
Uit onderzoek blijkt dat in 2046 in deze regio’s 25% minder mensen zullen 
wonen terwijl de Nederlandse bevolking juist met 3% is gestegen. Dit is het 
gevolg van vergrijzing aan de ene kant, en een stijgend aantal vertrekkende 
mensen aan de andere kant. 

(rechts) Overzicht van regio’s die in de toekomst de 
meeste en minste kans maken op bevolkingskrimp  
(Bron: Atlas voor Nederlandse Gemeentes 2010)

Senioren op bezoek in Brussel

Vergrijzing en krimp in Europa 
In 1950 maakte Europa nog 21% uit van de wereldpopulatie, in 2000 was 
dit nog maar 12% en de verwachting is dat dit in 2050 nog maar 7% zal 
zijn. Europa is het enige werelddeel waar de bevolking tussen 2007 en 2050 
volgens prognoses van de Verenigde Naties zal afnemen. 

In de 27 EU-lidstaten als geheel is op dit moment 17% van de bevolking 65 
jaar of ouder. In 2060 zal het aandeel 65-plussers in de EU naar verwachting 
gestegen zijn tot 30% van de bevolking. Het totale aandeel van de Europese 
bevolking dat 65 jaar of ouder is zal variëren van ongeveer een kwart in 
Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot ruim 35% in Polen, 
Slowakije en Roemenië. Ook het aandeel 80-plussers in de EU-bevolking zal 
blijven stijgen, van ruim 4% in 2008 tot 12% in 2060.  

1950 2000 2050

Europa 547 (21%) 729 (12%) 628 (7%)

Wereld 2521 5978 8909
Wereldpopulatie en Europa’s (inclusief niet EU-lidstaten) aandeel daarin (in miljoenen)

In alle lidstaten van de Europese Unie is er dus de noodzaak om tot een gerichte 
aanpak te komen. Dit kan het beste via een bottom-up benadering vanuit 
de regio’s zelf. Op Europees niveau moet samenwerking en het uitwisselen 
van goede praktijken tussen regio’s bevorderd worden. Bevolkingskrimp 
en vergrijzing doen zich immers in heel Europa voor. Europa kan hierin een 
coördinerende rol vervullen en verschillende initiatieven aandragen. 

Impact van bevolkingskrimp op lokaal niveau 
Vergrijzing en bevolkingskrimp stellen gemeenten en regio´s voor moeilijke 
opgaven op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, werk en voorzieningen. 
In 2010 nam ik in het Zeeuwse Sluis deel aan een debat over bevolkingskrimp. 
De gevolgen ervan zijn hier al duidelijk merkbaar. De vraag op de woningmarkt 
neemt af, wat gemeenten op den duur tot herstructureringsprojecten zal 
dwingen. Er moeten immers genoeg aangepaste woningen beschikbaar zijn 
voor ouderen. Ook de lokale economie komt onder druk te staan. Krimpregio´s 
kampen met een lage bedrijvigheid en weinig werkgelegenheid. Daardoor 
trekken hoogopgeleide jongeren weg. Het effect wordt hierdoor alleen maar 
versterkt. Het op peil houden van voorzieningen wordt voor een gemeente als 
Sluis in de toekomst een lastige opgave. Nu al sluiten banken of supermarkten 
hun filiaal en trekken kleine zorginstellingen naar een nabijgelegen stad. Ook 
worden scholen gedwongen te sluiten omdat zij te maken hebben met een 
dalend aantal leerlingen. Het overkwam een basisschool in het Zeeuwse dorp 
Ellewoutsdijk. Gemeenten in krimpregio’s moeten daarom nu actie ondernemen. 

• Kwaliteit in de zorg: In gesprek met 
belanghebbenden
Het verhogen van kwaliteit van zorg 
neemt een steeds prominentere plaats in. 
Deze doelstelling is tweeledig: er moet 
aandacht zijn voor de mensen die ge-
bruik maken van de zorg maar ook voor 
de mensen die zorg verlenen. Regelmatig 
ga ik op bezoek bij zorginstellingen om in 

gesprek te gaan met beide groepen. Zo 
bezocht ik onder andere het Martinushuis 
in Nuland en Woonzorgcentrum Theresia 
in Vught. Ook sprak ik met senioren in het 
kader van de themadag CDA Landelijk 
Ouderen Platformdag (LOP) in Zeewolde. 
Hierbij staan onderwerpen als innovatie in 
de zorg, promotie van zorgkeurmerken en 
mantelzorg centraal. 

