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Het aantal mensen van 65 jaar of ouder, zowel binnen Europa als wereldwijd, 
zal naar verwachting aanzienlijk toenemen tegen 2050, met bijna een 
verdubbeling ten opzichte van de 101 miljoen uit 2018. Tegelijkertijd willen 
ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, waardoor de behoefte aan een 
andere soort van ondersteuning toeneemt. Diensten die zich richten op 
vrijwilligerswerk en het helpen van anderen kunnen daarbij van groot belang 
zijn. De COVID-19-pandemie toonde ook de kwetsbaarheid van ouderen aan die 
ineens het advies kregen om niet te veel mensen te ontmoeten. Daardoor 
werden ze erg afhankelijk van anderen, ook voor alledaagse taken zoals 
winkelen. Omdat fysieke bijeenkomsten moesten worden vermeden, nam het 
belang van digitale platforms voor sociale betrokkenheid (“Social Engagement” 
(SE)) voor dit doel duidelijk toe. Het gebruik ervan heeft voor dit doel echter 
twee problemen: 1) Sommige ouderen vinden het moeilijk om nieuwe 
technologieën te gaan gebruiken; en 2) Het werven en vooral behouden van 
vrijwilligers is niet zonder uitdagingen. 
 
In dit proefschrift worden beide problemen benaderd vanuit een informatica-
oogpunt. Ten eerste hebben we onderzocht wat er nodig is om digitale SE-
platforms die zich richten op het vragen en bieden van hulp bij alledaagse 
taken, toegankelijker te maken voor ouderen. Hiervoor gebruikten we een 
alomvattende kijk op het onderwerp dat zowel sociale als technische en 
ontwerpkwesties omvat. We hebben eerst diepgaand gekeken naar factoren 
voor de adoptie van technologie door ouderen. Vervolgens hebben we gekeken 
naar de huidige bruikbaarheidsrichtlijnen voor het ontwerpen van digitale 
technologieën voor ouderen en hebben we hun relevantie voor moderne 
technologie onderzocht. Om het tweede probleem aan te pakken, hebben we 
technieken gezocht en onderzocht die kunnen worden gebruikt om gebruikers 
meer en langer te betrekken in digitale toepassingen. Meer specifiek kwamen 
gamification, persuasieve strategieën en nudging aan de orde.  
Na de twee problemen vanuit een algemeen oogpunt te hebben bestudeerd, 
keerden we terug naar onze concrete use-case, SE-platforms. Er is een 
uitgebreide evaluatie uitgevoerd van verschillende bestaande SE-platforms om 
te onderzoeken hoe goed ze de twee genoemde problemen aanpakken. Deze 
evaluatie is uitgevoerd door middel van hands-on evaluaties, interviews met 
vertegenwoordigers van vijf platforms en gebruikersonderzoeken uitgevoerd op 
drie platforms. Op basis van alle resultaten hebben we een lijst met 
aanbevelingen samengesteld over hoe we een betere adoptie van SE platforms 
door ouderen kunnen bereiken en hoe we de langetermijnbetrokkenheid van 
hun gebruikers kunnen verbeteren. Er werd een pilotstudie met ouderen 
uitgevoerd om enkele van onze belangrijkste aanbevelingen te evalueren. Ten 
slotte hebben we ook een nieuwe benadering voorgesteld en besproken over 
hoe gamification in deze context kan worden gebruikt om de scheidslijnen 
tussen generaties te overbruggen. De concepten worden geïllustreerd aan de 
hand van een proof of concept. 
 
Naast de bijdragen aan het onderzoeksdomein kunnen de bevindingen direct 
nuttig zijn voor ontwikkelaars van SE-platforms. De voorgestelde nieuwe 
benadering van gamification zou ook kunnen worden toegepast in andere 
domeinen, zoals in e-commerce of educatieve platforms. 
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