
50-plussers & geluk

 60% is net zo gelukkig als voor hun vijftigste

 20% is gelukkiger dan voor hun vijftigste

50-plussers & werk 

Van de werkende 50-plussers:

 Gaat 80% nog altijd met veel plezier naar zijn/haar werk

 Leert en probeert 81% nog altijd nieuwe dingen in  

 zijn/haar werk

 Laat 51% zichzelf nog regelmatig bijscholen voor werk

50-plussers & media

 77% is goed op de hoogte van social media

 95% is goed op de hoogte van het nieuws

Vitaliteit van 50-plussers

 67% voelt zich (veel) jonger dan ze zijn

 46% heeft veel minder stress dan voor zijn 50e 

 56% eet gezonder dan voor hun 50e 

 80% is niet vaker ziek dan voor hun 50e 

Fitheid van 50-plussers

 52% heeft een goede conditie

 41% voelt zich fysiek net zo sterk of sterker dan  

 voor hun 50e 

 30% sport meerdere keren in de week

 33% doet regelmatig aan fitness

50-plussers & ageism

 22% wordt slechter behandeld op de arbeidsmarkt   

 door zijn/haar leeftijd

 18,4% vindt dat er negatieve stereotyperingen kleven  

 aan 50+ die hem/haar benadelen

 17,5% geeft aan direct met leeftijdsdiscriminatie te  

 maken te hebben gehad

 41,5% vindt leeftijdsdiscriminatie een probleem

De perceptie over 50+ 
Onderzoek Becel onder 1500 50-plussers en 1500 50-minners

Grootste misvattingen over 
50+ volgens 50-plussers

1. Geen relevante bijdrage 

 meer kunnen leveren aan 

 de maatschappij

2. Fysiek zwakker zijn

3. Geen ambities meer hebben

4. Nergens meer energie 

 voor hebben

5. Zich constant vervelen

Grootste angsten van 
50-minners om 50+ te worden

1. Fysiek zwakker worden

2. Niet meer de dingen kunnen  

 doen die je graag zou willen  

 doen

3. Eenzaam zijn

4. Nergens meer energie  

 voor hebben

5. Je minder aantrekkelijk voelen

Grootste voordelen van 
ouder worden

1. Meer (levens)wijsheid hebben

2. Meer genieten van het leven

3. Je minder aantrekken van 

 je omgeving

4. Jezelf minder druk opleggen

5. Meer zelfvertrouwen hebben
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