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1. Demografische ontwikkeling

Vergrijzing in Nederland



1. Demografische ontwikkeling

In cijfers 2020    2040

❖ 65+           3,4   miljoen      4,9 miljoen

❖ 75+           1,4   miljoen    2,6 miljoen

❖ 85+           0,39 miljoen    0,8 miljoen

• Vergrijzing het sterkst aan de randen van Nederland



1. Demografische ontwikkeling

92% van 75+ woont zelfstandig, 
waarvan bijna de helft in een 
niet geschikte woonomgeving



1. Demografische ontwikkeling

(bron: CBS Statline)



1. Demografische ontwikkeling

Zorgkosten per inwoner 2018



2. Prevalentie van ouderdomsziekten

❖ Coronair falen

❖ Diabetes

❖ Gewrichts- en bewegings-problemen (vallen)

❖ Dementie 

❖ Etc.



3. Arbeidsmarktontwikkelingen



4. Inkomen, zorgkosten en AOW

Zorg           AOW      AOW-leeftijd

2020 9,6%         4,8%         66,4 jaar

2025 10,4%        5,1%        67    jaar

2040 12,7%         6,5%        68    jaar

2060 13,5%         5,9%       69,5 jaar

Als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP)



4. Inkomen, zorgkosten en AOW



Beleid

Stapeling van analyses

“Karrevrachten vol” (Wouter Bos)

❖ Diverse rapportages Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL, 2019)

❖ Zorgen voor thuiswonende ouderen (SCP, 2019)  

❖ Toekomst Zorg Thuiswonende ouderen (Commissie Bos, 2020)

❖ Wonen en Zorg (Taskforce Adriani, 2020)

❖ De derde levensfase, het geschenk van de eeuw (RVS, 2020)



Beoordeling urgentie en strategisch kader

Beoordeling urgentie en strategisch kader

❖ Risico: Paralysing by Analysing!

❖ Overmaat aan aanjagers, taskforces, manifestaties, 
inspiratiebijeenkomsten, coalities of the willing etc.

❖ Top-down en bottom-up schuiven langs elkaar

❖ Integrale oplossingen (wonen, zorg en welzijn) vereisen 
integrale ketenstrategie

❖ Nationale prioriteiten uitvoeren in een gedecentraliseerd veld? 
(Voorbeeld Wonen, Maxime Verhagen)

❖ Politieke druk op minister neemt toe: ga leveren!



Eerste advies commissie Bos

Eerste advies commissie Bos

❖ Geen nieuw stelsel, één wet op de Ouderenzorg

❖ Geen wettelijke integratie sociaal en zorgdomein: Wmo, Zvw, 
Wlz blijven in grote lijnen  apart bestaan

❖ Marktwerking in de zorg blijft overeind, woekering aan 
uitvoeringsparticipanten

❖ Sterk pleidooi voor regionaal samenwerken

❖ Bouwen, bouwen, bouwen …

❖ Opschalen zorgtechnologie

❖ Grotere, eigen (financiële) verantwoordelijkheid voor 
senioren: anticiperen op later!

❖ 35 aanbevelingen

❖ Gemeenten aan zet? (Taskforce Adriani, 2020)



Senioren aan zet!

Senioren aan zet!

❖ Vigerend beleid : slechts beperkte rol voor het 
maatschappelijk middenveld, m.n. seniorenorganisaties

❖ RVS: ”De derde levensfase, het geschenk van de Eeuw”

• Historisch unieke situatie: ouder worden in relatief 
goede gezondheid

• Drie fasen

• Nieuw maatschappelijk potentieel moet benut worden, 
anders verdampt het

• Sleutelrol voor seniorenorganisaties: dichtbij, regionaal 
gespreid, betrouwbaar



Senioren aan zet!