Rol voor regio´s
Op lokaal en regionaal niveau bereikt men in steeds grotere mate 
overeenstemming over de initiatieven die uitgevoerd moeten worden. 
Decentrale overheden kennen de specifieke lokale en regionale omstandigheden 
en voorkeuren beter dan nationale overheidsinstellingen. Juist op decentraal 
niveau is er de nodige expertise en ervaring aanwezig. Men staat immers dicht 
bij de burger. Daarom zijn deze overheden bij uitstek geschikt om nieuwe 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen voor een zilveren economie. Bij voorkeur 
met gerichte programma’s die dicht bij de burger staan. Nauwe samenwerking 
en het delen van goede praktijken tussen overheden is hierbij essentieel. 

Op 11 juni 2010 was ik door de Europese Commissie uitgenodigd om te spreken 
op een conferentie in Magdeburg (Duitsland) over juist de rol van lokale en 
regionale overheden. Ook deze regio in het voormalig Oost-Duitsland heeft 
al te maken gehad met de gevolgen van bevolkingskrimp. De conferentie 
had als doel om met diverse belanghebbenden te spreken hoe we tot één 
effectieve aanpak kunnen komen. Vooral de ondersteuning vanuit Europa was 
een belangrijk thema. De conferentie resulteerde in een nuttige handleiding 
waarmee regionale overheden nog systematischer te werk kunnen gaan.

Een zilveren economie voor jong en oud
Vergrijzing en bevolkingskrimp. Het zijn ingrijpende demografische 
ontwikkelingen waar alle lidstaten van de Europese Unie mee te maken hebben. 
Onze bevolking vergrijst in een hoog tempo. Dat is goed nieuws. Europese 
burgers blijven langer leven dan ooit tevoren. Echter, doordat geboortecijfers 
blijven dalen, wordt onze samenleving niet alleen ouder maar ook steeds 
kleiner in omvang. Hierdoor komen we voor belangrijke uitdagingen te staan. 
Uitdagingen, die enkele regio’s in het bijzonder hard treffen. 

Als CDA-Europarlementariër ben ik als woordvoerder in de Commissie voor 
Regionale Ontwikkeling en als vice-voorzitter in de werkgroep ‘Vergrijzing en 
Intergenerationale Solidariteit’ sterk betrokken bij dit vraagstuk. Het gaat er 
daarbij om hoe we als Europese Unie, samen met de regio´s, deze demografische 
uitdaging het hoofd kunnen bieden. Vergrijzing moeten we niet als probleem 
zien. Integendeel, het biedt juist veel kansen en mogelijkheden. Ik noem dit 
de zilveren economie, waarin onze ouderen actief en gezond ouder kunnen 
worden, onze jongeren verzekerd zijn van nieuwe banen en onze bedrijven 
innovatief en concurrerend kunnen blijven. De zilveren economie biedt ons 
kansen om ons welvaartsniveau voor de toekomst zeker te stellen en daarnaast 
de Europese concurrentiekracht te vergroten. De EU kan hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren. Hierover wil ik u in deze folder graag nader informeren. 

Krimp en vergrijzing in Nederland 
Recente onderzoeken laten duidelijk zien dat de vergrijzing in Nederland 
zich gestaag doorzet. Door ontgroening en vergrijzing verandert de 
bevolkingssamenstelling. De babyboom generatie (1946-1970) zal in 2011 
de leeftijd van 65 passeren. In 2050 is naar schatting 25% van de bevolking 
65-plusser (ter vergelijking, in 2009 was dit 15%). Vanaf 2025 neemt ook het 
aantal 80-plussers sterk toe. In de grafieken wordt de Nederlandse situatie 
duidelijk neergezet.

