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Mobiliteit

• Beweeglijkheid
• Beweegbaarheid
• Verplaatsen
• Gemak waarmee iemand zich verplaatst
• Verspreiding, transport
• Tegenhanger van impedantie (elektrische weerstand; belemmering, 

bemoeilijking) en van stil zitten/staan/liggen

• Reis door de tijd: customer journey van ouder worden





Bevolkingsontwikkeling Nederland tot 2060
In miljoenen 
personen

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Tot 50 10,7 10,1 10,1 10,2 10,1 10,1

50 + 5,9 7,0 7,5 7,6 7,8 7,8

Totale bevolking 16,6 17,1 17,6 17,8 17,9 17,9



Bevolkingsontwikkeling Nederland tot 2060
In miljoenen 
personen

2010 2020 2030 2040 2050 2060

50 + 5,9 7,0 7,5 7,6 7,8 7,8

55 +

65 +

Totale bevolking 16,6 17,1 17,6 17,8 17,9 17,9
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In miljoenen 
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2010 2020 2030 2040 2050 2060

50 + 5,9 7,0 7,5 7,6 7,8 7,8

55 + 4,7 5,7 6,5 6,6 6,7 6,8

65 +

Totale bevolking 16,6 17,1 17,6 17,8 17,9 17,9



Bevolkingsontwikkeling Nederland tot 2060
In miljoenen 
personen

2010 2020 2030 2040 2050 2060

50 + 5,9 7,0 7,5 7,6 7,8 7,8

55 + 4,7 5,7 6,5 6,6 6,7 6,8

65 + 2,5 3,4 4,2 4,7 4,7 4,7

Totale bevolking 16,6 17,1 17,6 17,8 17,9 17,9



Aging: van -> naar



Aging: van -> naar



Aging:  ouder worden, life cycle/levensloop
• Baby, kind, puber, jong volwassene, volwassene, middelbare leeftijd, oud, 

stokoud
• Ouder, wijzer, grijzer, kaler, verstandiger, rustiger, genuanceerder; maar ook 

sceptischer

• Klein, groter, kleiner
• Afhankelijk, onafhankelijk, afhankelijk
• Verzorgd worden, verzorgen, verzorgd worden
• Hulp krijgen, hulp geven, hulp krijgen

• ‘Customer’ journey door de tijd
• Oud worden is leuk, oud zijn niet (Rudi Westendorp)



Wat houdt 100-jarige op de been?(Junko Takahashi, 2017)

• Open blik naar de wereld
• Geven nooit op
• Zo veel mogelijk uit het leven halen
• Weten wat ze willen
• Malen niet om hun leeftijd
• Optimisme
• Op positieve zaken richten

• Blauwe zones



Oud en ouderen
• Iedereen boven pensioengerechtigde leeftijd?
• Iedereen boven 65, 60, 55, 50 (45, 40 arbeidsmarkt)?
• Feitelijke leeftijd versus cognitieve leeftijd:

• Hoe oud voel je je nu?
• Hoe oud zou je nu  willen zijn?

• Leefstijl (ongezonde big spenders??) of gebeurtenissen? 
• Gemak en kwaliteit, verminder(en)de cognitieve vermogens -> communicatie (TV); risico avers??
• Willen zich niet oud voelen noch op oud zijn aangesproken worden: zijn gewone mensen die niet 

willen dat over hen (en zonder hen) beslist wordt; bepalen het zelf wel
• Imago van ouden van dagen, bejaarden, ouderen, senioren; krasse knarren, jeugd van toen 
• Jonge ouderen (er op uit, naar buiten) en oude ouderen (3K’s, naar binnen)
• Eenzaamheid: sociaal (#) en emotioneel (voelen)
• Zelfredzaamheid of kwetsbaarheid (- nog – wel >< niet – meer -)



50 plus; toen en nu
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50 plus; toen en nu



Vijf mythes over 50plus (MARE, Hello Quintastics, 2017)

1. 50plusserszijn hulpbehoevende ouderen
2. 50plussers zijn aan het afbouwen en kunnen niet wachten op hun 

pensioen
3. 50plussers zijn empty nesters
4. 50plussers hebben alles goed geregeld
5. 50plussers zijn digibeten



Koopkracht en vermogen ouderen Nederland (CBS)

• In 2012 heeft 50+ een vermogen van bijna 900 miljard euro op een 
totaal vermogen van alle Nederlanders van bijna 1.200 miljard (= 
bezittingen -/- schulden)
• Gemiddeld vermogen per huishouden ligt tussen 2,0 en 2,8 ton (incl

eigen woning)
• 50+ is een derde van de bevolking en zorgt voor ongeveer de helft van 

de bestedingen van huishoudens



Uitgaven ouderen in 2015 (45+) (CBS Statline)
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Index van consumentenvertrouwen 2002 – 2018(CBS Statline)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

alle Nederlanders 45-55jaar 55-65 jaar 65-75 jaar 75 jaar en ouder



Producten en diensten voor senioren













http://www.gociety.eu/en/golivephone





De Daf







Recente nieuwe producten en diensten
• Verhuizen en alle administratieve rompslomp regelen

