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Introductie 
 Vrijdag 9 april j.l. gingen Minie Walma en Franca Kerstens in gesprek met Henk Kamp, 

voorzitter van Actiz. In deze speciale editie van de Nieuwsflits doen wij verslag van dat gesprek. 

Gezien het belang maar ook de complexiteit van het thema is besloten hier een aparte uitgave van 

de Nieuwsflits van te maken.  Wij zien het als onze rol als netwerk om de politiek te ondersteunen in 

het maken van de juiste keuzes. Een goed inzicht in wat er speelt op dit vlak is dan nodig. Wij hopen 

u met deze Nieuwsflits dat inzicht te geven.  

Dat ons gesprek zeer actueel was bleek de maandag na het gesprek toen het Eindrapport  

‘Verkenning Bevolking 2025 Bevolking 2050 in beeld : opleiding, arbeid, zorg en wonen’1van het Nidi 

en CBS, verscheen. Zie voor de hoofspunten uit het rapport bijlage 2. Uiteraard behoeft Henk Kamp 

binnen de VVD geen introductie. Zijn politieke biografie kunt u nalezen via deze doorlink : H.G.J. 

(Henk) Kamp - Parlement.com . Verderop in deze Nieuwsflits meer over Actiz. 

 
Zorg voor ouderen enorme uitdaging 
 

  
 
Voor het gesprek met Henk Kamp hoefden Minie en ik niet op stap. Vanuit onze eigen 

woonplaatsen respectievelijk Apeldoorn en Driebergen waren we online in gesprek met 

Henk Kamp die in het prachtige Diepenheim woont. Je zou bijna zeggen, resideert, want hij 

woont in een voormalige oranjerie  bij een van de zes kastelen die de omgeving rijk is. 

Ongetwijfeld een prachtige plek.  

Henk Kamp is van 1952, dus hij behoort tot onze doelgroep qua leeftijd. Niet dat hij in 

Diepenheim van zijn pensioen aan het genieten is, daarvoor is hij als voorzitter van Actiz en 

                                                           
1
 Bron : Eindrapport Verkenning Bevolking 2050 | NIDI 

 
In gesprek met:  

 
Henk Kamp 
Voorzitter Actiz 

https://www.parlement.com/id/vg09llld8opq/h_g_j_henk_kamp
https://www.parlement.com/id/vg09llld8opq/h_g_j_henk_kamp
https://nidi.nl/nl/nieuws_events/bevolking-2050-in-beeld/
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met een aantal nevenfuncties, te druk. En te gepassioneerd als het gaat om zijn 

betrokkenheid bij het werken aan goede zorg voor ouderen. Wij hebben het als TN SiS altijd 

over senioren, omdat de sector zelf spreekt van ouderen is dit voor deze nieuwsflits soms 

niet te vermijden.  

Demografische ontwikkelingen 

Als we kijken naar de demografische ontwikkelingen dan weten we voor welke grote 

uitdagingen we staan. De vooruitzichten richting 2040 zijn dat het aantal 65plussers groeit 

van ruim 3 nu naar bijna 5 miljoen. Zie ook het staatje met de cijfers.  

Tabel 1. Grijze druk: De cijfers op een rij 

 heden 2040 

Aantal senioren 65 – 100 jaar2 3 392 555 4 700 000 

Aantal mensen met dementie 290 000 500 000 

Aantal 90-plussers 156 544 340 0003 

Aantal zorgmedewerkers zorg en 

welzijn  

1 420 000 2 000 000 (1 op 4 is nodig) 

Benodigde verpleeghuisbedden 135.000 261.0004 

Aantal mantelzorgers 10 per patiënt 4 per patiënt5 

Aantal werkenden (vol- en deeltijd), 

15 – 75 jarigen 

9,0 miljoen 8,2 miljoen6 

Bevolkingsgroei 7 (hoge scenario) 17,5 miljoen 19,4 miljoen 

 

Nu is er een groot verschil tussen senioren. Waar de een nog lang actief is, heeft de ander 

een toenemende zorgbehoefte. Senioren moeten zeker niet gezien worden als last, maar 

vervullen een waardevolle rol in onze samenleving en zijn van grote maatschappelijke 

betekenis.  

