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Tijd na het werk

Een week telt 168 uur. Dat geldt voor iedereen, maar de aard van de besteding
van de uren vertelt veel over de maatschappelijke positie en de levensfase waarin
iemand zich bevindt. Soms kan er ook een proces van verandering in de persoon-
lijke levenssituatie en in de taakverdeling in de samenleving mee zichtbaar
gemaakt worden. Zo kunnen we vergrijzing goed herkennen aan de geleidelijke
vermindering van het aantal uren dat volwassenen gemiddeld per week aan
betaald werk besteden. Op nationaal niveau ziet dat er statistisch uit als een glij-
dende schaal die bij de leeftijd van 70 jaar ongeveer het nulpunt bereikt. Op het
niveau van het individu is het beeld anders. Meestal is er dan juist sprake van
een abrupte beeindiging van het werkende leven door pensioen, VUT of ontslag
op een leeftijd dat de kansen op de arbeidsmarkt bijzonder klein zijn geworden.

Waar het aantal uren betaalde arbeid afneemt, ontstaat meer vrije tijd, maar
komt ook meer tijd beschikbaar voor persoonlijke verzorging (eten, drinken, sla-
pen, wassen) en het doen van het huishouden of het verlenen van zorg. De Tijds
bestedingonderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scP), begonnen
in 1975 en sindsdien elke vijf jaar herhaald, laten de veranderingen in tijdsbeste-
ding tussen de verschillende levensfasen en tussen mannen en vrouwen mooi
zien. Ook tonen ze de verschillen tussen de generaties in de loop van de tijd.2) Zo
is de feitelijke pensioenleeftijd in dertig jaar tijd veel lager komen to liggen dan
de formele grens van 65 jaar en is in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar het aandeel
werkende vrouwen sterk toegenomen. In 2004 lag in die leeftijdsgroep de netto
arbeidsparticipatie (meer dan 12 uur per week aan het werk) van vrouwen in
Nederland op 33 procent, een verdubbeling ten opzichte van 1990, terwijl die van
mannen in die leeftijdsgroep op 57 procent lag (in 1990 was dat iets meer dan
40 procent). Internationaal slaat Nederland daarmee zeker geen slecht figuur,
al liggen de arbeidsparticipatiecijfers in landen als het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten, maar ook Denemarken en Zweden, nog aanzienlijk hoger,
zeker bij de vrouwen (rond de 50 procent).
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Vroeg met pensioen

Ruim dertig jaar geleden vielen de formele en de feitelijke pensioenleeftijd
nog bijna helemaal samen en was de arbeidsmarkt het domein van mannen en
ongehuwde vrouwen. Van de mannen tussen 50-64 jaar was in 1973 bijna 8o
procent aan het werk, van de vrouwen was dat nog geen 15 procent, waarvan een
derde in deeltijd. Na het 65ste jaar werkte toen nog bijna 15 procent van de man-
nen en 3 procent van de vrouwen.3) Midden jaren tachtig daalde de arbeidspar-
ticipatie van mannen van 50-64 jaar echter tot onder de 6o procent om bij het
begin van het nieuwe millennium weer op to lopen tot 70 procent. In 1973 was
6o procent van de mannen op 63-jarige leeftijd nog aan het werk, in 1999 was dat
nog maar 15 procent. De grens van 6o procent wordt dan al op de leeftijd van 58
jaar gepasseerd.

Het beeld bij de vrouwen is heel anders, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo.
Bij de vrouwen is de arbeidsparticipatie vanaf de jaren zeventig steeds blijven
stijgen. Zowel in 1973 als in 1999 is van de vrouwen van 63 jaar nog maar 5 pro-
cent aan het werk. Het echte verschil zit in de participatie van wat jongere vrou-
wen. Op de leeftijd van 53 jaar is tegenwoordig meer dan 40 procent van de
vrouwen aan het werk, tegenover minder dan 20 procent in 1973. Het is heel goed
mogelijk dat ook deze vrouwen op 63-jarige leeftijd de arbeidsmarkt verlaten zul-
len hebben, maar daarin onderscheiden ze zich dan niet meer van de mannen.
Over het geheel genomen zien we in Nederland in de laatste decennia een stij-
gende en steeds meer ook blijvende participatie aan de arbeidsmarkt van vrou-
wen en een gemiddeld aardig gelijk gebleven participatie van mannen. Vrouwen
werken wel meer in deeltijd (meer dan 70 procent van alle werkende vrouwen)
dan mannen (minder dan 20 procent) en naar verhouding zijn er ook meer man-
nen aan het werk, maar juist in de laatste fase van het arbeidsleven worden de
verschillen kleiner. Zowel mannen als vrouwen willen graag relatief vroeg met
pensioen om nog lang andere dingen to kunnen doen.

