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Iedere 15 jaar dient zich een nieuwe generatie aan. Een groep 
leeftijdsgenoten met gedeelde ervaringen, overtuigingen en 
voorkeuren. 

Generaties doorlopen verschillende levensfasen. Iedere generatie 
geeft op eigen wijze invulling aan o.a. jeugd, ouderschap, carrière 
en oude dag.

Zorginstellingen stemmen zorg- en dienstverlening primair af op 
de wensen en eisen van cliënten in de levensfase Ouderdom en 
Late Ouderdom. 

De levensfase Ouderdom wordt in de komende jaren bereikt door 
vertegenwoordigers van de Babyboomgeneratie. Zij vormen dus 
de nieuwe generatie ouderen. 

Hypothese is dat het dienstenaanbod van zorginstellingen nog 
niet optimaal aansluit op de behoeften van een nieuwe generatie 
ouderen. 

De komst van een nieuwe generatie ouderen in 
zorginstellingen 

ACHTERGROND

Kindertijd

Adolescentie

Jong volwassen Laat volwassen

Senior

Ouderdom

Late ouderdom

Achtergrond

BABYBOOM
Geboortejaren: 1940 - 1955

Kenmerkend: Vernieuwing en persoonlijke vrijheid zijn belangrijk voor deze 

generatie.

STILLE GENERATIE
Geboortejaren: 1925 - 1940

Kenmerkend: Deze generatie heeft een groot “wij” besef. Samen sterk.

LEVENSFASEN 50+
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Doelstellingen
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

De meeste zorginstellingen bieden bewoners (toegang tot) diensten 
rond tv, telefonie en internet. Dit onderzoek richt zich primair op de 
wijzigende behoeften op dit terrein. 

DOMEIN

Inzicht bieden in het belang van tv, telefonie en internet op de 
kwaliteit van leven van ouderen.

Specifiek inzicht bieden in de verschillende behoeften van de 
Stille generatie en babyboomers.

Inzichtelijk maken of de toegang tot de diensten tv, telefonie en 
internet binnen zorginstellingen klaar is voor de toekomst.

ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN
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Onderzoeksaanpak
Generation challenge: babyboom vs 
stille generatie

Op 1 en 3 mei 2017 zijn 2 focusgroepen georganiseerd met 7 
deelnemers per sessie.

Deelnemers zijn geselecteerd binnen de Babyboomgeneratie 
(zelfstandig wonend) en Stille generatie (woonachtig binnen een 
zorginstelling).

In deze rapportage worden relevante verschillen tussen beide 
groepen – de challenge tussen generaties - benadrukt.

De sessies zijn georganiseerd in ontmoetingsplek De Groene Hoven 
en woonzorgcentrum De Veenkamp te Apeldoorn.

Hiernaast is de agenda van de focusgroep bijeenkomst 
weergegeven.

NB : Kwalitatief onderzoek is explorerend en hypothesevormend. Er is gezocht naar 

motivaties, drijfveren en attitude. De inzichten zijn niet cijfermatig onderbouwd. 

INTRODUCTIE
Kennismaking en spelregels.

THEMA 1: TELEVISIE
Over ervaring en huidig tv-gebruik. Welke functionele rol vervult tv-

consumptie voor de deelnemers?

THEMA 2: INTERNET
Over ervaring en huidig internet-gebruik. Welke functionele rol vervult 

internet voor de deelnemers?

THEMA 3: TELEFOON
Over ervaring en huidig telefoon-gebruik. Welke functionele rol vervult 

telefonisch contact voor de deelnemers?

AFSLUITING
Laatste vragen en afronding.
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ZORGORGANISATIE
Naam, functies en inwoners.

INTERNET
Beschikbaarheid, aanbod en gebruik.

TELEVISIE
Beschikbaarheid, aanbod en gebruik.

TELEFOON
Beschikbaarheid, aanbod en gebruik.

VERWACHTINGEN
Recente ontwikkelingen en toekomstplannen.