Personele ontwikkelingen 

Het aantal professionals in de zorg groeit niet of nauwelijks. Het aantal mantelzorgers neemt 

in de toekomst fors af. Als de ontwikkelingen doorgaan en we nemen geen actie dan zou in 

                                                           
2 Bron CBS Ouderen (cbs.nl) 
3 Bron RIVM zie bijlage 
4 Bron TNO Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg | Rapport | Rijksoverheid.nl 
5 Bron ZonMw Stijgende tekorten aan zorgpersoneel  - ZonMw 
6 Bron CBS Tempo vergrijzing loopt op (cbs.nl) 
7 Bron pbl rv11_rapport.pdf (pbl.nl) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/prognose-capaciteitsontwikkeling-verpleeghuiszorg
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stijgende-tekorten-aan-zorgpersoneel/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/50/tempo-vergrijzing-loopt-op#:~:text=Stijgt%20de%20pensioenleeftijd%20tot%2067,17%2C8%20miljoen%20rond%202040.
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/rv11_rapport.pdf
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2040 een op de vier werknemers in de zorg moeten werken. Daar is geen personeel voor, 

dus dat moet anders. Nu komen we volgens Henk Kamp alleen al in de ouderenzorg 63.000 

medewerkers tekort. Er is  verloop van personeel die je juist graag vast wilt houden. 

Halverwege 2020 werkten iets meer dan 1,5 miljoen mensen in zorg en welzijn, ruim 15 

procent van alle werkenden (bron CBS). Het personeel bestaat voor een groot deel uit 

vrouwelijke medewerkers in deeltijdbanen waarvan 60% 25 uur of minder werkt (bron CNV 

Zorg&Welzijn). In lijn met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is in de sector sprake van 

vergrijzing. Er zijn meer mensen nodig om de zorg te kunnen verlenen, maar daarnaast gaan 

ook meer zorgmedewerkers met pensioen.  

In Nederland is een groeiend aandeel van de toekomstige werkenden hoger opgeleid. In veel 

gevallen kiest men dan niet voor de zorgtaken die in verpleeghuizen of bij mensen aan huis 

worden verleend. Op het gebied van opleiden, o.a. door EVC (Erkenning Verworven 

Competenties) trajecten en door meer maatwerk te bieden vanuit ROC’s in samenwerking 

met werkgevers ligt hier een grote opgave.  

Naast een groot verloop van medewerkers die je graag wilt vasthouden, hebben 

medewerkers ook de behoefte aan begeleiding en contact met hun leidinggevende. Lang is 

in de zorg de idee geweest om te snijden in management. Meer eigen regie, maar dat blijkt 

geen oplossing. Goed werkgeverschap is nodig.  

Mantelzorgers 

In lijn met het beleid van voorgaande regeringen, maar ook vanuit de wens van de meeste 

senioren blijft men zo lang mogelijk thuis wonen. Als mensen ouder worden nemen fysieke 

beperkingen maar ook psychogeriatrische problematieken sterk toe. In 2040 hebben 5,5 

miljoen Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen. Het SCP heeft onderzocht 

hoeveel mensen mantelzorg leveren, dat is ongeveer 35% van de 16-plussers (ca 5 miljoen 

mensen). Mantelzorgers helpen met allerlei zaken zoals vervoer naar het ziekenhuis, 

huishoudelijke taken, gezelschap, persoonlijke verzorging (bron: Movisie8). De verwachting is 

dat in 2040 het verlenen van mantelzorg steeds meer door ouderen wordt gedaan. En dat 

het aantal mantelzorgers zal dalen naar ongeveer 3 per zorgvrager.  

Administratieve lastendruk 

Volgens Henk Kamp is de administratieve lastendruk in de zorg een groot probleem. Nu is 

een zorgmedewerker nog 40% van haar tijd kwijt aan administratie. Hier heeft men niet voor 

gekozen, men gaat in de zorg omdat men het fijn vindt om met en voor mensen te werken. 

Het plezier in het werk neemt dan af en men verlaat de zorg. Bovendien is die 40% tijd die 

verloren gaat voor de zorg aan de cliënt.  

                                                           
8
 5 miljoen Nederlandse mantelzorgers: de feiten en cijfers | Movisie 

https://www.movisie.nl/artikel/5-miljoen-nederlandse-mantelzorgers-feiten-cijfers
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Kwaliteit van zorg 

Bovengenoemde situatie mag er niet toe leiden dat de kwaliteit 

van zorg onder druk komt te staan. Minder zorg leveren om toch 

iedereen te kunnen bedienen of wachtlijsten op laten lopen is 

geen gewenste koers. Zorg moet bovendien voor iedereen, 

ongeacht het inkomen/vermogen, goed geregeld zijn. Ouderen 

die het zich kunnen veroorloven zelf zorg te regelen zullen de 

schaarste voor de anderen verhogen. Dit is ongewenst.  

