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Opening 

Hoe ziet de bibliotheekbezoeker/gebruiker van de toekomst eruit? Dat is een moeilijke vraag, voor 

iedereen, maar zeker ook voor het CBS. Het CBS voorspelt niet, het kijkt terug. Wij meten zo 

nauwkeurig mogelijk wat er is gebeurd, wij branden onze vingers niet aan wat er nog gaat gebeuren. 

Althans, bijna nooit. Want een voorspelling doe je feitelijk vaak door ontwikkelingen uit het verleden 

door te trekken naar de toekomst. En wat er is gebeurd, daar weten wij dan wel weer heel veel van. 

En met die gegevens maakt het CBS toch één voorspelling. De bevolkingsprognose. En aan de hand van 

die voorspelling wil ik graag iets laten zien over hoe de bevolking van Nederland er over 20 jaar uit zou 

kúnnen zien. En kijken we meteen wat verder naar hoe Nederlanders tegen die tijd zouden kúnnen 

wonen, werken, hun vrije tijd besteden, als je trends van de afgelopen jaren doortrekt naar de 

toekomst. 

Prognose totaal 2040 

In 2040 zullen er naar schatting ruim 19 miljoen mensen in Nederland wonen. Maar het kunnen er ook 

17 miljoen zijn, of 21 miljoen. U ziet het al: voorspellen is lastig. En dat komt natuurlijk omdat we van 

veel factoren die van invloed zijn op de bevolkingsontwikkeling, niet weten hoe die zich gaan 

ontwikkelen. Factoren zoals het aantal geboren kinderen, de levensverwachting, het aantal migranten 

dat naar ons land komt, en ook het aantal emigranten dat Nederland verlaat. Neem nu de 

levensverwachting bijvoorbeeld, is de afgelopen decennia sterk gestegen, door verbetering van 

medische behandelingen, preventie en leefstijl. Maar het is maar de vraag hoe die zich de komende 

jaren, met corona onder ons, verder zal ontwikkelen Het aantal geboren kinderen per vrouw nam 

decennia af, maar stabiliseert en stijgt volgens verwachting weer licht in de toekomst. Over migratie: 

hoe veel asielzoekers kunnen we verwachten in de toekomst? Dat wordt beïnvloed door 

gebeurtenissen in het buitenland, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië die voor een grote piek in het 

aantal asielaanvragen zorgde in 2015. En uiteraard kunnen ook politieke besluiten grote invloed 

hebben op het aantal mensen dat via migratie naar Nederland komt. Geboortecijfers worden 

beïnvloed door onder andere economische vooruitzichten, of de mogelijkheid een woning te kunnen 

bemachtigen. Al dat soort onzekerheden zitten dus in die waaier van de prognose, en externe 

gebeurtenissen zoals een pandemie kunnen daar grote invloed op hebben, net als politieke keuzes die 

gemaakt worden, of de economische omstandigheden. Maar omdat we toch een beeld willen vormen 

bij de toekomst, om nu beslissingen te kunnen maken over de inrichting van de samenleving van 

morgen, werken we met wat we hebben, met alle onzekerheden van dien.  

Leeftijd 

Goed, we houden het dus voor nu op meer mensen in 2040: 19 miljoen, anderhalf miljoen mensen 

erbij vanaf dit moment. Maar hoe zien die eruit? Wel om te beginnen zijn er veel met grijze haren, 

bijna 5 miljoen 65-plussers, een kwart van de bevolking. Nederland vergrijst dus door. Er zijn in 2040 

meer senioren dan jongeren onder de 20 jaar. Je ziet in de bevolkingspiramides die vergrijzing heel 

goed. In de jaren ’50, een mooie kerstboom met brede basis van kinderen, en een dunne top met 

ouderen. In 2021 ziet het er al heel anders uit, en in 2040 ziet u een nogal topzware boom: relatief veel 

meer ouderen en minder aanwas. Dus: meer senioren en minder scholieren. En de groep van 20-65 



jaar, de werkenden? Die groep blijft eigenlijk heel stabiel qua aantal: ruim 10 miljoen. Maar het 

aandeel daalt dus, omdat er wel veel senioren bijkomen.  

Migratie-achtergrond 

Het Nederland van 2040 zal diverser zijn dan ooit. 1 op de 3 Nederlanders, ofwel ruim 6 miljoen 

mensen, is dan ofwel zelf niet in dit land geboren, of heeft ten minste 1 ouder die hier niet geboren is. 