(links) Aantal 65- en 80-plussers, 1950-2009 en 
prognose aantal 65- en 80-plussers, 2009-2050  
(Bron: CBS Bevolkingsprognose, 2010)

(rechts) 
Opbouw van de Nederlandse bevolking van 2010 

tot 2050 (Bron: CBS Bevolkingsprognose, 2010)

Door het stijgend aantal 65-plussers wordt de verhouding tussen het aantal 
werkenden en gepensioneerden 2 op 1. Nu is dat nog 4 op 1. Een steeds kleiner 
aantal werkenden moet dan de kosten van onze vergrijzende samenleving op 
zich nemen. Hierdoor ontstaan belangrijke economische, budgettaire en sociale 
uitdagingen zoals de stijging van de uitgaven voor de gezondheidszorg, hogere 
pensioenkosten en een gebrek aan arbeidskrachten. Een integrale aanpak is 
nodig om antwoorden te vinden op deze opgaven. Het VVD-CDA kabinet 
neemt dan ook noodzakelijke maatregelen, zoals het verhogen van de AOW 
leeftijd. In het ruimtelijk ordeningsbeleid geeft het kabinet ook ruim aandacht 
aan krimpregio’s. In het regeerakkoord is vastgelegd dat men in samenwerking 
met deze regio’s op zoek gaat naar een reeks nieuwe maatregelen om hen 
nieuwe impulsen en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

Krimp en vergrijzing in regio’s
Volgens de prognoses zal in Nederland ongeveer 40% van alle gemeenten 
in meer of mindere mate te maken krijgen met een daling van het 
bevolkingsaantal. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen stad en platteland 
omdat sociaal-economische en culturele tradities er verschillen.  

In sommige regio´s is de afname van de bevolking zelfs meer dan 10%. Nederland 
kent drie zogenaamde krimpregio’s: Parkstad Limburg, Oost-Groningen en 
Zeeuws-Vlaanderen. In de toekomst zullen steeds meer regio’s met dit verschijnsel 
te maken krijgen. De landelijke regio’s rond Bergen op Zoom, Almelo en Emmen 
zullen naar verwachting ook met een sterke bevolkingskrimp te maken krijgen.  
 

Het Comité van de Regio’s heeft in 2009 een document samengesteld 
waarin diverse instrumenten en initiatieven in het kader van actief ouder 
worden aan regio’s en lokale overheden worden aanbevolen. U vindt deze op  

http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/age-cor.pdf
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• Pensioenen 
Het kernprobleem binnen het pensioen-
vraagstuk is de vergrijzing van de bevolking. 
Steeds meer mensen maken aanspraak op 
een wettelijk pensioen. Deze trend zal zich 
door de vergrijzing in de toekomst zeker 
voortzetten. Het wordt daarom voor men-
sen steeds belangrijker om hun aanvullend 
pensioen goed te regelen. Hoewel regelin-

gen omtrent de pensioenen een nationale 
aangelegenheid blijven, wordt er ook in de 
EU over gepraat. Ria Oomen-Ruijten, een 
van mijn CDA-collega’s in het Europees 
Parlement is rapporteur voor het pensioen-
dossier. Wilt u hierover in gesprek? Neem 
dan conctact met haar op. 
Email: ria.oomen-ruijten@europarl.europa.eu
Telefoonnummer +32 2284 5863

• AGE Intergroup  
Reeds enkele jaren ben ik vice-voorzitter 
van de AGE Intergroup in het Europees 
Parlement. Het AGE platform is een 
Europees netwerk van ongeveer 150 
organisaties die opkomt voor de belangen 
van ouderen. In totaal vertegenwoordigt 
AGE zo’n 28 miljoen ouderen in Europa. 
De organisatie houdt zich bezig met 
beleidsthema´s als werkgelegenheid voor 
ouderen, pensioenen, ICT en sociale 
insluiting. Het platform neemt ook deel 
aan verschillende EU projecten. Ook als 

CDA-gedeputeerde in Noord-Brabant 
hield ik mij bezig met demografische 
ontwikkeling, de ontgroening en vergrijzing 
van de samenleving. Zo ontstonden 
projecten zoals: Vitaal Grijs, Ouderenproof, 
Domotica, Ontgroening en Vergrijzing, 
Landbouw en Zorg en het internationaal 
netwerk Alive. Ik vind het belangrijk 
om ook op Europees niveau met deze 
onderwerpen bezig te zijn. In het kader van 
de AGE Intergroup organiseer ik daarom 
dikwijls bijeenkomsten voor beleidsmakers 
en het maatschappelijk middenveld.