Welke dingen? Vreemd genoeg in een aantal gevallen toch ook weer betaald
werk, vaker nog vrijwilligerswerk, niet zelden op een niveau dat als hoogwaar-
dige arbeid kan worden beschouwd. Studies, altijd gewild of nooit afgemaakt,
worden opgepakt en hobby's of sport tot de belangrijkste besteding van de vele
uren vrije tijd gemaakt. Zeker de eerste jaren van het leven na het werk wordt er
vaak veel en lang gereisd. Ondanks alle aandacht die in het beleid juist uitgaat
naar de bevordering van de cultuurparticipatie (museumbezoek, concerten,
toneel) van jongeren en allochtonen, komt de grootste actieve belangstelling voor
kunst en cultuur toch van de jongere ouderen. Er is de hulp, vaak ook financieel,
aan de kinderen, bezig met het opzetten van een huishouden of ook een eigen
bedrijf, en de opvang van de kleinkinderen, nu in steeds meer jonge huishoudens
beide partners werk buitenshuis hebben. Ten slotte is er dan de zorg voor elkaar

180



10. EEN PRETTIG GEVULD BESTAAN. HOE OUDEREN HUN TIJD BESTEDEN

of voor familieleden, de eigen ouders soms nog, die door ziekte of fysieke en
cognitieve beperkingen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Dat kost tijd en vraagt vitaliteit. Van de 168 uur per week besteden ouderen meer
tijd aan persoonlijke zaken (gemiddeld ruim 83 uur per week of bijna 12 uur per
dag), aan het huishouden en aan zorg (24 uur per week) dan degenen die nog
geen 65 jaar zijn. De verschillen tussen de generaties in het aantal uren vrije tijd
zijn uiteraard het grootst en hebben bovendien de neiging groter to worden. In
1980 beschikten de Nederlanders van 35-54 jaar over gemiddeld 46 uur vrije tijd
per week, in 2000 was dat nog geen 43 uur of ruim 6 uur gemiddeld per dag. Er
werden dankzij de grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt vooral
meer uren gewerkt (19 uur in 1980, 26 uur in 2000). Bij de 65-plussers wordt wei-
nig gewerkt (gemiddeld nog ruim 1,5 uur per week in 2000 tegenover o,5 uur in
1980) en is er vooral veel vrije tijd, in 2000 bijna 59 uur per week of bijna 8,5 uur
per dag. In de leeftijdsgroep 55-64 jaar gaat het om bijna 51 uur vrije tijd of bijna
7,5 uur per dag. De meeste vrije tijd hebben mannen van 65 jaar en ouder (64 uur
per dag), omdat zij minder uren (18 uur) aan huishouden en zorg besteden dan
de vrouwen in die leeftijdsgroep (ruim 28 uur).

Toch nog of weer werken

De verschuivingen in de tijdsbesteding in de richting van meer vrije tijd begin-
nen vanaf het 55ste jaar zichtbaar to worden. Mannen van 55-64 jaar werken per
week gemiddeld 11 uur korter dan mannen van 35-54 jaar (respectievelijk 26 en
37 uur). Vanaf het 65ste jaar verrichten mannen gemiddeld nog maar 2,5 uur
betaalde arbeid. Bij de vrouwen is het verschil naar verhouding nog veel groter,
maar hier speelt ook het generatiebepaalde verschil in de arbeidsparticipatie
een rol. Dat zal in de toekomst net zoals bij de mannen steeds meer een door
de levensfase bepaald verschil worden. In 2000 werkten vrouwen van 35-54 jaar
gemiddeld 15 uur per week tegenover 5 uur per week voor vrouwen van 55-64 jaar
en 1 uur per week voor de 65-plussers.

Voor gepensioneerden bestaan gespecialiseerde uitzendbureaus voor betaald
werk en de media maken ook geregeld melding van ouderen die zich gedwongen
zien hun pensioen aan to vullen met betaald werk. In de meeste gevallen gaat het
dan om mensen die nog Been recht op now hebben. De groeiende belangstelling
van 50-plussers voor het ondernemerschap past nog weer wat eerder in het leven
in hetzelfde kader: de loopbaan als werknemer is vervroegd ten einde gekomen
en op de gewone arbeidsmarkt zijn de kansen om nog een nieuwe baan to vinden
bijzonder gering. De vestiging als zelfstandige, meestal in de sfeer van de zake-
lijke dienstverlening, kan dan uitkomst bieden. Inmiddels is het percentage star-
ters van 50 jaar en ouder verdubbeld tot 16 procent, wat neerkomt op ongeveer
7000 oudere starters per jaar. Starters van boven de 65 zijn er bijna niet.
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Boven de 65 jaar zijn het vooral de gevestigde ondernemers van kleine bedrijven
(detailhandel, agrarische sector), de zelfstandigen zonder personeel, de mensen
met de vrije beroepen (schrijvers, musici, toneelspelers), pastores, politici en
leden van raden van commissarissen die betaald werk blijven verrichten. Gewone
banen zijn er boven de 65 maar weinig (minder dan 30.000) en gemiddeld
worden deze ook laag gehonoreerd. Na het 7oste jaar wordt de groep werkende
al snel heel klein (ongeveer 1 procent) en de prominente vertegenwoordigers
- meestal al lang `bekende Nederlanders' - beginnen dus ook steeds meer op to
vallen. Om een paar voorbeelden to noemen: Harry Mulisch, Jan Wolkers, Henk
Hofland, Jan Blokker, Piet Romer, Bernard Haitink, Peter van Straaten, Karel
Appel, allemaal nog volop beroepsmatig actief na het ruim passeren van het
zeventigste levensjaar. Mary Dresselhuys stond nog na haar negentigste avond
aan avond op het toneel en de Nederlands-Oostenrijkse operettekoning Johannes
Heesters is na zijn honderdste verjaardag nog met een nieuw eigen programma
het theater in gegaan.

