 41 - - - 
komt niet/nauwelijks rond met
    zakgeld 21 - - - 22 - - - 

500 gulden of minder maar houdt wel iets over.a

Komt niet uit of houdt minder dan 500 gulden over.b

Bron: SCP (OII’96)   
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Het blijkt dat driekwart van de bewoners van verzorgingstehuizen die zakgeld ont-
vangen, geld overhoudt als de inkomsten en onderzochte uitgaven met elkaar zijn
verrekend; een kwart komt tekort. Van de verzorgingstehuisbewoners die de verzor-
gingsprijs zelf betalen en dus geen zakgeld ontvangen, komt een zeer groot gedeelte
theoretisch gesproken niet rond. Deze ouderen hebben zeer waarschijnlijk nog eigen
vermogen dat eerst ‘opgegeten’ moet worden voordat ze recht hebben op zak- en
kleedgeld. In dat geval is het dus niet juist om over een financieel tekort te spreken. 
Oudere bewoners van verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen komen over het
algemeen wat ruimer uit dan ouderen in de verzorgingstehuizen. De reden hiervoor is
dat de mensen in de verpleging en de psychiatrie voor veel minder kosten staan.
Daarnaast is het inkomen van verpleeghuisbewoners hoger dan het inkomen van die
van verzorgingstehuizen.

Verder valt op dat de bewoners van verzorgingstehuizen die een wat lager inkomen
hebben, iets meer geld overhouden dan degenen met een hoger inkomen. Ze hebben dus
minder uitgaven. Bij de verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen doet zich dit
verschijnsel niet voor; bewoners van deze instellingen hebben meer onvermijdelijke
uitgaven en kunnen dus niet zo veel meer bezuinigen.

Van het geld dat overblijft, moeten nog allerlei andere uitgaven worden gedaan die niet
in het onderzoek zijn betrokken en waarvan dus niet eerder melding werd gemaakt. Het
betreft bijvoorbeeld de kosten van vervoer, van sociale activiteiten als familiefeesten,
uitstapjes en bepaalde activiteiten binnen het tehuis, van extra’s in de sfeer van
voedings- en genotmiddelen, voeding en verzorging van een huisdier, eigen bijdragen
voor hulpmiddelen en de kosten van hobby’s of andere interesses. Bewoners van
verzorgingstehuizen hebben hiervoor aanzienlijk minder middelen beschikbaar dan die
van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen.

Om meer inzicht te krijgen in het verschil tussen de ouderen met een lager en meteen
hoger inkomen, zijn de afzonderlijke uitgaven nauwkeuriger onderzocht. In tabel 13.10
is een overzicht gegeven van een aantal uitgaven, uitgesplitst naar de hoogte van het
inkomen (meer of minder dan 1.500 gulden netto per maand) en het ontvangen van
zakgeld. Op deze manier kunnen de verschillen in het uitgavenpatroon getoond
worden. Alleen over de verzorgingstehuizen zijn gegevens gepresenteerd, dit in
verband met de vulling van de cellen. Het beeld in de andere tehuizen wijkt er
overigens niet erg van af.

Het blijkt dat bewoners van verzorgingstehuizen met een lager inkomen zichzelf
inderdaad meer dingen ontzeggen dan de iets meer bemiddelden. Degenen met een
lager inkomen hebben minder vaak een WA-verzekering en/of een uitvaartverzekering.
Ook maken ze minder gebruik van een pedicure of manicure en zijn ze minder vaak
geabonneerd op een krant of rtv-gids. Verder valt op dat over het algemeen minder geld
wordt uitgegeven aan de kapper, aan kleding; aan telefoneren wordt iets minder
uitgegeven. Door op deze uitgaven te besparen, houden de ‘armere’ouderen wat meer
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geld over voor uitgaven aan sociale activiteiten en contacten, aan genotmiddelen,
huisdier of hobby. 

Tabel 13.10 Uitgavenpatroon van naar financiële positie onderscheiden ouderen in verzorgingstehuizen, 1996
ontvangt zakgeld ontvangt geen zakgeld
inkomen inkomen inkomen inkomen

< 1.500 gulden � 1.500 gulden  < 1.500 gulden � 1.500 gulden
heeft WA-verzekering (in %) 24 28 36 48
heeft uitvaartverzekering (in %) 44 50 34 31
heeft inboedelverzekering (in %) 26 26 1 1

maakt gebruik van pedicure/manicure (in %) 78 84 79 85
heeft abonnement op krant (in %) 36 39 - 51
heeft abonnement op rtv-gids (in %) 62 78 69 68

kosten kapper (in gld. per maand) 27 44 43 42
kosten kleding (in gld. per maand) 69 166 95 60
kosten telefoon (in gld. per maand) 33 38 27 33

Bron: SCP (OII’96)   

Conclusie

De financiële situatie van de ouderen in de ene instelling verschilt aanzienlijk van die
in de andere instelling. Het inkomen van bewoners van verpleeghuizen is het hoogst,
gevolgd door dat van bewoners van verzorgingstehuizen en de ouderen in psychia-
trische ziekenhuizen. De kosten voor de bewoning van de tehuizen zijn ook zeer
verschillend. De verzorgingstehuizen berekenden tot 1 januari 1997 de werkelijke
verzorgingsprijs, terwijl de verpleeghuizen en de psychiatrische ziekenhuizen onder de
AWBZ vallen en alleen een eigen bijdrage in rekening brengen. Door dit verschil in
prijs betalen de bewoners van de verzorgingstehuizen het meest. Alle kosten in
ogenschouw genomen, blijken bewoners van verzorgingstehuizen het minste geld echt
vrij te besteden te hebben. De bewoners van verpleeghuizen houden het meeste geld
over, maar zij kunnen ook minder besteden, gezien hun fysieke en geestelijke conditie.

Als men deze bevindingen van de positieve kant bekijkt, kan geconstateerd worden dat
een meerderheid van de bewoners van tehuizen alle noodzakelijke uitgaven kan doen
en tegelijkertijd van onderdak, voeding en verzorging is voorzien.
Van een meer negatieve kant bekeken, valt op dat - ruw geschat - zo’n 40.000 bewoners
na betaling van eigen bijdragen en andere onvermijdbare uitgaven niets meer over
hebben voor zaken die het dagelijks bestaan wat kleur kunnen geven (de categorie in
tabel 13.9 die niet uitkomt met het zakgeld of het resterende inkomen). Een ander deel
houdt alleen iets over doordat men niet meer verzekerd is, geen krant meer heeft en zo
weinig mogelijk telefoneert.
In het financiële huishouden van de tehuisbewoner wordt kortom elk dubbeltje twee-
maal omgedraaid voordat het wordt uitgegeven.
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13.3 Activiteiten van tehuisbewoners

Uit hoofdstuk 10 bleek dat de aard en de intensiteit van de vrijetijdsbesteding sterk
samenhangt met de sociaal-economische positie, de gezondheid en de leeftijd van de
ouderen. Uit eerdere hoofdstukken werd duidelijk dat tehuisbewoners gemiddeld veel
ouder zijn en minder gezond dan zelfstandig wonende ouderen. Die hoofdstukken
maken, samen met de gegevens in paragraaf 13.2, ook duidelijk dat tehuisbewoners
doorgaans zeer laag zijn opgeleid en weinig financiële bestedingsruimte hebben.
Men mag dan ook verwachten dat het activiteitenpatroon van tehuisbewoners sterk
afwijkt van dat van zelfstandig wonende ouderen. De mate waarin dat het geval is,
wordt in deze paragraaf in beeld gebracht.
In tegenstelling tot de gegevens die eerder in hoofdstuk 10 zijn gepresenteerd, komt de
informatie in deze paragraaf niet uit het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO), maar uit het
onderzoek Ouderen in instellingen (OII’96). In het OII’96 is gevraagd naar de
deelname van de tehuisbewoners aan bepaalde activiteiten en niet naar de hoeveelheid
tijd die ze aan een activiteit besteden, zoals in het TBO. Door het verschil in de aard
van de informatie zijn de tabellen uit deze paragraaf niet zonder meer te vergelijken
met de tabellen en figuren in hoofdstuk 10.

In hoofdstuk 10 is een indeling gemaakt in een aantal soorten activiteiten waaraan
ouderen hun vrije tijd kunnen besteden. Deze indeling is in deze paragraaf zo veel
mogelijk gehandhaafd (zie tabel 13.11).

Tabel 13.11 Soorten activiteiten van ouderen in instellingen , 1996a

verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch
ziekenhuis

tv/audio 94 69 72
lezen 70 30 -
participatie/religie 68 55 37
sport 44 - -
hobby’s 21 42 -
uitgaan 14 14 7

De in hoofdstuk 10 onderscheiden categorieën ‘doe-het-zelf, tuinieren en dierenverzorging’ en ‘contacten’,a

ontbreken in het OII.

Bron: SCP (OII’96) 

In alle tehuizen wordt door veruit de meeste mensen televisie gekeken en/of naar
audioapparatuur geluisterd. Alleen in de verzorgingstehuizen wordt nog aan sport
gedaan en bijna de helft van de bewoners doet daaraan mee. Verder besteden in alle
tehuizen nog vrij veel bewoners tijd aan religie.
In tabel 13.12 staat een overzicht voor alle soorten activiteiten, gebaseerd op 27 ver-
schillende activiteiten. In hoofdstuk 10 was de maat voor diversiteit opgebouwd uit
31 verschillende activiteiten. De diversiteitsmaat die is toegepast in tabel 13.12, is daar-
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mee met enige reserve te vergelijken.

Tabel 13.12 Diversiteit in activiteiten binnen en buiten van ouderen in instellingen, 1996
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
doet nergens aan mee - - - 
doet mee aan 1 tot 2 activiteiten 12 20 30 
doet mee aan 3 tot 4 activiteiten 11 17 23 
doet mee aan 5 tot 6 activiteiten 16 15 19 
doet mee aan 7 tot 8 activiteiten 22 19 28a

doet mee aan 9 tot 10 activiteiten 18 13 - 
doet mee aan 11 tot 12 activiteiten 11 6 - 
doet mee aan meer dan 12 verschillende activiteiten 10 9 - 

Zeven of meer activiteiten.a

Bron: SCP (OII’96) 

Uit tabel 13.12 blijkt dat bewoners van verzorgingstehuizen aan meer verschillende
activiteiten meedoen dan de verpleeghuisbewoners en dat bewoners van psychiatrische
inrichtingen de minste diversiteit in hun activiteiten vertonen. Uit figuur 10.3 viel af te
lezen dat personen van 65 jaar en ouder aan zes tot zeven verschillende activiteiten
meedoen. In de verzorgingstehuizen ligt dit gemiddelde iets hoger, waarschijnlijk
omdat de tehuizen meer mogelijkheden bieden om aan verschillende activiteiten mee te
doen, zonder de straat op te hoeven.

Uit hoofdstuk 10 bleek dat verschillen in diversiteit in de vrijetijdsbesteding onder 55-
plussers te verklaren zijn uit verschillen in leeftijd, opleiding, vervoersfaciliteiten en het
inkomen. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder de diversiteit, terwijl een hogere opleiding,
een hoger inkomen en meer vervoersfaciliteiten juist meer diversiteit opleveren. In de
verschillende soorten tehuizen voor ouderen is de gemiddelde leeftijd rond de 80 jaar,
het opleidingsniveau zeer laag (zie hoofdstuk 3) en ook is het inkomen niet zo hoog
(zie hoofdstuk 6). Daarnaast beschikken bewoners van de bejaardenoorden zelden over
eigen vervoersfaciliteiten. Slechts weinigen hebben een openbaar-vervoerkaart of een
eigen auto. Op basis hiervan werd in de inleiding van deze paragraaf de verwachting
uitgesproken dat de diversiteit bijzonder gering zal zijn. Toch blijkt dat wel mee te
vallen. Zoals eerder gezegd, organiseren de tehuizen regelmatig activiteiten binnen of
buiten het tehuis, waardoor de bewoners meer gelegenheid hebben om mee te doen aan
verschillende activiteiten.

In het navolgende wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die binnen dan wel
buiten het tehuis hebben plaatsgevonden. Als eerste worden activiteiten buiten de
instellingen gepresenteerd; deze hoeven niet op eigen initiatief ondernomen te zijn
maar kunnen ook door het tehuis zijn georganiseerd. In tabel 13.13 staat een
vergelijking tussen de drie soorten instellingen voor ouderen wat betreft het wel of niet
hebben van activiteiten buiten het tehuis.
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Tabel 13.13 Activiteiten buiten het tehuis van ouderen in instellingen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
heeft geen activiteiten buitenshuis 41 46 45
heeft 1 of meer verschillende activiteiten buitenshuis 59 54 55

Bron: SCP (OII’96) 

Wat betreft de activiteiten buiten de instellingen blijkt er niet zo veel verschil te zijn
tussen de verschillende soorten tehuizen. Steeds blijkt iets meer dan de helft van de
bewoners nog wel eens actief buiten het tehuis. In hoofdstuk 10 is aangetoond dat de
mate waarin 55-plussers activiteiten buitenshuis hebben, vooral afhankelijk is van de
leeftijd, de ervaren gezondheid en het inkomen. De ervaren gezondheidstoestand van de
bewoners van de instellingen is over het algemeen redelijk, terwijl de leeftijd zeer hoog
en het inkomen vrij laag is. De gezondheid van de bewoners van de verzorgings-
tehuizen is over het algemeen iets beter dan van verpleeghuisbewoners en de leeftijd
iets lager. Dit zou het (kleine) verschil in aantal mensen met activiteiten buiten het
tehuis tussen deze typen bewoners kunnen verklaren.

In tabel 13.14 staat een aantal activiteiten genoemd waarvoor mensen de deur uit
moeten. Ter vergelijking is ook een kolom zelfstandig wonenden van 75 jaar en ouder
opgenomen.

Tabel 13.14 Uitjes in de afgelopen twaalf maanden, van ouderen in instellingen, 1995 en 1996 (in procenten)
bezoek aan zelfstandig verzorgings- verpleeghuis psychiatrisch

wonenden tehuis ziekenhuis
(� 75 jaar)

museum 17 3 7 4
dierentuin/ amusementspark/
    dolfinarium 11 10 24 33
natuurgebied of recreatiegebied 18 10 9 15
park of bos in eigen stad of dorp 22 23 35 32
bezienswaardigheden, dorpen of
    stadsdelen 20 10 12 15

Bron: SCP (OII’96; AVO’95) 

Ouderen in tehuizen leggen vooral bezoekjes af aan het park of bos in eigen stad of
dorp. Vooral de bewoners van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen komen
nog regelmatig in de dierentuin. De tehuisbewoners bezoeken zelden een museum. Bij
de zelfstandig wonende ouderen zit er meer variatie in de activiteiten buitenshuis dan
bij bewoners van de tehuizen. Een zelfstandig wonende heeft dan ook meer vrijheid om
te kiezen waar hij of zij naar toe wil, terwijl een tehuisbewoner toch afhankelijker is
van de uitjes die het tehuis of de familie organiseert.

Behalve naar de hiervoor genoemde activiteiten is ook gevraagd naar het bezoek aan
voorstellingen buiten het tehuis. In tabel 13.15 staat een overzicht van de frequentie
waarmee een aantal voorstellingen bezocht wordt. 



