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Sweet Bird 
 
Out on some borderline  
Some mark of inbetween 
I lay down golden – in time 
And woke up vanishing 
 
Sweet bird you are 
Briefer than a falling star 
All these vain promises on beauty jars 
Somewhere with your wings on time 
You must be laughing 
Behind our eyes 
Calendars of our lives 
Circled with compromise 
Sweet bird of time and change 
You must be laughing 
Up on your feathers laughing 
 
Give me some time 
I feel like I'm losing mine 
Out here on this horizon line 
With the earth spinning 
And the sky forever rushing 
No one knows 
They can never get that close 
Guesses at most 
Guesses based on what each set of time and change is touching 
 

Joni Mitchell 
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Voorwoord 

Onderzoek doen naar maatschappelijke participatie onder ouderen is een heikele 
bezigheid. Het levert al snel scheve blikken op. Ouderen en participatie? Je wilt die arme 
ouderen toch zeker niet langer laten doorwerken? Het valt niet makkelijk uit te leggen 
dat veel mensen die we ouderen noemen zich helemaal niet oud voelen of hulpbehoevend 
zijn, maar juist op zoek zijn naar manieren om zo lang mogelijk volwaardig onderdeel uit 
te maken van de samenleving. Vanuit de fascinatie voor hoe het gepensioneerde 
volwassenen, ondanks de hardnekkige en verlammende beeldvorming rondom de 
ouderdom, lukt om gewaardeerde en volwaardige rollen in de samenleving te vinden, is 
deze these ontstaan.  
De geboorte van deze these was niet gemakkelijk. Het onderwerp ligt niet alleen gevoelig, 
het overschrijdt grenzen van wetenschappelijke disciplines, heeft macro- en 
microcomponenten en valt niet eenvoudig te operationaliseren en te beschrijven. Mijn 
dank gaat dan ook uit naar mijn begeleiders die mij geduldig geholpen hebben tijdens dit 
proces. Natuurlijk wil ik ook de respondenten bedanken die de moeite hebben genomen 
mee te werken aan het onderzoek. Tenslotte wil ik Stijn, vrienden en (schoon-)familie 
bedanken voor de morele steun en Ente voor zijn kritische blik.     
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 Inleiding 

De spectaculair gestegen (gezonde) levensverwachting, ingegeven door verbeterde 
leefomstandigheden, gezondheidszorg en kennis over gezonde levensstijlen, heeft geleid 
tot een extra fase in de levensloop. Waar mensen zich in de jaren ’50 van de vorige eeuw 
gelukkig prijsden als zij hun 65ste haalden, is tegenwoordig het pensioen iets waar je op 
rekent en zelfs naar uitkijkt. In 1920 lag de levensverwachting bij geboorte nog op 59 
jaar. In 1957, toen de AOW werd ingevoerd, lag de gemiddelde levensverwachting al op 
ongeveer 72 jaar. Tegenwoordig is de levensverwachting gestegen tot 79 jaar (77 jaar 
voor mannen en 82 jaar voor vrouwen) (CBS, 2005). Eenmaal met pensioen liggen er 
tegenwoordig nog gemiddeld 10 tot 15 gezonde jaren in het verschiet. Deze nieuwe 
periode in de levensloop wordt in de sociale gerontologie de ‘third age’ of derde levensfase 
genoemd: een vitale fase met grote persoonlijke vrijheid, waarin sociale en 
maatschappelijke verplichtingen in de vorm van werk, opvoeding en opleiding grotendeels 
zijn weggevallen.  
Hoewel er veel aandacht is voor de vergrijzing en de daaraan verbonden financiële 
gevolgen, is het ontstaan van de derde levensfase in maatschappelijk opzicht relatief 
onopgemerkt gebleven. De samenleving biedt ook nog geen scripts of modellen voor deze 
fase (Marcoen, 2008). De third ager mag en moet zelf aan de slag om inhoud te geven 
aan deze voor zichzelf en de samenleving nieuwe fase. Het is echter de vraag hoe goed 
dat lukt als de samenleving het bestaan van de derde levensfase blijft negeren.  
Bovendien zullen toekomstige generaties senioren, met de babyboomers voorop, anders in 
het leven staan dan vorige generaties. De eerste representanten van de protestgeneratie 
(Becker, 1992) hebben de afgelopen jaren al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Deze en toekomstige generaties ouderen zullen ondernemender in het leven staan, meer 
waarde hechten aan zelfontplooiing en meer hun eigen keuzes willen maken dan 
generaties voor hen (van Overbeek & Schippers, 2004). Een leven in de marges van de 
samenleving is voor hen geen optie. Dit alles roept de vraag op welke maatschappelijk 
betekenis de derde levensfase heeft en in de toekomst kan krijgen.  
In deze these wordt aan de hand van interviews in kaart gebracht hoe de eerste 
gepensioneerde representanten van de protestgeneratie de nieuwe derde levensfase 
ervaren en vormgeven. Bovendien wordt bestudeerd op welke manieren zij zich (willen) 
inzetten en in welke mate zij erin slagen een gewaardeerde en betekenisvolle plek in de 
samenleving te vinden.  
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1  De ‘third age’    

Een nieuwe levensfase  

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de levensloop nog georganiseerd rondom drie 
levensfasen: jeugd, volwassenheid en ouderdom. De eerste fase stond in het teken van 
leren, daarna moest er worden gewerkt (mannen) en gezorgd (vrouwen). Tenslotte was 
het tijd om uit te rusten en verzorgd te worden. Deze standaard fase-indeling is inmiddels 
achterhaald. De in de laatste decennia spectaculair gestegen (gezonde) 
levensverwachting en de invoering van de AOW en VUT-regelingen hebben geleid tot het 
ontstaan van een nieuwe levensfase tussen de volwassenheid en ‘werkelijke’ ouderdom in. 
De mensen die zich in deze nieuwe fase begeven, grofweg tussen de 60 en 75 jaar, hebben 
grote vrijheid hun leven naar eigen inzicht in te delen. Zij zijn over het algemeen 
verzekerd van een inkomen, hoeven geen kinderen meer op te voeden of te werken en 
voelen zich vaak nog gezond en fit. Deze nieuwe levensfase wordt de ‘derde levensfase’ of 
‘third age’ genoemd. In 1991 publiceerde Peter Laslett als eerste over de ‘third age’ in zijn 
boek met de veelzeggende titel: ‘A Fresh Map of Life: Emergence of the Third Age’.  
Hierin beschrijft hij hoe de nieuwe levensfase is ontstaan en welke kansen dit voor de 
third agers biedt. Hij is bijzonder optimistisch en beschrijft de ‘third age’ als ‘the crown of 
life’, waarin mensen eindelijk vrij zijn van verplichtingen (zoals het opvoeden van 
kinderen, werken en studeren) en de kans krijgen zichzelf in alle vrijheid te ontplooien en 
te verwezenlijken.  

Een ondernemende levensfase of een fase van verlies?  

Er bestaat in de sociale gerontologie geen overeenstemming over de betekenis en inhoud 
van de derde levensfase. Aan de ene kant zijn er gerontologen (Knipscheer, 2006; Laslett, 
1991; Baars, 2006; Marcoen, Grommen & van Ranst, 2007) die de derde levensfase 
kenschetsen als een nieuwe, actieve en ondernemende fase, waarin mensen fit en 
ondernemend in het leven staan en op zoek zijn naar zelfontplooiing en 
zelfverwerkelijking. Aan de andere kant zijn er gerontologen die de derde levensfase 
interpreteren als een fase van verlies van sociale rollen en sociale contacten en soms ook 
van geleidelijke terugtrekking uit de samenleving (Baltes & Baltes, 1990; van Tilburg, 
2005, Tornstam, 1989). 
In het positief ingestelde kamp beschrijft Knipscheer (2006) de derde levensfase als een 
‘tweede adolescentie’. Mensen zouden in de late ‘midlife’-fase zoeken naar een nieuwe 
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identiteit; een zoektocht die vergelijkbaar is met die in de eerste adolescentie. Knipscheer 
bepleit overigens dat de derde levensfase niet slechts een fase is van vrijblijvende recreatie. 
Het is voor de samenleving en voor de third agers zelf wenselijk dat tijdens hun zoektocht 
naar een nieuwe identiteit een balans gevonden wordt tussen recreatie en productief zijn. 
Dat kan bijvoorbeeld door omstreeks het vijftigste levensjaar een ‘tweede carrière’ te 
starten, die past bij de persoonlijke voorkeuren en opgedane kennis en die flexibeler, 
bijvoorbeeld parttime, ingericht is. Mensen zouden zodoende gemotiveerder zijn en langer 
blijven werken. 
In de VS lanceerden Weiss en Bass in hun boek ‘Challenges of the Third Age’ (2002) 
soortgelijke ideeën. Zij beschrijven hoe volgens hen een betekenisvol leven samenhangt 
met het gevoel dat je van belang bent voor anderen en voor jezelf. Zij raden daarom third 
agers aan zich actief in te zetten voor een project dat voor hen persoonlijk van belang is. 
Zo’n onderneming of activiteit kan bijvoorbeeld in de werksfeer worden gevonden. Om 
opgedane ervaringskennis niet te verliezen, kunnen oud-werknemers als adviseurs 
optreden, die op afroep beschikbaar zijn en dus niet meer verplicht zijn om op gezette 
tijden ergens te ‘moeten’ zijn. De auteurs wijzen er overigens wel op dat deze manier van 
‘productive aging’ niet voor iedereen is weggelegd.  
Ook in de meest recente nota ouderenbeleid van het Ministerie van VWS (2005) wordt 
het beeld opgeroepen van de derde levensfase als een ondernemende en actieve fase. 
Penninx en van Overbeek (2004)van het voormalige NIZW definieerden op basis van 
interviews een nieuw ideaalbeeld van de toekomstige ‘ondernemende oudere’: “De 
ondernemende senior wil als een competente ‘doe-het-zelver’ greep houden op zijn eigen 
toekomst.(…) In hun zelfgekozen levensprojecten scheppen ondernemende ouderen er 
plezier in om materiële en immateriële waarde toe te voegen aan hun eigen leven, aan het 
leven van anderen en aan het maatschappelijke leven.” (Penninx et al., 2004, p. 1) 
Tegenover het positieve beeld van een ondernemende en actieve derde levensfase stellen 
andere gerontologen een beeld dat gekenmerkt wordt door, of in elk geval uitgaat van, 
verlies. Van Tilburg (2005) stelt bijvoorbeeld dat mensen in de derde levensfase minder 
maatschappelijk participeren, doordat zij zowel essentiële sociale rollen (werknemer, 
opvoed(st)er) als gezondheid verliezen. Een groot aantal theorieën in de sociale 
gerontologie gaat uit van verlies (van sociale rollen en gezondheid) als essentie van het 
ouder worden. Bekende voorbeelden daarvan zijn de eerste sociaal gerontologische ideeën 
van activiteitentheorie (Havighurst & Albrecht, 1953) en de ‘disengagement’ theorie 
(Cumming & Henry, 1961). Een modernere theorie die ook gebaseerd is op verlies en 
momenteel internationaal veel navolging krijgt is de Selection Optimization and 
Compensation theorie (Baltes & Baltes, 1990). Daarin staat centraal hoe ouder 
wordende mensen door middel van strategieën van selectie, optimalisatie en compensatie 
het verlies opvangen.   
De theorieën over ouder worden en de derde levensfase roepen dus een tegenstrijdig beeld 
op. Helaas is er relatief weinig empirisch onderzoek verricht naar de vormgeving en 
indeling van de derde levensfase in Nederland. Een van de doelen van deze these is dan 
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ook bij te dragen aan de toename van empirische kennis over de indeling van de derde 
levensfase. 