Dat is uitzonderlijk, maar over de wereld gezien is vooral uitzonderlijk dat juist
in de landen op het continent van Europa een steeds stijgende en al hoge levens-
verwachting gepaard is gegaan met een aanzienlijke daling van de feitelijke
pensioenleeftijd. In 1880 koos de Duitse kanselier Otto von Bismarck voor 65
jaar als ondergrens voor de toekenning van het eerste algemene staatspensioen,
omdat dat ongeveer overeenkwam met de gemiddelde levensverwachting in die
tijd. Inmiddels is de levensverwachting sterk gestegen. In Nederland is de levens-
verwachting voor mannen gestegen (tot ruim 76 jaar voor mannen en tot 81 jaar
voor vrouwen), maar wie de 65 haalt, mag erop rekenen nog eens 15 (mannen) of
20 (vrouwen) jaren extra to ]even. Gevoegd bij het feit dat de feitelijke pensioen-
leeftijd nu tussen de 6i en 62 jaar ligt, betekent dit dat er voldoende middelen
moeten zijn voor een pensioen dat niet twee of drie jaar omvat, maar twee tot
drie decennia.

De gegevens uit het Tijdsbestedingonderzoek laten het maar beperkt toe boven
de 65 jaar nog onderscheid to maken naar leeftijd. Uit CBS-gegevens weten we
dat boven de 70 jaar de arbeidsparticipatie vrijwel het nulpunt nadert. Niet
systematisch is ook bekend dat met het klimmen van de jaren de actieradius
van mensen geleidelijk kleiner wordt en zich in tijd steeds meer beperkt tot het
gebied van het huishouden, de zorg en de zittend, meer passieve vormen van
vrije tijdsbesteding. Naarmate mensen ouder worden, valt de tijdsbesteding
steeds meer samen met het simpelweg d6en van de dag. De gewone taken, plich-
ten en verplichtingen nemen steeds meer tijd in beslag en vragen ook om meer
recuperatietijd: tussen de verschillende taken is een periode van rust en herstel
nodig. Een belangrijke verschuiving treedt op wanneer de eigen dag het werk van
anderen begint to worden en men niet meer in staat is minstens gedeeltelijk of
zelfs helemaal voor zichzelf to zorgen.
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Onbetaald werk, zorg en vrije tijd

In deze bijdrage gaat de aandacht vooral uit naar de onbetaalde arbeid, het vrij-
willigerswerk, de mantelzorg en de echte vrije tijd van oudere mensen die niet of
vrijwel niet meer beroepsmatig bezig zijn. De leeftijdsgrenzen aan de onderkant
zijn niet gemakkelijk to trekken. Soms ligt de grens at bij 50 of 55 jaar, vaker toch
bij 6o of 65 jaar. Een bovengrens is er ook niet, in ieder geval ligt die in een land
als Nederland erg hoog. In 2005 overleed in Nederland de toen oudste mens van
de wereld, mevrouw Hendrikje van Andel-Schipper, geboren in 1890. Bijna een
op de duizend Nederlanders is nu boven de 95 jaar, een op de tienduizend boven
de ioo. Van de bevolking is nu 04 procent (2,3 miljoen mensen) boven de 65 jaar
en bijna 35 procent boven de 50 jaar. Onder de algemene noemer `ouderen' gaan
heel verschillende generaties, levensfasen, leefstijlen en competenties schuil.
Het lijkt logisch om de grote groep `ouderen' in ieder geval onder to verdelen
in de groep 50-75 jaar en de 75-jarigen en ouder. Wat gezondheid en mate van
hulpbehoevendheid betreft is dat zeker een goede afgrenzing, maar als het om
arbeidsparticipatie gaat, lijkt een ondergrens van 63 of 65 jaar toch meer voor de
hand to liggen.

Hier zullen we wat minder gewicht op de leeftijd op zich leggen en vooral aan-
dacht besteden aan de verschillende gebieden die samen de potentiele actieradius
van de oudere bepalen. We beginnen bij de betrokkenheid bij de partner en de
naaste familieleden en trekken dan concentrische cirkels naar verder weg gelegen
en meer maatschappelijke vormen van activiteit. Zo ontstaat een beeld van een
ook na het afsluiten van het werkende leven en het einde van de gezinsfase nog
drukke week en een rijk gevuld bestaan. Niet bij iedereen en niet voor altijd,
maar toch voor velen en gedurende lange tijd.

Zorgen voor elkaar

Echtparen zorgen voor elkaar. Dat vinden we vanzelfsprekend en daarom staan
we er to weinig bij stil. Te weinig, omdat juist bij ouderen de wederkerigheid in
de zorg kan gaan ontbreken. De chronisch zieke of gehandicapte partner wordt
dan verzorgd door de nog vitale partner en beide partijen weten dat er zelden of
nooit een vergelijkbare prestatie meer tegenover gesteld zal kunnen worden. De
zorg gaat dan vaak ook veel verder dan de gewone huishoudelijke zorg en kan
uiteindelijk neerkomen op intensieve verpleegkundige zorg dag en nacht, zeven
dagen per week. `Mantelzorg' is het begrip dat de hoog leraar ziekenhuisweten-
schappen J. Hattinga Verschure daar dertig jaar geleden voor bedacht, at dacht
hij daarbij toch eerder aan de lichtere vormen van zorg, to geven voor professio-
nele hulp nodig is. In de praktijk is de volgorde vaak andersom of is de relatie
complementair: mantelzorg en thuiszorg.
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Mantelzorg kan in elke levensfase nodig zijn, maar de meeste mantelzorg wordt
toch gegeven aan oudere mensen - ongeveer steeds een derde van de hulpbehoe-
venden die mantelzorg krijgen is tussen de 65-79 jaar en boven de 8o jaar oud.
Naar verhouding zijn er dus veel meer 8o-plussers die mantelzorg krijgen, omdat
die groep in omvang drie keer zo klein is als de groep 65-79 jaar. Hoewel man-
telzorgers in meerderheid vrouw zijn, geldt dat voor de mantelzorg aan de eigen
partner juist niet. Naar verhouding zijn er meer mannen die voor hun zieke of
gebrekkige vrouw zorgen dan vrouwen die voor hun man moeten zorgen. Vrou-
wen zijn de eerste verzorgers als het om de ouders en om andere familieleden
gaat. In het geval dat de vrouw zelf hulpbehoevend is, neemt de man in veel
gevallen de taken over die traditioneel als deel van het vrouwelijke rolpatroon
worden gezien. Dat is des to opvallender het geval bij oudere mannen, omdat zij
nog het meest gebonden zijn aan de traditionele verdeling van de taken in het
huishouden.