AFSLUITING

Het onderzoek is uitgevoerd in april 2017. Het is gehouden onder 
zorginstellingen in de VVT-sector, die een vorm van zorg met verblijf 
bieden. Dit zijn woonzorgcentra en verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Het betreft een kwantitatief onderzoek dat is uitgevoerd in de vorm 
van cross-sectioneel surveyonderzoek. 

Voor de uitwerking van het surveyonderzoek is gebruikgemaakt van 
een online enquête.

In deze rapportage geven we weer op welke manier het aanbod 
van tv, telefonie en internet op dit moment is vormgegeven door de 
zorginstellingen. 

De rapportage toont ook het gebruik van de aangeboden diensten 
door de huidige generatie bewoners. 

De vragenlijst is door 163 zorginstellingen ingevuld.

Hiernaast is de opbouw van de enquête weergegeven.

Onderzoeksaanpak
Survey zorginstellingen
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STILLE GENERATIE BABYBOOMGENERATIE

Kent en gebruikt actief de mogelijkheden van digitale tv.

Zag als kind de tv opkomen.

Kent globaal de mogelijkheden van digitale tv.

Was jong-volwassen toen de tv aan een opmars begon

Kennen de tijd dat buren bij elkaar tv gingen kijken.

Zoekt (en vindt meestal) zelf een oplossing bij problemen.

Nieuwe technologie is nuttig en betaalbaar.

TV probleem? Dan wordt snel geschakeld met een hulplijn.

Nieuwe tv? Niet nodig. Kostbaar om aan te schaffen.

Generation challenge:
TV
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TV geldt als een veelgebruikte vorm van ontspanning, zowel voor de 
Stille generatie als babyboomers. In kijkgedrag zijn er wel verschillen 
te zien.

De Stille generatie heeft zelden problemen zich te schikken in 
een uniform aanbod. Analoge tv volstaat. De kijkers volgen de 
programmering van de zenders. Meer wensen zijn er niet.

De Babyboom generatie volgt een eigen koers. Digitale tv is de 
standaard. En door gebruik te maken van video of on-demand 
diensten kiest de babyboomer bewust wat hij op welk moment 
wil kijken. 

In de komende jaren kan worden verwacht dat nieuwe bewoners 
in zorginstellingen een analoog tv-aanbod als “onvolwaardig”gaan 
bestempelen. 

INZICHT

Wij hadden geen geld voor een televisie, dat was 
echt een luxeproduct.
-  STILLE GENERATIE

Als ik problemen heb met mijn televisie dan komt 
mijn schoonzoon langs.
-  STILLE GENERATIE

Ik zou nog liever geen televisie hebben dan geen 
computer.
-  BABYBOOMGENERATIE

Ik kijk vaak programma’s terug op uitzending 
gemist en neem dingen op, heel handig.
-  BABYBOOMGENERATIE

“

“

“

“

Generation challenge:
TV
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STILLE GENERATIE BABYBOOMGENERATIE

Kennen en gebruiken verschillende mogelijkheden van (smart)phones.Telefoon is om te bellen. SMS en andere diensten niet in gebruik.

Gebruikt vaste telefoonlijn voor ieder lang gesprek.

“Jongeren besteden teveel tijd aan hun telefoon.”

Vaste telefoonlijn is een must-have.

Gebruikt telefoon voor contact met “eigen” kring.

Gebruiken mobiel, maar willen er niet afhankelijk van zijn.Mobiele telefoon? Alleen om bereikbaar te zijn tijdens noodsituaties.

Generation challenge:
telefonie
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Voor zowel de Stille generatie als Babyboomgeneratie geldt 
“vast bellen” als de standaard. De vaste verbinding wordt door 
beide groepen als belangrijk en onmisbaar beschouwd. 

Het mobiele telefoongebruik van de Stille generatie blijft beperkt. 
Het belang van de mobiele telefoon wordt vooral gezien om in 
noodsituaties bereikbaar te zijn. 