De derde levensfase en het ‘structural lag’ 

De inhoud en vorm van de derde levensfase wordt niet alleen bepaald door de third agers 
zelf, maar ook door de inrichting van de maatschappij. Sociale structuren, zoals wetten, 
sociale verwachtingspatronen en leeftijdsgrenzen, kunnen voorwaarden en kansen 
scheppen, maar ook de mogelijkheden van individuen beperken.  
Door het snelle ontstaan van de derde levensfase, als gevolg van de spectaculair gestegen 
levensverwachting, is het de vraag of de huidige maatschappij goed is voorbereid en 
ingericht op de nieuwe en groeiende groep fitte third agers, die zich bovendien anders 
zullen opstellen dan generaties voor hen. De meeste beschikbare sociale rollen voor deze 
groep lijken te zijn afgeleid van een verouderde levensloopinrichting die, zoals eerder 
beschreven, nog uitgaat van drie levensfases: jeugd (leren), volwassenheid (werken en 
zorgen) en ouderdom (rust en reflectie) (Baars, 2006). De huidige en toekomstige 
‘ouderen’ willen echter meer dan uitrusten achter de spreekwoordelijke geraniums. Er 
lijken vooralsnog echter weinig betekenisvolle rollen in de samenleving beschikbaar te zijn 
voor third agers die volop willen blijven meedoen.  
De sociologie spreekt in dit verband over een ‘structural lag’. Dit concept verwijst naar het 
feit dat heersende sociale structuren vaak niet in gelijk tempo meeveranderen met de snel 
veranderende realiteit van individuen (Riley, Kahn, & Foner, 1994). Het ‘structural lag’, 
toegepast op ouderen, wordt door de sociaal gerontologe Matilda White Riley 
gedefinieerd als: “a mismatch between the strengths and potential capacities of the rising 
numbers of longlived people and the lack of productive and meaningful role 
opportunities, or places in the social structure, that can foster, protect and reward these 
strenghts and capacities” (Riley et al., 1994, p. 6). 
Er zijn volgens dit concept in de hedendaagse samenleving dus onvoldoende passende 
productieve en betekenisvolle rollen beschikbaar voor de third agers, waarin zij hun 
capaciteiten kunnen benutten en onderhouden. Omdat mensen in de derde levensfase 
moeilijk een gewaardeerde plek in de samenleving kunnen vinden, zien zij zichzelf 
geconfronteerd met een ‘rolloze rol’ in de huidige maatschappij (Riley et al., 1994). Dit is 
niet alleen vervelend voor de senioren zelf, er blijft bovendien voor de samenleving veel 
opgebouwde (ervarings-)kennis onbenut. 
Weiss en Bass (2002) signaleren dit probleem ook in hun boek ‘the Challenges of the 
Third Age’: “We are in need of institutions that would provide opportunities for some of 
our elderly to continue to play valid and valued roles in our society (…) Without 
opportunity for social contribution, they can feel themselves to be wasting their skills and 
energies and betraying their very selves” (Weiss et al., 2002, p. 195-196).  
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Ook Baars (2006) ruimt in zijn boek ‘Het nieuwe ouder worden’ een belangrijke plaats in 
voor het ‘structural lag’. Hij verbindt dit met de grote invloed die de ‘chronologische tijd’ 
(de objectief te meten tijd, zoals bijvoorbeeld de leeftijd en de kloktijd) op ons 
hedendaagse leven heeft gekregen. Onder invloed van de door de modernisering 
toegenomen persoonlijke vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden en de nadruk op een 
succesvolle arbeidscarrière, is het steeds belangrijker de persoonlijke talenten zo efficiënt 
mogelijk te ontplooien en verwerkelijken in de beperkt beschikbare tijd. Treffend 
beschrijft Baars dit als de overgang van ‘gedenk te sterven naar gedenk te streven’ (Baars, 
2006, p. 21). Deze nadruk op de chronologische tijd heeft ertoe geleid dat het leven sterk 
bepaald wordt door leeftijdsgrenzen. De leeftijdsgrenzen zijn echter uniform en statisch 
en hebben zich nog niet aangepast aan de stijgende gezonde levensverwachting. 
Daardoor volgt bijvoorbeeld op het 65ste levensjaar (of vaak al eerder) het verplichte 
pensioen. Ineens ben je ‘oud’ en lijkt de samenleving eigenlijk niets meer van je te 
verwachten.  
Het lijkt erop dat het ontstaan van de derde levensfase nog niet heeft geleid tot een 
nieuwe maatschappelijke positie van de mensen die zich in deze fase begeven. Dat kan 
betekenen dat er een gebrek aan productieve en betekenisvolle sociale rollen in de derde 
levensfase bestaat. Bovendien kunnen de heersende normen, de bestaande sociale 
structuren en de sterke maatschappelijke focus op leeftijdsgrenzen de mogelijkheden voor 
gewaardeerde, betekenisvolle en productieve inzet van mensen in de derde levensfase 
beperken. Maar in welke mate is er sprake van zo’n gebrek aan mogelijkheden?  

Vraagstelling 

Over de derde levensfase is nog veel onbekend. In dit onderzoek wordt allereerst 
onderzocht hoe deze levensfase het beste te kenmerken is. Is het een actieve en 
ondernemende fase waarin zelfontplooiing en zelfverwerkelijking centraal staat? Of is het 
juist eerder een fase die in het teken staat van het verlies van essentiële sociale rollen en 
fysieke gezondheid? De eerste centrale vraagstelling is dan ook: Waardoor kenmerkt de 
derde levensfase zich in Nederland? Ter beantwoording van deze vraagstelling is het van 
belang een beeld te krijgen van hoe de leefsituatie na de (pre-)pensionering verandert. 
Hoe gaan third agers om met het wegvallen van het werk? Ervaren zij de nieuwe fase als 
een tweede adolescentie? En lopen zij tegen problemen op die samenhangen met de 
overgang naar een nieuwe levensfase? Daarnaast is het belangrijk voor het beantwoorden 
van de centrale vraagstelling om in kaart te brengen welke (nieuwe) activiteiten mensen 
in de derde levensfase ondernemen. Is er sprake van voortzetting van activiteiten uit de 
vorige levensfase? Leidt de pensionering tot gaten in de daginvulling? Hoeveel tijd wordt 
er besteed aan vrijwillige inzet en hoeveel aan vrijetijdsactiviteiten? Tenslotte is het van 
belang om een idee te krijgen van wat mensen in de derde levensfase beweegt. Om daar 
een inkijk in te krijgen is bestudeerd hoe een ideale dag eruitziet voor third agers.  
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De tweede centrale vraagstelling gaat in op de mate waarin een ‘structural lag’, zoals dat 
door Riley et al. (1994) is gedefinieerd, te herkennen is in Nederland: In welke mate 
ervaren third agers in de derde levensfase een gebrek aan passende, gewaardeerde en 
betekenisvolle (rol-)mogelijkheden waarin zij een bijdrage aan de samenleving kunnen 
leveren? Ter beantwoording van deze centrale vraag wordt allereerst in kaart gebracht 
welk belang third agers aan arbeid hechten. Daartoe wordt bestudeerd in welke mate er 
tijdens de pensionering behoefte bestaat aan langer doorwerken. Daarnaast is het van 
belang voor het beantwoorden van de centrale vraagstelling welke betekenisvolle en 
gewaardeerde maatschappelijke (rol-)mogelijkheden er momenteel voor third agers 
beschikbaar zijn. Met andere woorden, op welke manieren zetten third agers zich voor de 
samenleving in? Om het mogelijke gebrek aan mogelijkheden in beeld te krijgen wordt 
allereerst in kaart gebracht wat third agers zich voorstellen bij een ideale manier van 
inzet en in welke mate dit ideaal verschilt van de huidige mogelijkheden. Daarnaast 
wordt in kaart gebracht of third agers zich in voldoende mate gewaardeerd voelen. 
Tenslotte zou een gebrek aan geïnstitutionaliseerde (rol-)mogelijkheden voor third agers 
kunnen voortkomen uit beperkte maatschappelijke verwachtingen rondom de derde 
levensfase. Welke maatschappelijke verwachtingen ervaren mensen in de derde 
levensfase?  
 
 



 

14 Maatschappelijke participatie in de derde levensfase  
  

2  Onderzoeksmethoden 

 
In dit onderzoek staat het perspectief van de third ager centraal. Het eerste doel is een 
beter beeld te krijgen van hoe het third agers lukt de derde levensfase vorm te geven en 
passende gewaardeerde rollen te vinden. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar het 
ontdekken en in kaart brengen van mentale en sociale mechanismen die bij dit proces een 
rol spelen. Om dit te bereiken is gekozen voor het afnemen van 17 diepte-interviews met 
gepensioneerden. De interviews zijn in de vertrouwde thuisomgeving van de respondenten 
afgenomen om tot een zo natuurgetrouw mogelijk beeld te komen. De geselecteerde 
respondenten hebben eerst een brief ontvangen. Daarna is telefonisch contact opgenomen 
en is een afspraak voor het interview gemaakt. Aan de hand van de geformuleerde 
onderzoeksvragen is voor het interview een vragenlijst opgesteld met open en semi-
gestructureerde vragen. De vragenlijst is als bijlage 1 bijgevoegd.  
Vanwege het kwalitatieve en explorerende karakter van dit onderzoek zal slechts beperkt 
gebruik gemaakt worden van beschikbaar cijfermatig materiaal. Op de websites van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek is daarover 
voor geïnteresseerden uitgebreide informatie beschikbaar. 
De geïnterviewde respondenten zijn geselecteerd uit de LASA-database. LASA staat voor 
Longitudinal Aging Study Amsterdam en is een onderzoeksprogramma van de Vrije 
Universiteit. Voor deze longitudinale studie wordt vanaf 1992 een groot aantal 
respondenten gevolgd met betrekking tot hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve 
functioneren. De respondenten voor deze studie zijn aselect geselecteerd binnen drie 
verschillende regio’s in Nederland: omgeving Amsterdam (westen), omgeving Zwolle 
(noordoosten) en omgeving Oss (zuiden). Binnen elke regio zijn een (middel-) grote stad 
en twee kleinere, meer rurale gemeenten uitgekozen. Meer informatie over LASA is te 
vinden op de website: http://www.lasa-vu.nl/. 
Voor deze these is een selectieve steekproef van 40 respondenten uit de LASA database 
genomen, waarvan uiteindelijk 17 respondenten hebben ingestemd met een interview. Alle 
respondenten hebben tot hun VUT of pensioen betaalde arbeid verricht (fulltime of 
parttime). Zij zijn zowel afkomstig uit stedelijke gebieden als meer rurale gebieden uit 
alle drie de regio’s die in het LASA onderzoek zijn opgenomen. De selectie van 
respondenten heeft allereerst plaatsgevonden op basis van het geboortecohort. Alle 
geselecteerden zijn geboren tussen 1940 en 1945. Dit cohort is uitgekozen, omdat het de 
eerste representanten van de ‘protestgeneratie’ (1940-1955) betreft. Van de 
‘protestgeneratie’ wordt verwacht dat zij op een andere manier oud willen worden dan 
generaties voor hen. Becker (1992) beschrijft bijvoorbeeld dat deze generatie zich 
onderscheid door een grotere behoefte aan afwisseling, vrijheid en zelfontplooiing ten 
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opzichte van generaties voor hen. Bovendien is zij hedonistischer, assertiever (mondiger), 
en meer carrière- en ‘ik-gericht’. De geselecteerde groep geeft daarom een eerste kijk op 
hoe de leden van de ‘protestgeneratie’ (waaronder de babyboomers) de derde levensfase 
nu en in de toekomst zullen invullen. 
De respondenten zijn tevens geselecteerd op basis van geslacht en opleidingsniveau. 
Hoewel getracht is evenveel mannen als vrouwen te interviewen, hebben uiteindelijk tien 
mannen en zeven vrouwen met het onderzoek meegedaan. Het onderscheid tussen 
mannen en vrouwen is niet alleen van belang vanwege de biologische verschillen tussen 
hen, maar ook vanwege de verschillende sociaal-culturele verwachtingspatronen en 
daarmee verbonden sociale rollen. Voor de vrouwen uit het geselecteerde cohort was het 
bijvoorbeeld nog gebruikelijk om na het huwelijk te stoppen met werken en te zorgen 
voor het gezin. Hoewel er sindsdien veel veranderd is als het gaat om de emancipatie van 
de vrouw, zijn er ook nu nog duidelijke verschillen waar te nemen tussen 
maatschappelijke verwachtingspatronen voor vrouwen en mannen. Zo blijken vrouwen 
zich bijvoorbeeld gedurende de hele levensloop meer bezig te houden met het 
huishoudelijke taken, zorgtaken en het onderhouden van sociale contacten met familie en 
vrienden (de Boer, 2006).   
Daarnaast is geprobeerd evenveel hoog- als laagopgeleiden te interviewen per geslacht. 
Uiteindelijk zijn drie laagopgeleide vrouwen, vier hoogopgeleide vrouwen, vijf 
laagopgeleide mannen en vijf hoogopgeleide mannen geïnterviewd. Laagopgeleiden zijn 
mensen met een lagere beroepsopleiding of alleen lagere school. Hoger opgeleiden zijn 
mensen met minimaal een hogere beroepsopleiding. Het onderscheid naar 
opleidingsniveau is gemaakt omdat de genoten opleiding sterk blijkt samen te hangen 
met waardenoriëntaties en levensstijlen van mensen. Vanzelfsprekend zijn deze van groot 
belang bij de manier waarop mensen de derde levensfase vormgeven. In het rapport 
‘Levenslopen in verandering’ (2000) van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat de groeiende variatie in 
levenslopen samenhangt met verschillende oriënteringspatronen van mensen die op hun 
beurt sterk afhankelijk blijken te zijn van het opleidingsniveau. In een ander rapport van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2002) over burgerschap komt een 
interessante driedeling onder de Nederlandse burgers naar voren die sterk samenhangt 
met het opleidingsniveau. De bedrijvige burger staat hierin tegenover de bedreigde 
burger. De bedrijvige burger heeft veelal hoger onderwijs genoten, heeft veel vertrouwen 
in de parlementaire democratie, is goed geïnformeerd en initiatiefrijk en staat positief 
tegenover voortschrijdende moderniseringsprocessen in de samenleving. De bedreigde 
burger daarentegen heeft vaak niet meer dan lager onderwijs genoten, heeft weinig 
vertrouwen in de parlementaire democratie, is niet goed geïnformeerd en staat negatief 
tegenover modernisering, omdat zij vaak over onvoldoende vaardigheden beschikt en bij 
uitstek de nadelige effecten van de moderniseringsprocessen ondervindt. Tussen deze twee 
groepen staat de berustende burger die een tussenpositie inneemt, ook met betrekking tot 
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de genoten opleiding. Het opleidingsniveau blijkt kortom sterk samen te hangen met hoe 
individuen in het leven staan.    
Wat een aantal andere belangrijke variabelen betreft, is de onderzoekspopulatie met 
opzet homogeen: alle respondenten zijn getrouwd, hebben kinderen en hebben een 
redelijk tot goede gezondheid. Deze keuze is gemaakt om een helder beeld te kunnen 
krijgen van een grote ‘gemiddelde’ groep individuen in de derde levensfase. Hierdoor 
ontbreken echter data van alleenstaanden, kinderloze stellen en respondenten met een 
matige of slechte gezondheid. In de conclusies wordt hier dan ook rekening mee 
gehouden. 
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3 Resultaten 

 
In dit hoofdstuk zijn de aangetroffen resultaten uit de interviews aan de hand van de 
eerder geformuleerde onderzoeksvragen uitgewerkt. Op basis van het geslacht en het 
opleidingsniveau van de respondenten zijn de resultaten per vraag in vier groepen 
opgedeeld: laagopgeleide mannen, hoogopgeleide mannen, laagopgeleide vrouwen en 
hoogopgeleide vrouwen. Van elke groep wordt per vraag een algemeen beeld geschetst. 
Het eerste deel behandelt de vragen die bij de eerste centrale vraagstelling horen: ‘Op 
welke manier is de derde levensfase het beste te kenmerken?’. Het tweede deel behandelt 
de vragen die bij de tweede centrale vraagstelling horen: In welke mate ervaren third 
agers in de derde levensfase een gebrek aan passende, gewaardeerde en betekenisvolle 
(rol-) mogelijkheden waarin zij een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren? 

