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Elke generatie wordt ‘anders’ ouder. Ervaringen, leefomstandigheden en perspectieven op de 
toekomst verschillen immers. Daarover wordt nagedacht en bij de groep van 55-75-jarigen 
ook nagegaan hoe ze hieraan invulling (willen) geven. Wat zijn hun praktijktheorieën? Dat is 
ook onderwerp van een meerjarig eigen ontwikkelingsonderzoek1.  
  De nieuwe generatie senioren, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig, is 
in het algemeen ondernemend, op zelfstandigheid gericht en ambieert een levenslange 
actieve, gezonde en zinvolle leefstijl2. Deze generatie wil ‘midden in de samenleving (blijven) 
staan’ en beseft dat het noodzakelijk is om zich solidair naar elkaar toe te tonen. Die houding 
is noodzakelijk omdat de gemiddelde leeftijdsverwachting nu al rond de tachtig jaar is en zal 
blijven stijgen. Er wordt ook langer in een goede gezondheid geleefd. De gewonnen ‘tijd’ 
vraagt om een doorgaande zinvolle, gezonde en actieve invulling. De sterke behoefte aan 
het zelfstandig en ondernemend handelen kent problemen die deze generatie zelf moet gaan 
oplossen. Neem de vormgeving van de zorg en de beheersing van de kosten daarbij of het 
willen (blijven) werken, maar de mogelijkheden daarvoor nog moeten zoeken.    
 
Andere ervaringen, andere wensen 
 
Ervaringen en ontwikkelingen beïnvloeden onze opvattingen en gedrag. Een voorbeeld 
hiervan is dat de nieuwe generatie senioren vanaf eind jaren zestig, de sport zowel in aard 
als omvang sterk heeft zien veranderen3. Velen hebben sportervaring opgedaan en willen dat 
ook zo lang mogelijk continueren. Maar dan wel meer afgestemd op de eigen veranderende 
mogelijkheden. Maatwerk is een vereiste. Individuele duursporten (fietsen, wandelen) of 
duobalsporten (tennis, badminton of tafeltennis) zijn eenvoudiger op maat te beoefenen dan 
team- of balsporten. Hoe dan ook zul je bij het samen sporten meer zelfstandig en beter met 
onderlinge verschillen om moeten leren gaan. Verschillen zijn er ten aanzien van 
sportniveau, conditie en de manier waarop je wilt sporten (bv. meer prestatief of meer 
gezellig met elkaar). Deze verschillen spelen nog nadrukkelijker een rol als: mannen en 
vrouwen, beginners en gevorderden, gezonde en sporters met fysieke beperkingen, samen 
willen sporten. Met zoveel sportervaring in een groep kan het samen regelen, elkaar coachen 
en ontwikkelen geen probleem zijn. Maatwerk krijg je door onder andere de – verplichte - 
spel- en de - vrijwillige - speelregels van een sportvorm op de mogelijkheden van de groep 
af te stemmen. Vier tegen vier volley- of floorballen blijft – onderling - sporten.     
 
Actief, gezond en zinvol  
 
Omdat de nieuwe generatie senioren die fysiek en mentaal actieve, gezonde en zinvolle 
leefstijl ambieert, wil ze blijven investeren in zichzelf, in de relaties met anderen, in de 
omgevingen waarin ze participeert én in het inspireren van anderen. Dit vindt een leven lang 
plaats op (leef)gebieden als: werk, zorg, ontspanning en ontwikkeling. Deze kunnen ook 
samenvallen bv. zorg als werk of werk als ontwikkeling. De aandacht in tijd voor elk 
leefgebied is per levensfase en per persoon verschillend.   
  Een actieve leefstijl omvat het volgende. (1) Midden in de samenleving willen 
(blijven) staan door de ontwikkelingen in vele sectoren van de samenleving goed te blijven 
volgen, door eraan deel te nemen, door er opvattingen over te vormen en gedrag te 
veranderen. (2) Ondernemend willen zijn en zelfstandig op zoek gaan naar kennis en 
vaardigheden om deze ook met anderen te delen bv. in netwerken of zelf samengestelde 
clubs. (3) Het steeds zoeken naar de meest optimale uitvoering van taken en activiteiten. 
Optimaal in de zin van: het gegeven de eigen mogelijkheden zo actief mogelijk willen 



deelnemen. Het is een kwestie van je gedrag aanpassen aan een omgeving (samen rustiger 
gaan fietsen) of je gedrag veranderen (minder lang, zonder klimmetjes of alleen gaan 
fietsen). (4) Voortdurend willen leren en ontwikkelen door het verbreden of verdiepen van je 
denken, handelen, voelen en waarderen, in samenhang. Dat kan ook als samenwerkend 
leren in clubs.    