Meer dan andere mantelzorgers geven partners aan de zorg in de eerste plaats to
willen bieden uit liefde en genegenheid (47 procent), maar het ook vanzelfspre-
kend to vinden dat ze dat doen (27 procent). In bijna alle gevallen (86 procent)
blijkt dat de hulpbehoevende ook het liefst de zorg van de eigen partner heeft.
Gemakkelijk is het niet. De hulp aan de partner blijkt van alle mantelzorg het
langst, het meest intensief en het vaakst ook een taak van de andere partner
alleen, zonder steun van andere mantelzorgers of thuiszorg. Gemiddeld gaat het
om meer dan 40 uur zorg per week en dat over een langere tijd, soms jarenlang.4)

Het is niet zo gemakkelijk vast to stellen hoeveel mantelzorgers er zijn. In de
Nederlandse bevolking van i8 jaar en ouder gaat het om ongeveer i9 procent.
Van de mantelzorgers zelf is 13 procent boven de 65 jaar (9 procent man, 4 pro-
cent vrouw). Op jaarbasis komt dat veer op ruim 300.000 mantelzorgers op een
totale bevolking van 2,3 miljoen 65-plussers. Dat lijkt misschien nog niet eens
zoveel (i op de 7 tot 9 65-plussers), maar wanneer men zich realiseert dat van
de 2,3 miljoen 65-plussers er ruim 1 miljoen ongehuwd - meestal natuurlijk
verweduwd - zijn, dan wordt ook meteen duidelijk dat de zorg verleend aan de
partner in ongeveer 1 op de 2 a 3 paarrelaties van ouderen een rol speelt. Soms is
dit tijdelijk, bijvoorbeeld bij herstel na een operatie of in een terminale situatie,
soms ook zeer langdurig, bijvoorbeeld in geval van een chronische ziekte, een
handicap of dementie.

Zonder mantelzorg zou het beroep op professionele zorg, met name thuiszorg
en zorg in het verzorgings- of verpleeghuis, veel groter moeten zijn. In heel wat
gevallen wordt mantelzorg in combinatie met thuiszorg gegeven (27 procent)
en in enkele gevallen (3 procent) wordt de mantelzorg ook in het kader van de
professionele zorg gegeven, bijvoorbeeld wanneer de partner opgenomen is in
een zorginstelling. Van de 150.000 bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen
krijgt ruim 6 procent dagelijks, hulp van familie (niet noodzakelijkerwijs dus de
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partner) bij de persoonlijke verzorging, bijna 12 procent krijgt die hulp soms of
een paar keer per weeks)

De bevolking van verzorgings- en verpleeghuizen bestaat voor ruim 8o procent
uit mensen die niet (meer) gehuwd zijn, waarvan merendeels vrouwen. De sterke
oververtegenwoordiging van vrouwen, ruim 75 procent van de totale populatie,
heeft to maken met de gemiddeld zeer hoge leeftijd waarop opname plaatsvindt
(meestal pas na het 8oste levensjaar) en het ontbreken van de mogelijkheden
om nog mantelzorg to krijgen. In de meeste gevallen is de echtgenoot al langer
geleden overleden (in deze generatie zijn vrouwen bij het aangaan van een huwe-
lijk gemiddeld nog drie jaar jonger dan de man) en kunnen kinderen, zelf ook al
op gevorderde leeftijd, de in tijd intensieve en fysiek vaak zware zorg niet meer
leveren. Een moeder van tachtig jaar zal in de meeste gevallen kinderen hebben
die ook al tussen de 45 en 6o jaar oud zijn.

In de pensioenjaren bieden partners elkaar veel steun en zorg. Dat houdt pas op
bij overlijden of wanneer het fysiek of psychisch niet meer gaat. Thuiszorg en
mantelzorg van andere familieleden of vrienden bieden dan vaak nog soelaas,
totdat intramurale zorg nodig is vanwege hoge leeftijd, verweduwing of sterke
achteruitgang van de conditie of het vermogen zelfstandig to leven. In tegen-
stelling tot wat vaak gedacht wordt, blijven de meeste mensen tot hun dood of
minstens tot vlak voor hun dood zelfstandig leven en wonen. Maar een klein
deel van de 65-plussers, 150.000 mensen, ofwel nog Been 7 procent, woont in een
instelling. Pas boven de 8o jaar gaat het om substantiele aantallen en de gemid-
delde leeftijd van de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen ligt inmid-
dels boven de 84 jaar. Toch leeft ook van de 9o-plussers de helft nog helemaal
zelfstandig en de andere helft voor het merendeel in een verzorgingshuis, dat
wil zeggen in een eigen appartement. Het verpleeghuis is in alle opzichten `last
resort'.