Op welke manier is de derde levensfase het beste te kenmerken? 

Wat verandert er in de leefsituatie na de (pre-)pensionering? 

Laagopgeleide mannen 
Een aantal laagopgeleide mannen vertelt dat na de pensionering eerst een niet altijd even 
gemakkelijke periode volgde van aftasten, waarna zij een nieuw evenwicht vonden. 
Daarbij is een grote verandering dat “de druk eraf is” en dat men niets meer moet. De 
meeste mannen hebben na de pensionering nieuwe activiteiten, waaronder 
vrijwilligerswerk, gezocht en gevonden. Eén man komt nog regelmatig op zijn werk voor 
kleine klusjes en kantinewerk. Ook geven zij aan meer tijd uit te trekken voor 
vrijetijdsactiviteiten als puzzels oplossen, wandelen, fietsen, vakanties, vissen en op 
kleinkinderen passen. Het algemene beeld is wel dat de activiteiten rustiger en 
uitgebreider worden ondernomen dan voor de pensionering. Met het ondernemen van 
activiteiten houden de mannen ook rekening met de wensen van de partner, die soms 
liever ziet dat haar man thuis blijft.  
 

Hoogopgeleide mannen 
Ook voor de hoger opgeleide mannen is de periode direct na de pensionering een tijd 
waarin zij opnieuw hun draai moet vinden. Niet voor iedereen is dat even makkelijk. Een 
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man vertelt: “Dan ga je met de VUT, je wordt wakker en denkt wat moet er gebeuren, 
maar er hoeft niets te gebeuren. De volgende fase is dan dat je je toch wel een beetje 
waardeloos gaat voelen, dat je denkt, ik heb verder niets te doen, dus ik kan wel blijven 
liggen.” Een andere man vertelt dat lichamelijke klachten, waar hij voor de pensionering 
niet zo op lette, meer naar de voorgrond kwamen. De meerderheid van de mannen vindt 
echter vrij snel een nieuw evenwicht, waarbij het vrij zijn en het niet meer iets moeten een 
belangrijke rol speelt. De een deelt zijn leven vooral in met veel uithuizige 
vrijetijdsactiviteiten, zoals reizen en fietsen. De ander klust veel in en om het huis en weer 
een ander oriënteert zich op vrijwilligerswerk.  
 

Laagopgeleide vrouwen 
Ook de vrouwen wijzen erop dat er na de pensionering eerst een periode van aftasten 
volgt, waarna weer een nieuw evenwicht wordt gezocht. Een vrouw heeft bijvoorbeeld na 
een jaar wandelen en fietsen besloten weer (vrijwilligers-) werk op te pakken. Ze vertelt: 
“Ja, ik wilde weer iets voor een ander betekenen. Wandelen is natuurlijk even leuk, maar 
ik kan er niemand mee helpen.” Een andere respondent geeft aan sinds de pensionering 
het sociale contact met collega’s te missen, al voegt zij daar aan toe het werk niet te 
missen. Een andere vrouw vertelt dat haar man al een jaar eerder was gestopt en dat ze 
ineens veel met zijn tweeën thuis waren. Zij moest daar erg aan wennen en voelde zich 
hierdoor ook belemmerd in haar bewegingsvrijheid.  
 

Hoogopgeleide vrouwen 
De antwoorden van deze groep vrouwen brengen verschillende aspecten van het leven na 
de pensionering aan het licht. Een vrouw vertelt hoe ze na het stoppen met werken, 
tegelijkertijd met haar man, tijdelijk in een sociaal vacuüm is gekomen. Dat had vooral te 
maken met het wegvallen van de sociale contacten van het werk:  
“Dat vanzelfsprekende, je ging iedere dag je huis uit, je kwam mensen tegen, je dronk ‘s 
ochtends koffie en nu moet je het met zijn tweeën doen (…) Ja, je moet het weer 
opnieuw opbouwen, want als je zo veel werkt, dan heb je daarbuiten natuurlijk niet zo 
veel contacten. Daar had je geen tijd voor. Dat vond ik niet gemakkelijk.” De overige 
vrouwen vertellen hier niet over, maar wijzen er onder meer op dat ze niet meer vroeg 
hoeven op te staan en meer vrijheid hebben gekregen om dingen te doen waar vroeger 
geen tijd voor was. Deze nieuwe activiteiten bestaan uit schilderen, computer/ internet, 
wandelen, reizen (samen met partner) en aandacht voor familie. Ook de hoogopgeleide 
vrouwen nemen meer tijd voor de dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, 
tuinieren en het huishouden.   
 

Conclusie 
Uit de antwoorden blijkt dat na de pensionering een periode volgt van één of twee jaar 
waarin de nieuwe situatie wordt afgetast en een nieuw evenwicht wordt gezocht. Tijdens 
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dit proces worden nieuwe activiteiten ondernomen, uitgeprobeerd, en overwogen. Deze 
overgangsfase is te betitelen is als een korte tweede adolescentie.  
In de nieuwe situatie wordt het ‘niets meer hoeven’ hoog gewaardeerd en schakelen de 
meeste mensen uiteindelijk met genoegen een versnelling terug om (dagelijkse) 
activiteiten uitgebreider te kunnen ondernemen. Dit rustigere levensritme leidt ertoe dat 
na het wegvallen van fulltime werk niet direct een gat van 38 uur per week ontstaat. De 
uren die overblijven worden over het algemeen opgevuld met vrijetijdsactiviteiten (die 
voorheen door tijd beperkt werden) en/ of vrijwilligerswerk.  
Er komen geen eenduidige verschillen naar voren tussen mannen en vrouwen en hoog en 
laag opgeleiden, al lijken lager opgeleiden wel eerder geneigd te zijn vrijwilligerswerk op 
te pakken en/ of voort te zetten. Waarschijnlijk hangt dat samen met het feit dat zij 
vaker lid zijn van verenigingen en kerkgemeenschappen en daardoor makkelijker in 
aanraking met georganiseerd vrijwilligerswerk komen. 
Hoewel de meeste respondenten vrij snel (1 tot 2 jaar) een nieuwe balans vinden, geven 
enkele van de geïnterviewden aan de overgang na de pensionering als moeizaam te 
hebben ervaren. Zij vielen naar eigen zeggen in een gat, dat enerzijds werd veroorzaakt 
door een gebrek aan sociale contacten en anderzijds door een gebrek aan een zinvolle 
invulling van het leven. Voor deze groep kan dus sprake zijn van een gebrek aan 
betekenisvolle en beschikbare sociale rollen.  

Welke (nieuwe) activiteiten worden ondernomen?  

“Ik doe dingen uitgebreider en rustiger. Dat vind ik heel prettig. Je wordt ook 
ouder en wat minder energiek hoor. Bij mij zat de scheidslijn op 60, voor die tijd 
had ik nog allerlei ideeën, maar na die tijd had ik meer: het hoeft van mij niet 
meer zo, ik bekijk het allemaal wel.” 

 
Laagopgeleide mannen 

Veel activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, die al naast het werk werden gedaan, zijn door 
de respondenten voortgezet. Sommige mannen hebben extra vrijwilligerswerk opgepakt, 
zoals het plukken van appels voor een goed doel of een functie binnen de kerk (diaken). 
Een man die nog geen vrijwilligerswerk deed, heeft na zijn pensionering een 
vrijwilligersbaan aangenomen, vooral om iets om handen te hebben. Nieuw ondernomen 
activiteiten zijn (meer) fietsen en wandelen, oppassen op kleinkinderen, puzzelen en uitjes 
maken naar bijvoorbeeld een rommelmarkt of een stad. Het aantal nieuw ondernomen 
activiteiten is overigens niet groot. Het algemene beeld is dat de respondenten met de dag 
leven en niet te veel en ver vooruit plannen. De ondernomen activiteiten laten zij per dag 
afhangen van het weer, het seizoen, of hoe zij zich voelen.  
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Hoogopgeleide mannen 
Het algemene beeld is dat hoger opgeleide mannen gevulde dagen hebben. Wie 
vrijwilligerswerk deed, blijft dat ook na de pensionering verrichten. De mannen die nog 
geen vrijwilligerswerk deden, pakken dat ook niet op. Zij zorgen dat alles bijgehouden 
wordt: “We laten niks slingeren, we zijn ‘bij’ zoals dat heet, met de correspondentie, maar 
ook in het huis, qua schoonmaken, klussen en dergelijke. Het is allemaal gebeurd, of ik 
het nou zelf heb gedaan of hebben laten doen.” Het actief willen behouden van de eigen 
gezondheid speelt ook een belangrijke rol. (Fysio-)fitness wordt bijvoorbeeld fanatiek 
beoefend en ook zijn twee mannen gaan golfen. Nieuw ondernomen activiteiten zijn viool 
spelen, de muziekcollectie op computer zetten en het oppassen op kleinkinderen. 
 

Laagopgeleide vrouwen 
De vrouwen zijn actief en hebben volle dagen met uiteenlopende activiteiten. Ook voor 
lager opgeleide vrouwen geldt, dat zij de meeste activiteiten voortzetten die zij voor de 
pensionering al verrichtten. Sommige vrouwen pakken voorzichtig nieuwe activiteiten op 
zoals vrijwilligerswerk bij een museum, bridgen, in de tuin werken en handwerken. De 
sterke behoefte om de dag zelf in te delen, gaat soms ten koste van het activiteitenniveau. 
Een vrouw vertelt: “Ik had heel veel, maar ik ben toch een beetje gaan afbouwen. 
Activiteiten die een vast patroon waren, daarvan dacht ik, dat kan iemand anders ook. 
(…)  Iemand vraagt zo gauw van wil je dat even doen, maar voor je het weet zit je er 
maanden aan vast. De verplichtingen ga ik dus wel een beetje uit de weg.” 
 

Hoogopgeleide vrouwen 
De hoger opgeleide vrouwen hebben ook een gevarieerd activiteitenpatroon. Ze werken 
bijvoorbeeld in de tuin, gaan naar de film, eten en drinken met vrienden, bridgen, 
schilderen en verrichten mantelzorg. Het valt op dat creatieve activiteiten zoals 
schilderen, beeldhouwen, muziek maken en zingen vaak worden genoemd. Na de 
pensionering worden de meeste activiteiten voortgezet en vooral de vrijetijdsactiviteiten, 
zoals lezen, in de tuin werken, op vakantie gaan en fietsen. Een aantal van deze 
activiteiten fungeert als het ware als sluitpost: als er tijd over is wordt er gefietst, gelezen 
of in de tuin gewerkt. Nieuwe activiteiten zijn onder andere schilderen, kegelen en met de 
computer werken.  
 

Conclusie 
Over het algemeen geldt dat de respondenten goed gevulde dagen hebben. Het wegvallen 
van het werk leidt overigens niet tot een groot aantal nieuwe activiteiten. Dat lijkt te 
komen doordat de respondenten een versnelling terugschakelen en meer tijd dan voorheen 
voor activiteiten uittrekken. Deze activiteiten zijn vaak een voortzetting van activiteiten 
die zij ook al voor de pensionering ondernamen. De ontstane gaten worden vooral 
opgevuld met vrijetijdsactiviteiten, zoals (vaker) fietsen, wandelen, het spelen van spellen, 
puzzelen, lezen, televisie kijken en uitjes maken. Daarnaast wordt er meer tijd besteed 
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aan het oppassen op kleinkinderen en een enkeling begint met vrijwilligerswerk. Dat wil 
echter niet zeggen dat er slechts beperkt vrijwilligerswerk wordt verricht. De meeste inzet 
die verricht wordt is echter een voortzetting, of ligt in het verlengde van vrijwilligerswerk 
dat ook al voor de pensionering werd verricht.  
De behoefte om zelf de dag in te kunnen delen is groot. Verplichtingen die de vrijheid 
(kunnen) beperken worden zo veel mogelijk uit de weg gegaan. Dat leidt er soms toe dat 
activiteiten gestaakt worden en mensen ‘afbouwen’.  Hoewel de dagen goed gevuld zijn, 
bestaat een groot gedeelte van de activiteiten uit vrijetijdsactiviteiten, waarmee naar 
believen geschoven kan worden, bijvoorbeeld afhankelijk van het weer.  
De gevonden resultaten leiden tot een beeld van de derde levensfase als een periode 
waarin gezocht wordt naar een goed gevulde en prettige indeling van de dag, waarin zo 
veel mogelijk de vrijheid bestaat zelf te kunnen bepalen wat, wanneer gebeurt.  
Tussen hoog en laag opgeleiden zijn enkele kleine verschillen aangetroffen. Hoger 
opgeleide mannen beoefenen vaker een sport zoals fitness, voetbal of golf, terwijl lager 
opgeleide mannen vaker fietsen. Hoger opgeleide vrouwen noemen vaker creatieve 
activiteiten dan lager opgeleide vrouwen, wat erop kan wijzen dat hoger opgeleiden zich 
meer richten op zelfontplooiing. Tenslotte is het in zijn algemeenheid zo dat hoger 
opgeleiden vaker activiteiten zelfstandig ondernemen, terwijl lager opgeleiden activiteiten 
vaker in georganiseerd verband, zoals met een sportvereniging of kerkgemeenschap, 
ondernemen.  

