
 
 
 
 

Demografische ontwikkelingen en de sector zorg en welzijn in Flevoland 

Demografische ontwikkelingen oefenen een grote invloed uit op de sector. Er zijn twee belangrijke 
trends die direct impact hebben, namelijk de (dubbele) vergrijzing en de ontgroening. De combinatie 
van beide trends zorgt ervoor dat de potentiële beroepsbevolking daalt als percentage van de totale 
bevolking. Door deze ontwikkelingen ontstaat bij ongewijzigd beleid een personeelstekort. Daarnaast 
zorgt de dubbele vergrijzing ervoor dat ook de potentiële vraag naar zorg en ondersteuning 
toeneemt en de zorgvraag complexer wordt. Met als resultaat dat er meer zorg geleverd moet 
worden door minder mensen.  
 
Groene en grijze druk 
Deze twee trends, vergrijzing en ontgroening, worden het beste weergegeven in de vorm van groene 
en grijze druk1. Dit geeft inzicht in de verhouding van jongeren (0 tot 20 jaar) en ouderen (65 jaar en 
ouder) tot het werkende deel van de bevolking (20-65 jaar). Figuur 1 laat de waardes zien voor 
Nederland2 en Flevoland.  
 
Figuur 1 

Figuur 1: Groene en grijze druk Nederland en Flevoland 2010-2019. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 

 
Het is duidelijk zichtbaar dat in Flevoland de groene druk hoger ligt dan in Nederland en de grijze 
druk juist lager dan Nederland. Tegelijkertijd is zichtbaar dat de groene druk afneemt, en dat de 
grijze druk toeneemt. Dit geldt zowel voor Nederland als voor Flevoland. Dit betekent dat het 
aandeel jongeren ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking de afgelopen 10 jaar is gedaald. 
Het aandeel ouderen is daarentegen gestegen ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Het 
verschil tussen de ontwikkelingen in Flevoland en het gemiddelde over Nederland lijkt de afgelopen 
10 jaar nauwelijks aan verandering onderhevig.  
 
Ontwikkeling inwonersaantal Flevoland 
Het aantal inwoners in Flevoland groeit: van 388.000 inwoners in 2010 naar 417.000 inwoners in 
2019 (+7,5%). Deze stijging zet zich naar verwachting voort naar 452.000 inwoners in 2030 en 
481.000 inwoners in 2040. Figuur 2 geeft deze ontwikkeling weer.  
                                                           
1 Groene druk: verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar. 

Grijze druk: verhouding tussen het aantal personen ouder dan 65 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar.  
2 Wanneer gesproken wordt over Nederland wordt hier het gemiddelde van Nederland bedoeld. 
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Figuur 2 

 
Figuur 2: Ontwikkeling inwonersaantal Flevoland 2010-2040. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 

 
Verwachte groei per leeftijdscategorie 
Nederlanders worden steeds ouder. De gemiddelde levensverwachting was in 2015 81,5 jaar. Het 
RIVM verwacht dat deze in 2040 oploopt tot bijna 86 jaar. De groei van het inwonersaantal is niet 
evenredig verdeeld onder alle leeftijdsgroepen. Figuur 3 laat de verwachte procentuele groei per 
leeftijdscategorie zien voor Flevoland en Nederland. Duidelijk is dat de verwachte bevolkingsgroei 
zich vooral concentreert rondom de leeftijdscategorieën ouder dan 65. In Flevoland is deze trend 
sterker zichtbaar dan landelijk. Zo neemt het aantal Flevolanders ouder dan 80 jaar toe met bijna 
300% over de periode 2020-2040. Landelijk ligt dit percentage veel lager. Dit wijst erop dat Flevoland 
qua vergrijzing een inhaalslag maakt in de periode tussen 2020 en 2040 in vergelijking met de rest 
van Nederland. De verwachting is dan ook  dat dit zonder gewijzigd beleid zich zal vertalen in een 
vergelijkbare stijging van de zorgvraag tussen 2020 en 2040. 
 
Figuur 3 

Figuur 3: Verwachte bevolkingsgroei (procenten per leeftijdscategorie) Flevoland en Nederland in 2020 en 2040. 
Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 

 
Verwachte leeftijdsopbouw 2020 en 2040 
Op basis van de verwachte bevolkingsgroei per leeftijdscategorie kan een prognose worden gemaakt 
van de verwachte leeftijdsopbouw in 2020 en 2040. Figuur 4 en 5 laten de verwachte 
leeftijdsopbouw zien voor Flevoland en Nederland in 2020 en 2040. 
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Figuur 4 

Figuur 4:  Verwachte leeftijdsopbouw bevolking Nederland en Flevoland voor 2020. Bron: CBS, bewerking 
Zowelwerk 

 
Figuur 5 

Figuur 5:  Verwachte leeftijdsopbouw bevolking Nederland en Flevoland voor 2040. Bron: CBS, bewerking 
Zowelwerk 

 
Interessant is om te kijken naar de ontwikkeling van de potentële beroepsbevolking (20-65 jaar). In 
absolute zin blijft de omvang van de potentiele beroepsbevolking in Flevoland behoorlijk stabiel: van 
252.000 personen in 2020 naar 256.000 personen in 2040. Maar wanneer we de potentiële 
beroepsbevolking afzetten tegen het totaal aantal inwoners dan zien we een krimp van 60,1% in 
2020 naar 53,1%  in 2040. Dit betekent dat in 2040 met een zelfde aantal mensen voor veel meer 
(oudere) inwoners zorg moet worden gedragen. Uitgaande van de huidige zorgvraag, leidt dit naar 
verwachting tot een forse stijging van de vraag naar zorgpersoneel.  
 
Verdeling van de beroepsbevolking naar sector 
Figuur 6 en 7 laten de verdeling van de Flevolandse beroepsbevolking over de sectoren zien. Duidelijk 
is dat het aandeel werkzaam in de sector zorg en welzijn daalt: in 2012 was 18,7% van de totale 
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beroepsbevolking werkzaam in de sector zorg en welzijn. Dit aandeel is in 2017 gedaald naar 14,7%. 
De daling vond vooral plaats tussen 2012 en 2013.  
 
Figuur 6 

Figuur 6:  Verdeling Flevolandse beroepsbevolking naar sector in 2012. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 
 
Figuur 7 

 
Figuur 7:  Verdeling Flevolandse beroepsbevolking naar sector in 2017. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 

 
Aandeel werkzaam in zorg en welzijn moet flink omhoog! 
Om de toenemende vraag naar zorgpersoneel op te vangen, zal het aandeel werkzaam in zorg en 
welzijn fors moeten stijgen: van 14,7% in 2017 tot minimaal 25% in 2040. Waar in 2017 nog 1 op de 7 
medewerkers in Flevoland actief is binnen zorg en welzijn, zal dit in de toekomst moeten verschuiven 
naar 1 op de 4.  
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