Vergrijzing verzilveren: ICT-toepassingen in de zorg
Vergrijzing biedt vooral veel kansen voor de ICT-sector. Het gaat dan vooral 
over dat deel van de ICT-sector dat zich op de gezondheidszorg richt. Zo zal 
eHealth - de toepassing van internet in de zorg - een grote ontwikkeling kunnen 
doormaken. Toepassingen van ICT in de gezondheidszorg zijn de sleutel in een 
vernieuwde aanpak in de gezondheidszorg. We moeten wel, want zonder 
innovatieve oplossingen kunnen we een toename in het aantal mensen dat 
zorg nodig heeft niet opvangen. De kosten van de gezondheidszorg zullen 
onverminderd stijgen terwijl een steeds kleiner aantal werkende mensen deze 
kosten op zich moet nemen. De druk op de gezondheidszorg zal in deze 
situatie té groot worden. ICT-toepassingen als eHealth bieden in deze context 
een aantal uitstekende oplossingen.

De vergrijzing 
in Europa beeld: 
De baby-boom 
generatie nadert 
in rap tempo de 
grens van 65 jaar

De producten die deze innovatieve bedrijven ontwikkelen zijn gemakkelijk 
te hanteren producten. Deze maken het voor ouderen bijvoorbeeld mogelijk 
langer thuis te blijven wonen. Te denken valt aan een apparaat dat ouderen 
er precies aan herinnert wanneer en welke medicijnen ingenomen moeten 
worden. Ook kunnen ouderen via de televisie en een camera oefeningen doen 
in plaats van bij de therapeut. Andere initiatieven kunnen zich richten op de 
arbeidsplek, waardoor ouderen langer met plezier kunnen werken. Zo komen 
er steeds meer technologische toepassingen die specifiek afgestemd zijn op de 
behoefte van de gebruiker.
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Meer informatie kunt u vinden op:
•  www.europarl.europa.eu 

(Europees Parlement)
•  www.ec.europa.eu 

(Europese Commissie)
•  www.rijksoverheid.nl 

(Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie -  
Rapport ‘Ondernemen met krimp’)

•  www.age-platform.eu 
(AGE Platform Europa)

•  www.cor.europa.eu 
(Comité van de Regio’s)

•  www.anbo.nl 
(Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)

Lambert van Nistelrooij
Wiertzstraat 60
ASP 12E140
B-1047 Brussel
Tel: +32 (0) 2284 54 34
Fax: +32 (0) 2284 94 34
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
www.lambertvannistelrooij.eu
www.twitter.com/lvnistelrooij

Lambert van Nistelrooij (1953, Nuland) is in het Europees Parlement woordvoerder voor de EVP-
fractie in de Commissie voor Regionaal Beleid en lid van de Commissie Industrie, Telecom, Onderzoek 
en Energie. Hij is vice-voorzitter van de Parlementaire Intergroep voor ouderenvraagstukken (AGE 
Intergroep) en van de Parlementaire Intergroep voor Stedelijke Aangelegenheden (Urban Intergroep). 
In Brussel is hij verder vice-voorzitter en penningmeester van de CDA-delegatie, bestuurder van 
de Europese Internetstichting (EIF), bestuurder van het Europese Energieforum (EEF), voorzitter 
van Knowledge4Innovation (K4I), lid van de Raad van Advies van ERRIN (Europese Regio´s voor 
Research en Innovatie) en lid van de Raad van Advies van Netcarity en Soprano (Europees Netwerk 
voor Zorg en Veiligheid voor Ouderen in hun Thuisomgeving). Verder is hij voorzitter van de Raad 
van Toezicht van Prisma (Dienstverlening aan mensen met een handicap) en lid van de Raad van 
Toezicht van Valkenhof (Centrum voor Verpleging en Verzorging Valkenswaard). 