220

Tabel 13.15 Frequentie van het bezoek aan voorstellingen buiten de deur, ouderen in instellingen, 1996 en zelf-
standig wonenden, 1995

zelfstandig verzorgings- verpleeg- psychiatrisch
 wonenden tehuis tehuis ziekenhuis
 (� 75 jaar)

1 keer per jaar of vaker 100 14 14 7
minder dan 1 keer per jaar 0 18 42 65
nooit 0 68 44 28

Bron: SCP (OII’96; AVO’95) 

Opvallend in tabel 13.15 is het verschil tussen tehuisbewoners en de zelfstandig
wonende ouderen. Alle ondervraagde zelfstandig wonende ouderen gaan ten minste een
keer per jaar naar een voorstelling buiten de deur. Daarentegen gaat ten minste twee
derde van de tehuisbewoners minder dan een keer per jaar of zelfs nooit (meer) naar
een voorstelling buiten het tehuis. Dat de tehuisbewoners voor een voorstelling niet
naar buiten gaan, kan verklaard worden door het feit dat de tehuizen vaak
voorstellingen binnen de instellingen organiseren (zie tabel 13.16).

Tabel 13.16 Bezoek aan voorstellingen binnen zowel als buiten het tehuis, ouderen in instellingen, 1996 en zelf-
standig wonenden, 1995 (in procenten)

zelfstandig verzorgings- verpleeg- psychiatrisch
wonenden tehuis tehuis ziekenhuis

 (� 75 jaar)
toneelvoorstelling 11 46 37 12
cabaretuitvoering 3 25 21 7
klassiek concert 10 18 26 4
opera- of operette-uitvoering 6 14 13 4
concert van populaire muziek, streek-
muziek/liedjes, fanfare, musical, enz. 3 46 45 22
show/dans 3 24 26 15
filmvoorstelling 3 26 25 13

Bron: SCP (OII’96; AVO’95) 

Ook tussen de typen voorstelling die de zelfstandig wonende ouderen en tehuisbewo-
ners bezoeken, bestaat een groot verschil. Zelfstandig wonenden gaan het meest naar
een toneelvoorstelling of een klassiek concert, terwijl zij nooit (meer) naar een film-
voorstelling gaan. Tehuisbewoners krijgen een groter aanbod voorstellingen georga-
niseerd door het tehuis en gaan dan ook vaker naar de andere soorten voorstellingen
dan de zelfstandig wonenden, zoals populaire muziek, show/dans en film. Bewoners
van de psychiatrische inrichtingen gaan voornamelijk naar populaire-muziekvoorstel-
lingen en show- of dansvoorstellingen. Andere voorstellingen worden niet of nauwe-
lijks bezocht.

Nu een beeld is ontstaan van de soorten activiteiten buitenshuis, is het interessant om te
kijken naar de diversiteit ervan. Totaal zijn vijftien verschillende soorten buiten-
activiteiten opgenomen in de diversiteitsmaat, te weten de activiteiten uit de tabellen
13.14 en 13.16, aangevuld met wandelen en fietsen en met het bezoeken van een
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buurthuis. In tabel 13.17 staat een overzicht van de diversiteit in de activiteiten die door
de ouderen in instellingen buiten het tehuis worden ondernomen.

Tabel 13.17 Diversiteit in activiteiten buiten het tehuis,  ouderen in instellingen, 1996 (in procenten)a

verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch
ziekenhuis

heeft geen activiteiten buiten het tehuis 41 46 45
heeft 1 of twee activiteiten buiten het tehuis 47 44 38
heeft 3 of meer verschillende activiteiten buiten het
tehuis 12 10 17

Inclusief voorstellingen.a

Bron: SCP (OII’96) 

 

Uit tabel 13.17 blijkt dat de bewoners van verzorgingstehuizen iets meer activiteiten
buiten het tehuis hebben dan de andere tehuisbewoners. De meesten beoefenen niet
meer dan twee verschillende activiteiten. Wanneer gevraagd wordt aan de bewoners
hoe vaak zij buiten komen, blijkt dat de meeste bewoners ten minste enkele malen per
maand buiten komen. In tabel 13.18 staat een overzicht.

Tabel 13.18 Aantal keren dat men naar buiten gaat, ouderen in instellingen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
1 keer per dag of vaker 31 9 32 
enkele keren per week 23 21 30 
enkele keren per maand 19 26 22 
minder dan 1 keer per maand 14 27 16a

nooit meer 13 17 - 

Minder dan één keer per maand of nooit meer.a

Bron: SCP (OII’96) 

Het aantal mensen in de verpleeg- of verzorgingstehuizen dat minder dan een keer per
maand of zelfs nooit meer buiten komt, is veel groter dan onder bewoners van psychia-
trische ziekenhuizen. Bewoners van verpleeghuizen komen het minst vaak buiten. De
verklaring hiervoor ligt in de fysieke gesteldheid van deze bewoners.

De bewoners van instellingen hoeven hun tijd natuurlijk niet uitsluitend buiten het
tehuis te besteden. In instellingen worden veel activiteiten voor de bewoners georgani-
seerd. In tabel 13.19 staat een overzicht van een aantal activiteiten waaraan de
bewoners zoal deelnemen.
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Tabel 13.19 Deelname aan activiteiten door het tehuis georganiseerd, ouderen in instellingen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
feestmiddag 79 75 55
gezellig samenzijn in recreatiezaal 74 35 -a

bingo/kienen 68 37 37
modeshow 56 35 13
andere spelletjes 40 36 44
hobbybijeenkomsten of cursus 21 42 -a

kaartmiddag 15 6 8
zingen 9 33 35
knutselen 7 28 69
dansen 6 12 11
biljart 4 - 3
snoezelen - 9 2

andere activiteiten 90 59 38

Betreft alleen de ouderen die in staat waren om zelf te antwoorden.a

Bron: SCP (OII’96) 

Tabel 13.19 is geordend naar de hoogte van de percentages voor bewoners van
verzorgingstehuizen. Heel veel bewoners doen mee aan speciale feestmiddagen, zoals
kerst en sinterklaas. In de verpleeghuizen worden bingo of kienen het meest bezocht, in
de psychiatrische ziekenhuizen wordt door de meeste mensen geknutseld. Bewoners
van verpleeghuizen volgen nog vaak een hobbybijeenkomst of een cursus.
De activiteiten in het verzorgingstehuis liggen vooral in de sfeer van gezelligheid en
spel, in de andere tehuizen ligt het accent meer op activiteiten die een bijdrage kunnen
leveren aan het behoud van bepaalde vaardigheden. Die activiteiten hebben behalve een
recreatieve dus ook een therapeutische waarde.

In tabel 13.20 staat een overzicht van de diversiteit in activiteiten die binnen de
tehuizen worden georganiseerd. Hierbij is het bezoek aan voorstellingen binnen het
tehuis buiten beschouwing gelaten. Deze diversiteitsmaat is opgebouwd uit dertien
verschillende activiteiten.

Tabel 13.20 Diversiteit in activiteiten binnen het tehuis, ouderen in instellingen, 1996 (in procenten)
verzorgingstehuis verpleeghuis psychiatrisch

ziekenhuis
doet nergens aan mee - - -
doet mee aan 1 tot 2 activiteiten 18 33 43
doet mee aan 3 tot 4 activiteiten 25 34 32
doet mee aan 5 tot 6 activiteiten 42 22 17
doet mee aan meer dan 6 verschillende activiteiten 15 11 -

Bron: SCP (OII’96)
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Uit tabel 13.20 blijkt dat de bewoners van verzorgingstehuizen aan het grootste aantal
verschillende activiteiten binnen het tehuis deelnemen. De verpleeghuisbewoners
nemen aan minder activiteiten deel en de bewoners van de psychiatrische ziekenhuizen
nemen aan het kleinste aantal activiteiten deel. Toch is in geen enkel tehuis een groep
te vinden die helemaal nergens aan meedoet. Een voor de hand liggende verklaring
voor het beeld van de wisselende diversiteit is de fysieke en psychische gesteldheid van
de bewoners. Voor veel activiteiten is enige bewegingsvrijheid nodig en een zekere
mate van verstandelijk functioneren. In de cijfers ziet men dan ook niet alleen de
verschillen in lichamelijke en verstandelijke beperkingen tussen de typen
tehuisbewoners terug, maar ook een hiërarchie in bewegingsvrijheid. Hoe sterker de
laatste is beknot, hoe meer de activiteiten beperkt zijn tot die van de huiskamer.

13.4 Conclusies

Bij tehuisbewoners spreekt men in de meeste gevallen niet van besteding van een
inkomen, maar van besteding van een zak- en kleedgeld. Driekwart van de bewoners
van verzorgingstehuizen en ongeveer een derde deel van de oudere bewoners van
verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen houdt minder dan 500 gulden per
maand van het inkomen over nadat de eigen bijdrage is betaald. Van dat resterende
inkomen moet de tehuisbewoner nog een aantal onvermijdbare uitgaven doen zoals de
premies voor verzekeringen, de eigen bijdragen voor hulpmiddelen en andere zorg-
voorzieningen, de persoonlijke verzorging, kleding en huisraad en de verzorging van de
was. Na aftrek van dit soort uitgaven blijkt een kwart van de bewoners van
bejaardenoorden en 13% van de verpleeghuisbewoners niets meer over te hebben. Geld
voor versnaperingen, sociale activiteiten, cadeaus of hobby’s ontbreekt deze ongeveer
40.000 tehuisbewoners. Daarnaast houden zo’n 60.000 bewoners wel iets over voor de
hiervoor genoemde uitgaven, maar hun mogelijkheden zijn zeer beperkt. Ouderen met
een laag inkomen (en daardoor een laag zakgeld) hebben nog enige financiële ruimte
doordat ze zich niet (langer) verzekeren, geen abonnementen hebben en zuinig zijn met
uitgaven als die voor telefoneren.
Wellicht hebben tehuisbewoners niet meer de ambitie om deel te nemen aan het sociale
verkeer of zijn ze er niet meer toe in staat. Mogelijk willen ze geen hobby’s meer
beoefenen of zijn ze daarvoor te zeer gehandicapt. De vraag naar het waarom is echter
een academische, het ontbreekt de tehuisbewoner simpelweg aan de financiële
middelen om er nog liefhebberijen op na te houden.
Het patroon van de vrijetijdsbesteding van ouderen, zo bleek in hoofdstuk 10, is
schraler naarmate ze ouder zijn, meer gezondheidsproblemen hebben, over een lager
inkomen beschikken, lager zijn opgeleid en geen vervoersfaciliteiten hebben. Dit zijn
allemaal omstandigheden die kenmerkend zijn voor tehuisbewoners.
Desondanks blijken de tehuisbewoners redelijk actief en dat is te danken aan het
aanbod van voorstellingen, recreatiemogelijkheden, uitstapjes en activiteitenbegeleiding
dat het tehuis aan zijn bewoners doet. Wel is de diversiteit in de activiteiten van de
tehuisbewoners geringer dan bij de zelfstandig wonenden, doordat het tehuis minder
keuzevrijheid biedt, temeer daar de tehuisbewoner haar of zijn vertier zelden
zelfstandig buiten de deur zoekt.
Tegenover de eerdere constatering dat de oudere tehuisbewoner nauwelijks de
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1 Het onderzoek Ouderen in instellingen (OII’96) is gehouden onder ouderen die permanent in een tehuis
verblijven. Ouderen die tijdelijk in een tehuis wonen, bijvoorbeeld voor reactivering, revalidatie of
psychiatrische behandeling, zijn dus niet onderzocht. Voor een nadere toelichting op het onderzoek, zie
bijlage A.

financiële middelen heeft om er liefhebberijen op na te houden, staat dus het feit dat de
tehuizen zelf in belangrijke mate in die leemte voorzien. Of dat op voor ouderen
bevredigende wijze gebeurt, is niet onderzocht, maar er zijn redenen om aan te nemen
dat het activiteitenaanbod van tehuizen steeds minder toereikend zal worden. Die reden
is gelegen in de kenmerkende algemene ontwikkeling in de vrijetijdsbesteding van
ouderen naar een meer divers, uithuizig en participerend patroon van activiteiten.

Noot
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14  SAMENVATTENDE BESCHOUWING

14.1 Inleiding

In dit slothoofdstuk wordt op een wat hoger niveau van abstractie naar het in eerdere
hoofdstukken gepresenteerde materiaal gekeken. De eerste vier paragrafen zijn
geschreven vanuit een inhoudelijke invalshoek. De levensomstandigheden van ouderen
zijn daarin bekeken op het punt van de arbeidsdeelname (§ 14.2), de financiële positie
(§ 14.3), van de zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer (§ 14.4) en van
vrijetijdsbesteding en participatie (§ 14.5). 
Vervolgens worden de bijzondere omstandigheden van enkele categorieën ouderen
belicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op tehuisbewoners (§ 14.6), oudere mannen
en oudere vrouwen (§ 14.7) en op allochtone ouderen (§ 14.8).

14.2 Ouderen en beroepsarbeid

Een van de verschijnselen die de laatste jaren met zorg worden besproken is het grote
aantal werknemers dat ruim voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd stopt met werken.
Die zorg wordt vooral ingegeven door de sterk opgelopen kosten van loonvervangende
uitkeringen. De ook wel genoemde onvrede van de betreffende werknemers over hun
vroegtijdig verlies van de arbeidsplaats, lijkt hierbij veel minder van betekenis. Wat dit
betreft bevestigt deze rapportage de uitkomsten van de analyse in de Rapportage ouderen
1993, een publicatie waarin uitgebreid op dit onderwerp werd ingegaan.

Er zijn tekenen dat de ontwikkeling in de arbeidsdeelname van oudere werknemers het
keerpunt heeft bereikt. De arbeidsparticipatie van oudere mannen daalt weliswaar nog
steeds, maar dit wordt gecompenseerd door de toegenomen participatie van vrouwen. Uit
gegevens, gepresenteerd in hoofdstuk 10, bleek bovendien dat de gemiddelde tijd die
door mannen tussen de 55 en 65 jaar aan arbeid wordt besteed, de laatste jaren weer een
toename te zien geeft.
Stabilisatie van de arbeidsdeelname van oudere werknemers neemt - zo daar werkelijk
sprake van is - de zorgen over de kosten van uitkeringen nog niet weg, integendeel.
Vanaf het jaar 2000, als de kop van de geboortegolf de leeftijd van 55 jaar bereikt, gaat
de oudere beroepsbevolking namelijk versneld in omvang toenemen (zie hoofdstuk 2).
Handhaving van de huidige verhouding tussen werkenden en uitkeringstrekkers zou
betekenen dat in het jaar 2010 een half miljoen 50-64-jarigen meer dan nu, een
(VUT-)uitkering zou ontvangen (een toename van 50%). De arbeidsdeelname van oudere
werknemers zou ten minste moeten verdubbelen om het aantal uitkeringen op het niveau
van 1995 te houden.

De in hoofdstuk 4 geschetste mogelijkheden om het hier besproken vraagstuk tot een
oplossing te brengen, stemmen niet optimistisch. Negatieve prikkels als het verlagen van
de uitkeringen of de lonen van oudere werknemers (demotie) werken onvoldoende of
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zelfs averechts. Positieve mogelijkheden als de verhoging van de productiviteit door
middel van scholing, worden niet benut; de onderwijsdeelname van oudere werknemers
is, zoals in hoofdstuk 3 werd duidelijk gemaakt, zeer laag. Werkgevers noch werknemers
verwachten dat onderwijsdeelname het moment uitstelt dat met werken wordt gestopt,
verwachten daarom niet dat de investering rendement oplevert en laten deze dus na.
De problemen zijn er bovendien niet eenvoudiger door geworden nu de afschaffing van
de Ziektewet de kans op werk van mensen die een hoger ziekteverzuim hebben of vaker
lichamelijke beperkingen ondervinden sterk blijkt te verminderen. Oudere werknemers
vormen een categorie waarbij gezondheidsproblemen zich vaker voordoen (zie hoofdstuk
8).
Gegeven de huidige arbeidsmarkt zou trouwens elke maatregel die daadwerkelijk tot een
groei van de arbeidsdeelname van oudere werknemers leidt, de kansen op werk van
andere categorieën verslechteren.