Zorgen voor anderen

Ouderen bieden niet alleen zorg aan elkaar, maar ook aan anderen. In eerste
instantie als ze zelf nog tot de jongere ouderen (tussen 5o en 65 jaar) behoren,
vaak nog aan hun eigen hoogbejaarde ouders of andere familieleden, maar
ook op hogere leeftijd toch vooral aan hun eigen kinderen. In 7 procent van de
ouder-kindrelaties (de kinderen zijn volwassen en hebben hun eigen huishouden)
is er dagelijks contact en in 45 procent een of meer keren per week. Bijna altijd
Wordt het dagelijkse contact ook als `goed' of `heel goed' gekwalificeerd. De
frequentie van het dagelijkse face- to-face -contact is overigens in Marokkaanse
en Turkse families veel hoger (34 procent) dan bij Nederlandse families, en in
iets mindere mate geldt hetzelfde voor Antillianen en Surinamers (24 procent).
Daarbij is al rekening gehouden met het feit dat er bij allochtonen meer samen-
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wonen van ouders en volwassen kinderen plaatsvindt.6) Naar schatting wonen in
Nederland minder dan ioo.ooo mensen van 65 jaar en ouder samen met een of
meer kinderen.

Meestal gaat het dan om kinderen die ongehuwd zijn gebleven en het ouderlijk
huis nooit verlaten hebben. Het omgekeerde komt heel weinig voor: nog niet i
procent van de 65-plussers (minder dan 20.000) leeft in het huishouden van een
van de kinderen. Zeker bij autochtone families is het drie-generatiehuishouden,
in Nederland al nooit populair, zeer zeldzaam geworden en wordt door jongeren
noch ouderen als wenselijk gezien.7) Bij allochtonen, vooral Marokkanen en
Turken, ligt dat anders en woont ongeveer io procent van de ouderen samen met
de kinderen, waarbij aangetekend moet worden dat het dan gemiddeld genomen
nog om relatief jonge (groot)ouders gaat. Overigens is het percentage 65-plussers
onder de etnische minderheden in Nederland sowieso nog zeer laag. Bij de
Surinamers ligt het op ongeveer de helft (7 procent) van het Nederlandse percen-
tage, bij Turken en Marokkanen nog weer ruim de helft lager. In veel gevallen is
het voor hen ook moeilijk zelfstandig to leven, omdat ze niet over een volledige
wow beschikken.

De frequentie van het contact zegt nog niets over de aard van het contact. Als het
om hulp en zorg gaat, zegt het bovendien niets over de richting van de relatie:
wie helpt wie en waarmee? Bijna de helft van de ouders geeft aan zoon of dochter
to helpen bij klusjes, 40 procent geeft hulp in de huishouding en 25 procent geeft
financiele steun. Zonen en dochters geven vaker aan de ouders to helpen bij klus-
jes en in de huishouding en melden wat minder hulp van de kant van de ouders.
Dat beeld verandert als het gaat om financiele steun. Minder dan 5 procent van
de kinderen geeft aan op dit gebied de ouders steun to moeten bieden, terwijl
meer dan 20 procent zelf we] financiele steun van de ouders heeft gehad. Bijna 50
procent van de kinderen geeft aan hulp van vader of moeder to ontvangen bij de
opvang van de kleinkinderen.8)

Uiteraard wordt hulp bij kinderopvang alleen geboden in de gevallen waarin er
ook (kleine) kinderen zijn. Kijken we naar de (groot) ouders dan zegt ongeveer
een kwart opvang to bieden. In een ander onderzoek blijkt in oktober 2000 van
de 50-69-jarigen 25 procent mede de zorg voor de kleinkinderen op zich to heb-
ben genomen, van de 6o-69-jarigen is dat zelfs 28 procent.9) Interessant is ook
dat van de volledig betaald werkenden boven de 50 jaar maar 8 procent opvang
biedt, terwijl dat bij de niet-werkenden voor 32 procent het geval is. De zorg voor
kleinkinderen is nog altijd meer een zaak van vrouwen (33 procent) dan van
mannen (i5 procent). Niettemin mag in de hoge inzet juist in de leeftijdsfase 6o-
69 jaar zeker ook een motief gezien worden voor vroege pensionering. De groot-
ouders zijn dan voor de kinderopvang beschikbaar net op het moment dat de
eigen kinderen in de gezinsvormende fase zitten. In Nederland is de moeder
inmiddels gemiddeld 30 jaar and als haar eerste kind geboren wordt. In 1975 lag
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de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind nog ongeveer 5 jaar
lager.

Kinderopvang door de grootouders vindt zelden gedurende de hele week plaats.
Toch zegt het veel over de intensiteit van het contact tussen grootouders en
kleinkinderen dat er in 12 procent van de gevallen dagelijks opvang is en bij
61 procent minstens wekelijks (tot 65 jaar is het cijfer zelfs 74 procent). Van de
huishoudens die van kinderopvang gebruik maken voor kinderen van 0-3 jaar
doet 33 procent uitsluitend een beroep op de grootouders en nog eens 22 procent
op de grootouders in combinatie met vormen van formele en informele opvang.
Gemiddeld springen de grootouders twee dagen per week voor 12 uur bij. Bij
de wat oudere kinderen (4-12 jaar) gaat het ook om twee dagen, maar dan voor
bijna zeven uur per week. Circa 40 procent van de gezinnen die voor kinderen
op de basisschool behoefte hebben aan opvang, schakelen alleen de grootouders
in. Nog eens 12 procent combineert de opvang door de grootouders met andere
vormen van formele en informele hulp. Alles bijeen blijken grootouders de meest
gebruikte opvangvoorziening to zijn voor de gezinnen van hun kinderen, al is
het verblijf in het kinderdagverblijf of bij gastouders in uren gezien wel langer.10)
In totaal wordt in ongeveer 40 procent van de gezinnen met kinderen tot 12 jaar
gebruikgemaakt van kinderopvang. De keuze voor de grootouders als opvang is
een positieve keuze: veel vrouwen zien hun kinderen bij voorkeur opgevangen
worden op het vertrouwde adres van het ouderlijk huffs.