Lambert van Nistelrooij
Lid van het Europees Parlement, EVP-Fractie
December 2010

EUROPA DICHTBIJ

Vergrijzing en krimp
Kansen voor jong en oud in de ‘zilveren economie’ 

meebrengen. Er is één Nederlandse regio betrokken bij dit project, namelijk de 
provincie Limburg. DART zal politieke aanbevelingen doen aan regionale en 
Europese belanghebbenden en publiek en politiek bewustzijn verhogen met 
het oog op krimp en verouderende regio’s. Het project maakt deel uit van 
het INTERREG IVC programma en loopt van mei 2010 tot december 2012. 
De eerste resultaten zullen in de loop van 2011 gepresenteerd worden. Meer 
informatie vindt u op www.dart-project.eu. 
  
•  Het project AAL (Ambient Assisted Living) is opgezet om innovatieve ICT 
producten, diensten en systemen te ontwikkelen in het licht van de vergrijzing 
en de verwachte personeelsschaarste in de zorg. AAL beoogt de kwaliteit van 
leven voor ouderen te verbeteren en hen in staat te stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen, zelfs als ze last krijgen van lichamelijke en/of 
geestelijke beperkingen. In eerste instantie zal het AAL project lopen van 2008 
tot 2013. Het geplande totale budget van het programma is maar liefst 1 miljard 
Euro. Vanuit Nederland draagt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport jaarlijks 1,9 miljoen Euro bij aan AAL. Het programma is tevens opgezet 
om de economische en industriële positie van Europese landen en bedrijven 
in deze sector te versterken. Meer informatie vindt u op www.aal-europe.eu.

• Het Nederlandse project Viedome maakt onderdeel uit van het AAL 
programma. Ook als Gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant werkte 
ik hieraan mee. Het is een project dat erop gericht is om ouderen en 
gehandicapten langer veilig en comfortabel thuis te laten wonen. Zorg wordt 
verleend via videocontact. Dienstverleners kunnen zo ouderen helpen terwijl 
ze thuis in hun stoel zitten. Viedome technologie wordt nu al toegepast op 
150 locaties en de ervaringen met het systeem zijn tot nu toe erg positief. 
Dit komt vooral omdat het gebruik van de technologie erg gemakkelijk is 
gemaakt. Gebruikers vinden het prettig dat ze op zo´n makkelijke manier 
assistentie kunnen krijgen. Meer informatie vindt u op www.viedome.nl.

Conclusie: vergrijzing verzilveren
De bestaande initiatieven en de geboekte resultaten bewijzen eens te meer 
dat we in Nederland én in Europa in staat moeten zijn om aan de toekomstige 
behoeften van een vergrijzende samenleving te kunnen voldoen. Naast 
Europees Jaar voor ‘Actief ouder worden’ moeten succesvolle Europese 
initiatieven worden geïnitieerd en voortgezet. Het feit dat de Europese 
Commissaris Geoghegan-Quinn (onderzoek, innovatie en wetenschap) 
recentelijk een nieuw ‘Actief ouder worden’ partnerschap aankondigde, geeft 
aan dat we in Europa op de goede weg zijn. Het partnerschap, dat in 2011 
zal starten, draagt bij aan onze ‘Actief ouder worden’ doelstelling en aan 
het versterken van onze economie. Ik zal mij ook de komende jaren inzetten 
om onze ouderen een goede oude dag te bezorgen en onze jongeren te 
verzekeren van een baan in een concurrerende sector. We moeten succesvolle 
initiatieven dan ook ondersteunen. Want het zijn juist die initiatieven die ons 
in staat stellen de vergrijzing te verzilveren. Voor jong en voor oud. 

Kansen voor bedrijven
Ook onze bedrijven kunnen profiteren van het ontwikkelen van deze nieuwe 
technologieën. Onderzoek heeft uitgewezen dat in deze betrekkelijk nieuwe 
sector een groei van ongeveer 900.000 banen realistisch is. Dit biedt ook 
kansen voor de jonge generatie om in een succesvolle branche aan het werk 
te gaan. Het benutten van mogelijkheden door jong en oud, het is de zilveren 
economie die ik voor ogen heb.