Het is vanwege de hiervoor genoemde problemen dat in hoofdstuk 4 wordt geconcludeerd
dat er de laatste vijf jaar op dit gebied weinig is veranderd. Werkgevers (waaronder de
overheid zelf) zowel als werknemers zitten nog steeds gevangen in een mechanisme dat
ertoe leidt dat gezonde mensen van 55 jaar en ouder afscheid (beginnen) te nemen van
het arbeidsproces en daaruit ver voor hun vijfenzestigste levensjaar verdwijnen.
Het is - zoals in de Rapportage ouderen 1993 ook al werd opgemerkt - met dit vraagstuk
van tweeën één: óf men accepteert het verschijnsel als de prijs voor een hoge
productiviteit en meer werkgelegenheid voor andere bevolkingsgroepen óf men doet er
iets aan. In het laatste geval is het aan de overheid om de vicieuze cirkel waarin werk-
nemers en werkgevers elkaar gegijzeld houden, te doorbreken. Tot de meest belovende
maatregelen behoort het opzetten van scholingsprogramma’s die de concurrentiekracht
van oudere werknemers verbeteren, waardoor de kans dat ze hun werk langer kunnen
behouden, wordt vergroot.

14.3 Financiële positie

Beschikken de 55-64-jarigen nog over de min of meer theoretische mogelijkheid om de
hoogte van het inkomen te beïnvloeden door te werken, degenen boven de 65 jaar moeten
het doen met de AOW die hun wordt verstrekt en met wat ze in hun werkleven eventueel
aan reserves hebben opgebouwd.
De gegevens in hoofdstuk 5 maken duidelijk dat de groep die reserves heeft in de vorm
van een aanvullend pensioen, de laatste jaren op hetzelfde niveau van 80% blijft liggen.
Rond de 90% van de ouderen heeft reserves in de vorm van vermogen, bij de
lagere-inkomensgroepen gaat het overigens om een vaak bescheiden spaargeld.
De inkomens van ouderen zijn in de eerste helft van de jaren negentig wel gestegen,
maar desondanks licht achtergebleven bij de lonen.

Tussen ouderen doen zich grote verschillen voor in de mate waarin men over de
eerdergenoemde reserves beschikt. Ongeveer een derde van de huidige 65-plussers heeft
een inkomen boven modaal. Deze ouderen beschikken daarnaast vaak over een zeer
substantieel vermogen, in veel gevallen een eigen woning die vrij is van hypotheek. De
helft van de ouderen heeft een inkomen dat tussen het sociale minimum en het modale
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inkomen in ligt, zo’n 15%-20% moet het doen met een minimuminkomen. Onder de
laatsten zijn alleenstaande vrouwen sterk oververtegenwoordigd, zij vormen twee derde
van de ouderen met een laag inkomen.

Belangrijker dan de vraag naar de hoogte van het inkomen is die of dat inkomen de
noodzakelijke en normaal geachte bestedingen toelaat.
Voor de bevolking van 65 jaar en ouder geldt dat de verhouding tussen inkomen en
bestedingen in de laatste vijftien jaar minder gunstig is geworden. Voor de categorie als
geheel leidt dat nog niet tot tekorten; er wordt door ouderen wel veel minder dan vroeger
gespaard. Het saldo is bij de alleenstaande nog wat minder gunstig dan onder
samenwonenden, maar nog niet negatief.
Een eerste oorzaak van deze verschuiving is het feit dat de inkomens van ouderen reëel
niet zijn gestegen, terwijl ze in hun bestedingspatroon de ontwikkeling bij andere
bevolkingsgroepen hebben gevolgd. Ouderen hebben zich kortom gedragen alsof ze
gedeeld hebben in de algemene welvaartsontwikkeling. Een tweede oorzaak is de
ongunstige ontwikkeling van het inkomen en de onvermijdbare uitgaven van een tweetal
grote categorieën ouderen: degenen met een laag inkomen en degenen met matige of
ernstige handicaps.
Ouderen met een inkomen dat minder dan 115% van het sociale minimum bedraagt zijn
in vijftien jaar tijd 10% in koopkracht achteruitgegaan, gehandicapte ouderen werd in
die periode steeds vaker relatief hoge eigen bijdragen gevraagd voor de voorzieningen
waarvan ze afhankelijk zijn. Als gevolg daarvan zijn onvermijdelijke uitgaven als die
voor wonen en zorgverlening steeds zwaarder op het budget van deze ouderen gaan
drukken. Het aandeel van hen dat meer dan de helft van het inkomen aan deze uitgaven
kwijt is, liep dan ook op van 3% in 1980 tot 31% in 1993. Bij deze categorieën biedt het
aanspreken van reserves onvoldoende soelaas; ze moeten bezuinigen. 
Uit het voorgaande valt af te leiden dat de financiële positie van een meerderheid van de
ouderen zodanig is dat ze niet alleen de noodzakelijke bestedingen kunnen doen maar
grotendeels ook de door hun gewenste. De rest van deze paragraaf gaat over de
minderheid voor wie dat niet opgaat.

In deze rapportage is op verschillende plaatsen meer informatie gegeven over bepaalde
uitgavenposten. Zo werd in hoofdstuk 7 ingegaan op de woonlasten, die ondanks het
toegenomen gebruik van individuele huursubsidie sterk zijn gestegen. Het percentage
van het inkomen dat ouderen met lage inkomens aan huur kwijt zijn, steeg in twaalf jaar
tijd met 10 procentpunten van 19 tot 29. Pijnlijk detail hierin is dat degenen die zijn
aangewezen op speciale woningen voor ouderen nog duurder uit zijn, omdat deze
woningen betrekkelijk recent zijn gebouwd en daardoor een relatief hoge huur hebben.
Elders werd gewezen op de spectaculaire stijging van de lokale heffingen, die tot voor
kort niet in het prijsindexcijfer waren opgenomen en waarvoor dus de inkomens niet
werden gecompenseerd. De hoogte van die heffingen steeg in krap veertien jaar tijd met
140%; huishoudens van ouderen zijn tegenwoordig 3% van hun inkomen aan deze
heffingen kwijt.
Eenzelfde verhaal kan verteld worden over de verdubbeling van de uitgaven aan eigen
bijdragen voor hulp en hulpmiddelen, die tot gevolg heeft dat ouderen daaraan
gemiddeld ruim 6% van het inkomen uit moeten geven. Een aantal kosten die verband
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houden met gezondheidsproblemen is dan nog niet eens opgenomen (b.v. de service-
kosten voor dienstverlening in seniorenwoningen). Ziektegebonden uitgaven blijken voor
bepaalde categorieën op te kunnen lopen tot 20% van het inkomen. Ook de
maaltijdvoorziening vormt soms een zware financiële last. De relatief hoge prijs van
deze maaltijden kost ouderen met lage inkomens die ten minste vijf maaltijden van deze
voorziening betrekken, zo’n 11% van het inkomen.
De uitgavenposten overziende valt op dat de verslechtering van de financiële positie van
een grote groep ouderen vrijwel geheel het (soms impliciete) gevolg is van
overheidsbeleid, want de marktprijzen van bijvoorbeeld voeding, huisraad en kleding
veranderden in de afgelopen vijftien jaar weinig. 

Overheden hebben daar compenserend beleid tegenover gesteld. Voorbeelden daarvan
zijn de bijzondere bijstand, de mogelijkheid tot kwijtschelding van gemeentelijke
heffingen en het gemeentelijke beleid om via invoering van de Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG) een ongewenste cumulatie van eigen bijdragen te voorkomen.
Ouderen maken onvoldoende van deze mogelijkheden gebruik. Zo is het aantal onder
hen dat een beroep doet op de bijzondere bijstand slechts een fractie van degenen die dat
gezien hun lage inkomen of onevenredig hoge lasten zou kunnen doen. Hoe dat komt, is
in deze rapportage niet onderzocht, maar over het algemeen blijkt onbekendheid met de
regelingen, schaamte en ontoegankelijkheid van de betreffende instellingen in de meeste
gevallen de achtergrond te vormen. Hoe dan ook, de verbetering van de regelingen voor
huursubsidie en bijzondere bijstand die zijn voorzien, dragen alleen aan de oplossing van
de hier geschetste problematiek bij als het bereik van deze en andere voorzieningen
wordt verbeterd. Die verbetering is nodig, omdat de financiële positie van enige
honderdduizenden ouderen in de laatste vijftien jaar zo achteruit is gegaan dat hun
economische zelfstandigheid wordt bedreigd. Anders gezegd, enige honderdduizenden
ouderen in Nederland dreigen tot armoede te vervallen, een aantal van hen is al in die
staat geraakt.

14.4 Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer

Mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben en in hun woning moeten ze voor
zichzelf en anderen kunnen zorgen. Wie dat niet kan, is afhankelijk van de hulp van
anderen. Mensen moeten daarnaast hun woning kunnen verlaten om allerlei
verplichtingen na te komen, om relaties met anderen te onderhouden en om ontplooiing
en verstrooiing te vinden. Wie daartoe niet in staat is, is opgesloten in de kleine wereld
van de eigen woning of is afhankelijk van anderen. 
In deze paragraaf gaat het voornamelijk om deze eventuele afhankelijkheid op het vlak
van wonen en huishoudelijke en persoonlijke verzorging, die bepaalt in hoeverre mensen
in hun persoonlijke levenssfeer zelfstandig functioneren.

Bij een meerderheid van de ouderen is de vraag naar de zelfstandigheid in de persoon-
lijke levenssfeer niet terzake doende. Ze wonen tot hun tevredenheid in een gewone
woning, wonen daar vaak al lang, functioneren er goed en zijn dan ook niet van plan om
naar een andere woning om te zien en zeker niet om zich in een andere buurt of
gemeente te vestigen. Ouderen zijn pas meer tot verhuizen geneigd als gezondheids-
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problemen hen daartoe dwingen.
Er gaan wel stemmen op die beweren dat het verstandiger zou zijn als ouderen zouden
anticiperen op mogelijke toekomstige gezondheidsproblemen door tijdig een woning te
zoeken die van alle gemakken is voorzien of waarin dat gemak eenvoudig valt aan te
brengen. De vraag of dit inderdaad verstandig zou zijn, is echter een academische: er
zijn veel te weinig woningen die voor gehandicapte ouderen geschikt zijn (zeker in de
koopsector) en de woningen die er zijn, zijn velen te duur.
In hoofdstuk 7 werd onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat thans slechts 20% van de
ouderen in een voor hen geschikte woning woont als men de eis stelt dat deze woning
bereikbaar is zonder trappen te lopen. Dat is niet zo’n vreemde eis als men zich realiseert
dat beperkingen in het verplaatsen, waaronder het zich verplaatsen over een trap, tot de
meest bij ouderen voorkomende beperkingen behoort; blijkens de gegevens in hoofdstuk
8 heeft de helft van degenen van 75 jaar of ouder ten minste enige moeite met zich te
verplaatsen.
Ook als wat minder strenge eisen worden gesteld, blijkt toch nog een grote minderheid
van de ouderen te wonen in een woning die vroeg of laat ongeschikt voor hen wordt of
dat al is. Er is dan ook sprake van een tekort aan geschikte woningen voor gehandicapte
ouderen en dat tekort dreigt, bij het groeiende aantal ouderen, snel groter te worden.

Een dreigend tekort aan voor ouderen geschikte woningen kan maar zeer ten dele door
middel van nieuwbouw worden opgelost. Nieuwe woningen, of dat nu seniorenwoningen
zijn of niet, zijn voor de grote groep ouderen met een betrekkelijk laag inkomen
financieel onbereikbaar, ondanks de bestaande subsidieregelingen. Moeten daarnaast
substantiële servicekosten worden betaald, zoals in bepaalde complexen woningen voor
ouderen het geval is, dan zijn zulke nieuwbouwwoningen voor een meerderheid van de
ouderen financieel onaantrekkelijk.

Het voorgaande wil niet zeggen dat nieuwbouw van voor ouderen geschikte woningen
geen zin heeft. Seniorenwoningen zal men echter in de komende jaren alleen kunnen
bouwen voor de meer bemiddelde ouderen. De markt zal daarin, zeker als het om
koopwoningen gaat, vermoedelijk voorzien.
Voor de verdere toekomst is de eis dat nieuwe woningen zo worden gebouwd dat ze voor
mensen met lichamelijke beperkingen geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken,
veel belangrijker. De omvang van de oudere bevolking zal nog tot ver in de volgende
eeuw zodanig in omvang toenemen dat van wat nu met het oog op die toekomst wordt
gebouwd, later kan worden geprofiteerd.

Nieuwbouw kan, zoals gezegd, maar in beperkte mate bijdragen aan de oplossing van het
tekort aan geschikte woningen voor ouderen. De oplossing zal dan ook moeten komen uit
aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Dat kan op twee manieren. De eerste is
het geschikt maken van complexen woningen die in aanmerking komen voor
stadsvernieuwing en renovatie of van complexen waarvan de woningen op zich geschikt
zijn, maar die bijvoorbeeld door het aanbrengen van een lift of andere voorzieningen,
toegankelijker zijn te maken. De tweede manier is aanpassing van afzonderlijke
woningen aan de lichamelijke beperkingen van de bewoners, zoals dat op grond van de
WVG mogelijk is.
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Aanpassing van bestaande woningen sluit aan op de wens van de meeste ouderen om zo
lang mogelijk in de hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het belang van die
aanpassingen reikt echter veel verder dan de bevrediging van deze wens. In hoofdstuk 9
werd aangetoond dat ouderen die in een aangepaste woning wonen, veel minder vaak een
beroep doen op hulp, ook op de gesubsidieerde hulp van de instellingen voor thuiszorg.
Net als vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen bevorderen woningaanpassingen en
andere woonvoorzieningen voor gehandicapten de zelfstandigheid van ouderen in de
persoonlijke levenssfeer.

Een extra argument om aanpassing van de bestaande woning te verkiezen boven
verhuizen naar een aangepaste (senioren)woning, is te vinden in de wijze waarop
mensen hun verzorgingsproblemen oplossen. Ouderen met zulke problemen ontvangen
namelijk zeer veel informele hulp van personen in het netwerk waarvan ze deel
uitmaken; een belangrijk deel van die personen woont in de directe omgeving van de
oudere. Deze informele hulp blijkt de gesubsidieerde hulp bij ouderen met lichte of
matige lichamelijk beperkingen, geheel te kunnen vervangen. Hetzelfde bleek overigens
het geval met betrekking tot de zelf betaalde hulp. Op het moment dat ouderen verhuizen
naar een voor hen bestemde en volledig aangepaste woning, wordt de zelfredzaamheid
geoptimaliseerd maar wordt tegelijkertijd het netwerk verbroken. Hulp die dan nog nodig
is, zal geleverd moeten worden door beroepskrachten. Aanpassing van de woning die de
oudere bewoont, maakt ouderen minder afhankelijk van hulp van vreemden.

De substitutie tussen compenserende voorzieningen, informele en zelf betaalde hulp en
de professionele gesubsidieerde hulp heeft niet alleen betekenis voor de zelfstandigheid
in de persoonlijke levenssfeer, maar ook voor (de allocatie van) het beslag op collectieve
middelen. De volledige aanpassing van een douche of bad bijvoorbeeld kost zelden meer
dan een paar duizend gulden. Voor zo’n bedrag kan een kruisvereniging de verstrekking
van twee wekelijkse wasbeurten nog geen half jaar leveren. Investeren in aanpassingen
en hulpmiddelen in de woning die mensen bewonen laat bovendien het netwerk van
mensen intact. Langs directe zowel als indirecte weg draagt aanpassing van de bestaande
woning dus bij aan substantiële besparingen op de kosten voor gesubsidieerde thuiszorg.