Mantelzorg en kinderopvang zijn in geld to waarderen. Het is informele arbeid,
die in ieder geval zeker ten dele een formeel equivalent nodig zou hebben als er
geen familie en vrienden waren om een beroep op to doen. Voor aooi is schat-
tingsgewijs berekend dat alle uren mantelzorg bij elkaar - niet alleen van oude-
ren dus -, betaald op het niveau van het minimumloon, op jaarbasis 7,7 miljard
euro netto zouden hebben opgebracht.11) Op jaarbasis is er nu voor de formele
kinderopvang ongeveer 2 miljard euro nodig. Meer dan 8o procent van de groot-
ouders biedt de opvang helemaal gratis. Voorzover er wel voor betaald wordt,
gaat het om een bedrag van ongeveer i euro per uur (formele opvang kost per
kind ongeveer 3 euro, informele opvang door een oppas rond de 2 euro per uur).
In totaal wordt voor ongeveer een derde van het totale aantal uren aan informele
opvang betaald. Op basis van de nu beschikbare gegevens is het niet mogelijk
een betrouwbaar beeld to geven van de financiele waarde van de informele zorg
die door ouderen in de vorm van mantelzorg, hulp aan de kinderen en kleinkin-
derenopvang wordt geboden. Duidelijk is in ieder geval wel dat het om een aan-
zienlijke bijdrage aan de informele economic van de samenleving gaat, die ook
een grote meerwaarde heeft als smeermiddel voor de formele economic. Zonder
de steun van ouders en schoonouders zouden vooral minder vrouwen aan het
arbeidsproces kunnen en willen deelnemen, zonder de mantelzorg van partners
en familieleden zou de zorg voor chronisch, zieken, gehandicapten en bejaarden
meer dan de helft duurder zijn dan nu het geval is.

I
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DE L E E F T

Maatschappelijk actief

In een samenleving waar alle inspanning erop gericht is de aandacht, waardering
en medewerking van jongeren to krijgen, zijn bet toch de ouderen die voor draag-
vlak en continuiteit zorgen. Het vrijwilligerswerk, de politieke partijen, de kerke-
lijke organisaties, de musea, concertzalen en schouwburgen zijn voor een belang-
rijk deel afhankelijk van de inzet, belangstelling en klandizie van ouderen. Dat is
maar ten dele gebonden aan de leeftijdsfase, de verwachting is dat jongere gene-
raties ook bij bet ouder worden niet meer of in ieder geval veel minder bet spoor
zullen volgen dat vorige generaties hebben achtergelaten. In 2004 verwachtten
de 65-plussers wel dat zij over 5 jaar minder tijd zullen besteden aan vrijwilligers-
werk, bestuurstaken en mantelzorg (55 procent verwacht een vermindering
van de eigen inspanning), bijna de helft denkt ook minder tijd to zullen gaan
besteden aan museum -, theater- en concertbezoek of aan uitgaan, vakanties en
reizen. De helft verwacht ook minder aan sport to doen. Eigenlijk verwachten
65-plussers op geen enkel gebied van bet maatschappelijke en culturele leven
over 5 jaar actiever to zijn dan in 2004. Lezen, tv-kijken, muziek luisteren, met de
kleinkinderen bezig zijn en gewoon niets doen verwacht steeds ongeveer de helft
meer to gaan doen.

De dalende verwachtingen van de ouderen worden niet goedgemaakt door de
stijgende verwachtingen van de groep in de leeftijd van 55-64 jaar. Weliswaar
verwacht ongeveer eenderde meer tijd to gaan besteden aan culturele activiteiten
en steeds een kwart ook aan sport en vrijwilligerswerk, maar voor al deze catego-
rieen geldt dat ongeveer een even groot percentage verwacht daar allemaal juist
minder tijd voor to zullen hebben. De helft van de groep verwacht wel in de toe-
komst meer to zullen gaan lezen. Het algemene beeld bij de 55- tot 64-jarigen is
sterk getekend door de verwachting dat alles ongeveer blijft zoals bet nu is, met
als enige echte uitzondering de aandacht voor de kleinkinderen. Een deel van 55
procent verwacht meer tijd to zullen gaan besteden aan de kleinkinderen. Het,
patroon van de groep tussen 35-54 jaar wijkt daar niet van af, al zullen de klein-
kinderen bier in de meeste gevallen nog wel de eigen kinderen blijken to zijn.12)

