
Meer weten?  Lees het paper  

‘Arbeidstinten: Motieven van Ouderen om Deel te Nemen aan Productieve Activiteiten’   

Bevindingen op hoofdlijnen
• Veel 55-plussers ondernemen activiteiten 

die waarde toevoegen voor anderen.

• De meest voorkomende zijn oppassen op 

(klein)kinderen, mantelzorg verlenen en 

vrijwilligerswerk. Gepensioneerden doen dit 

vaker dan werkenden.

• Er blijken vier belangrijke motieven zijn voor 

ouderen om productief te zijn: financieel, 

sociaal, altruïstisch (‘generativity’) en per-

soonlijk zelfbeeld. 

• Naarmate de leeftijd stijgt, hechten mensen 

steeds minder aan persoonlijk (financieel) 

gewin, dit is ook terug te zien in de keuze 

voor het type activiteit.

Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-ja-

rige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze 

waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook 

de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan per-

soonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen of het grotere geheel. Het inspelen 

op deze motieven kan - naast inzet van wetgeving en financiële prikkels - een positief 

effect hebben op de productiviteit van ouderen op de werkvloer én in de maatschappij. 

Figuur: Percentage van onderzoeks-deelnemers tussen de 
55 en 85 jaar per activiteit. 68% van de deelnemers aan het 
onderzoek was gepensioneerd.

Kernboodschap voor de sector
• Deze studie benadrukt het belang van een definitie van ouderenproductiviteit, die meer omvat dan 

alleen arbeidsparticipatie.

• Een beter begrip van de motivatie van oudere werknemers kan helpen om hen langer (en produc-

tiever) aan het werk te houden.

• Dit onderzoek gaat niet in op de combinatie van betaald werk en onbetaalde activiteiten waar veel 

ouderen mee te maken hebben. Dit is mogelijk interessant voor vervolgonderzoek. 

Arbeid in vele vormen - motieven voor actieve 
ouderenparticipatie
“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden” 
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