Substitutie zoals hiervoor beschreven is niet bij alle gehandicapte ouderen mogelijk.
Ernstig gehandicapten blijken niet alleen vaker te beschikken over aanpassingen en
hulpmiddelen, maar daarnaast ook over zowel informele of zelf betaalde hulp als over
hulp van instellingen voor thuiszorg. Ernstig gehandicapte ouderen moeten het hele
assortiment aan voorzieningen dat bij mensen thuis kan worden ingezet, aanspreken.
Zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer heeft bij deze categorie dan ook niet de
betekenis van onafhankelijkheid van hulp, maar van het vermijden van tehuisopname.
De voorzieningen in de directe omgeving zijn hier niet substitueerbaar maar juist
complementair, maar het geheel draagt bij tot substitutie van opname in tehuizen door
opvang thuis. Ook in deze gevallen heeft beleid met betrekking tot de volkshuisvesting
en/of de aanpassing van woningen grote betekenis voor zowel de autonomie van ouderen
als de verdeling van collectieve uitgaven.

Bevordering van de autonomie van ouderen door het benutten van de hiervoor geschetste
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mogelijkheden kan op twee al oude problemen stuiten. Het eerste probleem is dat
gemeenten en woningbouwverenigingen die de kosten voor het bevorderen van de
zelfstandigheid van ouderen op zich moeten nemen, de opbrengsten daarvan aan de
zorgverzekeraars moeten laten. Het zijn immers de laatsten die besparen op thuis- en
tehuiszorg. De zelfstandigheid van ouderen zou vermoedelijk veel sterker worden
gestimuleerd als de kosten/batenrekening geheel op lokaal niveau zou worden
opgemaakt.
Een tweede probleem dat het bevorderen van de zelfstandigheid van ouderen kan
frustreren, is dat van samenwerking en afstemming. Als ernstig gehandicapte ouderen
niet naar een tehuis willen, is het zaak dat alle hulpbronnen zo worden aangesproken dat
een individueel maatpakket aan voorzieningen beschikbaar komt. De enige jaren geleden
uitgevoerde substitutie-experimenten hebben geleerd dat zoiets goed mogelijk is en
bovendien sterk bijdraagt tot (ook de financiële) substitutie (ODO 1991). De algemene
praktijk staat echter nog ver van het experimentele ideaal af.
Het is de bedoeling dat binnen relatief korte tijd instanties ontstaan die voor zowel de
AWBZ-gefinancierde voorzieningen als de WVG-voorzieningen gaan indiceren.
Geïntegreerde indicatiestelling is inderdaad een stap in de goede richting, maar
indiceren is oordelen over de vraag of al dan niet terecht een beroep wordt gedaan op
concrete verstrekkingen en is dus iets wezenlijk anders dan het bezorgen van een
individueel maatpakket aan voorzieningen op het vlak van huisvesting en verzorging.
Beide problemen zijn op te lossen door de voorzieningen niet langer in natura te bieden
maar in geld, waarbij het totaal van de geldbedragen het persoonsgeboden budget vormt
waarmee ouderen zich de voorzieningen die ze nodig hebben kunnen aanschaffen. De
huidige belangstelling voor het bescheiden persoonsgebonden budget wijst erop dat ook
ouderen daarvan dankbaar gebruik zouden maken. Een groot deel van hen zou overigens
bij het maken van keuzen op de woon- en zorgmarkt door een onafhankelijke deskundige
gesteund willen worden, een ander deel zou niet zonder zo’n adviseur kunnen.

14.5 Tijdsbesteding en participatie

In de Rapportage ouderen 1993 werd over de vrijetijdsbesteding van ouderen het
volgende opgemerkt: “Personen van 55 jaar en ouder blijken simpelweg meer ‘bezadigd’
in hun besteding van de vrije tijd: ze steken in vergelijking met jongeren relatief meer
tijd in relatief weinig activiteiten. Het betreft naar verhouding vaker activiteiten die wat
meer tijd en aandacht vragen en het toneel van hun ontspanning of inspanning is veel
vaker de huiskamer dan de dynamische wereld van het culturele, recreatieve of sportieve
uitgaansleven” (Timmermans 1993: 91). In dezelfde rapportage werd overigens wel
opgemerkt dat de verschillen die er in dit opzicht tussen de oudere en de jongere
bevolking bestaan, sinds de jaren zeventig veel kleiner waren geworden.

In de eerste helft van de jaren negentig is wat de vrijetijdsbesteding van ouderen aangaat,
een omslagpunt gepasseerd. Ouderen zoeken hun vertier veel vaker buiten de deur dan
vroeger en de jongere ouderen zijn zelfs de meest uithuizigen binnen de bevolking van
35 jaar en ouder geworden. Ook de diversiteit in de vrijetijdsactiviteiten is onder ouderen
sterk toegenomen, de leeftijdsverschillen tussen leeftijdsgroepen zijn wat dit betreft
vooral onder mannen kleiner geworden.
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Deze veranderingen in uithuizigheid en diversiteit zijn gepaard gegaan met verschui-
vingen tussen soorten activiteiten. Ouderen zijn meer tijd gaan besteden aan uitgaan,
participatie en sport, wat ten koste is gegaan van tijd die vroeger werd besteed aan
huiselijke contacten (het sterkst onder vrouwen) en bij mannen ook ten koste van het
kijken naar de televisie. 
Het woord ‘bezadigd’ past niet langer bij het vrijetijdsgedrag van ouderen, zeker niet bij
de jongere ouderen. De meest sprekende illustratie daarvan is wellicht het feit dat
ouderen steeds minder tijd zijn gaan besteden aan slapen en dan vooral aan dutjes
overdag.

Natuurlijk zijn er nog verschillen tussen oud en jong in vrijetijdsgedrag. Een belangrijk
verschil is dat ouderen veel minder vaak opleidingen of cursussen volgen dan de jongere
bevolking, daaraan als ze dat wel doen, veel minder tijd dan gemiddeld besteden en over
het algemeen ook weinig belangstelling voor het onderwijsaanbod tonen. De potentiële
educatieve behoefte van ouderen blijkt gering van omvang te zijn.
Verschillen in activiteit zijn er natuurlijk ook tussen categorieën ouderen. Ouderen met
een hoger inkomen, een hogere opleiding en een goede gezondheid zijn meer actief. Dat
ligt ook voor de hand, want op de vrijetijdsmarkt moet betaald worden, en wie uit wil
gaan moet zich zonder al te veel moeite kunnen verplaatsen. Opvallend is de positieve
invloed op de diversiteit in vrijetijdsgedrag die uitgaat van de vervoersfaciliteiten (vooral
de auto) waarover men beschikt, een invloed die onafhankelijk is van inkomen, opleiding
en gezondheid. Men kan hier indirect uit afleiden hoe belangrijk de vervoers-
voorzieningen ex-WVG kunnen zijn voor de minder bemiddelde ouderen met lichame-
lijke beperkingen.

Ook de participatie van ouderen, een combinatie van kerkelijke activiteit, vrijwilligers-
werk en politieke participatie, is flink toegenomen. Ouderen participeren zelfs wat vaker
dan andere leeftijdsgroepen en ze besteden daar meer dan gemiddeld tijd aan . Toch is
die participatie betrekkelijk gering als men ziet dat niet meer dan 5% van de vrije tijd
daaraan wordt besteed. De geringe verschillen met de jongere bevolking, maar vooral de
spectaculaire stijging in de participatie maken het onwaarschijnlijk dat ouderen met
ambities op dit vlak op serieuze maatschappelijke weerstanden stuiten. 

De modernisering van het activiteitenpatroon van ouderen lijkt wat in strijd met het
beeld dat opgeroepen wordt door de gevoelens van onveiligheid waarvan ouderen vaak
blijk geven. Een groot aantal ouderen voelt zich namelijk zo bedreigd door mogelijke
criminaliteit dat ze naar eigen zeggen daarom hun uitgaanspatroon hebben gewijzigd.
Uit de gegevens die voor deze rapportage werden verzameld, bleek gelukkig dat de
meeste ouderen zich niet volledig gedragen naar de angst die ze voor de criminele wereld
zeggen te hebben. De invloed van slachtofferschap en eventuele gevoelens van
onveiligheid op het totale uitgaansgedrag blijkt namelijk niet groot. Alleen degenen die
zich zeer onveilig voelen en degenen die nog lijden aan de gevolgen van een misdrijf,
hebben de neiging om zich in huis op te sluiten. De algemene vragen die doorgaans
worden gebruikt om gevoelens van onveiligheid te meten, registreren kennelijk meer
onbehagen dan werkelijke angst.
Toch moeten die gevoelens van onveiligheid ook weer niet te sterk worden gerelativeerd.
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Een groot aantal ouderen zegt dat het uit angst voor criminaliteit niet meer naar bepaalde
plaatsen gaat, niet meer alleen uitgaat, niet meer uitgaat als het donker is, enzovoort.
Deze gedragsveranderingen hoeven niet tot uitdrukking te komen in het algemene
activiteitenpatroon, als de activiteiten die wegvallen worden gecompenseerd door andere
op een andere tijd en plaats. Een meerderheid van de ouderen leeft in elk geval in de
overtuiging dat ze niet kunnen gaan en staan waar ze willen op het moment dat ze daar
zin in hebben. Wellicht is het daarom dat het autobezit zo’n positieve invloed heeft op de
activiteiten van ouderen, want dit vervoermiddel biedt optimale veiligheid omdat het
individueel vervoer van deur tot deur mogelijk maakt. Vooral de ouderen in grotere
steden zouden veel meer vrijheid kunnen krijgen als betaalbaar individueel vervoer van
deur tot deur voor hen beschikbaar is.

14.6 Tehuisbewoners

Voor ouderen met zeer ernstige gezondheidsproblemen zijn er tehuizen. Verzorgings-
tehuizen en somatische afdelingen van verpleeghuizen zijn er voor ouderen met vooral
lichamelijke beperkingen; de verpleeghuisafdelingen voor psychogeriatrie en het
beperkte aantal psychiatrische ziekenhuizen die ouderen huisvesten, herbergen
voornamelijk ouderen die in een onomkeerbaar proces van geestelijke achteruitgang
terecht zijn gekomen.
De cijfers in deze rapportage bevestigen dat de bewoners van deze tehuizen vrijwel
allemaal zeer ernstige lichamelijke of verstandelijke beperkingen hebben. Toch vormen
de ongeveer 180.000 oudere bewoners van die tehuizen maar een deel, zij het een groot
deel, van de oudere bevolking met ernstige beperkingen. Er zijn dan ook vele andere
omstandigheden die de keus voor opname in een tehuis bepalen. Deze zijn voor een deel
af te leiden uit de verschillen die men tussen tehuisbewoners en zelfstandig wonenden
aantreft. In het navolgende wordt daarop ingegaan.

Van de oudere tehuisbewoners is 80% alleenstaand, 70% is alleenstaande vrouw. Het
netwerk van verwanten, vrienden en buren blijkt bij deze ouderen kleiner dan bij
hoogbejaarde zelfstandig wonenden. Het lijkt erop dat het de tehuisbewoners heeft
ontbroken aan een hulpbron waar ernstig gehandicapten die zelfstandig willen wonen
niet zonder kunnen: voldoende personen in de omgeving die dagelijkse hulp kunnen
bieden.
Ouderen in tehuizen blijken gemiddeld zeer laag opgeleid; een grote minderheid van
40% heeft zelfs de lagere school niet voltooid. Een meerderheid heeft een inkomen dat
niet veel meer dan het sociale minimum bedraagt. De sociaal-economische positie van
tehuisbewoners is kortom veel minder gunstig dan die van zelfstandig wonende
hoogbejaarden. Het heeft de huidige tehuisbewoners dus ook ontbroken aan een paar
andere hulpbronnen die voor handhaving van de zelfstandigheid aangesproken moeten
kunnen worden: de financiële middelen om het duurdere leven met handicaps te kunnen
leiden en de kennis en vaardigheden die zijn vereist om de compenserende voorzie-
ningen die voor mensen met beperkingen beschikbaar zijn, ook te verwerven.

De gegevens in de diverse hoofdstukken van deze rapportage geven een kijk op het
dagelijks leven van tehuisbewoners. In hoofdstuk 7 werd nog eens bevestigd dat dit leven
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zich op een bescheiden aantal vierkante meters afspeelt. Bewoners van
verzorgingstehuizen hebben nog een eigen kamer van beperkte afmetingen, maar
bewoners van andere tehuizen delen de woon- en leefruimte in meerderheid dag en nacht
met anderen.

Als de eigen bijdragen en andere onvermijdelijke uitgaven van het inkomen zijn
afgetrokken, blijft doorgaans nog maar een klein bedrag over voor bestedingen aan
hobby’s, genotmiddelen, attenties voor verwanten en vrienden, vervoer, enzovoort. Een
kwart van de bewoners van verzorgingstehuizen heeft zelfs dat kleine bedrag niet.
Binnenkort zal een tweetal veranderingen in de heffing van eigen bijdragen plaats-
vinden. Ten eerste hoeven bewoners van verzorgingstehuizen niet langer hun vermogen
aan te spreken ter bekostiging van hun verblijf en ten tweede gaat voor alle tehuizen een
maximale eigen bijdrage van 3.150 gulden per jaar gelden. Deze wijzigingen leveren
winst op voor een groep verzorgingstehuisbewoners die over spaargeld beschikt en die
daar nu langer van kan profiteren. Andere bewoners van deze tehuizen hebben in
overgrote meerderheid een inkomen dat beneden de maximale eigen bijdrage ligt;
bewoners van verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen gaan er flink op achteruit.
Ook in deze laatste voorzieningen zal een categorie ontstaan die nauwelijks financiële
ruimte voor persoonlijke uitgaven heeft.
Bij degenen die na aftrek van de eigen bijdragen en onvermijdbare uitgaven nog wel iets
over houden gaat het, zoals gezegd, in meerderheid om bescheiden bedragen. Het
grootste deel van de tehuisbewoners kan zich de luxe van een hobby, van belangstelling
voor culturele manifestaties of voor literatuur, niet veroorloven en dat deel zal in de
nabije toekomst alleen maar groter worden.

Al te veel stappen buiten de deur kost de tehuisbewoners meer geld dan zij zich kunnen
veroorloven en dat is, naast de lichamelijke en verstandelijke beperkingen waarvan velen
last hebben, de reden dat ook hun vrijetijdsleven zich grotendeels binnen het tehuis
afspeelt. Bijna de helft van die bewoners heeft geen activiteiten buiten het tehuis en
degenen die dat wel hebben, nemen ofwel deel aan door de instelling verzorgde uitstapjes
of bezoeken een park in de buurt. Dit geldt niet alleen voor de bewoners van
psychogeriatrische verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen die vaak op min of
meer gesloten afdelingen verblijven en dus in hun bewegingsvrijheid zijn beperkt, maar
ook voor bewoners van andere tehuizen.

De tehuizen compenseren dat door een ruim aanbod aan recreatieve activiteiten, culturele
manifestaties en activiteitenbegeleiding binnenshuis. Dankzij dat aanbod is de deelname
aan activiteiten onder tehuisbewoners niet geringer dan onder de zelfstadig wonende
hoogbejaarden; wel is aan de geringere diversiteit in de activiteit van de bewoners te zien
dat hun keuzemogelijkheden beperkt zijn.