De uitdagingen op een rijtje 

Als we de uitdagingen even onder elkaar zetten dan levert dat 

een mooi rijtje op van zaken waarmee we aan de slag zullen 

moeten.  

- Vergrijzing 

- Dalend arbeidspotentieel 

- Verloop zorgmedewerkers 

- Onvoldoende geschikte woningen 

- Onvoldoende verpleeghuisbedden 

- Minder mantelzorgers 

- Bureaucratie 

- Kwaliteit van zorg staat onder druk 

Zo opgesomd levert het een beeld op dat ons een forse taak 

wacht. 

Oplossingen 
 

Gezien het voorgaande zal het niet moeilijk zijn om te duiden 

dat we met elkaar voor een behoorlijke opgave staan. Het is 

duidelijk dat er op meerdere fronten actie genomen moet 

worden. Op het gebied van woningbouw, arbeidsmarkt, 

lastendruk maar ook als het gaat om wetgeving als Wmo en WLZ 

die nu zeker ook voor senioren een forse belemmering kunnen 

betekenen om de benodigde en gewenste zorg te krijgen, staan 

we met elkaar voor een grote uitdaging.  

Vanuit Actiz, de branchevereniging van organisaties die zorg aan 

senioren leveren, wordt die discussie over oplossingen breed 

gevoerd. Actiz vertegenwoordigt zijn achterban als 

Actiz 
 
Branchevereniging voor de 
zorg met 400 leden 
 
Levert 90% van de zorg 
rondom: 

o Wijkverpleging 

o Verpleeghuiszorg 

o Huishoudelijke 

hulp/WMO 

o Thuiszorg 

Werkgeversorganisatie 
 
Onderhandelaar cao’s 
namens de werkgevers VVT 
samen met bonden en 
zorgverzekeraars 
 

Van de website: 

ActiZ is de branchevereniging van 

circa 400 zorgorganisaties, die met 

400 duizend medewerkers twee 

miljoen kwetsbare ouderen en 

chronisch zieken verplegen en 

verzorgen. Thuis, in het 

verpleeghuis en in 

verblijfsvoorzieningen tussen 

ziekenhuis en thuis in. 
 
 
 
De toekomst van 
ouderenzorg | Actiz 

https://www.actiz.nl/
https://www.actiz.nl/
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gesprekspartner voor ambtelijk en politiek Den Haag, is spreekbuis en nieuwsmakelaar voor 

media. En werkt als landelijke belangenbehartiger nauw samen met andere betrokken 

partijen zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, woningcorporaties, gemeentes, 

vakbonden en patiëntenorganisaties. Vanuit de werkgevers in verzorging, verpleging en 

thuiszorg, VVT, sluit Actiz ook de cao af.  

Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management&Organisatie van de Ouderenzorg aan 

het instituut voor Beleid&Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam pleit voor een integrale aanpak. Huijsman wil het management van organisaties 

zien excelleren om een toekomstbestendige ouderen zorg te creëren die waarde genereert 

voor haar klanten, medewerkers en samenleving. Dit vraagt  om een integrale aanpak en 

samenwerking over de domeinen van zorg, wonen en welzijn heen, in samenspraak met de 

ouderen zelf en met aandacht voor (kosten-)effectiviteit en doelmatigheid (skipr 26 oktober 

2012).  

Focus zorginstellingen 

De sector heeft zelf 10 uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg vastgesteld.  

1. Focus op de behoefte van de oudere en ruimte voor mantelzorg en lokale 

initiatieven 

2. Meer eenvoud, samenhang en samenwerking 

3. Oog voor preventie in de eigen woon- en leefomgeving van de oudere 

4. Regie overheid op het realiseren van betrouwbare en gestructureerde 

uitwissseling van cliëntgegevens 

5. Voldoende (diversiteit aan) woonvormen voor ouderen 

6. Voldoende inzetbaarheid van professionals en het vergroten van hun 

werkplezier 

7. Kansen in de zorg 

8. Maatschappelijk debat over kwaliteit 

9. Vergaande opschaling van innovaties en digitale zorg 

10. Radicale streep door de bureaucratie 

Duidelijk is, zo betoogt Henk Kamp, dat we als samenleving voor grote uitdagingen staan die 
we zonder een heldere koers die voor langere tijd vastligt, niet het hoofd kunnen bieden. 
Voor de korte termijn zijn er concrete knelpunten die liggen in het tekort aan gekwalificeerd 
personeel, te hoge werkdruk, teveel bureaucratie, wachtlijsten lopen op, voldoende 
geschikte woningen, het stelsel is te complex en personeelsverloop vraagt om meer salaris 
en waardering.  
 