• Dementie TV en dementie game

• Verpleeghuis met jaren 50/60 sfeer (meubelen, muziek)

• Vastgoedbeleggers steeds meer geïnteresseerd in ouderen, zieken en hun huisvesting: Krasse knarrenhofje

• Weerstand tegen ‘functional foods’ (met proteïne verrijkt voedsel wordt gewantrouwd)

• Scootmobiel/rollator en gezonde leefstijl (en GPS erin)

• Speelgoed voor ouderen

• Irritaties………………
• Medicijnenstrips
• Openen conservenblikken, glazen potten
• Kleine knoopjes
• Te grote verpakkingen van voedsel, teveel zout
• Te drukke commercials



Nationale Irritatie Index, Gezondheidszorg (najaar 2016)

(Voor komen, aan storen, mate van aan
storen)

18 tot en met 
34 jaar

35 tot en met 
49 jaar

50 tot en met 
64 jaar

65 jaar en ouder

Hoogte eigen bijdrage/eigen risico 21,65 34,54 42,12 34,94
Ziektekostenverzekering 12,37 21,95 25,88 18,38

Apotheek/apotheker 5,00 6,66 6,89 6,89

Medicijnen 7,11 4,86 4,83 4,88

Gemeente i.v.m. WMO 0,70 5,58 4,87 4,03

Specialist 4,92 3,29 2,39 3,96

Informatie over ziekte en gevolgen ervan 2,74 2,96 1,72 2,85

(medewerker) Thuiszorg 0,75 0,92 0,56 1,41

Verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis 1,74 1,19 2,35 0,94

Behandeling 4,50 4,33 3,29 0,92

Huisarts 6,57 4,31 2,35 0,50

Medische hulpmiddelen 1,69 0,98 1,29 0,22

Persoons Gebonden Budget 0,86 2,27 1,28 0



Acties in verband met later (Kasper, Webers, Moschis, Mathur, 2016)

Nederland
Totaal 45-65 65 +

Regelmatig sparen om later te gebruiken 70% 66% 74%

Groot deel van de tijd besteed aan vrijwilligerswerk 56% 47% 62%

Testament maken 48% 36% 60%

Uitzoeken hoeveel geld nodig zou zijn voor een comfortabel pensioen 48% 44% 52%

Plannen maken voor de dingen die je wilt doen tijdens je jaren dat je met pensioen bent 40% 23% 57%

Praten met familieleden over dingen de betrekking hebben op de geschiedenis/nalatenschap 
van de familie

37% 30% 43%

Gebruik van kortingen of toeslagen die mensen boven een bepaalde leeftijd worden 
aangeboden

34% 14% 54%

Beginnen met of vergroten van betrokkenheid in religieuze of spirituele activiteiten 15% 12% 19%

Aan de mensen van wie je houdt geven van dierbare dingen die weerspiegelen wat zij en hun 
nabije familieleden in hun leven deden

14% 8% 21%

Maken van afspraken over het nalaten van een legaat 8% 6% 10%

Deelnemen aan overheidsprogramma’s voor mensen boven een bepaalde leeftijd 5% 2% 9%

Geven van een groot deel van je vermogen aan goede doelen 4% 2% 7%



Waarden (Schwartz, 2012)



Belangrijkste waarden van ouderen in Nederland



Zijn/doen/vinden 
alle ouderen het zelfde?



Vier segmenten
Niet-vitaal Vitaal

Kansarm

Kansrijk



Vier segmenten (Kasper, Nelissen en De Groof, 2009)

GGD Zuid-Limburg 
Ruim 12.000 55+ 
2008

Niet-vitaal Vitaal

Kansarm 36% 21%

Kansrijk 17% 25%



Tweemaal  eenzaamheid

• Sociale eenzaamheid: komt voort uit afwezigheid van een groot 
sociaal netwerk (aantallen) 

• Emotionele eenzaamheid: komt voort uit afwezigheid van 
betrouwbare personen of van nauwe relaties (gevoel)



Conclusie
• Veel ouderen zijn gezonder en welvarender dan vroeger -> veel te besteden en 

‘tering naar de nering zetten’
• Niet alle ouderen zijn ziek en zielig, noch vitaal en kansrijk
• Specifieke wensen vaak op terrein van veiligheid en rust, maar zoeken ook 

uitdaging en ‘thrill’; willen vooral “control” over eigen leven
• Willen kwalitatief hoogstaande, gemak-dienende producten en diensten die 

daarbij aansluiten, niet alleen ivm gezondheid
• Willen niet op oud zijn aangesproken worden -> subtiel via waarden
• Willen eerder feitelijke informatie dan images en sfeertekeningen
• Tegengaan eenzaamheid en kwetsbaarheid is grote uitdaging -> ontwikkel daar 

speciale producten en diensten voor, met hen samen
• Meer oudere werknemers in organisatie, zeker ook op afdeling marketing, 

communicatie, reclame, PR, productontwikkeling, en sales (m.n. in retail); 
aansluiten bij wensen en verminder(en)de cognitieve vermogens van ouderen




