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VERGRIJZING & OUDERENZORG 
WAT STAAT ONS TE WACHTEN?

1 OP DE 5 Nederlanders is 65 jaar of ouder. Voor elke van deze 65-plusser zijn er in 2021 
drie potentieel werkzame inwoners tussen de 20 en 65 jaar. Dat komt neer op een grijze 
druk van 34%. De verwachting is dat deze druk tot 2050 zal oplopen tot 48%. Concreet be-
tekent dat één 20-65 jarige betaalt voor één 65-plusser. Daarnaast zijn er steeds meer 
ouderen die langer thuis blijven wonen. Zo woont in 2020 ruim 95% van de 70-plussers 
zelfstandig.

Deze trends hebben gevolgen voor de vormgeving van beleid op het gebied van zorg, 
huisvesting en publieke voorzieningen. Per domein laten we zien welke impact de vergrij-
zing hierop heeft en welke trends er in de toekomst worden verwacht.

Ouderen die langer thuis blijven wonen 
worden aangesproken op hun eigen 
kracht en zelfredzaamheid, en hulp van 
hun directe omgeving. Toch komt het  
regelmatig voor dat deze zelfredzaam-
heid wordt overschat en ouderen niet de 
juiste zorg krijgen. Als eigen middelen 
tekort schieten kan de gemeente met 
de WMO zorg op maat bieden. Maar de  
uitgaven aan WMO lijken vaak hoger uit 
te vallen dan wordt begroot. 
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Een deel van de ouderen die langer thuis 
blijven wonen, woont in een onaangepas-
te woning. Zo’n woning is niet volledig 
toegankelijk, en heeft bijvoorbeeld geen 
traplift. Kosten voor het aanpassen zijn 
vaak te hoog (meer dan 10k). 

Ongeveer 40.000 huishoudens van 
65-plussers hebben een onaangepaste 
woning, dit is 7% van de totale groep. Dit 
zijn vaak meergezinswoningen en oude 
huurappartementen in stedelijke gebie-
den. Toch zijn de meeste woningen ge-
schikt om aan te passen voor de oude 
dag.    

Dit wordt vaak bekostigd door een eigen 
bijdrage van huurder of eigenaar en de 
gemeete. 

MISMATCH
Een andere trend is de mismatch tus-
sen het woningaanbod en de woonzorg- 
behoefte van ouderen. Vooral het tekort 
aan seniorenwoningen is groot. 

Ook de woonomgeving van ouderen heeft 
invloed op het welzijn van zelfstandig 
thuiswonende ouderen. Aanpassingen in 
deze omgeving voor ouderen zijn lastig te 
realiseren. Zo zijn supermarkten, apothe-
ken, huisartspraktijken en het openbaar 
vervoer niet zomaar overal mogelijk. Er 
is een systeem van meer en minder ge-
schikte woonimgevingen.

Bij een zeer geschikte woonomgeving 
zijn vier primaire voorzieningen te voet 
bereikbaar binnen 500m van huis. Een 
niet tot weinig geschikte woonomgeving 
heeft er geen of één, een matig geschikte 
woonomgeving heeft twee voorzieningen.
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Een andere trend is dat veel ongeschikte 
woningen staan in geschikte woonomge-
vingen. Hier valt een goede slag te halen. 

Het aantal 65+ 
neemt toe en  
het aantal 20-65 
jarigen neemt af.

Dat betekent dat 
de zorgkosten door 
minder werkenden 
betaald moet worden.

Grotere inzet van eHealth 
om ouderen op afstand te 
kunnen helpen. 75-plussers 
zullen meer internet gaan 
gebruiken.
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