De cijfers over het leven van ouderen in tehuizen roepen het beeld op van een nogal
karig en weinig gevarieerd bestaan. Voor een deel van de bewoners is die soberheid het
onvermijdelijke gevolg van ernstige gezondheidsproblemen, voor een groot deel van hen
geldt echter dat het bevredigen van interesses een onbereikbare luxe is; meer dan een
sober bestaan is hun niet gegeven.
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14.7 Oudere mannen, oudere vrouwen

De sociaal-economische positie van oudere mannen is gemiddeld veel beter dan die van
oudere vrouwen. Voor een deel is dat verschil terug te voeren op een vertekening in de
gemiddelden, die ontstaat omdat onder oudere vrouwen veel meer alleenstaanden voor-
komen (die een lager inkomen hebben dan samenwonenden) en veel meer hoogbejaarden
(die van een generatie zijn die minder opleiding heeft genoten en minder aanvullend
pensioen heeft kunnen opbouwen).
Ook als men mannen en vrouwen binnen leeftijdsklassen en huishoudenstypen met
elkaar vergelijkt, blijken oudere vrouwen er echter minder gunstig voor te staan. Zoals in
de Rapportage ouderen 1993 al werd opgemerkt, is dit verschijnsel een weerspiegeling
van man-vrouwverhoudingen in het verleden, die maakten dat vrouwen minder opleiding
genoten, slechts kort beroepsarbeid verrichtten en dus financieel grotendeels afhankelijk
waren en zijn van hun man. Dit alles maakt dat vrouwen sterk oververtegenwoordigd
zijn onder de ouderen met een lage sociaal-economische status.

Oudere vrouwen hebben ook vaker dan gemiddeld gezondheidsklachten dan oudere
mannen, en de (chronische) ziekten waaraan ze lijden, leiden meer dan bij mannen tot
lichamelijke beperkingen. Dergelijke verschillen blijven bestaan als rekening wordt
gehouden met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en dus meer
kans lopen dat ze met ziekte en beperkingen moeten leven.
Dat vrouwen in het dagelijks leven meer beperkingen ondervinden, wil niet zeggen dat
ze zichzelf minder kunnen redden. Zelfredzaamheid wordt niet alleen door het fysieke of
psychische onvermogen bepaald, maar ook door vaardigheden en vooral oudere mannen
blijken daardoor niet in staat tot huishoudelijke handelingen als eten koken, de was doen
en het bed verschonen. Oudere vrouwen achten zich op hun beurt vaak niet in staat tot
het verrichten van kleine reparaties in huis en ze hebben daarnaast nogal eens moeite
met administratieve handelingen.

Een combinatie van een lage sociaal-economische positie en ernstige lichamelijke of
verstandelijke beperkingen brengt mensen snel in een afhankelijke positie. Het zal gezien
het voorgaande geen verbazing wekken dat oudere vrouwen vaker in zo’n positie
terechtkomen en mede daarom zijn ze onder de bewoners van tehuizen zo sterk
oververtegenwoordigd.

De laatste jaren wordt tot op zekere hoogte een seksespecifiek ouderenbeleid gevoerd
(TK 1994-1995: 8). De hier beschreven verschillen tussen mannen en vrouwen geven
daar in het algemeen gesproken geen aanleiding toe. Dat onder oudere mannen minder
personen in ongunstige omstandigheden verkeren, wil niet zeggen dat het leven van de
mannen bij wie dat wel het geval is, minder problematisch is dan dat van oudere
vrouwen in ongunstige omstandigheden. Het is, zoals ook de Emancipatieraad heeft
opgemerkt, wel van belang dat gekeken wordt naar de mechanismen die ten grondslag
liggen aan de geconstateerde verschillen. Een seksegerichte benadering van het
ouderenbeleid leidt zo tot aanbevelingen om de arbeidsdeelname van vrouwen, en de
herintreding van vrouwen in het arbeidsproces in het bijzonder, te bevorderen of om
pensioenregelingen te verbeteren. Daarnaast zijn er categorieën vrouwen van wie men nu
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al kan voorspellen dat hun leefsituatie op oudere leeftijd gemakkelijk problematisch kan
worden, zoals gescheiden vrouwen die langdurig van een uitkering hebben moeten leven
en vrouwen van de eerste generatie allochtonen. Tijdige aandacht voor deze categorieën
kan toekomstig ouderenbeleid overbodig maken.
Wat de huidige ouderen betreft kan men hooguit denken aan beleid dat erop gericht is de
zelfredzaamheid te vergroten. Gezien de bevindingen in deze rapportage gaat het bij
mannen dan om zelfredzaamheid in de persoonlijke levenssfeer, bij vrouwen om een
meer administratief-maatschappelijke zelfredzaamheid.

14.8 Allochtone ouderen

Het deel van de Nederlandse bevolking dat afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse
Antillen, Turkije of Marokko telt thans zo’n 15.000 personen ouder dan 65 jaar. Het is
nauwelijks mogelijk om, anders dan door gericht onderzoek, iets over de levens-
omstandigheden van zo’n kleine bevolkingsgroep te weten te komen; dergelijk onder-
zoek is tot op heden niet verricht. Mede daarom is in deze rapportage de aandacht
verlegd naar de toekomstige allochtone ouderen: degenen uit de hiervoor genoemde
groepen die tussen de 50 en 65 jaar oud zijn.

Eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt dat ouderen die in een minder gunstige sociaal-
economische positie verkeren tot de meest kwetsbare horen. Als men vanuit deze
achtergrond de levensomstandigheden van de toekomstige oudere Turken en
Marokkanen probeert in te schatten, dan resulteert daaruit een weinig positief beeld.
Een meerderheid van deze categorie heeft weinig of geen opleiding genoten, kan niet
lezen of schrijven, ook niet in de eigen taal, en spreekt de Nederlandse taal slecht of
matig. Een reeks van omstandigheden doet veronderstellen dat een categorie ouderen in
een zeer ongunstige financiële positie gaat ontstaan; die omstandigheden zijn betalings-
verplichtingen in het land van herkomst, een korte arbeidscarrière in een laag betaalde
baan, langdurige afhankelijkheid van lage uitkeringen, kortingen op die uitkeringen in
meergeneratiehuishoudens en onvoldoende verblijfsduur om recht te hebben op een
volledige AOW-uitkering.
Verreweg het grootste deel van de latere Turkse en Marokkaanse ouderen zullen niet
hebben kunnen reserveren voor de oude dag; hun onvolledige AOW-uitkering zal vaak
moeten worden aangevuld uit de algemene bijstand.

De situatie van andere minderheidsgroepen is - gemiddeld genomen - aanmerkelijk
gunstiger. De verschillen tussen Surinamers en Antillianen enerzijds en de autochtone
ouderen anderzijds, worden veroorzaakt door een tweetal groepen: alleenstaande ouders
(15% van de totale categorie) en degenen die na hun veertigste naar Nederland zijn
gekomen en mede vanwege hun leeftijd nooit werk hebben kunnen vinden (60% van de
werklozen onder deze bevolkingsgroep). Degenen die tot deze groepen behoren, zijn
aangewezen op uitkeringen op het minimumniveau; van de laatste groep zullen velen na
het vijfenzestigste levensjaar een onvolledige AOW-uitkering ontvangen.

Gezien de verschillen in levensomstandigheden tussen enerzijds Turken en Marokkanen
en anderzijds Surinamers en Antillianen, ligt het voor de hand dat deze categorieën
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afzonderlijke beleidsaandacht krijgen.

Wat de Surinamers en Antillianen betreft is in deze rapportage een categorie toekomstige
ouderen aangewezen die in een ongunstige financiële positie verkeert, omdat ze geen
volledige uitkering zal ontvangen. Het oogt eigenlijk wat vreemd dat jaren die niet in
Nederland maar wel in het koninkrijk zijn doorgebracht geen enkele rol spelen in de
verwerving van AOW-rechten. Men zou kunnen overwegen daarin verandering te
brengen als dat blijkt te kunnen zonder pensioenmigratie op te roepen. Extra uitgaven
zijn er niet aan verbonden, men vervangt de ene minimumuitkering door de andere. Wel
kan zo'n maatregel in de uitvoeringskosten schelen; de AOW is aanmerkelijk
eenvoudiger uit te voeren dan de ABW.

Voor het overige is er in de in deze rapportage gepresenteerde cijfers niet zo veel te
vinden dat aanleiding geeft tot bijzondere beleidsaandacht voor oudere Surinamers en
Antillianen. Het naar verhouding grote aantal alleenstaanden onder deze ouderen hoeft
niet per se tot zulke aandacht te leiden. Zoals elders in dit rapport is betoogd, wordt het
ontbreken van de praktische ondersteuning door een partner bij ouderen vaak gecompen-
seerd door andere personen in het netwerk waarvan ze deel uitmaken.

De ongunstige sociaal-economische positie van de toekomstige Turken en Marokkanen
heeft meer gevolgen. De afhankelijkheid van aanvullende voorzieningen betekent voor
de grotere steden dat men te maken gaat krijgen met een groeiend beslag op de financiële
middelen van een nieuwe categorie bijstandstrekkers.
De meeste (toekomstige) oudere Turken en Marokkanen zijn zo weinig ontwikkeld dat ze
nauwelijks buiten de eigen gemeenschap kunnen functioneren; dat geldt in het bijzonder
voor de vrouwen onder hen. Voor een bezoek aan voorzieningen voor gezondheidszorg is
al de hulp van anderen nodig, voorzieningen op het terrein van zorg en wonen, die veel
meer ingrijpen in het dagelijks (huiselijk) leven, zijn voor hen niet geschikt.
Er wordt wel verondersteld dat Turkse en Marokkaanse ouderen zulke woon- en
zorgvoorzieningen ook niet nodig hebben omdat ze, naar de traditie in hun cultuur, door
hun kinderen zullen worden opgevangen. Veel van de betreffende ouderen rekenen daar
ook zelf op, maar het is de vraag of het ook gaat gebeuren. De traditie dat
(schoon)kinderen zich vrijmaken voor het verzorgen van hun ouders staat bijvoorbeeld
op wat gespannen voet met het streven de arbeidsparticipatie van jongere generaties
allochtonen naar het gemiddelde niveau te tillen. Aan ontwikkelingen die als nadelig
worden gezien voor informele hulp, zoals de geografische mobiliteit van de bevolking of
de arbeidsdeelname van vrouwen, kan ook de allochtone bevolking zich op den duur niet
onttrekken.
Daarnaast is het bijeen wonen van meerdere generaties voor Turken en Marokkanen
voorlopig financieel onaantrekkelijk. Dat samenwonen leidt immers direct tot kortingen
op uitkeringen die in die huishoudens worden ontvangen.
Gezien het voorgaande is het niet uitgesloten dat in de toekomst voor Turkse en
Marokkaanse ouderen categorale woon- en zorgvoorzieningen moeten worden opgezet.

Het vorenstaande betekent niet dat men zich geheel zou moeten neerleggen bij de haast
buitenmaatschappelijke positie van oudere Turken en Marokkanen. Het is om meerdere
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redenen van belang dat geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van basisvaardigheden, in
het bijzonder het spreken van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse
samenleving. Zo'n investering reduceert niet alleen de afhankelijkheid van de betrok-
kenen, maar kan ook een brug slaan naar de betreffende allochtone bevolking als geheel;
ouderen binnen deze groepen zijn immers nog vaak de informele leiders binnen hun
gemeenschap.

Ten behoeve van deze rapportage is gezocht naar gegevens over de gezondheidstoestand
van allochtone ouderen. De schaarse gegevens over dit onderwerp blijken vaak gedateerd
en lijken met elkaar in strijd. Daardoor is volstrekt onduidelijk of de gezondheid van
oudere allochtonen zodanig verschilt van die van autochtone ouderen dat bijzondere
aandacht van voorzieningen, hulpverlening en overheid gewenst is. Daar wordt vermoed
dat zulke verschillen er wel zijn, is gewenst dat hiernaar gericht onderzoek wordt
gedaan. 
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SUMMARY

1 Introduction

At the request of the coordinating minister for social and cultural policy, the
Minister of Health, Welfare and Sport, the Social and Cultural Planning Office
(SCP) compiles a Report on the Elderly every two years; the present report, the
Report on the Elderly 1996, is the third to appear in response to this request. The
general focus of this publication corresponds with that of the previous reports, in
that the living situation and social position of elderly people, and their take-up of
facilities, are described and analyzed as concisely as possible.

These descriptions are arranged in a number of sections. Within each section the
category "the elderly" is described on the basis of standard indicators for the field
concerned. The sections used here are the same as those in the previous reports:
- demography and networks
- education and training
- occupation
- income and capital
- living situation
- health, well-being and medical services
- aids and help agencies
- time use
- crime and safety.

Two further topics are covered in this publication:
- living conditions of non-indigenous elderly people, and
- financial position of the elderly.

The report is arranged as follows. After presentation of a number of demographic
data in Chapter 2, the four following chapters discuss the socio-economic position
of the elderly, dealing in turn with education and training, employment, income
and capital and, finally, financial position (Chapters 3-6). The next three chapters
(7-9) then focus on topics relating to "care and living": living situation, health and
medical services, aids and help agencies. The final three descriptive chapters (10-
13) focus in turn on time use, crime and safety, non-indigenous elderly people and
residents of homes. The report concludes in Chapter 14 with a summary. A few key
elements in the report are summarized below.

2 The elderly and employment

One phenomenon which has been a cause of some concern in recent years is the
large number of employees who stop work long before reaching the age of 65. The
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main reason for the concern is the sharp rise in the costs of benefits to replace lost
wages.

There are signs that the trend in labour participation by older employees has
bottomed out: although the participation rate of older men is still falling, this is
now being offset by an increase in the participation of women. Moreover, figures
presented in Chapter 10 show that the average amount of time spent in employment
by men aged between 55 and 65 has begun increasing again in recent years.

If this stabilization in the labour participation of older employees proves to be a
fact, it does not remove the concerns regarding the costs of benefits. On the
contrary, from the year 2000, when the first members of the post-war baby boom
reach the age of 55, the older labour force will increase rapidly in size (see Chapter
2). Maintaining the present ratio between those in work and those drawing benefit
would mean that in the year 2010 half a million more 50-64 year-olds than today
would be receiving benefit or early retirement pension (an increase of 50%). The
options for resolving this problem, as discussed in Chapter 4, give no grounds for
optimism. Negative stimuli such as lowering benefits or the wages of older
employees ("demotion") either prove inadequate or have the opposite effect to that
desired. Positive options such as raising productivity through training are not
utilized: as Chapter 3 makes clear, the education participation of older employees is
very low. Neither employers nor employees expect that participation in education
and training will delay the moment at which workers stop work; they therefore do
not expect this investment to produce a return and consequently do not embark on
it.

A further consideration is that any measure which results in an actual increase in
the labour participation of older employees has a negative impact on the
employment opportunities of other categories.

Given these problems, Chapter 4 concludes that little has changed in this area over
the last five years. Both employers (including the government itself) and employees
are still caught up in a mechanism which means that healthy people aged 55 and
above begin to withdraw from the labour process and disappear from it altogether
before the age of 65.

3 Financial position

The figures in Chapter 5 show clearly that elderly people with financial reserves in
the form of a supplementary pension have remained at the same level of around
80% in recent years. Around 90% of elderly people have reserves in the form of
capital, which for the lower-income groups often takes the form of modest savings.
While the income of elderly people grew in the first half of the nineties, it lagged
behind the increases in pay.

There are major differences within the group of elderly people in the degree to
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which they possess these reserves. Around a third of the present over-65s have a
very good income. These people often also have very substantial capital, often
consisting of a mortgage-free home. Half the elderly have an income between the
social minimum and modal income, while 15-20% have to live from a minimum
income. Women living alone are strongly overrepresented in the latter group,
accounting for two-thirds of the category.

More important than the level of income is whether that income is sufficient to
cover what are regarded as necessary and normal expenses. For those aged 65 and
over in the population, the ratio income/expenditure has remained roughly stable
over the last 15 years. Two categories have however fallen behind considerably in
this period: those on a low income and those with moderate or severe handicaps.
Elderly people with an income of less than 115% of the social minimum have lost
10% of their purchasing power in 15 years; handicapped elderly people, for their
part, have more and more frequently had to pay relatively high own contributions
for the facilities on which they depend. As a result, unavoidable expenses such as
housing costs and costs of care have come to form an ever bigger item in the budget
of these elderly people. The percentage having to spend more than half their
income on these costs accordingly rose from 3% in 1980 to 31% in 1993. As their
reserves are insufficient, this group of elderly people have to economize.