De babyboomers kiezen vaker voor een smartphone en maken 
ook actief gebruik van de mogelijkheden. Onmisbaar zijn deze 
diensten echter niet: de babyboomer wil niet afhankelijk zijn van 
een mobiel toestel. 

De Babyboomgeneratie verkiest de vaste telefoon boven de 
smartphone bij het voeren van lange gesprekken.

De vaste telefoonlijn is bij beide generaties nog een onmisbare 
dienst. Waar de Stille generatie er afhankelijk van is, gebruikt de 
Babyboomgeneratie het als basis voor lange gesprekken.

INZICHT

Ik bel alleen bekende nummers terug, andere 
nummers gaan uit mijn telefoon.
-  STILLE GENERATIE

Ik heb geen mobiele telefoon, alleen een vaste lijn.
-  STILLE GENERATIE

Ik vind het verschrikkelijk dat mensen zoveel op 
hun telefoon kijken, vooral kinderen.
-  BABYBOOMGENERATIE

Ik heb nu gekozen voor een smartphone, 
omdat daar al internet op zit. Is voor sommige 
gelegenheden toch wel handig.
-  BABYBOOMGENERATIE

“

“

“

“

Generation challenge:
telefonie
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STILLE GENERATIE BABYBOOMGENERATIE

Kennis gemaakt met internet via werkgever.Eerste internetervaringen bij familie / vrienden.

Voldoende internetkennis, er is geen drempel voor gebruik.

Gevoel: “steeds meer zaken kunnen alleen online”.

Internet? Gevoel leeft dat ze de kennis erover missen.

Gebruikt internet breed: ook voor bestellingen, bank/belasting etc.Maakt soms gebruik van e-mail of skype.

Generation challenge:
internet
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Hoe sterk generaties kunnen verschillen blijkt wanneer we 
inzoomen op internetgebruik. 

Voor de Stille generatie is internet niet vanzelfsprekend. Het is in 
de meeste huishoudens niet aanwezig. Is het wel beschikbaar, 
dan wordt vooral gebruik gemaakt van de communicatiefuncties: 
om contact te onderhouden met vrienden en familie.

Voor de Babyboomgeneratie is internetgebruik een 
vanzelfsprekendheid. Met functioneel computergebruik is vaak al 
ervaring opgedaan tijdens het werkzame leven. Dit is voortgezet 
na pensionering: internet wordt gebruikt voor taken variërend van 
vermaak tot het regelen van bank- en belastingzaken. 

Internettoegang moet in zorginstellingen uitgroeien van “extraatje” 
tot must-have. Internettoegang staat voor zelfstandigheid. En dat is 
misschien wel de scherpste behoefte die leeft onder babyboomers. 

INZICHT

Vaak zeggen ze op tv “kijk voor meer informatie op 
internet”, maar dat heb ik dus niet.
-  STILLE GENERATIE

Ik heb internet, maar speel er alleen spelletjes op 
en lees mailtjes.
-  STILLE GENERATIE

De ‘oudere generatie’ raakt in een isolement, omdat 
alles digitaal moet tegenwoordig.
-  BABYBOOMGENERATIE

Ik gebruik mijn computer bijna niet meer, doe alles 
op mijn tablet.
-  BABYBOOMGENERATIE

“

“

“

“

Generation challenge:
internet
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   Functie Aantal

  Verpleeghuis 110

  Woonzorgcentrum 106

  Verzorgingshuis 79

  Overig (hospice/revalidatie) 34

Zorginstellingen
Respondenten in beeld

AANTAL BEWONERS

De enquête is verstuurd aan zorginstellingen in de Verpleeg- en 

Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) -sector. In totaal hebben 163 

instellingen gerespondeerd. Een significant aandeel van de instellingen 

biedt een combinatie van zorgfuncties aan. 
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Zorginstellingen: 
aanbod tv

INZICHT 
Het huidige tv-aanbod sluit aan bij de wensen van de 
ouderen-van-vandaag. Analyseren we het kijkgedrag van 
babyboomers (pagina 10), dan verdienen veel standaard 
diensten aanpassing aan de wensen van de ouderen-van-
morgen. 