Voor de langere termijn is die gedegen en breed gedragen visie nodig. Moet daarvoor het 
hele stelsel op zijn kop? We kennen meerder zorgstelstels en hebben vaak met meerdere 
stelsels tegelijkertijd te maken. Het pleidooi is voor een samenhangende aanpak en 
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samenwerking vanuit de verschillende stelsels. Volgens de zorginstellingen moet er ruimte 
zijn voor lokaal maatwerk. Daarnaast investeren in weerbare gemeenschappen zodat 
zelfredzaamheid wordt vergroot. Mantelzorgers worden daarbij echt ondersteund. Wat kan 
een wijkteam zelf doen? Maakt de thuissituatie dat er een zorgvraag is of kan een 
interventie op het welzijn de oplossing zijn? De daarvoor benodigde eigen regie moet 
mogelijk gemaakt worden.  
 
Bij de gegevensuitwisseling tussen diverse zorgaanbieders gaat nogal eens wat mis. Een 
landelijke ICT-infrastructuur biedt hier een oplossing voor. Natuurlijk hebben cliënten 
toegang tot hun eigen gegevens. Door goed te kijken naar het ontwerp van een dergelijk 
systeem kan een belangrijk deel van de bureaucratie op de werkvloer en bij mensen thuis 
worden weggenomen. Denk aan hand-held systemen waardoor het zetten van vinkjes en 
schrijven van verslagen niet meer nodig zijn.  
 
We staan als samenleving voor een enorme woonopgave. Geschikte woningen en 
woonvormen voor ouderen bieden een oplossing voor zowel oud als jong. Huizen komen vrij 
voor gezinnen. Geclusterde woonvormen bevorderen de zelfredzaamheid waardoor er 
minder een beroep wordt gedaan op zorg en mensen ook langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Combinaties van wonen en zorg, bijvoorbeeld door verpleeghuisplekken bij de 
nieuwe woonvormen te realiseren, maken dat de zorg ook efficienter kan worden ingericht. 
Hierdoor hoeft er ook minder geld naar de zorg. 
 
Veel mensen werken met veel voldoening en passie in de zorg. De toenemende vergrijzing 
en hogere zorgbehoefte vragen om meer personeel dat nu en zeker ook straks kiest voor de 
zorg. Hoewel een betere beloning, minder bureaucratie, meer geclusterde zorg, het werken 
in de zorg aantrekkelijker moeten maken blijft het vinden van voldoende personeel een 
grote opgave. Met meer hoger opgeleiden daalt het aandeel van werkenden dat kiest voor 
de zorg. Veel zorgpersoneel werkt in deeltijd, meer uren werken is dan gewenst maar moet 
lonend zijn. Op zorgmedewerkers wordt ook vaak privé een beroep gedaan. Onder andere in 
betere arbeidsvoorwaarden, meer eigen regie en blijvend werken aan (bij-)scholing moet 
hiervoor de oplossing liggen.  
 

De rol voor de politiek 

Voor de politiek vraagt dit alles om een actieve regierol. Het Rijk moet op korte termijn een 
gedegen toekomstvisie ontwikkelen op de vergrijzing en de verdubbeling van de vraag naar 
zorg voor ouderen. De strategische koers moet voor langere tijd gevolgd worden en niet bij 
elke kabinetsperiode opnieuw bekeken en vastgesteld worden. Benader de problematiek 
integraal. Sluit de wetgeving nog aan? Los bestaande en bekende knelpunten tussen Wmo 
en Wlz op. Zorg voor voldoende budget bij gemeenten om de zorg die aan hen gedelegeerd 
is ook uit te kunnen voeren. Er zal vanwege de grote woningbouwopgave de komende jaren 
veel geld uitgegeven worden om de bouwplannen te realiseren. Het is zaak goed na te 



 
 

 
Reacties: tnseniorenindesamenleving@gmail.com  Franca Kerstens, secretaris 
 

NIEUWSFLITS 

Speciale editie   april 2021 

Nr.  