Hoe ziet een ideale dag eruit?  

“Een ideale dag heeft geen gaten, ieder moment van de dag wil ik, tot een uur of 
acht ‘s avonds, gewoon zinnig bezig zijn. Is het niet achter de computer, mijn vrouw 
te helpen, weet ik veel, als ik maar niet zit te zitten en te wachten totdat er iets 
gaat gebeuren, of dat iemand zegt wat ik moet gaan doen.” 

 
Laagopgeleide mannen 

De ideale dag ziet er voor de meeste mannen in deze groep ongeveer hetzelfde uit. Zij 
gaan het liefst met mooi weer fietsen, tuinieren of vissen in de natuur. Een enkeling 
noemt ook op vakantie gaan, maar de meeste mannen stellen zich hun ideale dag heel 
alledaags voor in hun eigen directe omgeving. 
 

Hoogopgeleide mannen 
Deze groep mannen stelt zich een ideale dag voor als een rustige, maar gevulde dag. Er 
worden geen uitdagingen gezocht, maar het gaat erom de dag op een aangename manier 
door te brengen. Dat betekent dat er rustig opgestaan wordt, de krant wordt gelezen, tijd 
wordt uitgetrokken voor koffie en thee en dat daarna een activiteit volgt zoals klussen in 
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of rond het huis, in de tuin werken, wandelen of vrienden en familie bezoeken. ‘s Avonds 
wordt er televisie gekeken, gepuzzeld of gelezen.   
 

Laagopgeleide vrouwen 
Een ideale dag voor deze vrouwen is bescheiden en wordt beschreven als een dag waarop 
niets hoeft. Op de dag bezoeken de vrouwen graag een markt of stad in de buurt of 
beoefenen thuis een hobby, zoals handwerken.  
 

Hoogopgeleide vrouwen 
Deze vrouwen hebben moeite om een ideale dag te beschrijven, omdat zij zo veel dingen 
fijn vinden om te doen: thuis lezen of handwerken, oppassen op de kleinkinderen, op 
vakantie gaan, schilderen, “shoppen” of fietsen met mooi weer. De ideale dag moet in elk 
geval wel rustig en in harmonie verlopen, zonder haast of stress. Zo’n dag begint vaak 
met rustig opstaan, koffie drinken en de krant lezen. Daarop volgt een activiteit. ‘s 
Avonds wordt er graag televisie gekeken of met vrienden geborreld. 
 

Conclusie 
Voor alle respondenten geldt dat de ideale dag rustig en zonder stress moet verlopen. Dat 
betekent dat er ruim de tijd wordt genomen voor het opstaan, koffie drinken en eventueel 
voor het lezen van de krant. Hoewel de dag kalm dient te verlopen, moet de dag wel 
gevuld zijn. Wat er precies op een dag gedaan wordt, verschilt per persoon. Over het 
algemeen geldt wel dat de dag naar eigen inzicht ingevuld moet kunnen worden en er dus 
geen verplichtingen mogen zijn. Verder zijn de meeste activiteiten die worden genoemd 
alledaagse vrijetijdsactiviteiten die op het gemak ondernomen worden en in, of in de 
buurt van, de woonomgeving plaats vinden. 
Uit de aangetroffen ideale dagen van de respondenten blijkt een duidelijke voorkeur voor 
vrijetijdsactiviteiten en een afkeer van verplichtingen. Vrijwilligerswerk of 
inzetmogelijkheden voor de gemeenschap worden niet genoemd als invulling van een 
ideale dag. Blijkbaar is de intrinsieke behoefte daaraan beperkt. We moeten echter 
oppassen met het trekken van harde conclusies uit beschrijvingen van een ideale dag. Zo’n 
beschrijving is immers gericht op een moment en de beschrijving van bijvoorbeeld een 
ideaal jaar kan er heel anders uit zien. Een dag luieren in de zon na een week hard 
werken kan immers een ideale dag zijn, maar ook een dag druk bezig zijn na een week 
luieren. 
Als het om de soort activiteiten gaat is een verschil aangetroffen tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen houden bijvoorbeeld meer van winkelen en handwerken, terwijl 
mannen meer van klussen of fietsen houden. Bovendien lijken de vrouwen hun best te 
moeten doen niets te hoeven, terwijl dat voor mannen meer het uitgangspunt lijkt te zijn. 
Dit sluit aan bij landelijk verricht onderzoek waaruit blijkt dat onder 65-plussers vrouwen 
maarliefst 9 uur minder vrije tijd per week hebben dan mannen (Breedveld, 2006). Zij 



  Maatschappelijke participatie in de derde levensfase 23 
  

hebben dus blijkbaar meer verplichtingen dan mannen. Daarnaast noemen hoger 
opgeleiden, zowel mannen als vrouwen, eten en borrelen met vrienden vaker als activiteit.  

 In welke mate ervaren third agers in de derde levensfase  
een gebrek aan passende, gewaardeerde en betekenisvolle  
(rol-)mogelijkheden? 

In welke mate bestaat er behoefte aan langer doorwerken? 

Mannen met een lage opleiding 
Ongeveer de helft van de laag opgeleide mannen geeft aan dat zij nog wel had willen 
doorwerken. Een reden die vaak wordt genoemd om te stoppen is het ontvangen van een 
(inflexibel) aanbod om met de VUT te gaan. Een buschauffeur, die nog best een jaar of 
langer had willen werken, kreeg bijvoorbeeld de volgende keuze voorgelegd: nu stoppen 
of pas over vijf jaar. Een andere respondent had nog wel parttime willen werken, maar 
ook hij moest kiezen: helemaal stoppen of voltijds doorwerken. Achteraf vond hij dat 
jammer, mede ook vanwege het feit dat het inkomen na het stoppen met werken 
tegenviel. Weer een andere respondent besloot te stoppen in verband met een langdurig 
conflict met zijn leidinggevende en de daardoor ‘verziekte’ werksfeer.    
Voor de respondenten die niet meer wilden doorwerken, geldt dat zij blij waren dat ze 
konden stoppen en het vanzelfsprekend vonden om uit dienst te treden toen zij de kans 
kregen. 
 

Mannen met een hoge opleiding 
De meerderheid van de respondenten in deze groep geeft aan dat zij niet langer door had 
willen werken. De respondenten die aangaven dat zij eventueel wel langer in dienst 
hadden willen blijven, stelden daaraan voorwaarden zoals het kunnen kiezen voor een 
parttime aanstelling. Een leraar gaf aan dat hij nog steeds zou overwegen om te werken 
als hij een kleine en rustige klas zou krijgen.  
De redenen om niet langer door te werken verschilden van het vinden lang genoeg 
gewerkt te hebben tot een slechte ‘klik’ met collega’s, het privé-leven belangrijker vinden 
dan werk en het hebben van een burn-out. Een respondent gaf aan dat hij was gestopt 
omdat het in zijn functie vanzelfsprekend was om op je 60ste te stoppen met werken. 
Achteraf vond hij het jammer dat hij en anderen in dezelfde functie, de keuze om door te 
werken niet hadden gekregen. Zelf vond hij het niet erg om te stoppen, maar sommige 
collega’s waren nog niet uitgewerkt. Twee van hen hebben vervolgens met succes een 
eigen bedrijfje opgezet.     
 



 

24 Maatschappelijke participatie in de derde levensfase  
  

Vrouwen met een lage opleiding 
De respondenten in deze groep geven aan dat zij niet langer door hadden willen werken. 
Zij geven daarvoor verschillende redenen. Een vrouw vertelde dat ze door de voortdurende 
reorganisaties door de bomen het bos niet meer zag en het contact met collega’s kwijt 
raakte. Daarom was ze blij dat ze kon stoppen. Een andere respondent had een langdurig 
conflict op het werk. En tenslotte vond een vrouw het, mede door lichamelijke (rug-) 
klachten, “gewoonweg genoeg geweest”. 
 

Vrouwen met een hoge opleiding 
Onder de hoger opgeleide vrouwen geeft slechts een respondent expliciet aan dat zij 
absoluut niet door had willen werken. Zij had zelfs al eerder willen stoppen. De 
belangrijkste reden daarvoor was de toegenomen en steeds veranderende regelgeving in 
het onderwijs, waardoor het plezier om te werken was verdwenen. Opmerkelijk was dat 
twee vrouwen aangaven te zijn gestopt, omdat hun (oudere) mannen daarom hadden 
gevraagd. Zelf hadden ze nog wel door kunnen en willen werken. Een van hen vertelt:  
“...op een gegeven moment was mijn man thuis en die begon het ook een beetje 
bezwaarlijk te vinden dat ik, hè, alsmaar niet weg kon, als hij eens een lang weekend weg 
wilde en dat kon dan niet, dan werd dat vervelend. Dus dan zeg je op een gegeven 
moment, nou zo is het ook wel genoeg geweest.” 
Een andere respondent werd in verband met een schouderblessure overgeplaatst naar een 
andere afdeling, waar het echter niet klikte met de leidinggevende en collega’s. Dat was 
reden voor haar om gebruik te maken van een VUT-regeling.   
 

Conclusie 
Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de behoefte om langer door te werken 
niet erg groot is. Onder de mensen die eventueel wel door hadden willen werken, lijkt 
niemand ongelukkig met het feit dat hij of zij dat niet gedaan heeft. En de meerderheid 
van de respondenten geeft aan dat zij niet langer door had willen werken. Onder de 
mannen openbaart zich overigens wel een gebrek aan flexibele mogelijkheden aan het 
einde van de loopbaan. Bij gebrek aan een passend aanbod hebben zij een VUT-regeling 
geaccepteerd, terwijl zij eigenlijk nog wel langer door konden en wilden werken. Het 
voorstel om bijvoorbeeld parttime, of nog een extra jaar door te werken was bij hen 
waarschijnlijk in goede aarde gevallen. Het zijn overigens vooral de lager opgeleide 
mannen die langer hadden willen doorwerken. Dit hangt waarschijnlijk mede samen met 
de gemiddeld slechtere financiële positie en pensioenvoorzieningen van lager opgeleiden, 
waardoor zij extra geld goed kunnen gebruiken.  
Onder de vrouwen zijn het de hoger opgeleiden die eventueel hadden willen doorwerken. 
Twee van hen stopten vanwege de wens van de echtgenoot. De vraag van de echtgenoot 
om uit dienst te treden had te maken met het verplichtende karakter van werken, 
waardoor de vrijheid en tijd die samen doorgebracht kan worden wordt beperkt (zie ook 
Henkens & van Solinge, 2002). Beide vrouwen gaven overigens aan het besluit te stoppen 
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met werken achteraf ook het juiste besluit op het juiste moment te vinden. De behoefte 
om vrij te zijn van verplichtingen zoals werk, kwam overigens bij bijna alle respondenten 
terug en lijkt te wijzen op een zekere wens naar terugtrekking uit het maatschappelijke 
leven.  
Een interessant gegeven dat uit de interviews naar voren komt, is dat de respondenten (de 
keuze om te) stoppen met werken vaak aan negatieve omstandigheden koppelen zoals 
reorganisaties, voortdurend veranderende regelgeving en conflicten met collega’s en dus 
niet zozeer voort lijkt te komen uit een intrinsieke behoefte om te stoppen of negatieve 
aspecten van de verrichte werkzaamheden zelf.  

Welke vormen van vrijwilligerswerk worden verricht? 

“Ik werkte mee bij Stichting Ouderenwerk, daar stond ik achter de bar, drank in te 
schenken. Daar zijn een paar dingen onderling niet goed gelopen, mede doordat er 
geen duidelijke leiding was, er is uiteindelijk een excuus aangeboden, maar ik heb 
er toch definitief een punt achter gezet. Ik had er geen zin meer in, het moet ook 
leuk zijn.” 

 
Laagopgeleide mannen 

De meeste mannen verrichten een of meerdere vormen van vrijwilligerswerk, zoals 
onderhoudswerkzaamheden, klusjes en kerkelijk werk. Vaak ligt het vrijwilligerswerk in 
het verlengde van het afgesloten werk, of is het werk dat zij al langere tijd verrichten.  
Gevraagd naar nieuwe toekomstige inzet wordt duidelijk dat de mannen opzien tegen de 
verplichting die vrijwilligerswerk met zich mee brengt. Een van hen vertelt: “Ik vind het 
ook wel goed zo, moet ik zeggen, alles wat je op je neemt dat is toch een zekere 
verplichting, ook al is het vrijwillig, daar moet je toch rekening mee houden, want als je 
iets hebt afgesproken, dan moet je er ook zijn.” Verder is het ook zo dat de mannen 
vinden dat ze voor vrijwilligerswerk gevraagd moeten worden en dat het eventuele 
vrijwillige inzet vooral leuk moet zijn. Het werken voor een baas is niet langer een optie. 
Zij die nog overwegen nieuwe activiteiten op te pakken, zoeken dat in de hoek van: 
‘tafeltje dekje’, achter de bar staan in een verzorgingshuis, of werken in de natuur. 
 