AANGEBODEN TV-DIENSTEN

Standaard aanbod voor televisie? Percentage bewoners dat 
hier gebruik van maakt

TELEVISIE
Een ruime driekwart van de zorginstellingen biedt bewoners 
toegang tot een tv-dienst. In de meeste gevallen (77%) gaat het 
om analoge tv. 

Tv-diensten blijken populair. De meeste bewoners kiezen voor het 
aanbod van de zorginstelling: in 58% van de gevallen maakt 
81 - 100% van de bewoners gebruik van de beschikbare tv-dienst. 

Alternatieven voor het centrale aanbod zijn er niet altijd. In 42% van 
de zorginstellingen hebben bewoners geen mogelijkheid zelf een 
tv-aanbieder of -abonnementsvorm te kiezen. 

Analoog: 77%
Digitaal: 23%

Nee 
24%

Ja
76%
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Zorginstellingen: 
aanbod telefonie

INZICHT
De telefoonlijn is een directe connectie met de 
kring van familie, vrienden en kennissen. Een 
telefoonnummer-wijziging (soms noodzakelijk in 
zorginstellingen) vormt een risico om contact te 
verliezen.

NUMMERBEHOUD
bij zorginstellingen met telefoonaanbod

Mogelijk: 47%
Niet mogelijk: 53%

Iets minder dan de helft van de zorginstellingen biedt een 
standaard telefoniedienst

Wanneer een telefoondienst wordt geboden, is de optie tot 
nummerbehoud geen vanzelfsprekendheid. In meer dan de helft 
van de gevallen is een telefoonnummer-wijziging noodzakelijk.

In minder dan de helft (48%) van de zorginstellingen kunnen 
bewoners zelf een aanbieder of abonnementsvorm kiezen voor 
vaste telefonie. 

Standaard aanbod voor telefonie? Percentage bewoners dat 
hier gebruik van maakt

TELEFONIE

Nee 
52%

Ja
48%
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In 46% van de zorginstellingen wordt een vorm van internettoegang 
aan bewoners geboden. Deze dienst wordt minder gebruikt dan tv 
en telefonie, maar kent toch een behoorlijke groep gebruikers.

De geboden internetdiensten zijn nog basaal. In slechts 25% van de 
zorginstellingen is een directe verbinding per kamer beschikbaar. 
Een openbare wifispot (28%) komt vaker voor. Sommige instellingen 
combineren dit met extra diensten zoals internetcafés.

Bewoners kunnen in de meeste zorginstellingen (75%) ook zelf een 
internetaanbieder kiezen. Het gebruik van deze mogelijkheid ligt 
nog ruim beneden de 50% van het totaal aantal bewoners.

Zorginstellingen: 
aanbod internet

Standaard aanbod voor internet? Percentage bewoners dat 
hier gebruik van maakt

INTERNET

VORM INTERNETTOEGANG BIJ ZORGINSTELLINGEN INZICHT 
Babyboomers zien internettoegang als “noodzakelijk” 
voor zelfstandigheid. Daarmee stijgen in de komende 
jaren de eisen op het terrein van kwaliteit en veiligheid van 
internettoegang. Zorginstellingen kunnen de keuze maken 
of ze hierin willen optreden als aanbieder of facilitator.

WIFI betaald: 3%
Internetcafés: 12%
Openbare WIFI-spot: 28%
Internet op kamer: 25%

Nee 
54%

Ja
46%
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   Zijn er plannen om het aanbod internet, tv en telefonie uit 
   te breiden / te verbeteren binnen uw zorginstelling?