7 

denken wát er dan gebouwd gaat worden. Gemeenten passen hun woonbeleid en 
sociaal/welzijnsbeleid aan op de toenemende zorgvraag.  
 
 

 

 
 

Onze rol als TN Senioren in de Samenleving 
 
Het is duidelijk dat er op veel terreinen acties ondernomen moeten worden. Als Thematisch 
Netwerk dat opkomt voor de belangen van senioren zal hier juist voor ons een taak liggen 
om onze politieke vertegenwoordigers te voeden en te ondersteunen bij het zoeken naar 
oplossingen. Zowel landelijk, alsook provinciaal en lokaal zullen de belangen van senioren op 
een constructieve wijze onder de aandacht van de politici worden gebracht. Leden uit onze 
lokale netwerken kunnen een belangrijke rol spelen als participatie gevraagd wordt rondom 
thema’s als wonen en zorg, gesprekken die vanuit gemeenten vaak met inwoners worden 
gevoerd. Zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet waarin participatie een centrale 
rol is toebedeeld. Daarnaast kunnen onze leden deelnemen aan clientenraden van 
zorginstellingen. Clientenraden hebben een grote invloed op het beleid binnen de 
zorgorganisatie.  
 
Het is van belang dat lokale fracties op de hoogte zijn van de activiteiten van ons netwerk. 
De groeiende groep senioren is een factor van belang. Een groep waar rekening mee moet 
worden gehouden. Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zetten we onze 
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hoofdthema’s nog eens apart in een pamflet en geven we ook het belang aan van goede 
vertegenwoordigers van seniorenbelangen in fracties. 
 
Seniorenorganisaties zouden ook meer samen kunnen werken vanuit een gezamenlijk 
gedragen belang. Een verkenning naar deze kansen kan een optie zijn.  
 
Natuurlijk blijven we onze Kopje Koffie-sessies organiseren met onze Kamerleden en gaan 
met hen in gesprek. Het TN SiS blijft de belangenbehartiger namens onze VVD-leden en onze 
kiezers richting de politiek.  
 
Binnen het netwerk is veel kennis en ervaring. Belangrijk is dat senioren zich laten horen. We 
hopen dat we met deze speciale editie van de Nieuwsflits u hebben bijgepraat over de 
ontwikkelingen rondom de zorg voor ouderen en de uitdagingen die we als samenleving op 
dit terrein hebben.  
 
We zijn voornemens een van onze ‘Kopje Koffie’-meetings met Henk Kamp, Ockje Tellegen 
en Aukje de Vries hierover samen met u in gesprek te gaan. 
 
Deze speciale editie van de Nieuwsflits is initiatief vanuit ondergetekenden dat mogelijk 
navolging krijgt rondom andere thema’s. 
 
Wilt u onze nieuwsflits elke maand ontvangen? Meld u dan aan via MijnVVD of stuur ons een 
mailbericht.  
 
 

                                       
Minie Walma – Schreur    Franca Kerstens

https://mijnvvd.microsoftcrmportals.com/
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Bijlage 2 

Hoofdconclusies uit het NIDI-CBS rapport 
 
Mooi aansluitend op het gesprek met Henk Kamp was het verschijnen van het Nidi CBS eindrapport 
‘verkenning Bevolking 2050’. Voor het kunnen formuleren van een lange termijn beleid, iets dat ook 
de zorginstellingen bepleiten, is inzage nodig in hoe de bevolking zich ontwikkelt qua samenstelling. 
Het Nidi heeft daarom acht bevolkingsvarianten doorgerekend. Alle varianten laten zien dat het 
aandeel van ouderen in de bevolking toeneemt, dat het aandeel van de bevolking in de werkzame 
leeftijden krimpt en dat het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond stijgt. Dit stelt 
beleidsmakers voor een aantal keuzes. Hieronder de belangrijkste uitkomsten van het rapport die 
mede input moeten geven voor het maken van die keuzes.  
 