Hoogopgeleide mannen 
Een minderheid van deze mannen verricht vrijwilligerswerk (met name bestuursfuncties) 
dat zij ook al verrichtten voor de pensionering. Zij verwachten dit in de toekomst ook te 
blijven doen. De overige mannen staan sceptisch tegenover vrijwilligerswerk. Ze kijken op 
tegen de verplichting die vrijwilligerswerk met zich meebrengt en/ of hebben slechte 
ervaringen met vrijwilligersorganisaties. Deze groep is overigens wel bereid om ad hoc 
bekenden of instellingen te helpen met het verrichten van klusjes, zolang het maar niet 
vast is, hun inzet gewaardeerd wordt en zij daarvoor gevraagd worden.  
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Voor alle mannen geldt dat zij hun vrijheid zo veel mogelijk willen behouden. Een 
vrijwilliger vertelt: “Ik had al zo veel andere activiteiten op kunnen nemen als ik daar ja 
op had gezegd, maar dat heb ik heel bewust niet gedaan, het is mooi zo, ik kan mijn dag 
bijzonder goed vullen.” Een andere man vertelt: “Ik hoef niet meer zo actief te zijn in de 
samenleving, ik vind het mooi zo. Ik geniet van mijn vrijheid, ik kan doen en laten wat ik 
wil en als ik het niet wil dan doe ik het niet.”    
 

Laagopgeleide vrouwen 
Hoewel alle vrouwen tot voor kort vrijwilligerswerk verrichtten (o.a. schoonmaken van 
een jeugdgebouw, kantinewerk bij een vereniging en kerkelijk werk) is een van hen 
onlangs gestopt in verband met een conflict en ergernissen binnen een 
vrijwilligersorganisatie. Ze vertelt: “Het loopt bij de vrijwilligersorganisatie allemaal door 
elkaar. Er zit geen goede structuur in en daar kan ik heel moeilijk mee omgaan. De een 
wil zus, de ander wil zo en dan zijn er vaak ook nog egoproblemen van collega’s. Dat 
gezeur gaat ten koste van het werk.” 
Over de toekomst zijn de vrouwen voorzichtig. Een vrouw geeft aan dat als de 
kleinkinderen groter zijn, ze wellicht voor het plaatselijke museum vrijwilligerswerk wil 
doen. Een andere vrouw denkt over stervensbegeleiding na. Een derde vrouw geeft 
duidelijk aan dat ze aan het afbouwen is: “Hetgeen dat ik heb dat doe ik, maar ik ga er 
niets bijnemen, ik ga er eerder wat af doen.” Overigens wordt vrijwilligerswerk en hulp 
aan anderen als heel waardevol gezien, maar het verplichtende karakter van 
vrijwilligerswerk schrikt de vrouwen enigszins af.  
 

Hoogopgeleide vrouwen 
Hoewel hoger opgeleide vrouwen wel het een en ander aan vrijwilligerswerk doen 
(bijvoorbeeld Engelse les geven op de basisschool), geven zij allemaal duidelijk aan zich 
eigenlijk niet meer te willen binden. Dat hangt samen met slechte ervaringen die zij in het 
verleden hebben opgedaan met vrijwilligerswerk of verenigingen, maar vooral met de 
behoefte om vrij te willen zijn en niets meer te moeten. Dat betekent overigens niet dat de 
vrouwen niets om handen hebben. De zorg voor partners (vooral de vrouwen met oudere 
partners), het helpen van de kinderen (o.a. met oppassen) en de mantelzorg voor de 
eigen ouders kosten veel tijd en energie.  
Hoewel de meeste vrouwen geen inzet gepland hebben in de toekomst, wordt er wel over 
nagedacht. Het werk moet dan echter wel leuk zijn, licht en niet te veel tijd in beslag 
nemen. Een vrouw overweegt bijvoorbeeld handenarbeidles te geven aan gehandicapten 
als haar kleinkinderen wat ouder zijn. Het lijkt er ook op dat geldt dat de vrouwen eerder 
bereid zijn zich in te zetten als zij daarvoor gevraagd worden. Een vrouw vertelt 
bijvoorbeeld over het helpen in een verzorgingshuis: “…als ze me twee keer een ochtend 
zouden vragen, ik ga me zelf niet aanbieden, nee dat doe ik niet, maar als ze me zouden 
vragen, en het is licht werk, dan zou ik dat doen.” 
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Conclusie 
Over het algemeen verrichten de respondenten redelijk veel vrijwilligerswerk. Het meeste 
vrijwilligerswerk is overigens een voortzetting van wat men al voor de pensionering deed. 
Lager opgeleiden blijken vaker als vrijwilliger te werken dan hoger opgeleiden. Dit hangt 
waarschijnlijk samen met een hogere participatie van lager opgeleiden in het 
verenigingsleven en bij kerkgemeenschappen, waardoor zij eerder voor een bijdrage 
gevraagd worden.  
De waargenomen behoefte aan nieuw georganiseerd vrijwilligerswerk is laag. Tenminste, 
slechts enkelen pakken nieuw vrijwilligerswerk op. Dit hangt met een aantal factoren 
samen. Veel respondenten hebben negatieve ervaringen met verenigingen en traditioneel 
vrijwilligerswerk. De onderlinge strubbelingen staan hen bijvoorbeeld tegen. De 
belangrijkste reden voor de lage behoefte is echter dat de geïnterviewden hun verworven 
vrijheid willen behouden en beschermen. Die vrijheid wordt overigens niet alleen benut 
voor vrijetijdsactiviteiten, maar ook om altijd klaar te kunnen staan voor de partner, de 
(klein-)kinderen en de ouders. Blijkbaar is naast het ongebonden willen zijn ook contact 
met de familie van groot belang in de derde levensfase.  
De behoefte van third agers aan nieuw georganiseerd vrijwilligerswerk lijkt dus laag. Er 
zijn echter ook meer flexibelere vormen van maatschappelijke inzet, waar wel behoefte 
aan lijkt te zijn. Zo vertellen meerdere geïnterviewden dat ze zich wel zelfstandig en 
ongeorganiseerd voor anderen zijn gaan inzetten. Enkelen bieden bijvoorbeeld geregeld 
hulp of afleiding aan zieke kennissen, en vertellen dat ook fijn te vinden om te doen.  
Hoewel de behoefte aan nieuw vrijwilligerswerk laag lijkt, is er toch ook sprake van een 
latente behoefte aan vrijwillige inzet. Een aantal respondenten geeft namelijk aan dat als 
ze gevraagd zouden worden voor vrijwillige inzet, ze elk verzoek serieus zullen overwegen. 
Het feit dat elk verzoek serieus wordt overwogen geeft aan dat er sprake is van 
bereidbaarheid en beschikbaarheid en wijst daarmee indirect op een behoefte om zich 
maatschappelijk in te zetten. De vraag is echter nog welk verzoek door de third ager 
aanvaard wordt en onder welke voorwaarden. 

Wat zijn ideale manieren van maatschappelijke inzet ? 

Laagopgeleide mannen 
De meeste mannen in de deze groep stellen zich georganiseerd vrijwilligerswerk voor als 
een ideale manier om zich in te zetten voor de maatschappij. De werkplekken verschillen 
van werken achter de bar bij een bejaardentehuis tot werken in de natuur. Het werk moet 
niet te veel tijd in beslag nemen (ongeveer een dag in de week) en moet leuk zijn. Een 
man vermeldt dat hij het ook leuk vindt om op eigen gelegenheid mensen te helpen en ze 
daarmee een plezier te doen. Het gevoel dat hij iets voor een ander heeft mogen 
betekenen is voor hem het belangrijkst. Tenslotte vertelt een respondent dat hij nog wel 



 

28 Maatschappelijke participatie in de derde levensfase  
  

graag een betaalde baan voor een of twee dagen in de week wilde hebben in verband met 
het daarbij behorende inkomen. 
 

Hoogopgeleide mannen 
De ideale manier van inzet verschilt sterk onder de hoger opgeleide mannen. Een van de 
respondenten vertelt dat hij overweegt, op projectbasis, kennis van zijn voormalige beroep 
over te dragen aan mensen in ontwikkelingslanden. De reden dat hij dit nog niet heeft 
gedaan zijn de rudimentaire omstandigheden waaronder hij en zijn partner dan tijdelijk 
zullen moeten leven. Een andere man vertelt dat het voor hem ideaal zou zijn als hij in 
een praktisch en realistisch ingesteld bestuur zou mogen plaatsnemen, waarmee hij 
problemen van mensen zou kunnen oplossen of verzachten. Weer een andere respondent 
vertelt dat hij stervensbegeleiding zou willen doen. Tenslotte vertelt een respondent dat 
hij zich niet langer meer actief in wenst te zetten voor de samenleving: “Ik heb me al 
productief gemaakt. Kijk, als ik in mijn huis een nieuwe keuken plaats, dan heb ik daar 
meer voldoening van, dan van het lesgeven (voormalige beroep).”  
 

Laagopgeleide vrouwen 
De lager opgeleide vrouwen geven aan dat hun ideale manier van inzet ongeorganiseerd 
is. Zij geven aan graag mensen te willen bijstaan die om hulp vragen of hulpbehoevend 
zijn, maar zij willen dat graag doen op eigen initiatief en wanneer het hen uitkomt, 
zonder dat er vaste patronen of verplichtingen ontstaan. Een vrouw vertelt dat zij hulp 
zou willen bieden bij stervensbegeleiding, wat zij eerder als zeer waardevol heeft ervaren.    
 

Hoogopgeleide vrouwen 
De hoger opgeleide vrouwen zien hun ideale inzet vooral in het verlengde van hun 
voormalige werksfeer, zodat zij hun opgedane kennis en ervaring kunnen inzetten. Het is 
echter wel van belang dat de negatieve aspecten van de vorige banen, zoals overmatige 
regelgeving, bureaucratie en een slechte werksfeer, niet mogen terugkomen. Dat houdt in 
dat de ideale manier van inzet plaatsvindt in een omgeving met een ontspannen 
werksfeer, dat er ruimte is om het werk naar eigen inzichten in te vullen en dat het bij 
voorkeur op projectmatige (tijdelijke) basis plaatsvindt. Een vrouw vertelt bijvoorbeeld 
dat ze graag op projectbasis handenarbeidles zou willen geven aan geestelijk 
gehandicapten.  
  

Conclusie 
De ideale manier van inzet voor de samenleving verschilt per respondent. Wat voor alle 
respondenten geldt, is dat de inzet niet te veel tijd in beslag mag nemen, om zodoende het 
verplichtende karakter te minimaliseren. Verder geldt dat lager opgeleide mannen hun 
ideale manier van inzet zich voorstellen in de vorm van georganiseerd vrijwilligerswerk, 
terwijl de overigen zich bij voorkeur projectmatig of zelfstandig inzetten. Hoogopgeleiden 
zien zichzelf in de ideale situatie bovendien creatievere activiteiten ondernemen, die meer 
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gericht zijn op zelfontplooiing. Deze activiteiten liggen vaak in het verlengde van het 
voormalige werk, zodat zij hun opgedane kennis kunnen inzetten en overdragen. 
Hoewel er wel behoefte bestaat om zich in te zetten voor de samenleving of gemeenschap, 
wordt deze ingeperkt door de afkeer die velen hebben ten opzichte van verplichtingen. 
Bovendien vrezen veel respondenten dat zij tijdens vrijwilligerswerk tegen beperkende en 
overmatige regelgeving, bureaucratie en een slechte werksfeer oplopen.  

Welke sociale verwachtingen en beeldvorming met betrekking tot de derde 

levensfase ervaren third agers en in welke mate voelen zij zich gewaardeerd? 

Laagopgeleide mannen 
De respondenten vertellen allemaal dat zij zich gewaardeerd voelen. Zij beschrijven het 
vrijwilligerswerk dat zij verrichten als een plek waar hun inzet op prijs gesteld wordt. Een 
man vertelt: “Ja het is echt heel erg dankbaar werk bij het museum. Er werkt een vrouw 
met een betaalde baan die alles regelt en die is altijd wel heel erg dankbaar als er weer 
iets klaar is. Ik kom er met een goed gevoel weg.”  
Gevraagd naar het aanzien van gepensioneerde ouderen in de samenleving, kwamen 
veelal negatieve geluiden omhoog. Sommigen wijzen op het afnemende respect voor 
ouderdom of op het feit dat er soms scheef gekeken wordt naar gepensioneerden (omdat 
ze niets zouden doen). Anderen storen zich aan het feit dat er in de media veel aandacht 
is voor welgestelde gepensioneerden, terwijl er ook een groep senioren is die weinig te 
besteden heeft en daardoor genegeerd en in zekere zin buitengesloten wordt. Opmerkelijk 
genoeg vertelden twee gepensioneerde respondenten zichzelf nog niet te rekenen tot de 
groep gepensioneerden.  
Op de vraag of de samenleving nog iets verwacht van gepensioneerden antwoorden de 
meeste respondenten dat er (een beetje) vrijwilligerswerk of overdracht van vaardigheden 
en kennis wordt verwacht. Die verwachting blijkt concreet uit het feit dat ze regelmatig 
gevraagd worden voor vrijwilligerswerk. Ze zijn het er ook over eens dat, als 
gepensioneeren nog fit zijn, er best iets van ze verwacht mag worden. Tegelijkertijd geven 
de respondenten ook aan dat hun vrijheid een groot goed is. Een van hen, die al lange tijd 
vrijwilliger is van een kerk, vertelt: “Toen ik met de VUT ging, zeiden ze vanuit de kerk: 
trouwdiensten, hij hoeft niet meer naar het werk, dus dat kan hij mooi doen. Maar 
gelukkig stak iemand daar direct een stokje voor, want dat had ik ook liever niet gewild, 
omdat je dan weer een halve dag en een halve avond kwijt bent.”    