De wereld van de cultuur en de `civil society' is voor een belangrijk deel een door
ouderen - vanaf ongeveer 50 jaar - bevolkte wereld. Vooral de jongere ouderen
zijn actief. Zo bezocht in 2003 van de groep 50- tot 64-jarigen 43 procent min-
stens een keer een museum (alleen schoolkinderen komen hoger uit, maar dan
gaat bet uiteraard vooral om klassikaal georganiseerd bezoek). Van de 65- tot
79-jarigen is nog 36 procent naar een museum geweest en van de 8o-plussers 21
procent. Behalve bij deze laatste groep vertonen de cijfers in de tijd gezien wel
een licht dalende trend. Datzelfde geldt ook voor schouwburg- en concertbezoek
(op jaarbasis 30 procent van de 55-64-jarigen, 25 procent van de 65-79-jarigen en
i9 procent van de 8o-plussers) en voor bet leven van boeken uit de bibliotheek
(per maand steeds ongeveer 20 procent van iedere leeftijdscategorie).
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Sportbeoefening onder ouderen neemt nog steeds toe en naar verhouding zijn
ouderen (45 procent) ook vaker lid van een sportvereniging, maar bijna de helft
van de 55-plussers voldoet toch niet aan de meest basale normen voor bewegings-
activiteit: 5 keer per week gedurende een half uur matig intensief bewegen. De
fitheidsnorm van 3 keer per week fysieke inspanning gedurende 20 minuten
haalt nog niet 1 op de 5 55- tot 64-jarigen en minder dan 1 op de 10 65-plussers.

Politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties zijn voor een belangrijk
deel afhankelijk van de vrijwillige inzet van vooral de oudere Nederlanders.
Traditioneel is Nederland altijd een land geweest met een sterk organisatieleven,
gebaseerd op de inzet van veel vrijwilligers. Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders
doet vrijwilligerswerk, maar in de oudere leeftijdsgroepen ligt het aandeel veel
hoger. Tussen de 5o en 75 jaar was eind jaren negentig ongeveer 40 procent van
de bevolking actief in het georganiseerde vrijwilligerswerk. Gemiddeld ongeveer
20 procent was daarnaast alleen informeel als vrijwilliger actief (kinderopvang,
mantelzorg buiten het huishouden). Vrouwen doen op dit gebied wat meer dan
mannen, maar vooral mensen met een hogere opleiding blijken veel vrijwilligers-
werk to doen.13) Het aantal hogeropgeleide ouderen neemt nu snel toe, maar
dat zal niet in dezelfde mate tot een groeiend aanbod aan vrijwilligers leiden.
Inmiddels neemt over de hele linie gezien de beschikbaarheid van vrijwilligers
af: gehuwde vrouwen zijn meer dan vroeger actief op de arbeidsmarkt, mannen
doen meer dan vroeger in het huishouden en in de zorg voor de kinderen, alloch-
tonen komen niet uit samenlevingen waar men gewend is zich belangeloos voor
een algemeen belang in to zetten en voelen zich vaak ook niet thuis in typisch
Nederlandse organisaties, jongeren hebben vaak in hun vrije tijd baantjes en de
vanzelfsprekende verbondenheid binnen de zuilen is verloren gegaan. Veel men-
sen willen zich ook niet meer voor langere tijd vastleggen en zijn alleen inciden-
teel beschikbaar voor vrijwilligerswerk. Ten slotte worden aan vrijwilligerswerk
ook steeds hogere eisen gesteld en ook dat beperkt weer de inzetbaarheid van
potentiele vrijwilligers. Er is op veel terreinen sprake van groeiende tekorten.14)

Precieze en recente cijfers zijn niet beschikbaar, maar uit gegevens van 1998 komt
naar voren dat de deelname aan vrijwilligerswerk - in dit geval steeds inclusief
kinderopvang en mantelzorg buiten het huishouden - geleidelijk afneemt na het
vijftigste jaar en vanaf het 75ste jaar sterk minder wordt (van 55 procent naar 25
procent). Steeds weer opnieuw blijkt er een sterk verband to bestaan tussen gods-
dienstige betrokkenheid en vrijwilligerswerk (de gereformeerden zijn hier het
sterkst in) en dat wijst eveneens in de richting van de meer vitale ouderen. De
ongeveer 5000 kerken in Nederland moeten het doen met goon betaalde krach-
ten en meer dan 500.000 vrijwilligers voor allerlei sociale en religieuze functies.
Een groot deel van dit werk wordt door ouderen gedaan. Hetzelfde geldt voor de
besturen van de tienduizenden verenigingen en stichtingen die Nederland telt
(sportverenigingen, scholen, ziekenhuizen, hobbyclubs, muziekverenigingen,
welzijnsorganisaties, fondsen, enzovoorts).
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Wie niet meer werkt en ook niet eerder bij een vrijwilligersorganisatie betrokken
is geweest, zal met snel weer maatschappelijk actief worden. Talent en tijd zijn
dan in voldoende mate aanwezig, maar de verbinding met de behoefte van de
vrijwilligersorganisaties ontbreekt. Men weet niet waar men terecht kan en zich
ook thuis zal gaan voelen, terwijl de vrijwilligersorganisaties niet weten wie bui-
ten hun eigen kring ze met welk aanbod kunnen bereiken. Pogingen daar wat
aan to doen zijn tot nu toe maar beperkt effectief gebleken.

Vrije tijd thuis

Gemiddeld hebben 65-plussers 59 uur vrije tijd per week en de 55 tot 64-jarigen 51
uur. Voor de laatste groep is dat aanzienlijk minder dan in 1990, toen het gemid-
deld om 58 uur per week ging. De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen
en de stijging van de feitelijke pensioenleeftijd is debet aan het verlies aan uren
vrije tijd. Vrouwen hebben bij de 65-plussers bovendien minder uren vrije tijd (55
uur tegenover 64 uur voor de mannen), omdat zij onveranderd veel tijd aan het
huishouden blijven besteden (ruim 28 uur per week). Oudere mannen doen dat
wel meer dan niet-gepensioneerde mannen, maar met i8 uur per week blijven zij
toch ruim beneden de inzet van vrouwen.