Samen met Prins Constantijn sprak ik 
over de kansen die eHealth biedt op een 
bijeenkomst die door Neth-Er en het Zorg 
Innovatie Forum werd georganiseerd. 
Foto: Emile Gregoire.

In september 2010 sprak ik met vertegenwoordigers van bedrijven, overheden 
en onderzoeksinstellingen uit Noord-Nederland. In deze regio is men sterk in 
het ontwikkelen van eHealth toepassingen en probeert die positie verder uit 
te bouwen. Prins Constantijn, lid van het kabinet van Eurocommissaris Neelie 
Kroes, zette hierbij de visie van de Europese Commissie uiteen. Ik wees de 
aanwezigen hierbij op de diverse kansen die Europa te bieden heeft en de rol 
van het Europees Parlement daarin. 

• 2012: Europees Jaar voor ‘Actief ouder 
worden’
Het uitroepen van 2012 tot Europees Jaar 
voor ‘Actief ouder worden’ zou vanuit 
Brussel een mooie ondersteuning zijn voor 
alle gemeenten en regio´s. Ik heb bij de 
Europese Commissie erop aangedrongen 
dit themajaar in te stellen. Het creëert 
bewustzijn bij overheden en moedigt hen 
aan nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ik 
zie dit Europees Jaar als een resultaat van 

de inspanningen van de AGE Intergroup in 
het Europees Parlement. In de parlementaire 
commissie Regionale Ontwikkeling ben ik 
woordvoerder voor dit dossier. Namens deze 
commissie zal ik invloed uitoefenen op de 
inhoud van het Europees Jaar voor ‘Actief 
ouder worden’. Hierbij zal ik mij inzetten 
voor het opnemen van concrete initiatieven 
die de solidariteit tussen de verschillende 
generaties bevorderen. Dit jaar moet er 
immers zijn voor jong en oud.  

Aan de slag 
Ook Europa ontkomt niet aan de uitdagingen die vergrijzing en krimp met zich 
meebrengen. De uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en langdurige 
zorg zullen de komende decennia met 4-8% van het Bruto Binnenlands Product 
stijgen. De totale uitgaven zullen tegen 2050 verdrievoudigen. Om de gevolgen 
van deze immense demografische verandering te kunnen opvangen zijn er in 
Europees verband verschillende projecten gestart. Zo is de Europese Commissie 
in 2006 gestart met een initiatief om de bevolkingsdaling aan te pakken. Het 
programma ‘Regio´s voor Economische Verandering’, met een budget van 
375 miljoen euro voor de periode 2007-2013, heeft als doel krimpregio´s te 
steunen en goede initiatieven in Europa met elkaar te verbinden. 
 
• In het project DC NOISE (Demographic Change: New Opportunities 
In Shrinking Europe) werken regio’s uit verschillende landen samen aan 
praktische oplossingen voor demografische veranderingen. Het project helpt 
om demografische veranderingen op bestuurlijke agenda’s te plaatsen en om 
financiële ondersteuning te krijgen. Er zijn 9 partners in dit project, waarvan 
drie Nederlandse partners, te weten de regio Twente, de provincie Zeeland 
en de provincie Groningen. Het project maakt deel uit van het INTERREG 
IVB North Sea Programma van de Europese Unie en loopt van juni 2008 
tot juni 2011. De verwachte resultaten van dit project zijn onder andere 
een gerevitaliseerde huizenmarkt, betere re-integratie van ouderen, en het 
vergroten van het gebruik van ICT-toepassingen in de gezondheidszorg. Meer 
informatie vindt u op www.dcnoise.eu.  
    
•  In het project DART (Declining, Ageing and Regional Transformation) werken 
14 regio’s samen om oplossingen voor de gevolgen van de demografische 
verandering te vergelijken, identificeren en over te dragen. Het draait 
om het identificeren van ‘best practices’ en het met elkaar nadenken over 
oplossingen voor de vraagstukken die bevolkingsdaling en vergrijzing met zich 
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