Aantal

  Ja, binnen nu en 1 jaar 8%

  Ja, binnen 1 en 3 jaar 22%

  Ja, maar we weten nog niet wanneer 26%

  Nee, we hebben dit onlangs (in de afgelopen 5 jaar) gedaan 34%

  Nee, we zijn hier niet mee bezig 10%

In het onderzoek is zorginstellingen gevraagd naar verwachtingen 
voor de toekomst. Welke trends worden onder bewoners gezien. 
En zijn er plannen om digitale diensten uit te breiden / verbeteren 
in de komende periode. 

Ruim 80% van de instellingen geeft aan een toenemende vraag te 
zien naar digitale televisie en/of internet. 

Het onderwerp krijgt ook aandacht: ongeveer 56% heeft de intentie 
het aanbod van digitale diensten in de komende jaren aan te passen. 
In veel gevallen ontbreekt hierbij echter nog een concrete planning.

Zorginstellingen: 
toekomst
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Centrale vraag voor zorginstellingen is hoe de persoonlijke 

keuzes van een nieuwe generatie bewoners het beste 

kunnen worden gefaciliteerd. Dit vraagstuk beperkt zich 

niet tot het domein van tv, telefonie en internet. Het zal 

vrijwel alle aspecten van de zorg- en dienstverlening raken.

“



23      GENERATION JOURNEY

De aanstaande generatie ouderen gebruikt tv-, telefonie- en 
internetdiensten anders dan haar voorgangers. Dit veranderende 
gebruiksgedrag heeft een directe invloed op de eisen die aan 
diensten worden gesteld. 

Gebruiksgedrag is meer ervarings- dan leeftijdsgebonden. 
Zo is werkervaring met computers een betere voorspeller van 
internetgebruik dan huidige leeftijd. 

Het voor de Stille generatie kenmerkende “wij” denken is bij de 
Babyboomgeneratie minder zichtbaar. Gevolg is dat gebruik 
van collectieve diensten minder vanzelfsprekend ervaren wordt. 
Keuzevrijheid wordt door babyboomers nu al benut. En zal ook 
in de toekomst gewenst blijven.

Digitale diensten zijn een must-have. De Babyboomgeneratie 
ziet bijv. internettoegang als onmisbaar voor zelfstandigheid. 
Geen toegang betekent isolement. 

Inzichten
Generatieperspectief: de luxe van vandaag is de 
standaard van morgen

Zorginstellingen werken in meerderheid (76%) met een standaard 
aanbod van tv-diensten. Analoge televisie voert hierbij de 
boventoon. Slechts in 17% van de instellingen is digitale tv standaard 
beschikbaar.

Internet wordt in 46% van de instellingen gefaciliteerd. Hierbij 
betreft het vaak gemeenschappelijke diensten: in slechts 25% van 
de instellingen wordt een persoonlijke wifi-aansluiting standaard 
aangeboden. 

Wanneer telefonie wordt geboden (48% van de instellingen) dan is 
nummerbehoud geen vanzelfsprekendheid. Gebruik van de dienst 
betekent vaak een verplichte mutatie van telefoonnummer. 
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AANBEVELINGEN ZORGINSTELLINGEN 
Een verhuizing naar een zorginstelling heeft een grote 
impact op mensen. Juist in deze situatie is het wenselijk 
dat basis contactgegevens (zoals telefoonnummer en 
e-mailadres) bruikbaar blijven. Ook het belang van 
laagdrempelige toegang tot tv en internet blijft groot. 

Aanbeveling is een keuze te maken. Zorginstellingen 
kunnen ervoor kiezen de collectieve diensten aan te 
passen aan de wensen van de nieuwe generatie ouderen. 
Alternatief is de optimalisatie van de infrastructuur. 
Beperkingen die leiden tot drempels bij het afsluiten van 
persoonlijke abonnementen kunnen bijvoorbeeld worden 
opgeruimd. 

Het onderzoek is gestart met de hypothese: “het dienstenaanbod 
van zorginstellingen sluit niet optimaal aan op de behoeften van 
een nieuwe generatie ouderen”. Op basis van de inzichten blijkt 
dit correct te zijn.