Actief, gezond en zinvol leven is eveneens een samenhang. Actief zijn, is vaak 
gezond. Gezond gedragen geeft je een gezond gevoel. Dat hoeft niet te betekenen dat alles 
wat je doet ook werkelijk zo gezond is. Grenzen zoeken en overschrijden is de mens eigen. 
Ook met een fysieke beperking kun je jezelf gezond voelen. Zinvol leven betekent dat je 
tevreden bent met wat je doet (je tijdbesteding), met de variatie in taken en activiteiten en 
de tijd die je eraan besteed (je tijdbeleving).                
 
Activerende omgevingen maken 
 
Als je leren en ontwikkelen belangrijk vindt zoek je naar stimulerende omgevingen of maakt 
deze zelf. Een werkgever die het al doende scholen van werknemers op een beroepsgebied 
belangrijk vindt, zorgt voor een lerende organisatie. Een leraar die leerlingen tot zelfstandig 
denken en handelen wil stimuleren, past een activerende didactiek toe. Het activeert 
betrokkenen pas écht als de te verwerven kennis of vaardigheden in praktisch handelen kan 
worden vertaald. In leer- en ontwikkelingsprocessen is in dat geval sprake van afwisseling 
van beleven-ervaren, leren-verbeteren en toepassen-leren hoe het jezelf (of anderen) iets 
kunt leren. Enkele kenmerken van zulke omgevingen zijn: een taak of activiteit op maat 
kunnen kiezen; (samen) een relatief complex  probleem oplossen; schema’s, werkpatronen 
en opvattingen leren en toepassen; een totaalplaatje ontwerpen op basis van denken, 
handelen, voelen en waarderen. Zelf opgezette netwerken of clubs kunnen zo activerend 
zijn. Dat zijn clubs1, zoals: leef-, werk-, studie- of culturele clubs. Of bestaande uit: je gezin, 
familie en vrienden. Ze zorgen voor sociale binding en geven door het regelmatige gewenste 
contact structuur aan je leven. Zelf netwerken regelen en deze al doende verder 
ontwikkelen, is essentieel. Niveaus kunnen binnen zo’n netwerk verschillen. Maatwerk in 
deelname is wenselijk. Kartrekkers, die zelf ook deelnemer aan een club zijn, kunnen die 
processen stimuleren. Lokale organisatie van deze clubs van vijftig plussers heeft voorkeur. 
Vaak is dat een samenwerkingsverband van Stichtingen of Gemeentelijke afdelingen Welzijn 
(en sport), (sport)verenigingen en de vijftig plusser zelf. Enige coördinatie en begeleiding 
van de kartrekkers en de deelnemers bij dat zelfstandig samen regelen van hun maatwerk, is 
aan te bevelen. Welzijnsorganisaties zijn bij uitstek geschikt om op een breed terrein het 
voortouw te nemen en een loketfunctie te vervullen.   
 
Coördinatie van gedrag  
 
Het functioneren van het centraal zenuwstelsel inclusief hersenen bepaalt ons bestaan, ons 
leervermogen en de kwaliteit van ons handelen of gedrag. Het is een leven lang te 
beïnvloeden. De functie hiervan is: fysieke en mentale coördinatie. Dat laatste wordt  
strategisch handelen genoemd. Uit het coördinatieonderscheid blijkt de eenheid van lichaam 
en geest. Veel en matig intensief bewegen en inzichtelijk leren en ontwikkelen, zorgt niet 
alleen voor optimaler handelen, maar maakt je ook slimmer. Ontwikkelingen in de 
neurofysiologie en met name het hersenonderzoek tonen de mogelijkheden, het belang en 
de samenhang van handelen, voelen, denken en waarderen aan. Dat speelt bij elke activiteit, 
taak, gebeurtenis of ervaring een rol. 
  Neem het handelen. Het belangrijkste deel hiervan is functioneel (het doet ergens 
toe) of doelgericht (je beoogt er iets mee te realiseren). Het omvat handelingen en 
bewegingen die gezamenlijk een kenmerkende totaalactie opleveren, zodat je kunt zeggen: 
ik tuinier, schrijf een verhaal, speel softa 



l, speel piano of zing een lied. Elke totaalactie bestaat minimaal uit een doel en enkele - 
essentiële – bewuste handelingen. Daarvoor is denken nodig. Ik tuinier om de tuin er beter 
te laten uitzien (doel) en ik hark de bladeren bij elkaar – als handeling en onderdeel van mijn 
tuinieractie. Dat ben je bewust. Je voert ook bewegingen uit: voorover buigen, armen 
strekken om de hark naar voren te brengen en weer te buigen om de bladeren naar me toe 
te vegen. Dat verloopt onbewust. Het realiseren van een doel door een totaalactie van 
handelingen vereist (na)denken over hoe je dat toepast en ontwikkelt. Dat doe je zo 
mogelijk optimaal. Je past je aan de omgeving aan of je stemt de omgeving op je 
mogelijkheden af. De volgende kernopvattingen zijn, binnen een actieve leefstijl, leidend.  
 