 
Hoogopgeleide mannen 

De hoogopgeleide mannelijke respondenten voelen zich gewaardeerd. Sommige verwijzen 
naar de waardering die ze krijgen voor het helpen klussen of vrijwilligerswerk, anderen 
verwijzen naar de waardering van familieleden voor het oppassen of verlenen van 
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adviezen. Een respondent vertelt dat de waardering voor zijn vorige vrijwillgerswerk te 
wensen over liet en dat hij er mede daarom mee is gestopt. Hoewel de respondenten het 
niet expliciet zeggen, lijken sommigen de waardering en het aanzien te missen dat bij hun 
baan hoorde. Zij ervaren echter dat zij voor dat verlies iets hebben teruggekregen wat hen 
erg dierbaar is: vrijheid. 
Op de vraag wat er vanuit de samenleving van gepensioneerden verwacht wordt, geven 
twee respondenten aan dat zij zelf het gevoel hebben genoeg gedaan te hebben en dat zij 
er verder nooit over na hebben gedacht of er vanuit de samenleving nog iets verwacht 
wordt van hen of gepensioneerden in het algemeen. De overige respondenten geven aan 
dat er volgens hen kennisdoorgave en vrijwilligerswerk wordt verwacht. Overigens verricht 
een van deze mannen zelf geen van beide activiteiten. De andere man geeft aan dat er 
best nog meer verwacht mag worden van gepensioneerden en oudere werknemers, vooral 
als zij zich zelf nog actief willen inzetten. Hij vertelt over een vriend die gedwongen werd 
te stoppen, en uiteindelijk zelf maar een nieuw bedrijf heeft opgezet.  
 

Laagopgeleide vrouwen 
De lager opgeleide vrouwen voelen zich gewaardeerd en hebben het idee dat de 
samenleving voor hen open staat. Zo wordt hen bijvoorbeeld regelmatig om raad 
gevraagd door jongere generaties. De respondenten geven verder aan dat zij ervaren dat 
de samenleving verwacht dat zij (meer) vrijwilligerswerk doen. Daarvoor worden zij 
regelmatig gebeld en gevraagd. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de 
vrouwen actief zijn in het verenigingsleven. Twee vrouwen vertellen dat ze “nee” hebben 
moeten leren zeggen, omdat ze anders te veel werk op hun bord zouden hebben gekregen. 
Een van hen vertelt: “Ja, je gaat in een ding zitten en dan is het van, dat kun je er ook wel 
even bijdoen. Zo van, je hebt toch vrije tijd genoeg, je werkt niet meer, dan kun je dit er 
wel bijdoen. Maar wil ik dat wel? Ja, je wilt nog wel wat, maar je wilt je niet meer 
binden.” 
 

Hoogopgeleide vrouwen 
Hoogopgeleide vrouwen voelen zich goed gewaardeerd. Vooral van kinderen en 
kleinkinderen ontvangen zij veel waardering. Overigens lijken de vrouwen niet afhankelijk 
te zijn van waardering van anderen en zoeken zij ook voldoening in zichzelf. Eén van hen 
vertelt: “Als ik in de tuin bezig ben en ik heb het weer opgeknapt, dan ga ik staan en zeg 
ik tegen mezelf: “dat heb je weer mooi gedaan”. Dus ik zoek in mezelf de voldoening, dat 
ik zeg, hé, ja, dat is goed van je.(…) Dat is versterkt na mijn werk.” 
Verder ervaren de respondenten dat de samenleving voor hen open staat. Zij merken 
daarbij wel op dat zij het idee hebben dat gepensioneerden snel in een hoekje worden 
gezet en als oud en afgeschreven worden bestempeld. Een aantal vrouwen wijst er ook op 
dat de samenleving wellicht open staat voor gepensioneerden, maar dat mensen met 
alleen een AOW-uitkering ook buitengesloten worden, omdat zij door beperkte financiële 
middelen niet overal aan mee kunnen doen.  
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De respondenten geven geen eenduidig antwoord op de vraag of de samenleving nog iets 
van hen verwacht. Twee vrouwen vertellen het idee te hebben dat er niet veel van hen 
verwacht wordt, behalve “niet te veel eisen en zeuren”. De overige vrouwen geven 
voorzichtig aan dat in lichte mate verwacht wordt dat zij vrijwilligerswerk gaan doen. 
Dat vinden ze ook niet onterecht zolang mensen nog fit zijn. De druk die zij daardoor 
ervaren is echter niet hoog. 
Gevraagd naar het algemene beeld dat de samenleving heeft van jong gepensioneerden 
merken de vrouwen op dat vaak gedacht wordt dat zij alle tijd hebben, maar dat dat in 
de praktijk erg tegenvalt. Ook merken zij jaloezie op, als het bijvoorbeeld gaat om op 
vakantie gaan of de financiële positie. Een vrouw vertelt het idee te hebben dat 
gepensioneerden steeds meer gezien worden als ‘grote opsnoepers’. Ze vertelt: “Je krijgt 
het gevoel dat ze naar je kijken van ‘zij nog wel’. Mijn man is bijvoorbeeld al op zijn 58ste 
gestopt met werken en je krijgt het gevoel dat je dat bijna niet meer hardop kan zeggen.”    
 

Conclusie 
De respondenten voelen zich redelijk tot goed gewaardeerd en verwijzen daarbij vooral 
naar vrijwilligerswerk, (helpen met) het verrichten van klussen, hulp aan (klein-)kinderen 
en het verlenen van adviezen. Hoger opgeleiden lijken het aanzien en de waardering die 
verbonden was aan hun werk wel te missen, maar zij waarderen tegelijkertijd de vrijheid 
die ze daarvoor in ruil hebben gekregen. Een klein aantal respondenten vertelt na de 
pensionering tijdelijk in een gat te zijn gevallen, dat gedeeltelijk te herleiden was naar het 
zich niet meer gewaardeerd en nuttig voelen. Opmerkelijk was dat enkele respondenten 
vertelden dat zij meer dan vóór de pensionering waardering in zichzelf zoeken en niet zo 
zeer meer op zoek zijn naar waardering. Dit kan zowel wijzen op een 
aanpassingsmechanisme om de verloren waardering op te vangen, als op veranderingen in 
de waardenoriëntaties veroorzaakt door een overgang in de persoonlijke ontwikkeling. 
Als het gaat om de verwachtingen vanuit de samenleving vertelt een meerderheid dat zij 
het idee heeft dat van hen vrijwilligerswerk en overdracht van kennis wordt verwacht. 
Deze verwachting wordt ook als terecht ervaren, mits het om gezonde en vitale ouderen 
gaat. Lager opgeleiden ervaren deze verwachting het sterkst. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met het feit dat zij gemiddeld vaker aangesloten zijn bij lokale verenigingen en 
zodoende vaker met deze verwachtingen geconfronteerd worden. De lager opgeleide 
vrouwen vertellen zelfs dat zij ‘nee’ hebben moeten leren zeggen tegen verzoeken voor 
vrijwilligerswerk, omdat zij anders te veel hooi op hun vork zouden nemen. Deze 
bevinding lijkt erop te wijzen dat er bij lager opgeleiden en zeker onder laagopgeleide 
vrouwen, hooguit een beperkt gebrek bestaat aan betekenisvolle en gewaardeerde rollen. 
Voor hoger opgeleiden geldt dat onder hen ook het idee heerst dat er iets van hen 
verwacht wordt, maar zij lijken die verwachtingen makkelijker naast zich neer te kunnen 
leggen en benadrukken dat het er om gaat of mensen zelf iets willen.  
Met betrekking tot de ervaren beeldvorming rondom gepensioneerden, komt een 
gematigd negatief beeld naar voren. Een aantal respondenten vertelt over ‘schuine 
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blikken’ en jaloezie van jongere generaties met betrekking tot het vaak op vakantie 
kunnen gaan, de financiële positie en het gebruik kunnen maken van een lage (pre-
)pensioenleeftijd. Ook merken een aantal respondenten op dat vaak gedacht wordt dat 
zij zwemmen in de tijd, terwijl zij dat zelf allerminst zo ervaren. Bovendien wordt 
gewezen op een onevenredige hoeveelheid aandacht voor welgestelde en fitte ouderen in 
de media, waardoor een scheef beeld is ontstaan van de werkelijkheid, waarin financiële 
en fysieke beperkingen een serieuze rol spelen. 
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4 Conclusie en discussie 

 
Hieronder worden eerst de belangrijkste conclusies van dit onderzoek aan de hand van de 
twee centrale vraagstellingen op een rijtje gezet. Hoe is de derde levensfase het beste te 
kenmerken? En in welke mate ervaren third agers in de derde levensfase een gebrek aan 
passende, gewaardeerde en betekenisvolle (rol-)mogelijkheden waarin zij een bijdrage 
aan de samenleving kunnen leveren?  Vervolgens vindt in aparte paragrafen een 
theoretische reflectie plaats op de belangrijkste conclusies en het hoofdstuk eindigt met 
een algemene discussie.  

Kenmerken van de derde levensfase 

Op welke manier is de derde levensfase het beste te kenmerken? Voor de meeste 
respondenten volgt na de pensionering een relatief korte periode van één of twee jaar, 
waarin de nieuwe situatie wordt afgetast en een nieuwe balans wordt gezocht. Hoewel 
deze periode enige overeenkomsten vertoont met de adolescentie in de jonge jaren, wordt 
uiteindelijk in de meeste gevallen het oude leven grotendeels voortgezet, al is dat vaak in 
een lagere versnelling. In het nieuwe evenwicht wordt het vrij zijn en het niets meer 
‘moeten’ zeer hoog gewaardeerd. Activiteiten en verplichtingen die deze verworven 
vrijheid kunnen bedreigen worden uit de weg gegaan. De meeste ondernomen activiteiten 
zijn dan ook vrijetijdsactiviteiten die gedaan kunnen worden wanneer het uitkomt. Het 
gaat daarbij om activiteiten die gericht zijn op vermaak, zelfontplooiing en ook op het 
op peil houden van de gezondheid.  
Met betrekking tot de sociale relaties gebruiken third agers met kinderen, kleinkinderen 
en (hulpbehoevende) ouders hun toegenomen vrijheid vaak om voor hen klaar te kunnen 
staan als een van hen om hulp vraagt. Door het oppassen op kleinkinderen wordt 
bovendien de band met de eigen kinderen geïntensiveerd. Hierbij dient aangetekend te 
worden dat de onderzoekspopulatie slechts bestaat uit getrouwde stellen met kinderen. 
Voor alleenstaanden of stellen zonder kinderen speelt de familie ongetwijfeld een kleinere 
rol.  
Verlies van sociale contacten speelt ook een rol in de derde levensfase. Na het stoppen 
met werken, verdwijnen de sociale contacten die aan het werk waren verbonden vaak 
volledig. Het wegvallen van dit ‘vanzelfsprekende sociale’ wordt vaak als een verlies 
ervaren. Bovendien vallen ook door ziekte en overlijden vrienden en familie weg, die 
moeilijk te vervangen zijn.  
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Hoewel verlies en de angst voor verlies (van gezondheid, sociale rollen en relaties) 
onderdeel is van de derde levensfase, wordt deze er niet door bepaald. Ook het door 
Laslett (1991) geschetste beeld van de derde levensfase als een ondernemende periode 
waarin zelfontplooiing en zelfverwerkelijking centraal staan, strookt niet met de 
aangetroffen resultaten. De derde levensfase blijkt het beste te kenmerken als een fase 
waarin het tempo wordt verlaagd en die in het teken staat van vrij zijn van 
verplichtingen, een prettige indeling van de dag en daarnaast van het zo goed mogelijk 
behouden van gezondheid en sociale contacten. Maatschappelijke inzet is ook onderdeel 
van de fase, maar neemt over het algemeen een bescheiden plek in. Het 
‘zwitserlevengevoel’ van eindeloos genieten en jezelf verwennen lijkt grote aanhang onder 
de third agers te hebben. Het beeld van een in een hangmat relaxende senior aan een 
azuurblauwe zee met palmbomen wordt door third agers weliswaar herkend als een 
illusie, maar het achterliggende ideaal van het in alle vrijheid ongedwongen genieten lijkt 
grote invloed te hebben op de indeling en vormgeving van de derde levensfase.  
De vraag is echter in welke mate de indeling van het leven in de derde levensfase gericht 
op het zo veel mogelijk vrij zijn van verplichtingen voldoening geeft en tot een zinvol 
ervaren leven leidt. Het beperkt aangaan van maatschappelijke bindingen kan in de 
praktijk leiden tot het ongedwongen en onzichtbaar voortrollen in de marges van de 
samenleving. Uit onderzoek blijkt dat het ervaren van geluk onder meer samenhangt met 
het helpen van naasten, het gevoel nodig te zijn en het gewaardeerd worden door anderen 
(Layard, 2005). Bovendien blijkt participatie in het maatschappelijke middenveld een 
integrerende functie te hebben: “Wie actief participeert, heeft een meer vertrouwd 
mensbeeld, is verdraagzamer, voelt zich minder politiek machteloos, wordt minder de 
prooi van antipolitieke gevoelens en steunt volmondiger de 
vertegenwoordigingsdemocratie” (Elchardus, Huyse & Hooghe, 2002, p. 88). 
Maatschappelijke participatie kan dus leiden tot een zinvoller en weerbaarder bestaan en 
al met al tot een gelukkiger leven. Waarom is de inzet in de derde levensfase dan toch 
beperkt? Bestaat er nauwelijks behoefte aan maatschappelijke inzet? Of neemt de 
samenleving haar third agers niet serieus en bestaat er voor hen een gebrek aan passende 
geïnstitutionaliseerde en gewaardeerde (rol-)mogelijkheden?  