In 2000 ging voor alle generaties een groot deel van de vrije tijd op aan het als
hoofdactiviteit kijken naar de televisie (19 uur per week bij de mannen boven
de 65, i6 uur bij de vrouwen). Als hoofdactiviteit luisteren naar de radio of
een cd komt weinig voor (gemiddeld een uur per week), maar dat komt omdat
audio anders dan video veel meer ruimte laat voor het doen van andere dingen
(lezen, autorijden, sporten, huishouden). In 2000 was de tijdsinzet voor pc en
internet bij ouderen nog bescheiden (mannen ruim een uur per week, vrouwen
gemiddeld ongeveer 5 minuten), maar dat is inmiddels wel sterk veranderd.
Gemiddeld besteedden in 2004 de 45- tot 64-jarigen 4 uur per week aan internet-
activiteiten (mannen en vrouwen samengenomen dus en met een iets ruimere
leeftijdsaanduiding). Voor de 65-plussers is dat een uur per week. De verschillen
in pc-gebruik en internetactiviteit tussen mannen en vrouwen blijven groot,
tegenover 6 uur internettijd per week van mannen staat 1 uur van vrouwen. In
2004 beschikte 8i procent van de 50- tot 64-jarigen thuis over een computer, 40
procent van de 65- tot 79-jarigen en 30 procent van de 8o-plussers. In de meeste
gevallen was er ook een internetverbinding beschikbaar.15) Het spreekt welhaast
vanzelf dat in de loop van de komende jaren de afstand in pc-bezit en pc-gebruik
tussen de generaties kleiner zal worden. Voor de jongere ouderen is de computer
geen nieuw ding meer waar ze aan moeten wennen, maar een vanzelfsprekend-
heid die ze meenemen de ouderdom in.

Hetzelfde proces heeft zich eerder al met de auto voorgedaan. In beide gevallen
is het effect dat de actieradius van de gepensioneerde en dus geindividualiseerde
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oudere enorm is toegenomen. De radio en later vooral de televisie maakten het
ouderen mogelijk om goed, maar toch passief geinformeerd to blijven over wat
er in de wereld aan de gang is, de auto en de pc met internetverbinding bieden
ook de mogelijkheid zelf actief aan allerlei vormen van sociaal verkeer deel to
nemen en er ook zelf een bijdrage aan to leveren. Pas als de fysieke of cognitieve
competenties minder worden - en dat gebeurt meestal pas na het tachtigste jaar
- vallen deze mogelijkheden' geleidelijk weg. Dat moment wordt door jongere
ouderen met angst en beven tegemoet gezien, maar de beeldvorming is hier toch
negatiever dan de werkelijkheid. Echt verval van krachten treedt pas heel laat in
het leven op en de meeste ouderen worden niet dement. Zelfs ongeveer de helft
van de 95-plussers is niet dement, onder de 75 is dementie een zeldzame aandoe-
ning. Dat geldt ook voor de alleroudsten. Op 1 4-jarige leeftijd was mevrouw Van
Andel wel doof, blind en gehandicapt, maar absoluut niet dement.

Anders kijken naar andere ouderen

Er zit een vreemde vertekening in het denken over de tijdsbesteding van ouderen
en hun maatschappelijke functie. Enerzijds is er de fixatie op de leeftijd van 65
jaar als plotselinge overgang van werken naar pensioen, anderzijds de genera-
lisatie van de leefsituatie van hoogbejaarden van een nu uitstervende generatie
naar nog jonge bejaarden met een heel andere levensgeschiedenis. De meeste
Nederlanders stoppen al drie tot vijf jaar voor de officiele pensioenleeftijd met
betaald werk en dat zal maar langzaam minder worden. Tegelijkertijd zijn de
jongere pensioengeneraties in veel opzichten niet meer to vergelijken met de nu
oudste generaties. Ook als ze zelf eenmaal een zeer hoge leeftijd hebben bereikt,
zal hun situatie in veel opzichten anders blijven. Gemiddeld is men veel hoger
opgeleid, beschikt men over meer financiele middelen en is men ook meer
gewend zelf levensloop en leefstijl to bepalen. De vertrouwdheid met moderne
technologie is groter en het gebruik daarvan veel vanzelfsprekender.

In het bijzonder verdient de groep tussen 6o en 75 jaar meer aandacht. Voor het
overgrote deel gaat het hier om nog zeer vitale en actieve mensen die, ook al is
dat meestal niet meer in de vorm van betaalde arbeid, toch in de kring van de
eigen familie en in het kader van het vrijwilligerswerk een grote maatschappe-
lijke rol spelen. Mantelzorg, kinderopvang, hulp aan volwassen kinderen, vrij-
willigerswerk op veel verschillende niveaus en in veel verschillende sectoren
zijn voor een groot deel afhankelijk van de inzet van ouderen. Daarnaast zijn
de ouderen ook voor zichzelf actief op het gebied van cultuur, sport en vrije-
,tijdsbesteding. Wie naar de tijdsbesteding van ouderen kijkt, ontdekt al snel
dat de beperking van de actieradius tot eigen huis en haard pas laat in het leven
optreedt. Voor die tijd is er in de meeste gevallen sprake van een prettig gevulde
dag.
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