2,7 miljoen mensen met een migratie-achtergrond zijn hier geboren, 3,5 miljoen mensen zijn zelf 

buiten Nederland geboren en naar ons land toe gekomen. De laatste groep betreft een zeer 

gevarieerde groep, die bestaat uit bijvoorbeeld arbeidsmigranten uit Europese landen, kenniswerkers, 

maar ook vluchtelingen die hier asiel hebben gekregen, uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Irak, 

Somalië en Eritrea, om de brandhaarden van de afgelopen jaren te noemen. 

Regio 

De groeiende bevolking zal zeker niet in alle Nederlandse gemeenten te zien zijn. Grofweg kun je 

zeggen: de grote steden en hun randgemeenten blijven groeien, terwijl aan de rand van Nederland, in 

minder stedelijke gebieden, de bevolking zal krimpen. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld is de 

verwachting dat in 2035 meer dan 1 miljoen inwoners leven. In steden is veel werkgelegenheid, de 

bevolking is relatief jong, er worden meer kinderen geboren en ze zijn aantrekkelijk voor nieuwkomers. 

Tegenover de groei in steden staat een krimp in naar verwachting 1 op de 5 gemeenten, waardoor het 

in de lucht houden van allerlei diensten in veel gebieden een steeds grotere klus zal worden. Denk aan 

scholen, gezondheidszorg, winkels maar ook de bibliotheek. Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost 

Groningen en delen van Limburg lopen het risico om verder te krimpen. 

Huishoudens 

Ook de huishoudensamenstelling zal verder veranderen. Naar verwachting groeit het aantal 

eenpersoonshuishoudens de komende decennia steeds verder, enerzijds omdat jongeren vergeleken 

met vroeger langer op zichzelf wonen voordat ze bijvoorbeeld een gezin stichten. Anderzijds scheiden 

meer mensen dan vroeger, en ten slotte wonen veel ouderen uiteindelijk alleen, omdat hun partner 

overlijdt. Er zijn dus steeds meer alleenstaande ouderen, met name vrouwen, want die leven vaak 

langer dan hun partner. Dat leidt uiteraard tot kleinere huishoudens. In de afgelopen 60 jaar daalde 

het aantal personen per huishouden al van 3,5 naar net boven de 2, en dat zou zo maar verder kunnen 

dalen. 

Onderwijsniveau 

We doen geen voorspellingen over het onderwijsniveau van de bevolking of het aantal werkenden, 

maar als je naar de afgelopen decennia kijkt zie je dat een steeds groter gedeelte van de bevolking een 

startkwalificatie heeft: dat wil zeggen dat zij ten minste de middelbare school hebben afgemaakt. Het 

aantal mensen met een ho-opleiding is de afgelopen jaren met 10 %-punt gestegen, en in het algemeen 

geldt dat het opleidingsniveau van de bevolking nog altijd langzaam doorstijgt. Als je kijkt naar 

verschillen en ontwikkelingen zie je dat vrouwen een grote inhaalslag hebben gemaakt en steeds vaker 

een steeds hogere opleiding hebben, terwijl mensen met een niet-westerse migratieachtergrond nog 

steeds relatief vaak lager opgeleid zijn, al moet hierbij gezegd worden dat zij ook wel aan een opmars 

bezig zijn in het onderwijs, maar ze komen van wat verder. 

Werk 

Het is moeilijk om te voorspellen hoe Nederland werkt anno 2040. Wie weet welke nieuwe industrieën 

er zullen opkomen, of welke regels en wetten er nog bedacht worden die flexibilisering van de 



arbeidsmarkt verder bevorderen of juist bemoeilijken? Als we naar het verleden kijken, zien we wel 

enkele duidelijke trends. Nederland kent een hoge arbeidsparticipatie: veel mensen werken. En veel 

mensen werken in deeltijd. Gemiddeld werkt een werkende zo’n 27 uur per week. In 2021 werkt bijna 

de helft van de werkzame beroepsbevolking in deeltijd, en dat zijn best vaak relatief kleine banen. 