Tekort aan (rol-)mogelijkheden? 

Van een gebrek aan gewaardeerde en betekenisvolle (rol-)mogelijkheden in de derde 
levensfase lijkt onder de onderzoekspopulatie op het eerste gezicht slechts beperkt sprake. 
Na de pensionering pakken slechts enkelen nieuw vrijwilligerswerk op en de behoefte aan 
maatschappelijke inzet lijkt daardoor laag. Bij nadere bestudering blijkt er echter meer 
aan de hand te zijn. Tijdens de interviews kwam namelijk indirect naar voren dat 
sommigen, vooral hoogopgeleiden, het aanzien en de waardering die hoorden bij hun 
werk misten. Zij wilden dat echter niet zo uitgesproken stellen en benadrukten dat zij in 
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een nieuwe fase verkeerden, met nadelen, maar ook met nieuwe voordelen zoals grote 
persoonlijke vrijheid. Dit onuitgesproken gemis wijst echter op een latente behoefte aan 
vormen van inzet, waarin zo veel mogelijk de persoonlijke vrijheid kan worden behouden, 
maar waaraan toch aanzien en waardering ontleend kunnen worden. Wat dit aspect 
betreft is er dus sprake van een gebrek aan passende (rol-)mogelijkheden. 
Ook uit de gewenste vormen van inzet blijkt een gebrek aan passende (rol-) 
mogelijkheden. Hoewel de meeste inzet momenteel plaatsvindt in traditionele 
verenigingsverbanden bestaat er onder de respondenten een voorkeur voor projectmatig 
werken of ongeorganiseerde inzetmogelijkheden, die gedaan kunnen worden wanneer het 
uitkomt. De werkomgeving dient daarbij zo veel mogelijk vrij te zijn van overmatige 
regelgeving, bureaucratie en de onderling omgang dient prettig te verlopen. Voor 
hoogopgeleiden zijn daarnaast creativiteit, ontplooiingsmogelijkheden en het kunnen 
overdragen van kennis van belang bij de gewenste vormen van inzet.  
Tenslotte blijkt er ook een ‘ondervraag’ naar maatschappelijke inzet vanuit de 
samenleving te bestaan. Een aantal respondenten, die zich niet of nauwelijks 
maatschappelijk inzetten, gaf aan dat zij vinden dat ze voor vrijwilligerwerk gevraagd 
dienen te worden. Hoewel daadwerkelijke inzet van deze groep niet gegarandeerd is als 
zij gevraagd worden, geven de leden van deze groep wel aan elk verzoek serieus te 
overwegen. Deze ‘ondervraag’ vanuit de samenleving hangt waarschijnlijk samen met de 
nog beperkte maatschappelijke verwachtingen en mogelijkheden omtrent de derde 
levensfase. Hierdoor kunnen third agers zich gemakkelijk in een afwachtende (rustende) 
rol plaatsten, die verbonden is met verouderde beelden over de levensloopindeling waarin 
pensionering gelijk staat aan ouderdom, rust en reflectie.  

Theoretische reflectie  

Vrij van verplichtingen 

De derde levensfase blijkt een fase te zijn waarin op een rustiger tempo wordt geleefd en 
waarin het vrij zijn van verplichtingen centraal staat. Hoe is nu het vrij willen zijn van 
verplichtingen in de sociaal gerontologische en sociologische theorie in te bedden? Vanuit 
een klassiek sociologisch perspectief kan het grote belang dat third agers hechten aan 
deze vrijheid worden verklaard door de pensionering te beschouwen als een bevrijding van 
dwingende rationele systemen die verbonden zijn met arbeid.  
De invloedrijke socioloog Max Weber heeft een groot deel van zijn werk besteed aan de 
bestudering en beschrijving van wat hij het rationaliseringsproces noemde (Ritzer, 1996). 
In het kort constateerde Weber dat in moderne samenlevingen handelen op basis van 
formele rationaliteit steeds meer de overhand neemt over handelen gebaseerd op 
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intrinsieke waarden of principes (bijvoorbeeld religie, emoties of tradities). Formele 
rationaliteit verwijst in essentie naar drie kernwaarden: calculeerbaarheid (met 
betrekking tot resultaten), efficiëntie (bij het bereiken van doelen) en voorspelbaarheid 
(van sociaal gedrag door het toepassen van o.a. regels, procedures, functiebeschrijvingen 
en hiërarchie).  
Weber vreesde dat de toename van formele rationaliteit in de vorm van bureaucratische 
en kapitalistische organisaties de vrijheid en autonomie van het individu zouden 
beperken. Het nastreven van religieuze en familiewaarden zou zo door economische 
dwang en de dominantie van bureaucratische organisaties en de daarbij behorende 
waarden onder druk komen te staan. Veel van wat Weber bijna een eeuw geleden 
voorspelde over de toenemende invloed van formele rationaliteit is uitgekomen in 
Nederland. Hij had echter niet kunnen voorzien dat er zoiets als een derde levensfase zou 
ontstaan, waarin volwassenen niet langer hoeven te werken en zich voor een belangrijk 
deel kunnen onttrekken aan economische dwang en de discipline van bureaucratische 
organisaties en de daaraan verbonden formeel rationele waarden. Deze ontworsteling 
aan de druk van efficiëntie, calculeerbaarheid en het moeten presteren verklaart het 
gevoel van bevrijding dat veel third agers ervaren en het belang dat zij vervolgens hechten 
aan het behouden van die vrijheid. Ook kan het een verklaring zijn voor de beperkte 
behoefte nieuw georganiseerd vrijwilligerswerk op te pakken na de pensionering. 
Georganiseerd vrijwilligerswerk vindt immers ook vaak plaats binnen gebureaucratiseerde 
organisaties.  
De na de pensionering nieuw ontstane grote persoonlijke vrijheid van de derde levensfase, 
geeft weer ruimte voor de uitoefening van substantiële rationaliteit, waarin niet langer 
prestaties en resultaten van belang zijn, maar het individuele handelen gebaseerd is op 
intrinsiek ervaren waarden zoals religie en familie, maar ook op waarden als harmonie, 
cultuur, creativiteit, zelfontplooiing en hedonisme. 
 
De waargenomen waardering voor en behoefte aan het vrij zijn van verplichtingen hangt 
ook samen met een ander belangrijk maatschappelijk proces: het moderniseringsproces. 
Door processen als individualisering, emancipatie en democratisering is de roep om meer 
vrijheid en zelfstandigheid steeds groter geworden. Het duidelijkst komt dit naar voren in 
het individualiseringsproces. De levensloop is steeds meer een persoonlijke 
ontwikkelingsweg geworden, waarin van individuen wordt verwacht dat ze zelf keuzes 
maken om hun leven richting te geven (de Lange, 2006). De socioloog Anthony Giddens 
benadrukt dat in posttraditionele (moderne) samenlevingen maatschappelijke rollen en 
gedragspatronen ons steeds minder worden aangereikt (vanuit tradities en gebruiken) en 
dat we steeds meer vrijheid (nodig) hebben om zelf een levensstijl te kiezen. Ons zelfbeeld 
of ‘self-identity’ is volgens Giddens een reflexief proces geworden waarbij grote 
persoonlijke vrijheid van essentieel belang is; zelf bedenken, onderhouden en reviseren we 
een biografisch verhaal over wie we zijn en hoe we zo zijn geworden (Gauntlett, 2002).  



  Maatschappelijke participatie in de derde levensfase 37 
  

Tegelijkertijd zijn we losser ten opzichte van elkaar komen te staan. Onder invloed van 
toegenomen mobiliteit, toegenomen vermaak op televisie, tijdgebrek en vooral de komst 
van een nieuwe generaties met nieuwe waarden en behoeften zijn bijna alle vormen van 
maatschappelijke participatie binnen gemeenschappen aan erosie onderhevig (Putnam, 
1995). Lokale verenigingen en (vrijwilligers-)organisaties zien hun ledental dalen en hun 
ledenbestand vergrijzen. Nieuwe generaties senioren maken een scherp onderscheid tussen 
het privé en maatschappelijk leven. Tot de pensionering hebben zij het maatschappelijk 
leven in het teken gesteld van een betaalde baan en dat is ten koste gegaan van deelname 
aan het verenigingsleven.  Wanneer gestopt wordt met werken kan dat gemakkelijk 
leiden tot het zich in de privé-sfeer terugtrekken, met een toegenomen risico op 
marginalisering als gevolg (Geeroms, 2004). Uit recent onderzoek blijkt overigens dat het 
contact en de steunuitwisseling tussen volwassen kinderen en hun ouders tussen de 55 en 
65 het laatste decennium is toegenomen (Van der Pas, Van Tilburg & Knipscheer, 2007). 
Dit lijkt het beeld te bevestigen dat de privé-sfeer en de contacten daarbinnen aan belang 
toenemen en kan wijzen op een terugtrekking in die sfeer. 
De protestgeneratie, waaruit voor dit onderzoek de eerste representanten zijn 
geïnterviewd, is als eerste generatie sterk beïnvloed door het individualiseringsproces 
(Geeroms, 2004). De leden van de protestgeneratie kiezen autonomer en staan 
zelfbewuster en kritischer in het leven, dan generaties voor hen (Wilbrink en Engelen, 
2004). Juist in de derde levensfase, wanneer niets meer hoeft, blijkt hoe 
geïndividualiseerd de nieuwe generatie is, al speelt de directe familie wel een belangrijke 
rol. 

Tempoverlaging 

Ondanks de goede gezondheid, de toegenomen financiële mogelijkheden en de grote 
vrijheid om te doen en laten wat je wilt, blijkt de derde levensfase zich in een regelmatig 
en opmerkelijk rustig tempo te voltrekken (zie ook: van der Leyden & van den Boer, 
2004). De aangetroffen onderzoeksresultaten sluiten goed aan bij de ‘gerotranscendence’-
theorie van Tornstam (1989). Deze theorie wordt wel beschouwd als een derde weg 
tussen de activiteitentheorie (goed ouder worden is actief leven en prestaties leveren) en 
de ‘disengagement’-theorie (goed ouder worden betekent je geleidelijk terugtrekken uit de 
samenleving) in.  
De ‘gerotranscendence’-theorie stelt dat mensen door de ‘ups’ en ‘downs’ van het leven 
geleidelijk een vorm van wijsheid ontwikkelen, waardoor hun blik op het leven verandert 
van rationeel, materialistisch en pragmatisch naar een meer transcendente (het 
alledaagse en tijdelijke overstijgende) en holistische kijk op het bestaan. Dit leidt ertoe 
dat de gerichtheid van mensen op henzelf en het benutten van het eigen potentieel 
afneemt en geleidelijk een gevoel van onderdeel zijn met een groter geheel, zoals de 
natuur of het universum, naar de voorgrond treedt. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom er 
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onder senioren een grote interesse bestaat naar stamboomonderzoek en geschiedkundige 
onderwerpen. De geleidelijke persoonlijke ontwikkeling naar het jezelf definiëren als 
onderdeel van een groter geheel, wordt waarschijnlijk versneld door het 
pensioneringsproces, waarin een overgang wordt gemaakt van een levensfase die in het 
teken staat van efficiëntie en prestaties moeten leveren naar een fase waarin weer ruimte 
vrij komt voor andere waarden, zoals familie, harmonie, creativiteit en hedonisme.  
Ook de ‘Social Emotional Selectivity Theory’ van Carstensen (1992), die zich specifiek op 
sociale relaties richt, stelt een soortgelijke overgang in de persoonlijke ontwikkeling 
centraal. Deze theorie wijst erop dat mensen, naarmate de tijd korter wordt die ze nog 
verwachten te leven, nieuwe doelen stellen bij het onderhouden van sociale contacten. 
Mensen zouden zich als ze ouder worden meer op sociale contacten richten die een 
bijdrage leveren aan de regulering van emoties en minder op contacten die gericht zijn op 
het verwerven van kennis. Concreet vertaalt deze verschuiving zich in grotere 
investeringen in emotioneel dichtbijstaande sociale relaties, zoals die met kinderen en 
kleinkinderen. Ook hier geldt dat de pensionering, het stoppen met werken, kan 
functioneren als een katalysator van dit overgangsproces. Het toenemende belang van de 
regulering van emoties leidt tot een rustiger levenstempo waarin aandacht en tijd voor 
sociale relaties belangrijker zijn dan productieve waarden als efficiëntie en prestatie. 