Successive governments have formulated policy to compensate for this. Examples
include special national assistance, exemption from municipal levies and the
municipal policy of avoiding an undesirable accumulation of own contributions.
Elderly people make insufficient use of these opportunities; the reach of these
compensatory measures needs to be improved. This improvement is necessary
because the financial position of several hundred thousand elderly people has
deteriorated so badly in the last 15 years that their economic independence is under
threat. Put differently, several hundred thousand elderly people in the Netherlands
are in danger of falling into poverty; a number of them have already done so.

4 Independence in the personal setting

For the majority of elderly people, the question of independence in the personal
setting is not relevant. They are happy living in a normal dwelling, have often lived
there for a long time, function well there and have no plans to look for another
home - and certainly not to relocate in a different neighbourhood or municipality.
Older people are only inclined to move house if health problems force this upon
them. A minority, however, have such health problems that their home is no longer
suitable for them. The analyses in Chapter 7 reveal a shortage of suitable homes for
handicapped elderly people; moreover, the growing number of elderly people
means that the shortage is in danger of increasing rapidly.

A threatened shortage of homes suitable for elderly people can be resolved to only a
very small extent by new development. New homes, whether retirement homes or
otherwise, are financially unattainable for the large group of elderly people with a
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relatively low income, in spite of the existing subsidy schemes. If in addition
substantial service fees have to be paid, as is the case in some complexes of homes
for the elderly, then such new-build homes are financially unattractive for a
majority of elderly people.

A solution will therefore have to be sought in adaptation of the existing housing
stock. There are two ways of achieving this. The first is to adapt housing complexes
covered by urban renewal or renovation programmes, or complexes in which the
homes are in themselves suitable but can be made more accessible, for example by
installing a lift or other facilities. The second method is to adapt of individual
homes to the physical limitations of the occupants; this is possible under the
Facilities for the Handicapped Act (WVG).

Adaptation of existing homes is in line with the wishes of most elderly people to
remain in their familiar surroundings for as long as possible. The importance of
these modifications goes much further than simply satisfying the wishes of elderly
people, however. Chapter 9 demonstrates than elderly people living in an adapted
home are much less likely to make use of help services, including the subsidized
help provided by home care institutions. Like transport facilities and other aids,
home adaptations and other facilities for the handicapped promote the
independence of elderly people in their personal setting.

5 Time use and participation

In the Report on the Elderly 1993 the following comments were made on the way
elderly people spend their leisure time: "People aged 55 and over are simply more
"saturated" in their use of leisure time: compared with young people, they devote
relatively more time to relatively few activities. These are relatively more frequently
activities which demand more time and attention, and the setting for their
relaxation or exertion is much more frequently the living room than the dynamic
world of cultural, recreational or sporting life". The same report also notes that the
differences between the older and younger population in this area had shrunk
considerably since the 1970s.

The way in which older people spend their leisure time passed a turning point in
the first half of the 1990s. This group seek their diversion much more frequently
outside the home than in the past, and younger older people have actually become
the group which spends most time outside the home in the population aged 35 and
older. The diversity of leisure activities pursued by older people has also increased
strongly; the age differences between age groups have shrunk, particularly among
men. These changes in time spent outside the home and diversity have gone hand
in hand with shifts between types of activity. Elderly people now spend more time
on going out and participation in sport, at the expense of time which in the past
was spent on domestic contacts (particularly among women) and, among men, also
at the expense of television viewing. The description "saturated" no longer applies
to the leisure time activities of the elderly, particularly those at the younger end of
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the scale. The most striking sign of this may be the fact that elderly people spend
less and less time sleeping and, in particular, in catnapping during the day.

There are of course still differences in use of leisure time between the old and the
young. One important difference is that older people much less frequently follow
training programmes or courses than the younger population; if they do so they
generally devote much less time than average to these courses and generally show
little interest in the courses on offer. The potential education demand among
elderly people is low.

There has also been a strong increase in the participation of elderly people in
society, made up of a combination of church activity, voluntary work and political
participation. Elderly people actually participate rather more frequently than other
age groups, and devote more time than average to these activities. And yet this
participation is relatively low if we consider that no more than 5% of their leisure
time is spent on these activities. The small differences between the older and
younger population, but above all the spectacular increase in participation by the
former, make it unlikely that older people with ambitions in this area encounter
serious social obstacles.

6 Residents of homes

Residential homes exist for elderly people with very severe health problems. Rest
homes and somatic departments of nursing homes cater for elderly people with
mainly physical limitations. Nursing home wards deal mainly with psychogeriatrics
and the limited number of psychiatric hospitals which accommodate older people
contain mainly people who have begun an irreversible process of mental
deterioration.

The figures in this report confirm that the residents of these homes almost all have
severe physical or mental limitations. And yet the approximately 100,000 older
residents of these homes form only a part - albeit a large part - of the older
population with severe limitations. There are thus many other circumstances which
determine the choice for admission to a residential home. To some extent these can
be derived from the differences found between residents of homes and those living
independently. This is discussed below.

80% of residents of homes are single; 70% are single women. On average, elderly
people in residential homes are very poorly educated; a large minority of 40% have
not even completed an elementary education. A majority have an income which is
not much more than the social minimum. In short, the socio-economic position of
residents of homes is much less favourable than that of elderly people living
independently.

The figures presented in the various chapters of this report provide a picture of the
daily life of residents of homes. The chapter on their living situation confirms yet
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again that their life takes place within a modest number of square metres. Residents
of rest homes still have their own room of modest size, but residents of other homes
share the living space with others for most of the day and night.

After deduction of own contributions and other unavoidable expenses from their
income, only a modest amount is generally left for spending on hobbies, small
luxuries, gifts for relatives and friends, transport, etc. A quarter of residents of rest
homes even lack this modest amount. The largest proportion of residents of homes
cannot afford the luxury of a hobby, an interest in cultural events or literature, and
this proportion will only increase in the near future.

Residential homes compensate for this by offering a wide range of recreational
activities, cultural events and supervised activities within their walls. Thanks to
these facilities, the participation in activities by residents of homes is no lower than
that of elderly people living independently; the smaller diversity of the activities of
residents of homes does, however, indicate that their options are limited.

The statistics on the lives of elderly people in residential homes present a picture of
a fairly meagre and unvaried existence. For some residents this is an unavoidable
consequence of serious health problems; for a large proportion of them, however,
satisfying their interests is an unattainable luxury: more than a sober existence is
beyond their reach.

7 Older men, older women

The socio-economic position of older men is much better on average than that of
older women. Part of this difference is due to a distortion in the averages because
many more older women live alone (and thus have a lower income than couples
living together), and many more of the very elderly are women (a generation which
enjoyed less education and has had less opportunity to build up supplementary
pension). Even if men and women within the same age categories and household
types are compared, however, older women prove to be in a less favourable position
than their male counterparts. As noted in the Report on the Elderly 1993, this
phenomenon reflects the man-woman relationships of the past, whereby women
enjoyed less education, and were able to perform paid employment for only a short
time, making them largely financially dependent on their husband. All these factors
mean that women are strongly overrepresented among the elderly with a low socio-
economic status.

Older women also have health complaints more often than average compared with
men, and the chronic and other illnesses from which they suffer lead to physical
limitations more frequently than among men. These differences remain if
allowance is made for the fact that women attain a higher age on average than men
and thus run more risk of having to live with illness and limitations.

The fact that women experience more limitations in everyday life does not mean
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that they are less able to look after themselves, however. Independent living skills
are not determined by physical or psychological capacity alone, but also by
ignorance; as a result of such ignorance, men in particular often prove incapable of
performing domestic tasks such as cooking, washing and changing beds. Older
women, for their part, relatively frequently have difficulty if certain repairs have to
be carried out in the home; they also often have difficulty with administrative
matters.

A combination of a low socio-economic position and severe physical or mental
limitations quickly places people in a position of dependence. In view of the
foregoing, it is no surprise that older women more often end up in such a position,
and it is partly for this reason that they are so strongly overrepresented among the
residents of homes.

8 Non-indigenous elderly people

The proportion of the Dutch population originating from Surinam, the Netherlands
Antilles, Turkey or Morocco currently numbers around 15,000 persons aged over
65. Without carrying out specific research, it is virtually impossible to say anything
about the living circumstances of such a small population group; to date, no such
research has been carried out. Partly for this reason, attention in this report is
focused on the non-indigenous elderly of the future, i.e. those currently aged
between 50 and 65.

It was noted earlier in this chapter that elderly people who are in a less favourable
socio-economic position are among the most vulnerable groups. If an attempt is
made to assess the living circumstances of the elderly Turks and Moroccans of the
future against this background, the picture produced is not very rosy. A majority of
this category have had little or no education, cannot read or write even in their own
language, and speak the Dutch language poorly or moderately. A series of
circumstances leads to the supposition that a category of elderly people in a very
unfavourable financial position is set to arise, due for example to payment
commitments in the country of origin, a short employment career in a low-paid job,
long-term dependence on low benefits, deductions from those benefits in multi-
generation households and insufficient periods of residence for an entitlement to a
full state retirement pension. By far the majority of the future Turkish and
Moroccan elderly people will not have been able to set anything aside for their
retirement; their inadequate state retirement benefit will often have to be
supplemented by national assistance.

The situation among other ethnic minority groups is considerably more favourable
on average. The differences between Surinamese and Antilleans on the one hand
and indigenous elderly people on the other are caused by two groups: single elderly
people (15% of the total category) and those who came to the Netherlands after the
age of 40 and who, because of their age, never succeeded in finding work (60% of
the unemployed in this population group). These people have no option but to live



246

from benefits at minimum level; many of those in the latter group will receive an
inadequate state retirement pension after the age of 65.

The unfavourable socio-economic position of elderly Turks and Moroccans of the
future has a number of consequences. Their dependence on supplementary facilities
means that the larger cities will face increasing demands on their financial
resources from a new category of benefit claimants.

The majority of elderly Turks and Moroccans (of the future) have such a low level
of development that they are virtually unable to function outside their own
community; this applies in particular to the women. They require the help of others
for a visit to health care facilities; home and care facilities, which have a much
more radical impact on everyday (domestic) life, are not suitable for them. On the
other hand, it is assumed that this group do not need these home and care facilities
because, following the tradition of their culture, they will be looked after by their
children. Many of the elderly people themselves assume this, but it is arguable
whether this will actually turn out to be the case. The tradition whereby children
and children-in-law offer up their time to look after parents fits badly, for example,
with the drive to bring the labour participation of younger generations of
immigrants up to the average level. In the longer run, therefore, the non-indigenous
population can also not escape developments which are seen as disadvantageous for
the informal help network, such as the physical mobility of the population or the
labour participation of women. In addition, it is currently financially unattractive
for several generations of Turks and Moroccans to live together, since this
immediately leads to cuts in the benefits received by these households. In view of
the foregoing, it is not impossible that in the future specific home and care facilities
will have to be set up for elderly Turkish and Moroccan people.
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BIJLAGE A  HET ONDERZOEK NAAR OUDEREN IN INSTELLINGEN (OII’96)

Inleiding

In het kader van het Aanvullend voorzieningen gebruik onderzoek (AVO), een enquête
die het SCP elke vier jaar laat uitvoeren, is in 1991 voor het eerst een aangepaste vragen-
lijst voorgelegd aan bewoners van bejaardenoorden.
Bij de voorbereiding van het AVO’95 is de behoefte aan gegevens over oudere tehuis-
bewoners opnieuw gepeild. Daaruit bleek dat er minder behoefte is aan gegevens over
een breed scala van algemene voorzieningen zoals het AVO die kent (tehuisbewoners
consumeren de meeste van die voorzieningen niet) maar juist meer behoefte aan cijfers
over het dagelijks leven van die bewoners. Daarnaast bleek behoefte aan gegevens over
bewoners van andere tehuizen dan de bejaardenoorden zoals de verpleeghuizen en
psychiatrische ziekenhuizen.

Aan het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen is gevraagd
de bedoelde onderzoeksgegevens over personen van 65 jaar en ouder die permanent
wonen in een bejaardenoord, verpleeghuis of een psychiatrisch ziekenhuis, te
verzamelen. In het volgende wordt een en ander over dit onderzoek gezegd.

Respondenten

Na een gefaseerde steekproeftrekking (eerst een steekproef onder de instellingen,
vervolgens een steekproef onder de bewoners van de getrokken instellingen) zijn van
totaal 1.108 personen gegevens verzameld. In tabel A1 staat de verdeling van de
respondenten over de verschillende tehuizen (de eerste twee rijen van tabel A1).

Tabel A1
verzorgingstehuizen verpleeghuizen psychiatrische totaal

ziekenhuizen
aantal tehuizen 95 84 23 202
aantal respondenten 611 367 130 1.108
aantal zelf geantwoord 518 153 0 671

Bron: SCP (OII’96)   

De vragenlijsten zijn mondeling afgenomen bij de mensen die daartoe in staat waren.
Wanneer dat niet het geval bleek, werd een schriftelijke vragenlijst achtergelaten bij de
eerstverzorgende en bij degene die bij het tehuis bekend stond als de contactpersoon van
de respondent, meestal een de familielid. In principe bevatten de vragenlijst voor de
eerstverzorgende (EVV) en de zogenoemde familievragenlijst samen dezelfde vragen als
de vragenlijsten die gebruikt zijn bij de ondervraging van de zelfantwoordende
respondenten. 
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In de bejaardenoorden hebben 518 respondenten de vragenlijst zelf beantwoord, in de
verpleeghuizen is dit aantal 153. Bij de bewoners van de psychiatrische ziekenhuizen
zijn alleen de EVV-lijst en de familielijst afgenomen omdat (achteraf wellicht ten
onrechte) werd gevreesd dat een meerderheid van de betreffende ouderen niet zelf tot
antwoorden in staat zou zijn.

De vragenlijsten voor de bewoners van bejaardenoorden bevatten meer onderwerpen dan
die voor de bewoners van andere tehuizen, vooral omdat de gemiddeld hogere
zelfredzaamheid van de bejaardenoordbewoners een ruimer en meer veelzijdig
activiteitenpatroon toestaat.

Ten slotte is ook nog een aantal gegevens over de instellingen zelf verzameld. Deze
gegevens hebben vooral betrekking op de faciliteiten die de bewoners ter beschikking
staan en op de activiteiten die voor de bewoners worden georganiseerd.