Ruim een derde van de deeltijders werkt minder dan 20 uur per week. Dat grote aandeel van 

parttimers is niet van de laatste jaren, al is het wel gestegen over de tijd: 20 jaar geleden lag het zo’n 

5 %-punt lager dan nu. Uiteraard is voorspellen hier weer lastig, want door beleid kan dit natuurlijk 

beïnvloed worden, denk aan belastingmaatregelen of kinderopvang. Diezelfde onzekerheid zit ‘m in 

de sectoren waar we in zullen werken. Anno nu zijn de handel, dienstverlening, zorg en industrie grote 

sectoren. De verwachting is dat de zorg steeds grotere sector zal worden vanwege de vergrijzing. Kijk 

je naar de laatste 20 jaar, dan zien we steeds meer zzp-ers, tegen een kleiner aandeel van de 

werknemers. De vaste baan is steeds zeldzamer geworden. In 2020 is 13 % van de werkenden zzp-er, 

meer dan 1 miljoen. Dat was 20 jaar eerder nog ruim onder de 10 %. 75 % van alle zelfstandigen is zzp-

er, en het zijn vaak mensen die in de dienstensector actief zijn of eigen arbeid aanbieden.  

Qua inkomen en vermogen zijn we momenteel een heel rijk land, en ook hier geldt dat voorspellen 

lastig is. Er is zelfs al veel debat over de interpretatie van de historische cijfers: in hoeverre zijn we er 

de afgelopen decennia op voor- of achteruit gegaan? Wat je daar ook van vindt: het is een feit dat 

armoede, zeker onder ouderen, de afgelopen decennia daalt, terwijl het aantal economisch 

zelfstandige mensen stijgt, al zijn er nog grote verschillen. Vrouwen en mensen met 

migratieachtergrond hebben gemiddeld lagere inkomens, hebben vaker geen werk, en zijn minder 

vaak economisch zelfstandig. 

Vrije tijd? 

Naast het werk hebben mensen ook zorgtaken. Het CBS heeft weinig cijfers over zorgtaken en 

vrijetijdsbesteding, maar het SCP doet prachtig tijdsbestedingsonderzoek. Daaruit blijkt dat mensen 

naast de gemiddelde 27 uur werk ook ruim 20 uur per week zorgtaken hebben, voor kinderen, familie. 

Samen is dat goed voor zo’n 50 uur per week, en dat is vrij stabiel. Wat over blijft is dan vrije tijd. Anno 

nu heeft een Nederlander gemiddeld ongeveer 42 uur aan vrije tijd. Dat is de afgelopen 10 jaar stabiel. 

Uiteraard zijn er grote verschillen tussen werkenden, gepensioneerden, en mensen met of zonder 

kinderen. Kinderen en gepensioneerden scoren hoger, en werkenden met kinderen scoren het laagst, 

en geven zelf ook aan onvoldoende vrije tijd te hebben. Bijna de helft van die vrije tijd gaan op aan tv 

en andere media. En 8 uur voor sociale contacten. En verder zitten 14 uur in hobby’s, uitrusten en 

uitstapjes e.d. Goed om te weten: tegenwoordig zijn de meeste mensen van mening dat ze voldoende 

vrije tijd hebben, eigenlijk vinden alleen werkende ouders met kinderen dat ze wel wat meer vrije tijd 

kunnen gebruiken. Wat verder uit CBS-cijfers opvalt, is de steeds verder gaande digitalisering, ook van 

vrijetijdsbesteding. Steeds meer mensen gebruiken internet voor sociale contacten via sociale media 

in allerlei vormen. We winkelen steeds meer online, zoeken onze informatie online, consumeren ons 

nieuws online, en dat is iets dat je ook bij bibliotheek terugziet, want alhoewel het aandeel nog klein 

is stijgt het aandeel van de online uitleen de laatste jaren relatief hard. 

Conclusie 

Goed, als je dus door je oogharen kijkt naar de Nederlander van tussen de 20 en 60 jaar anno 2040, 

wat zie je dan? Je ziet er nog ongeveer net zo veel als nu, in een verder gegroeide en vergrijsde 

samenleving, en hij/zij is vaker niet in Nederland geboren of heeft ouders die niet in Nederland zijn 

geboren, werkt wellicht in deeltijd of is zelfstandige zonder personeel, woont alleen of in een klein 

huishouden in een grote stad of direct buiten die stad. Hij/zij doet meer dan ooit digitaal, en heeft 

vermoedelijk meer tijd nodig om bijvoorbeeld mantelzorg te geven aan bijvoorbeeld zijn/haar ouders.  