Belangrijkste uitkomsten(bron : Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen (nidi.nl)) 
• Op 1 januari 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners. De omvang van de bevolking in 2050 is 
onzeker.Daarom zijn verschillende bevolkingsvarianten doorgerekend. De omvang van de bevolking in 
2050 hangt af van de ontwikkeling van het migratiesaldo, het geboortecijfer en de levensverwachting 
in de komende dertig jaar. Als migratie, geboorte en levensverwachting alle drie hoog zijn, groeit de 
bevolking met ruim vier miljoen inwoners, naar 21,8 miljoen in 2050. Als daarentegen migratie, 
geboorte en levensverwachting alle drie laag zijn, krimpt de bevolking tot 17,1 miljoen inwoners in 
2050. 
• Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking verandert. Het aandeel van 
ouderen in de bevolking neemt toe, het aandeel van de bevolking in de werkzame leeftijden loopt 
terugen het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond neemt toe. 
• Nederland telt nu 800 duizend 80-plussers. Dit is 5 procent van de bevolking. Hoe sterk het aantal 
ouderen toe zal nemen, hangt af van de stijging van de levensverwachting. Als de levensverwachting 
de komende dertig jaar sterk toeneemt, verdrievoudigt het aantal 80-plussers naar 2,6 miljoen in 
2050. Maar zelfs bij een geringe stijging van de levensverwachting verdubbelt het aantal 80-plussers. 
Het percentage 80-plussers ligt in 2050 tussen 8 en 13 procent. 
• Op dit moment hebben 4,2 miljoen personen een migratieachtergrond. Dit is 24 procent van de 
Nederlandse bevolking. Als het migratiesaldo de komende dertig jaar laag blijft, groeit de bevolking 
meteen migratieachtergrond naar 5,3 miljoen in 2050. Bij hoge migratie groeit de bevolking met een 
migratieachtergrondnaar 8,3 miljoen. In 2050 heeft tussen 31 en 40 procent van de bevolking een 
migratieachtergrond. 
• Het aantal mensen in de werkzame leeftijden (tussen 20 jaar en AOW-leeftijd) bedraagt op dit 
moment10,5 miljoen. Dit is 60 procent van de bevolking, Het percentage daalt tot 57 à 59 in 2050. Dit 
komt doordat het aantal personen met een Nederlandse achtergrond in de werkzame leeftijden de 
komende dertig jaar met ruim een miljoen krimpt. Daar staat weliswaar een toename van het aantal 
personen met een migratieachtergrond in de werkzame leeftijden tegenover, maar zelfs bij een hoog 
migratiesaldo neemt het aandeel van de bevolking in de werkzame leeftijden in de totale bevolking 
af. Dit komt doordat ook het aantal in Nederland geboren kinderen van mensen met een 
migratieachtergrond toeneemt. 
• Deze demografische ontwikkelingen leiden tot maatschappelijke vraagstukken op meerdere 
beleidsterreinen.Dit rapport brengt gevolgen van demografische ontwikkelingen voor arbeid, 
onderwijs,zorg en wonen in kaart aan de hand van een aantal scenario’s. Dit rapport laat zien 
hoeveel beleidsruimte er is. Omdat beleid op het ene terrein gevolgen kan hebben voor andere 

https://publ.nidi.nl/output/2021/nidi-cbs-2021-bevolking-2050-in-beeld.pdf
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beleidsterreinen, is integraal beleid nodig: samenwerking tussen departementen en samenwerking 
van het Rijk met andere partijen. 
• De omvang van de beroepsbevolking in 2050 hangt niet alleen af van de ontwikkeling van het 
aantal mensen in de werkzame leeftijden, maar ook van arbeidsparticipatie. Als de 
arbeidsparticipatie niet verandert, daalt het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking 
van 46 procent nu naar 41 tot 44 procent in 2050. De arbeidsparticipatie van ouderen, vrouwen en 
een deel van de bevolking met een migratieachtergrond is lager dan van mannen met een 
Nederlandse achtergrond. Als ouderen langer doorwerken, als meer vrouwen gaan werken en 
vrouwen meer uren gaan werken en als de arbeidsparticipatie toeneemt van de bevolking met een 
migratieachtergrond neemt het aandeel van de beroepsbevolking (gemeten in fte’s) in de totale 
bevolking toe. 
• De stijging van het aantal 80-plussers leidt tot een toename van de zorgvraag die groter is dan de 
groei van de beroepsbevolking. Een groter deel van de beroepsbevolking zal in de zorg werkzaam 
moeten zijn. Vooral de vraag naar langdurige zorg neemt sterk toe. 
• Zowel hoge migratie als sterke vergrijzing leiden tot een sterke groei van het aantal 

eenpersoonshuishoudens. Relatief veel migranten vormen een eenpersoonshuishouden en ouderen 

leven langer zelfstandig. 