Onderwerpen

In tabel A2 zijn de onderwerpen die in de verschillende vragenlijsten voorkomen
opgesomd. De getallen in de cellen stellen het aantal vragen in de betreffende vragenlijst
voor. De onderwerpen staan gerangschikt naar hun volgorde in de vragenlijst.
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Tabel A2 Onderwerpen in de vragenlijsten van het OII’96

onderwerp verzorging (zelf) verpleging EVV-lijst familielijst
(zelf)

instelling/problematiek - - 8 -
achtergrond 8 7 - 17
faciliteiten (eigen) woning/kamer 12 4 1 -
abonnement 7 2 - -
gezondheid 31 31 28 -
hulpbehoefte (adl/hdl) 88 44 44 -
hulpmiddelen 11 11 11 -
beweging/activiteiten 10 6 10 -
culturele voorzieningen 8 8 3 -
recreatieve activiteiten in tehuis 11 11 4 -
vakantie 4 4 - -
media 6 3 - -
televisie, radio, audio 26 26 1 -
hulp geven aan anderen 2 - - -
kinderen 7 7 - 7
vervoer 10 10 - 7
vervoersvoorzieningen 39 - - -
welbevinden/beleving tehuis 13 13 9 5
medische dienstverlening/ziekenhuis 23 17 11 -
sociaal netwerk - - 3 -
ziektekostenverzekering 4 4 - 6
opleiding 3 4 - 6
verblijf/bezoek - 1 - 2
kerkelijke gezindte 3 3 - 3
lidmaatschap vereniging/organisatie 10 10 - -
inkomen 28 25 - 6
financiële hulp 5 5 - 5
verzekeringen 6 4 - 4
andere uitgaven 12 8 - 10
verhuisredenen 25 - - -
woon-zorgvoorzieningen 8 - - -
gewend in het tehuis, cijfer - 2 - 1

De verzamelde data worden bij diverse onderzoeksprojecten van het SCP gebruikt, deze
rapportage is de eerste daarvan. Na afronding van de bedoelde projecten zal het data-
bestand worden gedeponeerd bij het Steinmetz-archief.
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BIJLAGE B  TOELICHTINGEN BIJ ONDERDELEN VAN AFZONDERLIJKE
HOOFDSTUKKEN

B1 Toelichting bij hoofdstuk 3 Onderwijs en opleiding

B1.1 Prognose van het opleidingsniveau van de bevolking van 55 jaar en ouder,
1995-2015
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Tabel B1.1 Bevolking van 55 jaar en ouder, naar leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, 1995 -2015 (in procenten)a

1995 2000 2005 2010 2015
mannen
55-64 jaar

bo 20 17 14 13 11
lbo/mavo 21 22 22 22 22
havo/vwo/mbo 40 39 39 40 41
hbo/wo 19 22 24 26 27

100 100 100 100 100
65-74 jaar

bo 25 23 20 17 14
lbo/mavo 21 21 21 22 22
havo/vwo/mbo 37 39 40 39 39
hbo/wo 16 17 19 22 24

100 100 100 100 100
75-84 jaar

bo 33 27 25 23 20
lbo/mavo 20 22 21 21 21
havo/vwo/mbo 31 34 37 39 40
hbo/wo 16 17 16 17 19

100 100 100 100 100
� 85 jaar 

bo 42 40 29 27 24
lbo/mavo 19 19 21 23 20
havo/vwo/mbo 19 25 34 34 39
hbo/wo 19 16 17 17 16

100 100 100 100 100
vrouwen
55-64 jaar

bo 31 23 19 16 12
lbo/mavo 36 36 33 30 26
havo/vwo/mbo 24 28 31 33 38
hbo/wo 10 13 17 20 24

100 100 100 100 100
65-74 jaar

bo 43 38 30 23 19
lbo/mavo 30 33 36 36 33
havo/vwo/mbo 20 21 24 28 31
hbo/wo 7 8 10 13 17

100 100 100 100 100
75-84 jaar

bo 57 48 43 38 30
lbo/mavo 23 28 30 33 36
havo/vwo/mbo 13 18 20 21 25
hbo/wo 7 7 7 8 10

100 100 100 100 100
� 85 jaar

bo 66 61 54 44 42
lbo/mavo 16 21 24 30 31
havo/vwo/mbo 10 10 15 19 20
hbo/wo 8 7 6 7 7

100 100 100 100 100

Exclusief bevolking in tehuizen.a
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B1.2 Resultaten multivariate analyse determinanten van onderwijsdeelname
(logit-model)

Tabel B1.2 bevat de schattingsresultaten van de logistische regressie waarmee de
samenhang tussen een aantal kenmerken van ouderen en de deelname aan onderwijs is
geschat. De afhankelijke variabele is de kans op deelname gedeeld door de kans op
niet-deelname (de zogenoemde odds). In de meest rechtse kolom zijn de coëfficiënten b
omgerekend tot odds ratios. De odds ratio van de constante is te interpreteren als een
soort algemeen gemiddelde (een verhouding tussen deelnemers en niet-deelnemers van
1 : 5). De odds ratios van de overige categorieën geven aan in welke zin de deelname
van de verschillende categorieën hiervan afwijken. Een odds ratio groter dan 1 betekent
dat de desbetreffende categorie meer dan gemiddeld aan onderwijs deelneemt, voor een
odds ratio kleiner dan 1 geldt het omgekeerde. De verhouding tussen deelnemers en
niet-deelnemers in een bepaalde categorie wordt verkregen door de odds ratio van die
categorie te vermenigvuldigen met de odds ratio van de constante. Voor ouderen met een
hbo- of wo-opleiding bedraagt die verhouding dus 0,20 x 2,17 = 0,43, terwijl zij voor
laag opgeleide ouderen slechts 0,20 x 0,46 = 0,09 bedraagt. Indien laag opgeleide
ouderen een leeftijd van 55-64 jaar hebben, neemt de verhouding deelnemers
niet-deelnemers iets toe tot 0,20 x 0,46 x 1,57 = 0,14. 

Tabel B1.2 Resultaten van multivariate analyse van de kans op onderwijsdeelname, bevolking van 55 jaar en
ouder, 1995

b Wald significantie odds ratio (exp. )(b)

constante -1,6095 473,7 0,00 0,20
geslacht

man -0,3284 39,9 0,00 0,72
vrouw 0,3284 39,9 0,00 1,39

leeftijd
55-64 jaar 0,4529 35,8 0,00 1,57
65-74 jaar 0,0062 0,0 0,93 1,01
� 75 jaar -0,4591 17,7 0,00 0,63

opleidingsniveau
bo -0,7792 77,5 0,00 0,46
lbo/mavo -0,2842 12,6 0,00 0,75
havo/vwo/mbo 0,2898 9,9 0,00 1,34
hbo/wo 0,7735 50,7 0,00 2,17

inkomen
eerste kwartiel (laagste) -0,0714 0,5 0,46 0,93
tweede kwartiel -0,0388 0,2 0,67 0,96
derde kwartiel 0,0332 0,2 0,69 1,03
vierde kwartiel (hoogste) 0,0770 0,8 0,37 1,08

lichamelijke beperkingen
geen of licht 0,1317 3,8 0,05 1,14
matig of ernstig -0,1317 3,8 0,05 0,88

Bron: SCP (AVO ‘95)
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Bijlage B2 Toelichting bij hoofdstuk 4 Arbeid

Deze bijlage bevat een aantal tabellen met de resultaten van analyses waarvan in
hoofdstuk 4 de belangrijkste uitkomsten zijn vermeld.

Tabel B2.1 geeft de uitkomsten van de logistische regressie van de kans op werk van
ouderen van 55-64 jaar. De geschatte parameters, exp(B), zijn gelijk aan de odds ratio
van de kans op betaald werk van een bepaalde categorie ten opzichte van de referentie-
categorie (middelbaar opgeleide autochtone mannen zonder fysieke beperkingen). De
odds ratio is gelijk aan de relatieve kansverhouding voor beide categorieën, dat wil
zeggen [p /(1-p )]/[p /(1-p )], waarin p  de kans op werk voor categorie A is en p  deA A R R A R

kans op werk voor de referentiecategorie.

Tabel B2.1 Logistische regressie van de kans op werk van personen van 55-64 jaar, 1995
exp. Wald-toetsgrootheid(b)

constante term 3,38x10 122,0**8

leeftijd (jaar) 0,717 122,4**

geslacht
man (ref.cat.) 1
vrouw 0,170 108,8**

opleidingsniveau
bo 0,370 20,6**
mavo/lbo 0,444 16,0**
havo/vwo/mbo (ref.cat.) 1
hbo/wo 0,885 0,2

etniciteit
autochtoon (ref.cat.) 1
Turks/Marokkaans 0,368 0,7
Surinaams/Antilliaans 1,120 0,03
Indisch/Moluks 0,829 0,2
overig allochtoon 1,489 0,7

fysieke beperkingen
geen (ref.cat.) 1
licht 0,932 0,1
matig 0,327 11,8**
ernstig 0,207 5,0*

-2 log likelihood 1.124,1
model X 358,02

(n) (1.433)

Significantieniveaus: * p < 0,05; ** p < 0,01.

Bron: SCP (AVO’95)   
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Wanneer de indicator voor fysieke beperkingen niet als categorale maar als continue
(interval)variabele wordt opgenomen, veranderen de parameterschattingen niet noemens-
waardig. Worden in plaats van de algemene indicator afzonderlijke indicatoren
opgenomen voor beperkingen in de dagelijkse handelingen (lopen, gebruik van armen en
handen, zitten en staan, dagelijkse verzorging, horen en zien), dan blijkt geen van deze
een significante invloed op de kans op werk te hebben. Alleen beperkingen in het lopen
en in de dagelijkse handelingen hebben bij benadering een significant effect (p = 0,17
resp. p = 0,13).

Tabel B2.2 geeft de uitkomst van de factoranalyse van de 23 aspecten van de kwaliteit
van de arbeid die in tabel 4.4 zijn opgesomd.

Tabel B2.2 Geroteerde factormatrix  (varimaxrotatie) van de verschillende aspecten van de kwaliteit van arbeid,a

1994
arbeidsom- arbeids- autonomie onregelmatige regelmoge-

standigheden inhoud werktijden lijkheden
ploegendienst 0,441
wel eens ’s avonds of ’s nachts werken 0,842
wel eens in het weekeinde werken 0,796
lawaaierige omgeving 0,635
vuil werk 0,796
stank in werkomgeving 0,733
gevaarlijk werk 0,616
lichamelijk zwaar werk 0,681
in hoog tempo werken
zelf bepalen wanneer men verlof opneemt 0,549
zelf beslissen hoe men het werk uitvoert 0,670
ieder moment het werk kunnen 
  onderbreken (b.v. voor een pauze) 0,725
temperatuur op werkplek zelf kunnen
  regelen 0,671
ventilatie op werkplek zelf kunnen regelen 0,681
onderlinge sfeer op het werk is goed 0,486
eentonig werk -0,510
ontplooiingsmogelijkheden in het werk 0,749
werk sluit aan bij opleiding of ervaring 0,629
de promotiekansen zijn goed 0,558
de beloning is goed -0,430
plezier in het werk 0,636
zelfstandig werken 0,414
overleg voeren over het werk

Alleen factorscores hoger dan 0,4 zijn vermeld.a

Bron: CBS (DLO’94) SCP-bewerking
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Tabel B2.3 geeft de gemiddelde score van ouderen en jongeren op deze vijf factoren van
de kwaliteit van de arbeid. Daarbij duidt een hogere score op een gunstiger resultaat
(d.w.z. betere arbeidsomstandigheden, een aantrekkelijker arbeidsinhoud, meer
autonomie, regelmatige werktijden en meer regelmogelijkheden). De gemiddelde score
bedraagt voor elke factor 0, de standaardafwijking 1.

Tabel B2.3 Gemiddelde score op vijf factoren van de kwaliteit van arbeid, 1994
55-64 jaar 35-54 jaar totaal

15-64 jaar
arbeidsomstandigheden 0,186 0,040 0
arbeidsinhoud 0,026 0,032 0
autonomie 0,249 0,031 0
onregelmatige werktijden 0,246 -0,009 0
regelmogelijkheden 0,010 0,126 0

Bron: CBS (DLO’94) SCP-bewerking   

Dat ouderen op de regelmogelijkheden slechter scoren dan de 25-54-jarigen hoewel dit
niet geldt voor elk van beide samenstellende variabelen afzonderlijk (regeling van ven-
tilatie resp. temperatuur), wordt veroorzaakt door het feit dat ouderen minder vaak op
beide aspecten tegelijk gunstig scoren.

Tabel B2.4 geeft de resultaten van een F-toets op het effect van enkele achtergrondken-
merken op de kwaliteit van de arbeidsplaats van ouderen.

Tabel B2.4 F-toets op het effect van verschillende achtergrondkenmerken op de kwaliteit van de arbeidsplaats voor
personen van 35-64 jaar, 1994

arbeidsom- arbeids- autonomie werktijden regelmoge-
standigheden inhoud lijkheden

mannen en vrouwen
leeftijd 1,5 0,0 3,5* 7,3** 0,4
geslacht 0,0 1,0 9,3** 19,3** 0,0
opleidingsniveau 4,5** 3,7* 6,8** 2,5* 6,2**
beroepsgroep 41,4** 4,7** 12,7** 6,7** 0,5

mannen
leeftijd 0,8 0,0 1,6 8,7** 0,6
opleidingsniveau 4,3** 2,7* 4,3** 2,1* 4,0**
beroepsgroep 36,0** 4,4** 8,6** 5,6** 1,0

Significantieniveaus: * p < 0,1; ** p < 0,01

Bron: CBS (DLO’94) SCP-bewerking   
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Bijlage B3 Toelichting bij hoofdstuk 8 Gezondheid en medische dienstverlening

Tabel B3.1 Gebruik van medische dienstverlening door zelfstandig wonende personen, naar leeftijdsklasse en geslacht, 1981-1995 (in %)
1981 1985 1990 1994 1995

laatste 2 mnd. huisarts geraadpleegd
allen

35-54 jaar - 31 33 33 34
55-64 jaar - 35 40 40 41
65-74 jaar - 44 48 48 51
� 75 jaar - 47 53 51 59

vrouwen
35-54 jaar - 35 38 40 41
55-64 jaar - 38 42 42 44
65-74 jaar - 46 50 50 56
� 75 jaar - 50 56 56 60

laatste 2 mnd. medisch specialist geraadpleegd
allen

35-54 jaar - 14 16 15 16
55-64 jaar - 20 21 20 20
65-74 jaar - 23 28 30 29
� 75 jaar - 28 27 29 26

vrouwen
35-54 jaar - 15 18 18 20
55-64 jaar - 23 20 21 20
65-74 jaar - 20 30 28 28
� 75 jaar - 24 23 27 22

laatste 12 mnd. in ziekenhuis opgenomen
allen

35-54 jaar 8 7 6 7 6
55-64 jaar 9 9 10 9 8
65-74 jaar 11 11 14 13 14
� 75 jaar 11 17 14 15 18

vrouwen
35-54 jaar 10 8 7 7 7
55-64 jaar 9 8 10 9 7
65-74 jaar 12 8 12 14 12
� 75 jaar 7 16 12 14 15

gebruik medicijnen op recept, afgelopen 14 dagen
allen

35-54 jaar 18 12 13 12 13
55-64 jaar 23 18 17 16 16
65-74 jaar 27 21 20 23 21
� 75 jaar 33 26 21 21 26

vrouwen
35-54 jaar 21 15 15 14 14
55-64 jaar 25 19 18 17 17
65-74 jaar 29 23 21 25 23
� 75 jaar 35 28 23 22 26

fysiotherapie gehad laatste 12 mnd.
allen

35-54 jaar 10 13 19 18 18
55-64 jaar 10 14 19 20 20
65-74 jaar 9 16 19 21 17
� 75 jaar 9 11 17 14 19

vrouwen
35-54 jaar 10 13 20 21 20
55-64 jaar 11 18 20 23 23
65-74 jaar 9 18 23 25 20
�75 jaar 13 12 22 17 20

Bron: CBS (GEZ’81-’95) 
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Bijlage B4 Volledige uitkomsten van multivariate analyses gepresenteerd in
hoofdstuk 9 Hulpmiddelen en hulpverlening

B4.1 Woningaanpassingen, woon- en vervoersvoorzieningen

Grote woningaanpassingen (= grote bouwtechnische aanpassingen)
- vaste patiëntenlift
- handi-move (onderdeel patiëntenlift)
- traplift (vast)
- lift in flatgebouw aangebracht
- toegankelijk maken van de woning (verbreden van deuren)
- toegankelijk maken van het gebouw en gemeenschappelijke ruimten

Kleine woningaanpassingen (= kleine bouwtechnische aanpassingen)
- lig- of zitbad
- aanpassing aan douche/ badkamer
- aanpassing van het toilet (verhoogde toiletpot)
- verstelbare/ aangepaste keuken
- drempels verwijderd

Woonvoorzieningen (= woontechnische aanpassingen)
- aangepast meubilair
- aangepast bed
- anti-decubitis matras
- toiletverhoger, toiletstoel of po-stoel
- badzitje of douchestoel
- draaischijf om van het bed op de stoel te komen
- serveerwagen
- rolstoelvaste vloerbedekking
- losse patiëntenlift
- andere woonvoorzieningen

Vervoermiddelen voor gehandicapten
- aangepaste auto in eigendom
- auto in bruikleen
- speciale autostoel of autozitje
- open buitenwagen
- gesloten buitenwagen (Arola)
- drie- of vierwielfiets
- speciaal fietszitje
- kruiphulpmiddelen of wagen
- looprek of loopwagen
- rollator
- spartamet
- tandem(et)
- trippelstoel
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- plateaurolstoel
- scootermobiel
- ander vervoermiddel voor gehandicapten

Vervoerskostenvergoeding
- gebruikskosten eigen of bruikleenauto
- parkeervoorziening
- taxikostenvergoeding
- vergoeding autokeuring, rijlessen, verzekering
- kosten collectief vervoerssysteem
- begeleidingskosten openbaar vervoer
- speciaal vervoer naar school, ziekenhuis
- andere vergoeding voor vervoer van gehandicapten.