Babyboomers hebben in het onderwijs, op de werkvloer en als 
opvoeders gebroken met verschillende leefgewoonten van de Stille 
Generatie. Het onderzoek geeft aanleiding te verwachten dat dit 
ook tijdens de levensfase Ouderdom en Late ouderdom staat te 
gebeuren. 

Kwalititatief onderzoek in de vorm van een generation challenge 
brengt gebruiksgedrag en onderliggende motieven in beeld. Deze 
inzichten kunnen organisaties helpen effectief voor te sorteren op 
de wensen van cliënten in de toekomst. 

Conclusies en 
aanbevelingen
Pro-actieve aanpak vereist

CONCLUSIES
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Zorginstellingen krijgen in de komende jaren te maken met nieuwe 
bewonersgroepen. Zoals dit onderzoek aantoont wijken de wensen 
van de ouderen-van-vandaag soms sterk af van de wensen van de 
nieuwe generatie senioren. Dit beperkt zich niet tot het zorgdomein. 
Het is ook van invloed op de beleving van services en diensten in 
brede zin.

De Stille generatie (huidige bewoners) denkt vaak vanuit het 
collectief: het is geaccepteerd om aan te sluiten bij (bijvoorbeeld 
door instellingen) gemaakte keuzes.

Tot slot
Babyboomers zijn anders. Ze staan niet voor niets als 
protestgeneratie bekend. De babyboomer denkt meer 
individualistisch, en accepteert niet zonder slag of stoot mee 
te moeten gaan in conventies. 

Zoals eerder benoemd: zorginstellingen staan voor de vraag hoe 
zij de persoonlijke keuzes van een nieuwe generatie bewoners het 
beste kunnen faciliteren. Dit vraagstuk beperkt zich niet tot het 
domein van tv, telefonie en internet. Het zal vrijwel alle aspecten 
van de zorg- en dienstverlening raken
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Wilt u in gesprek over de Generation Journey? En ontdekken welke 
inzichten de methodiek uw organisatie kan bieden? Bel vandaag nog 
met één van de generatiespecialisten van Diversions: (055) 203 21 93.

Over Diversions

Bij adviesbureau Diversions draait het om groei. Wij helpen 
organisaties klaar te staan voor de klant van vandaag en 
morgen. Dit doen we door klantbehoeften in kaart te 
brengen en deze te vertalen naar concrete kansen. 
Zo leggen we de basis voor de doorlopende verbetering van 
dienstverlening en proposities.

Diversions heeft met de Generation Journey een methodiek ontwikkeld 
om in te spelen op de wensen van de nieuwe generatie ouderen. 
Hierbij kijken we onder andere naar: 
 

de drijfveren die generatiegenoten delen

de impact van generatiewisselingen

kenmerken die aan een specifieke levensfase gekoppeld zijn

Organisaties kunnen de Generation Journey tastbaar maken met behulp 
van een uitgebreide set technieken. Variërend van kwalitatief onderzoek 
tot propositie- en servicedesign.

Kijk voor meer informatie op Diversions.nl.

DIRECT AAN DE SLAG

De meeste businessvraagstukken vereisen een oplossing op maat. 
Sleutel tot succes daarbij is de nauwe samenwerking met onze 
opdrachtgevers. We werken graag vanuit projectteams waarbij 
kennisopbouw en –overdacht een vaste plek krijgen. Zo benut u alle 
kennis die wij in huis hebben.         

GENERATION JOURNEY
De vergrijzing is een thema waar Diversions veel ervaring mee heeft. 
We weten dat iedere nieuwe generatie die zich aandient een eigen, 
vernieuwende blik heeft op de invulling van een levensfase. Dat is het 
geval tijdens de pubertijd en volwassenheid, maar zeker ook tijdens de 
ouderdomsfase.  

  1. 

  2. 

  3. 
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