
Hoe urgent is de woonzorgopgave in NEDERLAND?

Het aantal mensen met dementie 
groeit.5

Het aantal potentiële mantelzorgers per 
hulpbehoevende persoon halveert.2

Het aantal zelfstandig wonende 
75-plushuishoudens met een fysieke 
beperking, neemt toe.6

De verpleegzorgcapaciteit moet uitbreiden.7

De aantallen geclusterde woonvormen 
voor ouderen en nultredenwoningen 
voor ouderen moeten toenemen.3

De arbeidsmarkt 
voor zorg- 
personeel staat 
onder druk.4
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Het aantal 75-plussers groeit sterk.1
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Verpleegkundigen 
(mbo): 

zeer krappe 
arbeidsmarkt 

(7,44*)

Gespecialiseerd 
verpleegkundigen: 
zeer krappe 
arbeidsmarkt 
(9,61*)

Verzorgenden:
krappe 

arbeidsmarkt 
(2,09*)

Meer dan 1 op de 8 mensen 
in Nederland is in 2040 

75-plusser.

1 op de 5 mensen in Nederland krijgt dementie.

Aantal te vervullen banen 

in de ouderenzorg in 2040: 

700.000 

Het personeel in de 
ouderenzorg moet 

verdubbelen om in de 
zorgbehoefte van 2040 te 

voorzien. 

Extra te realiseren verpleegzorgplaatsen tot...

Zie ommezijde voor bronvermelding en extra toelichting.

Dat is ongeveer de 
grootte van een stad 

als Enschede.
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1. CBS bevolkingsprognose en de publicatie ‘Oud en zelfstandig in 2030,  
aangepast REISadvies’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende  
ouderen. Ook goed om te weten: volgens het CBS zijn er naar schatting 1,6 
miljoen 80-plussers in 2040. Dat is twee keer zoveel als nu. Ook ná 2040 
neemt het aantal ouderen nog toe. 

2. PBL - Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van  
ouderen tussen 1975-2040 (2018). Cijfers representeren Nederland.  
De Oldest Support Ratio, waar het hier over gaat, geeft de verhouding weer 
tussen het aantal 50-74 jarigen en het aantal 85-plussers. Het is daarmee 
een getal dat de getalsverhouding weergeeft tussen de groep die traditioneel 
het meest met mantelzorg is belast, en de groep die op die mantelzorg het 
meest is aangewezen.

3. ABF, Monitor ouderenhuisvesting (2020). *Ministeries van VWS en BZK, 
VNG, Actiz, Aedes en ZN - Afspraken bestuurlijk overleg wonen voor ouderen 
(2021). 

4. UWV Spanningsindicator, 4e kwartaal 2020. Cijfers representeren Ne-
derland. Het spanningscijfer komt tot stand door het geschatte aantal open-
staande vacatures te delen door het aantal personen dat korter dan 6 maan-
den een WW-uitkering ontvangt. Voor meer informatie over de spanning op 
de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel zie het factsheet Arbeidsmarkt Zorg van 
het UWV en de PBL-publicatie ‘Zorg om banen in de ouderenzorg’. Ook goed 
om te weten: de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  

(in opdracht van het ministerie van VWS) schat in dat er 700.000 banen in de 
ouderenzorg vervuld moeten worden in 2040, uitgaande van de huidige koers 
van de arbeidsmarkt. Dat betekent dat bijna 7% van de potentiële beroepsbe-
volking in de ouderenzorg moet werken, tegen ruim 3% in 2016. 

5. Alzheimer Nederland - Prognose mensen met dementie per 
gemeente 2020-2050 (2020). Cijfers representeren Nederland.

6. Primos 2020 (via de ABF Monitor Ouderenhuisvesting 2020). 
Het aandeel ouderen met een beperking stijgt naarmate de leeftijds- 
categorie hoger wordt. 16% van de 55-plushuishoudens in Nederland 
kampt met een beperking bij het uitvoeren van dagelijkse handeling. Onder 
85-plushuishoudens is dat percentage 53%. Onder een fysieke beperking 
verstaat de monitor een ADL-beperking. 

7. TNO - Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg (2019) en Prog-
nose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II (2020). *Ministeries van 
VWS en BZK,VNG, Actiz, Aedes en ZN - Afspraken bestuurlijk overleg wonen 
voor ouderen (2021).
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