Tabel B4.1 Gebruik van hulp bij de persoonlijke of de huishoudelijke verzorging, huishoudens met een hoofd van
55 jaar of ouder, naar typen lichamelijke beperkingen, in een variantieanalyse (Renova), werkelijke en
gecorrigeerde cijfers, 1995 (in procenten)

persoonlijke verzorging huishoudelijke verzorging (n)
werkelijk gecorrigeerd werkelijk gecorrigeerd

beperkingen in:a

persoonlijke verzorging sign. sign.
matig 24 12 56 27 (212)
ernstig 59 38 71 28 (68)

uitvoeren huishoudelijke taken (hdl) sign. sign.
matig 12 12 44 37 (466)
ernstig 42 32 80 65 (219)

lopen
matig 14 10 46 32 (419)
ernstig 41 15 83 36 (165)

zien
matig 17 11 46 30 (155)
ernstig 22 9 53 30 (86)

horen
matig 13 12 35 27 (215)
ernstig 19 11 48 31 (98)

zitten en staan sign.
matig 16 8 45 29 (483)
ernstig 23 7 53 31 (142)

arm en hand
matig 24 13 54 33 (292)
ernstig 26 12 44 26 (78)

leeftijdsklasse sign.
55-64 jaar 5 8 13 18 (847)
65-74 jaar 10 11 26 28 (785)
� 75 jaar 18 11 59 48 (536)

gemiddelde 10 10 29 29 (2.167)
R 17 262

De categorieën zonder beperking zijn uit het overzicht weggelaten.a

Bron: SCP (AVO'95)
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Tabel B4.2 Gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging, huishoudens met een hoofd van 55 jaar of ouder, naar een
aantal achtergrondkenmerken, in een variantieanalyse (Renova), werkelijke en gecorrigeerde cijfers, 1995 (in procenten)

lichte matige ernstige (n)
beperkingen beperkingen beperkingen

werke- gecorri- werke- gecorri- werke- gecorri- licht matig ern-
lijk geerd lijk geerd lijk geerd stig

algemeen gemiddelde 29 29 26 26 57 57 164 163 142
samenstelling
huishouden sign.

alleenstaand 35 35 28 28 59 57 84 100 93
samenwonend 24 22 22 22 53 56 80 63 49

opleidingsniveau
lager 33 32 28 28 56 55 82 94 93
hoger 25 26 24 24 57 60 81 69 49

leeftijdsklasse
55-74 jaar 31 31 21 22 59 57 95 90 63
� 75 jaar 26 26 33 31 56 57 69 73 79

aanpassingen woning sign. sign. sign.
niet aanwezig 57 65 41 45 72 67 68 75 53
wel aanwezig 3 3 14 10 48 50 96 88 89

vervoersvoorzieningen sign. sign. sign.
niet beschikbaar 30 31 31 34 69 67 147 100 75
wel beschikbaar 24 11 19 13 43 45 17 63 67

hulpmiddelen kruiswerk sign.
niet beschikbaar 26 35 23 25 56 56 120 129 100
wel beschikbaar 36 11 35 28 57 60 44 34 42

R 37 17 102

Bron: SCP (AVO'95)
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Tabel B4.3 Gebruik van hulp bij de huishoudelijke verzorging, huishoudens met een hoofd van 55 jaar of ouder, naar een aantal
achtergrondkenmerken, in een variantieanalyse (Renova), werkelijke en gecorrigeerde cijfers, 1995 (in procenten)

lichte matige ernstige
beperkingen beperkingen beperkingen (n)

werke- gecorri- werke- gecorri- werke- gecorri- licht matig ern-
lijk geerd lijk geerd lijk geerd stig

algemeen gemiddelde 66 66 71 71 88 88 230 216 176
samenstelling
huishouden sign. sign. sign.

alleenstaand 81 76 87 86 96 95 137 138 122
samenwonend 45 53 42 45 69 72 93 78 54

opleidingsniveau
lager 63 61 72 73 89 86 105 116 114
hoger 69 71 69 69 84 90 125 100 62

leeftijdsklasse sign. sign.
55-74 jaar 56 58 60 67 78 80 128 113 76
� 75 jaar 79 77 83 75 95 94 102 103 100

aanpassingen woning sign. sign.
niet aanwezig 80 82 77 79 94 92 134 128 86
wel aanwezig 48 45 63 59 81 84 96 88 90

vervoersvoorzieningen sign.
niet beschikbaar 68 68 78 76 93 89 213 152 108
wel beschikbaar 47 52 55 59 81 86 17 64 68

hulpmiddelen
kruiswerk sign.

niet beschikbaar 71 71 73 72 90 89 186 182 134
wel beschikbaar 48 45 59 64 79 83 44 34 42

R 33 31 222

Bron: SCP (AVO'95)
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Tabel B4.4 Gebruik van hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen, huishoudens met een hoofd van 55 jaar of ouder,
naar typen lichamelijke beperkingen, in een variantieanalyse (Renova), werkelijke en gecorrigeerde cijfers,1995 (in
procenten)

hulpmiddelen vervoer- bijdrage
kruiswerk middelen vervoerskosten (n)

werkelijk gecorri- werkelijk gecorri- werkelijk gecorri-
geerd geerd geerd

beperkingen in:a

persoonlijke verzorging sign. sign.
matig 13 10 10 0 17 8 (212)
ernstig 35 31 26 7 19 4 (68)

uitvoeren
huishoudelijke taken
(hdl) sign. sign. sign.

matig 11 12 7 6 10 8 (466)
ernstig 18 13 20 10 19 10 (219)

lopen sign. sign. sign.
matig 8 8 6 6 11 9 (419)
ernstig 23 15 28 27 24 20 (165)

zien sign.
matig 10 8 9 5 5 2 (155)
ernstig 8 3 7 0 17 10 (86)

horen
matig 8 8 8 6 4 2 (215)
ernstig 12 10 5 3 11 7 (98)

zitten en staan sign. sign.
matig 12 10 11 6 13 8 (483)
ernstig 14 9 6 0 13 5 (142)

arm en hand sign.
matig 13 8 11 6 9 2 (292)
ernstig 9 4 13 7 19 13 (78)

leeftijdsklasse
55-64 jaar 8 8 3 5 4 6 (847)
65-74 jaar 10 10 4 4 6 7 (785)
� 75 jaar 12 11 8 4 8 4 (536)

gemiddelde 10 10 4 4 10 10 (2.167)
De categorieën zonder de genoemde beperking zijn uit het overzicht weggelaten.a

Bron: SCP (AVO'95)
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Bijlage B5 Toelichting bij hoofdstuk 10 Tijdsbestedingen en vrijetijdsactiviteiten 

Tabel B5.1 Uithuizig bestede vrije tijd, bevolking van 35 jaar en ouder, naar geslacht en leeftijd, 1975-1995 (in procenten
van alle vrije tijd en aantal verschillende vrijetijdsactiviteiten)

elders dan thuis bestede aantal verschillende
vrije tijd (in %) vrijetijdsactiviteiten

1975 1985 1995 1975 1985 1995
mannen

35-54 jaar 33,1 33,7 35,4 8,8  8,6 8,8
55-64 jaar 30,0 33,2 37,0 7,2 7,9  8,1
� 65 jaar 24,3 30,5 33,3 5,4  6,2  7,8

vrouwen
35-54 jaar 29,0 32,8 36,5  9,0  9,4  9,9
55-64 jaar 32,0 32,6 37,9  6,9  7,8 9,0
� 65 jaar 29,5 26,9 28,8 5,8  6,7  7,5

mannen en vrouwen samen 30,1 31,9 35,0  7,7  8,1  8,8
Bron: SCP (TBO'75-'95)

Tabel B5.2 Aandeel van soorten activiteiten  in het totaal aantal vrije uren per week, tijdens één week in oktober,a

bevolking van 35 jaar en ouder, 1975-1995 (in procenten)
tv, radio, afspeelapparatuur kranten, tijdschriften, boeken

1975 1985 1995 1975 1985 1995
mannen

35-54 jaar 27,7 30,3 29,1 12,4 12,3 11,2 
55-64 jaar 31,9 29,1 29,5 16,1 14,2 12,8 
� 65 jaar 30,9 31,3 27,1 12,9 14,8 13,6 

vrouwen       
35-54 jaar 24,0 22,0 24,0 13,5 11,0 11,3 
55-64 jaar 22,1 21,5 24,7 16,6 12,4 11,3 
� 65 jaar 28,4 30,9 31,4 14,9 13,4 14,3 

mannen en vrouwen samen 27,0 27,3 27,3 13,9 12,6 12,1 

Tabel B.5.2 (vervolg)
huiselijke contacten politiek, levensbeschouwing en

vrijwilligerswerk
1975 1985 1995 1975 1985 1995

mannen
35-54 jaar 21,5 17,3 16,4 6,1  5,6  7,2 
55-64 jaar 19,6 16,7 13,9 3,4 8,2  5,1 
� 65 jaar 22,1 15,8 15,7 4,0 5,3 6,3 

vrouwen
35-54 jaar 24,8 24,9 23,7  5,1  6,4  6,8 
55-64 jaar 27,5 23,3 22,1  6,6  6,2  5,7 
� 65 jaar 29,0 21,4 17,7 3,3 3,9 5,0 

mannen en vrouwen samen 24,0 20,3 19,0  5,0  5,8  6,3 
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Tabel B.5.2 (vervolg)
uitgaan sportbeoefening

1975 1985 1995 1975 1985 1995
mannen

35-54 jaar 11,3 11,2 12,2  0,9  2,3  3,2 
55-64 jaar 7,7 7,6 10,2 0,2 1,0  1,8 
� 65 jaar 5,5 6,8 8,5 0,2 1,1 2,1 

vrouwen
35-54 jaar 8,5 9,5 11,3  0,8  1,5  2,2 
55-64 jaar 7,6 8,9 10,3  0,5  0,8  1,3 
� 65 jaar 6,4 5,8 7,2 0,3 0,7 0,8 

mannen en vrouwen samen 8,5 8,9 10,5 0,6 1,4 2,2 

Tabel B.5.2 (vervolg)
planten, dieren, tuin en handvaardigheid, amateurkunst,

doe-het-zelf spel en overige liefhebberijen
1975 1985 1995 1975 1985 1995

mannen
35-54 jaar 9,6 9,5 9,1 5,6  7,3 6,6 
55-64 jaar 6,9 8,8 12,3 7,3 8,8  8,2 
� 65 jaar 9,7 7,5 10,3 7,8 10,6 11,3 

vrouwen
35-54 jaar 7,1 6,6 7,4 11,7 14,2  7,8 
55-64 jaar 7,2 6,1 6,5  8,5 16,2  13,0 
65 jaar en ouder 5,9 5,0 5,5 8,5 15,3 14,0 

mannen en vrouwen samen 7,9 7,4 8,2  8,4 11,8  9,3 
Met inbegrip van verplaatsingen.a

Bron: SCP (TBO'75-'95)
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Bijlage B6 Volledige uitkomsten van een multivariate analyse, gepresenteerd in
hoofdstuk 11 Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid 

Overzicht van activiteiten die in de variabelen ‘uithuizigheid’ en ‘diversiteit’ zijn
samengevat:
- museumbezoek
- uitstapje naar bezienswaardigheid
- zingen in een koor
- sportactiviteiten (m.u.v. denksport)
- verrichten van onbetaald werk
- bezoek vergadering politieke partij
- bezoek toneelvoorstelling
- bezoek muziekvoorstelling
- gezelligheidsbezoek aan familie, vrienden, en dergelijk
- bezoek aan restaurant.
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Tabel B6.1 De invloed van een aantal achtegrondkenmerken op het uitgaansgedrag in een variantieanalyse
(Renova), 1995 (werkelijke en gecorrigeerde cijfers)

gaat wel eens een aantal keren per jaar uit aantal uitgaans- (n)
avondje uit activiteiten

werke- gecorri- werke- gecorri- werke- gecorri-
lijk geerd lijk geerd lijk geerd

algemeen gemiddelde 44 44 23 23 4,8 4,8 (9.194)

samenstelling van het
huishouden

samenwonend 45 42 24 23 5,0 4,8 (5.725)
alleenstaand 42 47 21 23 4,6 4,9 (3.469)

leeftijdsklasse
65-69 jaar 53 50 28 26 5,6 5,3 (3.026)
70-74 jaar 47 43 24 24 5,1 5,0 (2.677)
75-79 jaar 40 41 20 21 4,5 4,6 (1.762)
� 80 jaar 27 33 14 17 3,3 3,9 (1.728)

lichamelijke
beperkingen

geen 49 47 26 25 5,4 5,2 (6.781)
zeer licht 38 42 17 19 4,1 4,4 (1.037)
licht 31 37 14 17 3,4 3,9 (549)
matig 23 31 11 15 2,7 3.3 (397)
ernstig 16 26 8 13 1,9 2,8 (222)
zeer ernstig 11 18 7 10 1,6 2,2 (208)

geslacht
man 46 42 24 22 5,0 4,6 (3.827)
vrouw 43 45 21 23 4,7 5,0 (5.367)

stedelijkheid
zeer sterk 37 39 22 22 4,6 4,6 (1.745)
sterk 43 42 23 22 4,9 4,8 (1.905)
matig 44 44 23 23 4,9 4,9 (1.955)
weinig 49 47 24 23 5,0 4,9 (1.934)
niet 46 46 21 22 4,7 4,9 (1.655)

veiligheidsgevoelens
onveilig 43 45 23 23 4,9 4,9 (5.011)
veilig 45 43 23 22 4,8 4,7 (4.183)

slachtofferschap
niet 46 44 21 22 4,6 4,7 (5.964)
wel, geen naweeën 46 44 26 25 5,3 5,1 (2.823)
wel, wel naweeën 41 45 22 24 4,7 5,0 (407)

opleidingsniveau
lager 36 39 17 18 3,8 4,1 (3.743)
lager uitgebreid 46 45 23 22 5,0 4,8 (2.238)
middelbaar 50 47 28 27 5,7 5,5 (2.203)
hoger 53 52 33 32 6,2 6,1 (1.010)

uitgaansgedrag
veranderd

niet 50 49 25 24 5,1 5,0 (5.682)
gaat niet meer uit 19 25 15 19 3,5 4,1 (1.485)
andere verandering 44 44 23 23 5,0 4,9 (2.054)

Bron: CBS (EBB-ouderen’96) SCP-bewerking
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