Gebrek aan (rol-)mogelijkheden 

De derde levensfase blijkt dus een levensfase met een rustig tempo te zijn, waarin veel 
waarde wordt gehecht aan individuele vrijheid en waarin mensen geleidelijk een nieuwe 
waardenoriëntatie ontwikkelen. Meer aandacht en tijd wordt besteed aan activiteiten 
waarbij waarden als harmonie, familie, genieten, creativiteit en ontplooiing centraal 
staan. Dat betekent echter niet dat third agers zich terug willen trekken uit de 
samenleving en gelukkig zijn met een leven in de marges van de maatschappij. Net zoals 
mensen in andere levensfasen willen ook third agers van belang zijn voor anderen, zich 
nuttig voelen en iets (terug-)doen voor de lokale gemeenschap (zie ook Barnes, Parry & 
Lake, 2002).  
Hoewel een deel van de respondenten een gewaardeerde plek in de samenleving heeft 
gevonden, bestaat er onder een ander deel (vooral hoogopgeleiden) een latente behoefte 
aan vernieuwende, beter bij wensen aansluitende (rol-) mogelijkheden, waaraan 
betekenis en aanzien ontleend kan worden. Laten we nog eens goed naar het ‘structural 
lag’-concept kijken en bestuderen hoe we dit resultaat kunnen duiden.  
Een belangrijke vooronderstelling van het ‘structural lag’-concept van Mathilda Riley is de 
gedachte dat bestaande sociale structuren (zoals tradities, sociale verwachtingen, wetten, 
instituties en morele codes) maatschappelijke rollen mogelijk maken, maar ook kunnen 
beperken. Tegelijkertijd veranderen sociale structuren onder invloed van veranderende 
individuele oriëntaties. Het kernidee van het ‘structural lag’ is immers dat de sociale 
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structuren zich (te) langzaam aanpassen aan de snel veranderende realiteit van 
individuen, waardoor een ‘structurele achterstand’ ontstaat. Hoewel Riley in haar werk 
veel invloed toeschrijft aan sociale structuren en de beperkingen die daaruit volgen voor 
ouder wordende individuen, determineren sociale structuren in haar visie individueel 
gedrag dus niet, zij ziet de onderlinge relatie als dialectisch interdependent. Sociale 
structuren en individuele oriëntaties beïnvloeden elkaar tegelijkertijd en voortdurend. Ze 
schrijft hierover: ‘…(we should) recognize and clarify the dialectical interdependence 
between social structure and psychological aging processes. This requires that we 
examine over time the interplay between aging individuals who are influenced by social 
structure and social structures that are constructed, as well as changed, by aging 
individuals.’ (Schaie & Schooler, 1989, blz. XV)   
Vanuit deze optiek hangt de in het onderzoek aangetroffen (latente) behoefte aan 
betekenisvolle en gewaardeerde (rol-)mogelijkheden dus samen met door de tijd 
veranderende individuele oriëntaties. Zoals we hebben gezien verschilt de onderzochte 
protestgeneratie van vorige generaties doordat haar leden autonomer en zelfredzamer 
zijn dan de leden van generaties voor hen. Een preciezere bestudering leert dat het de 
hogeropgeleide groepen binnen de protestgeneratie zijn die autonomie, zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid het hoogst in het vaandel houden (Motivaction, 2004). Het ligt in de 
lijn der verwachting dat de groep die het meest verschilt van vorige generaties nu een 
gebrek aan beschikbare en passende (rol-)mogelijkheden ervaart. En dat blijkt ook uit dit 
onderzoek: de latente behoefte wordt vooral aangetroffen onder de hoger opgeleiden van 
de onderzoekspopulatie. De nieuwe levensinstelling en behoeften van deze groep kunnen, 
uitgaande van de dialectische relatie, veranderingen in sociale structuren en daaruit 
voortvloeiende (rol-) mogelijkheden te weeg brengen.  
Sociale structuren en (rol-)mogelijkheden passen zich echter niet zonder slag of stoot 
aan. Momenteel zijn er daardoor voor een hogeropgeleide en ondernemend ingestelde 
groep nog niet voldoende passende en gewaardeerde maatschappelijke rollen 
beschikbaar. Voor een aantal van hen gaat het leven in de derde levensfase daardoor 
gepaard met een zeker maatschappelijk vacuüm. De grote persoonlijke vrijheid in de 
derde levensfase is niet alleen een geschenk, het kan ook bezien worden als een vorm van 
maatschappelijke armoede. Het in maatschappelijk opzicht weinig verwachten van (of 
aanbieden aan) gepensioneerden leidt tot een gebrek aan handvatten en beschikbare 
mogelijkheden voor third agers die van belang willen zijn en manieren zoeken om zo lang 
mogelijk hun kennis, ervaring en capaciteiten te gebruiken èn op peil te houden. 
Dat sociale verwachtingen en sociale structuren die betrekking hebben op de derde 
levensfase langzaam veranderen heeft mede te maken met het feit dat er naast de 
hoogopgeleide groep een lager opgeleide meer traditioneel ingestelde groep bestaat, voor 
wie er helemaal geen of in mindere mate sprake is van een gebrek aan passende en 
gewaardeerde (rol-)mogelijkheden. Voor hen zijn nieuwe maatschappelijke 
verwachtingen of structurele veranderingen (bijvoorbeeld als gevolg van 
moderniseringsprocessen) dan ook niet of nauwelijks gewenst. Sterker nog, voor de minst 
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zelfredzamen onder hen kunnen sociale vernieuwingen als bedreigend worden ervaren 
(Dobbelaere et al., 2000). Voor deze groep is geen sprake is van een structural lag, maar 
eerder van een personal lag: de samenleving verandert sneller dan zij bij kan houden. Het 
draagvlak voor sociale veranderingen is daardoor niet altijd even breed. Er dringt zich 
hier een vergelijking op met het eerder beschreven onderscheid tussen hoogopgeleide 
bedrijvige burgers die de modernisering willen bevorderen en laagopgeleide bedreigde 
burgers die moderniseringsprocessen als een bedreiging ervaren en tot staan willen 
brengen. Een voorbeeld waarin de tegenstelling tussen kansrijke hogeropgeleiden en 
bedreigde lageropgeleiden goed naar voren komt is de huidige roep om de verplichte 
pensionering op het 65ste jaar uit CAO’s te schrappen. Voor de hoger opgeleide groep, die 
met behulp van hun kennis en vaardigheden hun weg goed weten te vinden in de 
complexe moderne samenleving, biedt de afschaffing van de verplichte pensionering 
nieuwe mogelijkheden. Daartegenover staan lageropgeleiden die moeilijker hun weg 
kunnen vinden in de moderne samenleving en de verplichte pensioenleeftijd juist als een 
verworven recht beschouwen dat behouden dient te worden. De tegenstelling tussen deze 
twee groepen zal in de toekomst iets afnemen door de toename van het aantal 
hogeropgeleiden, maar zal blijven bestaan. De vraag is hoe deze tegengestelde belangen 
toekomstige veranderingen in de sociale structuur zullen beïnvloeden.  

Discussie 

We hopen allemaal oud te worden. Het goede nieuws is dat velen van ons ook een hoge 
leeftijd bereiken. De verscheidenheid van mensen in de derde levensfase is dan ook groot. 
Verschillende mensen geven op verschillende manieren vorm aan deze nieuwe levensfase. 
Dwars door alle variatie is de gemene deler een rustig tempo van leven en het vrij willen 
zijn van verplichtingen. Tegelijkertijd willen mensen, ook in de derde levensfase, van 
belang zijn voor een ander en zich nuttig voelen. Tussen het je niet meer willen binden en 
het van belang willen zijn bestaat echter een spanning. Sommigen vinden al snel na hun 
pensionering een nieuw evenwicht waar zij zich goed bij voelen. Zij verrichten 
bijvoorbeeld een dag in de week vrijwilligerswerk bij de voetbalvereniging, nemen meer 
tijd voor alledaagse activiteiten en passen een middag vaker op de kleinkinderen. Voor 
anderen wringt er echter iets. Zij missen de waardering en het aanzien dat bij hun rol als 
werkende hoorde. Ineens zijn zij niet meer ‘die leuke lerares’, of ‘die manager van …’, 
maar een gepensioneerde. Ondanks dit gemis wil deze groep ook haar gewonnen 
persoonlijke vrijheid niet meer kwijt: “Je wilt nog wel wat, maar je wilt je niet meer 
binden”. De uitdaging is nu om voor en met deze groep en toekomstige senioren nieuwe 
maatschappelijke (rol-)mogelijkheden vorm te geven en te institutionaliseren die beter 
passen bij hun behoeften en wensen en bovendien waardering en aanzien opleveren. Op 
die manier kunnen zij die daar behoefte aan hebben een ‘vol’ leven leiden en volwaardig 
onderdeel uit blijven maken van de samenleving.  
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Bij het vormgeven van maatschappelijke rollen moeten de behoeften en wensen van de 
third agers centraal staan. Wanneer de (rol-)mogelijkheden niet aansluiten bij de 
behoeften en wensen zal in de praktijk de aantrekkingskracht van het grote genieten 
(zwitserlevengevoel) te groot blijken. Er moet daarom ingespeeld worden op de 
aangetroffen behoefte aan flexibele vormen van maatschappelijk participatie, die 
aansluiten bij het lagere tempo van de levensfase en de veranderende waardenoriëntaties. 
Aansprekende vormen van inzet spelen in op waarden als creativiteit, harmonie, 
zelfontplooiing, waardigheid en cultuur(-behoud).  
Tegelijkertijd moeten third agers aanzien en waardering kunnen ontlenen aan de nieuwe 
inzetvormen. En ook wat dit betreft stuiten we op een spanning: aanzien en waardering 
hangen in onze moderne en rationele samenleving vaak samen met het leveren van 
meetbare, liefst in geld uit te drukken, prestaties. Veel van de inzetvormen waar behoefte 
aan bestaat staan echter juist in het teken van niet-rationele waarden en zijn daarom 
moeilijk meetbaar of in geld uit te drukken. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn om die 
vormen te ontwikkelen die aan alle eisen van de third ager voldoen èn waardering en 
aanzien opleveren. Zowel vanuit de samenleving als vanuit de individuele third agers moet 
daarom een beweging worden gestimuleerd om maatschappelijke mogelijkheden en 
individuele wensen beter op elkaar aan te laten sluiten. In het maatschappelijk bestaan 
moet minder een eenzijdige nadruk komen te liggen op formeel rationele waarden en er 
moet meer aandacht komen voor wat mensen in verschillende levensfasen gelukkig maakt 
en het ervaren welzijn vergroot. Er is meer in het leven dan economische en 
productiviteitsgroei. Meer concreet betekent dit dat er vanuit de samenleving meer 
waardering moet komen voor activiteiten die overduidelijk waarde toevoegen aan het 
leven van mensen maar die moeilijk te meten of in geld uit te drukken zijn: zoals 
cultuuroverdracht, kennisoverdracht en de verschillende vormen van onderlinge hulp en 
vrijwillige inzet. De huidige maatschappelijke nadruk op rationele waarden als 
productiviteit, efficiëntie en calculeerbaarheid verdringt waarden en activiteiten die het 
welzijn van mensen kunnen vergroten. Door slim in te spelen op de huidige politieke 
aandacht voor normen en waarden en sociale samenhang (in het kader van de Wmo) is 
het ook mogelijk de maatschappelijke focus meer te richten op het bevorderen van het 
welbevinden en welzijn van burgers.  
Aan de andere kant zullen vitale third agers bereid moeten zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheden op zich te nemen en zich niet vrijblijvend in de privé-sfeer 
terugtrekken. Deze bereidheid tot maatschappelijke inzet kan echter niet worden 
afgedwongen. Third agers moeten daarom intensief betrokken worden bij het vormgeven 
van nieuwe en het aanpassen van bestaande inzetmogelijkheden. Door deze 
betrokkenheid zullen zij eerder bereid zijn zich maatschappelijk in te zetten. 
De samenleving heeft haar third agers niet alleen hard nodig, het leveren van een bijdrage 
aan de samenleving leidt voor third agers zelf tot een zinvoller en gelukkiger leven. Want, 
zoals veel third agers al weten, wie serieus genomen wil worden en van belang wil zijn 
kan niet anders dan bindingen aangaan en verantwoordelijkheden nemen. 
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Bijlage: vragenlijst 

Levenssituatie na de pensionering 

Wilde u nog langer doorwerken? 
Hoe is uw leven veranderd sinds u bent gepensioneerd? 
Heeft u activiteiten doorgezet? Eventueel in aangepaste vorm.  
Heeft u nieuwe activiteiten opgepakt?  
Heeft u nog contact met mensen van het werk? (hoe vaak?) 
Mist u iets in uw leven sinds uw pensionering? 
Hoe waardeert u uw leven voor en na de pensionering? 
Welke activiteiten zou u in de toekomst willen ondernemen? 

Productieve en betekenisvolle activiteiten 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten die u onderneemt in een doorsnee week? 
Verricht u betaald werk? 
Zorgt u voor iemand? Voor wie?  
Past u op uw kleinkinderen?  
Zet u zich actief in voor uw omgeving? 
Zou u zich (op andere manieren) actief willen inzetten in voor de 
samenleving/gemeenschap/ omgeving? (bijv. vrijwilligerswerk?) 
Zijn er dingen die u zou willen doen, die u toch niet onderneemt? Zo ja, waardoor wordt u 
belemmerd? 
Laat u wel eens dingen, omdat u vindt dat u daarvoor te oud bent? 

Beeldvorming 

Rekent u zich zichzelf tot de categorie ‘ouderen’? 
Rekent u zichzelf tot een generatie? (bv. protestgeneratie)  
Zo ja, welke verschillen mekt u op ten opzichte van andere generaties? 
Heeft u het gevoel dat de samenleving voor u openstaat en u waardeert? 
Vindt u dat u voldoende erkenning en waardering krijgt voor de dingen die u doet? 
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Voelt u zich wel eens gediscrimineerd, of uitgesloten van een activiteit, op basis van uw 
leeftijd? 
Wat vindt u van het aanzien dat gepensioneerden, zoals u, in de samenleving genieten? 
Hoe ervaart u dat de samenleving naar u kijkt? (als oudere?) 
Wat denkt u dat de samenleving van u (als gepensioneerde) verwacht? 

Ideale dag 

Hoe ziet uw ideale dag eruit? (zonder maatschappelijke en financiële beperkingen?) 
Wat zou voor u een ideale manier zijn om actief te zijn in de samenleving? (onafhankelijk 
van mogelijke beperkingen) 

 