1.‘Ik denk dagelijks in totaal een à twee uur diepgaand na over een bepaald 
onderwerp, probeer daarvan een totaalplaatje te krijgen door alle relevante aspecten 
erbij te betrekken, leg verbanden en achterhaal basisopvattingen’. Minimaal is (tot  je 
VUT/pensionering) als je dit op drie dagen doet. Daarna op vijf dagen per week.  
2. ‘Ik beweeg en sport dagelijks matig intensief (op driekwart van mijn vermogen 
ofwel matig intensief) en qua coördinatie gevarieerd. Dat doe ik zo mogelijk dagelijks  
een à twee uur en aangepast aan mijn mogelijkheden. Ik wil dan beleven, wat leren 
en ook leren hoe ik mezelf kan verbeteren’. Minimaal is (tot je VUT/pensionering) als 
je dit drie dagen doet. Daarna op vijf dagen per week. 
 

Bij de eerste kernopvatting is de cyclus: begrijpen, integreren en toepassen, van belang. Het 
meer gecoördineerd denken, handelen, voelen en waarderen zal behalve van je 
mogelijkheden, ook afhankelijk zijn van ervaringen, opleiding(en) en een nieuwsgierige 
basishouding.    
Bij de tweede kernopvatting3 biedt vooral het sporten je een mogelijkheid om jezelf zowel 
fysiek als mentaal ‘matig intensief’ te belasten. Kies dan wel een sportvorm die je plezierig 
vindt en veel van je coördinatie en uithoudingsvermogen vraagt. Het effect van een uur 
basketballen door een gezonde zestigjarige, is in dat geval veel groter dan het beoefenen 
van Tai Chi of bowling (en miksporten in het algemeen). Ben je echter ver in de tachtig dan 
zijn Tai Chi en miksporten, fysiek gezien, vaak optimaal en dus meer aan te bevelen.  
  Aan denken en handelen gaat gevoel vooraf, maar loopt er ook parallel aan. Het 
voelen komt namelijk in verschillende vormen voor. Als je beweegt ‘voel’ je wat je doet. Dat 
gevoel ontdek je door er gericht en bewust  aandacht aan te besteden. Soms is dat nodig als 
het functioneren te wensen overlaat. Soms is dat onnodig en hindert bewustzijn zelfs je 
handelen.     
   Het samenhangend geheel van denken, voelen en handelen is gebaseerd op onze 
waarnemingen via de zintuigen en interne receptoren. Hoe completer een gebeurtenis, 
ervaring, taak of activiteit wordt ‘waargenomen’, hoe sterker de intensiteit of diepgang is. Bij 
een positieve ervaring geniet je. Breed ervaren herinneringen blijven ons het beste bij. Het 
zijn onze beste leerervaringen. Genieten kan soms tot ‘flow’ leiden. Dat is maximaal genieten 
en te typeren als: je vergeet alles om je heen, je bent vol vertrouwen in een goede afloop, 
het gaat moeiteloos, vooral onbewust en je weet dat je het kunt! Door te genieten en soms 
zelfs een flow-ervaring kun je jezelf goed ontspannen. Ook al span je jezelf er erg voor in. 
Werk-, kunst- of sportomgevingen, kun je zo inrichten dat ze je waarnemingen - en daarmee 
de samenhang van denken, voelen, handelen en waarderen - volledig en optimaal of 
maximaal prikkelen. Het worden activerende omgevingen. Je waardeert dit alles in een 
bepaalde mate, je hecht er een bepaalde betekenis aan en dat motiveert je tot handelen.          
 
 
 
 
 



Optimaal ontwikkelen en ‘onderzoeken’ 
 
Al doende ontwikkelen we, stap voor stap, kennis en vaardigheden, maar ook een eigen 
theorie over ons bestaan en van de wereld om ons heen. Dat toetsen we door in de praktijk 
te onderzoeken hoe die handelingsaanbevelingen en vaardigheden concreet werken. We 
kunnen dat onder andere doen door het uitvoeren van ‘projecten’. Van theorie naar praktijk 
dus, maar ook omgekeerd geeft het reflecteren op het praktisch handelen impulsen aan 
‘onze’ theorie en opvattingen. Een jojo-proces dus. Door dat proces van ontwikkelen en 
onderzoeken, veranderen we onszelf en/of onze omgevingen in een gewenste richting. Het 
‘Sporten op maat’ en ‘Actieve leefstijlontwikkeling’ zijn daarvan voorbeelden1. Het is een 
uitdaging om daar een relatief compleet en evenwichtig geheel van te maken. Dan kun je 
zeggen: ik ben in balans en leef, als activo, optimaal!     
 
1 De verslagen van de van 2009 tot en met 2014 lopende ontwikkelingsonderzoeken zijn te 
vinden op de site www.oldaction.nl. Graag doorlinken naar ‘Actieve leefstijl’ voor het eerst 
deel (ALO) en naar ‘Sporten op maat in bv. Ermelo’ voor het tweede deel (SOM).    
2 dr. Edwin Timmers (2012). Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e . Een 
praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling . Nieuwegein: 
ARKO Sports Media.   
3 Informatie over deze aanpak is te vinden op de site en in Sport op maat. Handreikingen 
voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100e.    
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